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Participarea ASE la cea de-a XVIII-a ediție a Târgului de Carte „Gaudeamus Craiova 2019” 

În perioada 27 februarie – 3 martie a.c., ASE a participat la cea de-a XVIII-a ediție a Târgului 

de Carte „Gaudeamus Craiova 2019”. Editura ASE a organizat la standul său o serie de 

evenimente expoziționale dedicate cărții și educației, iar Serviciul Marketing și Comunicare a fost 

prezent cu informații despre oferta educațională a universității atât în cadrul Târgului, cât și prin 

vizitele efectuate la colegiile și liceele din Craiova. Prezența ASE la Târgul de Carte „Gaudeamus 

– Craiova” a fost și de această dată apreciată și recunoscută prin decernarea, de către Radio 

România, a Premiului „Educația”. Felicitări Editurii ASE și tuturor celor  care au contribuit, prin 

activitatea lor, la obținerea acestui premiu!  

 

  

Stagiul de formare „Cariera mea de succes” 

Pe data de 4 martie a.c., la ASE a avut loc ceremonia de deschidere a stagiului de formare 

„Cariera mea de succes”, organizat de Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, în 

parteneriat cu Carrefour România și Cube Training. 

http://www.ase.ro/
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Campania „Donarea salvează vieți” în ASE 

În data de 5 martie a.c., ASE, cu sprijinul USASE și al reprezentanților Administrației Spitalelor 

și Serviciilor Medicale din București, a organizat o întâlnire cu studenții, în cadrul căreia au fost 

prezentate beneficiile donării de sânge și de celule stem, precum și alte subiecte de interes legate 

de sănătate.  

 

 

 

Evenimentul „Open Day Masterat”,  organizat de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci, 

și Burse de Valori  

În data de 6 martie a.c., Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) a 

organizat evenimentul intitulat „Open day masterat FABBV”, dedicat studenților interesați de 

programele universitare de masterat ale acestei facultăți. În cadrul întâlnirilor pe care reprezentanți 



CA ‒ Buletin informativ nr. 3/ martie 2019  3 

ai Facultății – membri ai conducerii, cadre didactice și studenți – le-au avut cu studenții, au fost 

prezentate beneficiile și oportunitățile înscrierii la programele de masterat pe care FABBV le oferă 

pentru admiterea 2019. 

  

 

 

 

Conferința internaționlă „Ecological Performance in a Competitive Economy – PEEC 2019” 

În zilele de 7-8 martie a.c., Facultatea de  Economie Agroalimentară și a Mediului a organizat cea 

de-a XI-a ediție a Conferinței internaționale „Ecological Performance in a Competitive 

Economy – PEEC 2019. Lucrările conferinței au fost deschise de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, iar dintre invitați au luat cuvântul: acad. prof. univ. dr. Dan Bălteanu - Directorul 

Institutului de Geografie al Academiei Române, prof. univ. dr. Gheorghe Zaman - Președintele 

AGER, prof. univ. dr. Ioan Valeriu Franc - Director general adjunct la Institutul Național de 

Cercetări Economice (INCE), prof. univ. dr. Constantin Anghelache de la Institutul de Economie 

Națională al Academiei Române, prof. univ. dr. Gian Paolo Cesaretti – Președintele Fundației 

„Simone Cesaretti”, dr. Hamza Karimov Taher Oglu - CEO Socar Romania etc. 

Temele abordate și lucrările prezentate în timpul dezbaterilor s-au axat pe practicile de elaborare 

și implementare ale politicii ecologice în contextul economic aflat în continuă schimbare. De 

asemenea, s-a discutat corelarea obiectivelor educaționale și de cercetare pentru identificarea 

competențelor și informațiilor necesare pentru o economie ecologică competitivă. La conferință 

au participat cercetători, cadre didactice, reprezentanți ai administrației publice, oameni de afaceri 

și consultanți în domeniu, care au împărtășit din experiența și aștepătile lor și care au discutat 
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despre creșterea nivelului de conștientizare privind activitățile întreprinse pentru respectarea 

normelor de mediu. 

 

  

Parteneri străini în vizită la ASE 

La începutul lunii martie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru Relaţii 

internaţionale, a avut întâlniri de lucru cu prof. Boris Mattos, de la Universitatea de Economie din 

Bratislava (Slovacia), precum şi prof. Wolfgand Obernaus și dl. Lukas Hefner, de la 

Universitatea de Economie și Afaceri din Viena (Austria). Discuțiile au vizat posibilitățile de 

cooperare dintre ASE și cele două instituții de învățământ superior. 

 

  

Proiect de mobilități interne organizat sub egida ASE 

În perioada 10-16 martie a.c., ASE a găzduit proiectul Exchange, un schimb de experiență pentru 

studenți organizat de Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune - ASCIG, 

în colaborare cu Liga Studenților Economiști din Iași - LSE. Prin intermediul proiectului, studenții 
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Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași au luat contact cu mediul academic 

din București, participând la activități didactice, dar și la activități socio-culturale organizate de 

ASCIG. Ulterior, studenții ASE au avut parte de o experiență similară în Centrul Universitar Iași. 

 

 
 

Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat - FSDE 2019 

În perioada 11-15  martie 2019, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București 

s-a desfășurat Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat – FSDE 2019.  „FSDE 

reprezintă mesajul cadrelor didactice, al reprezentanților mediului de afaceri și al tinerilor români 

care și-au dorit o schimbare în societate. Astfel, în anul 2014 a fost creată această platformă de 

dezbatere unde toți participanții au avut posiblitatea să-și expună punctele de vedere argumentate”, 

a precizat în deschidere prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.  

Scopul proiectului este acela de a genera sinergia dintre mediul academic, sectorul de afaceri și 

instituțiile statului, proces în cadrul căruia se urmărește în special participarea activă a studenților, 

pentru a-i pregăti și ajuta să devină actori principali pe piața muncii. Printre obiectivele Forumului 

s-au numărat: dezvoltarea relațiilor dintre membrii comunității ASE și reprezentanții guvernului 

pentru crearea unui context de colaborare eficientă între cele două instituții, interconectarea 

specialiștilor din diferite domenii, pentru a dezvolta strategii guvernamentale și de business și a 

informa studenții cu privire la mediul economic și politic, pentru a-i provoca  la o participare activă 

la dezbateri. 

În cadrul evenimentului, fiecare facultate a Academiei de Studii Economice din București a 

susținut o serie de dezbateri organizate pe domenii de studiu și cercetare, cu următoarele teme: 

„Piața de capital din România – perspective și provocări” (Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci 

și Burse de Valori); „Provocările antreprenoriatului în mediul de afaceri din România” și „Business 
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Angel: opțiune, oportunitate, obligație” (Facultatea de Management); „Transformarea digitală: 

provocări pentru afaceri internaționale” (Facultatea de Relații Economice Internaționale); 

„Securitatea Energetică a Mării Negre” (Facultatea de Administrație și Management Public); 

„Carieră în Business și Turism” (Facultatea de Business și Turism); „Tendințe și orientări în 

contabilitate și audit” și „Relația dintre oferta învățământului contabil și cerințele mediului de 

afaceri” (Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune); (Facultatea de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune); a cincea ediție a Simpozionului de Economie, cu tema: „Perspectivele 

economiei digitale în România”, realizat în colaborare cu Marea Loja Națională din România, cu 

sprijinul Breslei Economiştilor, în contextul parteneriatului dintre MLNR și mediul academic și 

universitar; „Antreprenoriatul durabil: Viitorul” (Facultatea de Marketing); „Convergența 

economică în Uniunea Europeană în contextul Brexit-ului și al altor provocări” (Facultatea de 

Economie Teoretică și Aplicată); „Noi modele economice în sănătate în contextul evoluției 

medicinei computaționale” (Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică); 

„Internaționalizarea capitalului românesc” (Centrul de Excelență în Comerț Exterior); 

„Performanța pe filierele agroalimentare” (Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului). 

La dezbaterile din cadrul acestei ediții a Forumului, participanții au beneficiat de schimburi de 

informații și bune practici din partea unor miniștri și demnitari de rang înalt, oameni de afaceri, 

reprezentanți ai unor organizații profesionale de prestigiu, alte personalități, printre care: 

Alexandru Petrescu - Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prof. univ. dr. 

Leonardo Badea - Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Lucian Claudiu Anghel - 

Președinte Bursei de Valori București și CEO BCR Banca pentru Locuințe, Mihai Daraban - 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, invitați străini, cadre didactice, specialiști 

şi studenți de la toate facultățile ASE. 
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Simpozionul „Perspectivele economiei digitale în România” 

Pe 13 martie a.c., a avut loc cea de-a V-a ediție a Simpozionului cu tema: „Perspectivele 

economiei digitale în România”, organizat în colaborare cu Marea Lojă Națională din România 

(MLNR), cu sprijinul Breslei Economiștilor, în contextul parteneriatului dintre MLNR și mediul 

academic și universitar. Moderatorul întâlnirii a fost Sebastian Buși, MLNR, iar printre vorbitori 

s-au numărat: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, dl. Alexandru Petrescu, Ministrul 

comunicațiilor și societății informaționale; prof. univ. dr. Răzvan Bologa, cu tema „Rolul 

inteligenței artificiale în contextul dezvoltării durabile”; lect. univ. dr. Christian Năsulea, cu tema 

„Blockchain și noile modele de afaceri”; George Anghel, Proiectul ConectX, cu tema „Digital 

Society”; Ștefan Dumitru, cu tema „Finanțări alternative – Crowdfunding”. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul ediției 2019 a Forumului pentru Dezvoltare Durabilă și 

Antreprenoriat – FSDE. 
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Vizită de studii la ASE a studenților de la Haute Ecole Libre de Mosane - Liège, Belgia 

În ziua de 11 martie a.c., un grup format din 180 de profesori și studenți în anul al III-lea la un 

program de licență în comerț de la Haute Ecole Libre de Mosane din Liège, Belgia,  au efectuat o 

vizită de studiu la Academia de Studii Economice din București. Vizita a avut drept scop să 

faciliteze o mai bună cunoaștere a pieței românești și a oportunităților de afaceri din țara noastră. 
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Dezbaterea și adoptarea Cartei ASE  

În data de 12 martie a.c., în Aula Magna a avut loc dezbaterea publică privind proiectul de 

modificare a Cartei ASE, după ce acesta a fost înaintat, anterior, spre consultare comunității ASE. 

În cadrul întâlnirii, moderată de Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și cancelarul 

Senatului Universitar al ASE, prof. univ. dr. Paul Pocatilu, au fost discutate propunerile și 

sugestiile transmise de membrii comunității universitare în vederea îmbunătățirii anumitor 

amendamente ale acestui document de referință pentru ASE.  

Noua versiune a Cartei Academiei de Studii Economice din București a fost adoptată în data de 27 

martie a.c., în cadrul Ședinței Senatului universitar al ASE. 

 

 

 

Conferința „Shaping Europe together – Career opportunities with European Institutions 

and EPSO selection procedures” 

În data de 12 martie a.c., a avut loc în ASE conferința „Shaping Europe together – Career 

opportunities with European Institutions and EPSO selection procedures”, în cadrul căreia 

au fost dezbătute teme legate de oportunitățile de carieră oferite în cadrul instituțiilor Uniunii 

Europene. 
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ASE prezentată la TVR, în cadrul emisiunii „Investiți în România!” 

Pe 12 martie a.c., TVR Internațional a prezentat o ediție cu și despre ASE, în cadrul emisiunii 

„Investiți în România!”, având ca invitați reprezentanți ai conducerii ASE – prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Liliana Feleagă, decanul Facultății de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, decanul Facultății de Relații 

Economice Internaționale, prof. univ. dr. Ionuț Popa, decanul Facultății de Management. 

Emisiunea a prezentat reportaje filmate în ASE și intervenții în direct, din studioul TV, despre 

potentațialul ASE și oferta pentru admitere 2019 la toate formele de învățământ. Emisiunea poate 

fi vizionată la https://www.youtube.com/watch?v=6qYc5abWGGI&feature=youtu.be. 

 

 
 

Sesiuni de instruire dedicate studenților de la programele de licență și masterat, doctorat și 

postodoctorat din ASE 

În perioada 12-14 martie a.c., Biblioteca ASE a organizat o serie de sesiuni de instruire pentru 

studenții de la programele de studii licență, masterat, doctorat și, în premieră, postdoctorat, pentru 

a veni în sprijinul acestora cu informaţii utile privind sursele de documentare disponibile în 

bibliotecă în vederea pregătirii pe durata anului universitar, susținerii examenelor și elaborării 

https://www.youtube.com/watch?v=6qYc5abWGGI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2s6Vk92WaFdCqpVME_hcarAC71L-XETfLejkp_pXtGT19CnXJ-ZgCFk-Y
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lucrărilor de finalizare a studiilor. Participanții au aflat detalii despre serviciile și facilitățile oferite 

de Biblioteca ASE, condiții de acces, tipuri de colecții, resurse electronice, servicii electronice de 

bibliotecă, platforme de reviste în format fulltex sau abstract, platforme bibliometrice, modalități 

de accesare, serviciul de acces mobil la resurse. Biblioteca, sub îndrumarea prorectorului de resort, 

prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, cu implicarea și colaborarea cadrelor didactice, a permanentizat 

acest tip de formare directă a utilizatorilor, acțiunile organizate în fiecare semestru al anului 

universitar bucurându-se de o participare constantă a studenților facultăților universității noastre. 

În perioada 25-29 martie a.c., în cadrul programului „Săptămâna Porților Deschise”, Biblioteca a 

asigurat tururi ghidate în principalele săli de lectură, promovând baza materială și facilitățile 

bibliotecii puse la dispoziția viitorilor studenți de către universitate. 

 

Masă rotundă Muzeul ASE 

În data de 14 martie a.c., Muzeul ASE, Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane și 

Facultatea de Relații Economice Internaționale au organizat o masă rotundă cu titlul „Regina 

Maria și diplomația europeană – lupta pentru recunoașterea României Mari”. În cadrul 

evenimentului au luat cuvântul prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, Decanul Facultății de Relații 

Economice Internaționale, prof. univ. dr. Georgeta Filitti, actrița Carmen Ionescu. Dezbaterea a 

fost moderată de conf. univ. dr. Ion Vorovenci. 

 

 

Noua versiune a site-ului de admitere la ASE 2019 

În sprijinul oferirii unui volum cât mai mare și atrăgător de informații candidaților la ASE, la 

programele universitare de licență și masterat 2019, a fost finalizată și lansată o nouă versiune a 

siteului de Admitere la ASE 2019. Realizat în colaborare de Serviciul Marketing și Comunicare și 
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Serviciul Informatică al Direcției TIC, site-ul oferă informații complete despre procesul de 

admitere la ASE 2019. Adresa site-ului este http://admitere.ase.ro/. 

 

 

 

Vizita în ASE a dl. Leigh Kamolins, Head of Evaluation, QS Quacquarelli Symonds 

În data de 20 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și prof. univ. dr. Marius Profiroiu, 

prorector responsabil cu Relații internaționale, au avut o întâlnire de lucru cu dl. Leigh 

Kamolins, Head of Evaluation, de la QS Quacquarelli Symonds. QS World University 

Rankings este cel mai cunoscut sistem de clasificare a universităților din lume. 

Conform clasamentului QS World University Rankings 2018, ASE este universitatea cu cea mai 

bună reputație în rândul angajatorilor din România, iar 81,35% dintre absolvenți își găsesc de lucru 

în mai puțin de 3 luni de la terminarea facultății. 

 

 

 

http://admitere.ase.ro/?fbclid=IwAR0UWMvgnS69-ZJH17nEJaQVdGoc2jFksWFJOcgEn5biasF3DXkBi2sQH8g
https://www.facebook.com/195529883835960/photos/a.195556547166627/2171577879564474/?type=3&eid=ARCAEb9QHJRt2r97qsAX3mXcYiHjVtIoHQBu5KddjwByUKr_ssboPcAs_DFrgcNyKIUJuNFq9ZUmEdS0&__xts__%5B0%5D=68.ARC1NgU6rJkNz5tkD1U5lxBf5ypb6bKdD_znhH9MBDJULdvuIipyrYSBgkg10W2uFCkWk9mkQGVrSKHjQTx_Ou-3DP9SJj65Ig-p2d8ssrcF972YPV4SfwZ0s7i6dzMhfX7MKotSJzUt7_61QAmLvl5Hm9iNjINJWuRRQTIJOBkWkKo0jdx3WJMiJpj5lvMyDHrKlD71H4U2owCa-PdPnQ0i_CMHrKqqBB58sYtJ5FGpoTOc5vaduvmRJkhSB8nBobH_BOQS9Cshv7JdF9rhW3li5WVktE6HHYpjqn86weUJ2p28Qze5ovbXvjrlvy8yEju-2oF4KLoss7ns8UrQFbTW-Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/195529883835960/photos/a.195556547166627/2171577879564474/?type=3&eid=ARCAEb9QHJRt2r97qsAX3mXcYiHjVtIoHQBu5KddjwByUKr_ssboPcAs_DFrgcNyKIUJuNFq9ZUmEdS0&__xts__%5B0%5D=68.ARC1NgU6rJkNz5tkD1U5lxBf5ypb6bKdD_znhH9MBDJULdvuIipyrYSBgkg10W2uFCkWk9mkQGVrSKHjQTx_Ou-3DP9SJj65Ig-p2d8ssrcF972YPV4SfwZ0s7i6dzMhfX7MKotSJzUt7_61QAmLvl5Hm9iNjINJWuRRQTIJOBkWkKo0jdx3WJMiJpj5lvMyDHrKlD71H4U2owCa-PdPnQ0i_CMHrKqqBB58sYtJ5FGpoTOc5vaduvmRJkhSB8nBobH_BOQS9Cshv7JdF9rhW3li5WVktE6HHYpjqn86weUJ2p28Qze5ovbXvjrlvy8yEju-2oF4KLoss7ns8UrQFbTW-Q&__tn__=EHH-R


CA ‒ Buletin informativ nr. 3/ martie 2019  13 

Cea de-a XIII-a ediție a conferinței „International Conference on Business Excellence” – 

ICBE 2019 

În zilele de 21 și 22 martie a.c., a avut loc cea de-a XIII-a ediție a conferinței „International 

Conference on Business Excellence” - ICBE 2019, dedicată modelelor durabile de afaceri și 

inovare în economia bazată pe cunoaștere. Conferința a fost organizată de către Departamentul 

pentru Administrarea Afacerilor UNESCO, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în 

limbi străine (FABIZ) și Societatea pentru Excelență în Afaceri. Invitați speciali: Herbert Casteran, 

Decan EM Strasbourg Business School, Mark Dubrulle, Președintele Clubului de la Roma,          

EU-Chapter. 

 

 

 

 

Conferința „Reforma Politicii Agricole Comune” 

În data de 22 martie a.c., în Aula Magna a avut loc conferința „Reforma Politicii Agricole 

Comune”, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri 

Europene și Institutul European din România (IER), în parteneriat cu Academia de Studii 

Economice din București. Evenimentul este înscris în calendarul Președinției României la 

Consiliul Uniunii Europene. Discuțiile s-au axat pe teme legate de reforma politicii agricole 

comune în cadrul negocierilor privind viitorul Cadrul Financiar Multianual (2021-2027).  

La dezbateri au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Durabile, 

reprezentanți și specialiști de la Comisia Europeană, Parlamentul European, Ministerul Afacerilor 
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Externe, Senatul României, Academia Română, Institutul European din România, mediul 

academic și de cercetare, societatea civilă, mass media etc. 

  

Săptămâna Porților Deschise la ASE 

În perioada 25-29 martie a.c., ASE a organizat  cea de-a VI-a ediție a „Săptămânii Porților 

Deschise”, dedicată elevilor claselor a XII-a din liceele și colegiile economice și naționale din 

București și din țară, interesați să devină studenți la ASE. Aceștia au participat la întâlniri 

interactive în cadrul universităţii, au fost informaţi în detaliu despre oferta educațională a celor 11 

facultăţi ASE organizatoare de programe de studii universitare de licență și despre desfăşurarea 

Admiterii în 2019. De asemenea, au beneficiat de un tur ghidat al Palatului ASE din Piața Romană 

- spații de învățământ, amfiteatre, biblioteci, cantina, săli de sport etc. 

În cursul Săptămânii Porţilor Deschise, Palatul ASE a fost vizitat de un număr de peste 2140  de 

elevi din 40 de colegii/licee din Bucureşti şi judeţele: Argeş, Bacău, Călăraşi, Constanţa, 

Dîmboviţa,  Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vaslui, Vâlcea. 

Mulțumim echipelor de conducere și cadrelor didactice de la liceele și colegiile ale căror elevi        

ne-au vizitat în această săptămână, precum și membrilor comunității academice (cadre didactice și 

studenți voluntari) care s-au implicat în buna desfașurare a acestei campanii de informare! Sperăm 

ca mulți dintre elevii pe care i-am primit cu porțile deschise în această perioadă să devină studenții 

noștri! 
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Olimpiada interdisciplinară „ASE pentru liceeni”, ediția I 

În data de 26 martie a.c., ASE a organizat prima ediție a Olimpiadei interdisciplinare „ASE 

pentru liceeni”, împreună cu partenerii din mediul preuniversitar - Colegiul Economic „A.D. 

Xenopol” și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București. 

În cadrul proiectului „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”, un concurs pe teme economice 

organizat de ASE și Colegiul Economic „A.D. Xenopol”, s-au desfășurat următoarele competiții: 

Târgul Firmelor de Exercițiu (cu următoarele secțiuni: „Cel mai bun stand”, „Cel mai bun catalog”, 

„Cea mai bună prezentare PPT/ Cel mai bun negociator”, „Cel mai bun spot video”, „Cele mai 

profesionale materiale promoționale”, „Cel mai bun slogan”), precum și o probă la disciplinele 

Contabilitate (clasa a XI-a și a XII-a) și Turism (clasa a XI-a și a XII-a). 

Concursul de eseuri cu tema „Prin labirintul științei economice”, organizat de ASE în parteneriat 

cu Colegiul Național „Tudor Vianu” din București, s-a adresat tuturor elevilor de liceu din clasele 

a X-a – a XII-a, interesați să-și valorifice cunoștințele  teoretice dobândite în domeniul economiei. 

Subiectul eseurilor s-a încadrat într-una dintre următoarele arii tematice: microeconomie, 

macroeconomie și antreprenoriat. 

În deschiderea evenimentului și la festivitatea de premiere, au participat prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, alături de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector responsabil cu relațiile 

cu mediul economico-social și viața studențească, Ionel Florian Lixandru, Secretar de Stat în 

Ministerul Educației Naționale, prof. Mihaela Iacoban, Director Colegiul Economic                     

„A.D. Xenopol”, prof. Claudia-Elena Anghel, Director Colegiul Național de Informatică „Tudor 

Vianu”, cadre didactice, elevi, studenți ASE și reprezentanți ai sponsorilor și ai partenerilor 

strategici ai Academiei de Studii Economice din București, care au susținut aceste competiții și au 
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acordat premii câștigătorilor. Unul dintre partenerii strategici ai ASE a acordat câștigătorilor un 

laptop.  

Dintre cei peste 700 de elevi participanți la aceste manifestări, au fost premiați elevi din 15 licee 

și colegii din București și 3 din țară. În cadrul celor trei discipline – turism, contabilitate și 

economie – au fost oferite 7 premii I, 4 premii II, 5 premii III și 15 mențiuni. Pentru „Târgul 

Firmelor de exercițiu”, au fost amenajate 32 de standuri, au participat 340 de elevi și au fost oferite 

premiul I, II și III pentru fiecare dintre cele 6 secțiuni.  
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Prezentarea Raportului Rectorului în fața Senatului Universitar 

În cadrul ședinței Senatului Universitar din data de 27 martie a.c., a fost prezentat, dezbătut și 

aprobat Raportul anual al Rectorului privind starea universității pentru anul 2018. Rectorul 

ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a prezentat activitatea Consiliului de Administrație și a întregii 

comunități a ASE, realizarea indicatorilor asumați prin Planul de management 2016-2020 și 

rezultatele obținute în anul 2018. Raportul a fost validat în unanimitate de către membrii Senatului. 

  

 

Simulare cutremur în Clădirea Mihail Moxa  

Pe 27 martie 2019, în clădirea Mihail Moxa și în perimetrul cantinei Moxa a avut loc o simulare 

de cutremur. Această activitate s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Academia SpEranței - 

Voluntariat din Iubire pentru Viață”, coordonat de prof. univ. dr. Virginia Mărăcine și derulat de 

către ASE în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență cu scopul instruirii 

comunității universitare în vederea unei reacții corecte la situațiile de urgență. 
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Vernisaj expoziție de pictură în ASE 

În data de 27 martie a.c., a avut loc în cadrul Galeriei de artă contemporană „Cecilia Cuțescu 

Storck” vernisajul expoziției de pictură a artistului Florin Menzopol. În cadrul evenimentului, 

au luat cuvântul prof. univ. dr Nicolae Istudor, Rectorul ASE și curator doamna Doina Mândru. 

Expoziția poate fi vizitată zilnic, la etajele 1 și 2 din clădirea Ion N. Angelescu, până la data de      

1 mai.  

 

 

 

 

 

 

Academia de Studii Economice din București - premiată la Gala Premiilor EduFin 2019  

În data de 28 martie a.c., Academia de Studii Economice din București a primit „Premiul special 

pentru un centru universitar implicat în educația financiară”, având cel mai mare număr de 
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activități și programe realizate în domeniul educației financiare împreună cu Autoritatea de 

Supraveghere Financiară (ASF). Premiul a fost acordat în cadrul celei de-a III-a ediții a Galei 

EduFin 2019, organizată de ASF, eveniment în cadrul căruia se popularizează importanța educației 

financiare și recunoașterea dezvoltării de proiecte de educație financiară la nivel național. La 

eveniment au participat reprezentanți ai asociațiilor de profesioniști și asociațiilor de consumatori, 

precum și reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, autorităților administrației publice locale și 

centrale, alte instituții cu rol important în domeniu din România, ambasade, organisme 

internaționale ș.a.  Felicitări tuturor colegilor care au contribuit la obținerea acestui premiu! 

 

 

 

Conferința „International Finance and Banking Conference” - FIBA 2019 

În perioada 28-29 martie a.c., Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Școala 

doctorală de Finanțe a ASE, Centrul de Cercetări Financiar Monetare (CEFIMO) și Asociația 

Română de Finanțe-Bănci (RoFIBA) au organizat cea de-a XVII-a ediție a „International 

Finance and Banking Conference” - FIBA 2019. Vorbitori invitați: prof. dr. Juana Pulgar 

Ezquerra (Universitatea Complutense din Madrid) și prof. dr. Jaap Spronk (Universitatea din 

Curaçao). Dezbaterile au vizat teme de actualitate, desfășurate în cadrul următoarelor secțiuni: 

finanțe și investiții corporative, finanțe publice, piețe și instituții financiare, stabilitate 

macroeconomică, sistemul bancar, asigurări. Cele mai bune trei lucrări scrise de doctoranzi au 

primit premii în bani din partea Asociația Română de Finanțe-Bănci (RoFIBA). 
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Echipa FABBV - câștigătoarea competiției CFA Institute Research Challenge Romania 

Echipa de studenți de la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE 

a câștigat etapa locală a celei de a 7-a ediții a competiției „CFA Institute Research Challenge”, 

organizată la București de CFA Society Romania, membru al CFA Institute (SUA) – asociația 

profesioniștilor din sectorul investițiilor.  

Echipa câștigătoare a fost formată din: Andreea Solomon (anul 1 la programul de master 

„Management financiar și investiții”), Robert Adrian Grecu (anul 3 licență), Alexandru Mihai 

Zarnoeanu (anul 3 licență) și Luca Nicolae (anul 2 la programul de master „Management financiar 

și investiții”). Le-au fost alături prof. univ. dr. Anamaria Ciobanu (coordonator) și Andreea Mladin 

(mentor din partea CFA și absolventă a programului de masterat „Management financiar și 

investiții”).  

Echipa studenților de la FABBV din cadrul ASE București va participa la faza regională a 

competiției „CFA Institute Research Challenge”, care se va desfășura în 10-11 aprilie a.c. la 

Zurich, Elveția  
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Conferința mixtă a cadrelor didactice ASE-UNECON „Food security” 

În perioada 28 martie - 2 aprilie a.c., o delegație a ASE, condusă de prof. univ. dr.  Nicolae Istudor, 

Rector, a participat la Sankt Petersburg la cea de-a 9-a Conferința mixtă a cadrelor didactice din 

ASE și Universitatea Economică de Stat din Sankt Petersburg (UNECON), cu tema „Food 

security”. Delegația ASE, formată din 15 cadre didactice, a avut în componența sa un prorector - 

prof. univ. dr. Roxana Sârbu, un decan - prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, 2 prodecani - prof. univ. 

dr. Mirela Stoian și prof. univ. dr. Anca Ilie, un director de departament, prof.univ. dr. Gabriel 

Popescu, cadre didactice și tineri cercetători, care au prezentat 15 lucrări și au făcut schimb de 

opinii științifice cu colegii de la UNECON. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a efectuat 

o vizită de documentare la St. Petersburg State Agrarian University, unde s-a întâlnit cu prof. 

Evgheni Jgulev, rector, și Konstantin Evdokimov, prorector cu relațiile internaționale, pentru a 

identifica posibile linii de colaborare în domeniul proiectelor de cercetare și al schimburilor de 

studenți, mai ales la nivelul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului din ASE.  
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Ședințe CA 

 În data de 14 martie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost aprobate 

posturile didactice scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019; 

 În data de 20 martie a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost discutate 

următoarele puncte: aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii 

Economice din București privind starea universității - anul 2018; aprobarea Raportului cu 

privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de 

bilanț la finele anului 2018; aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de funcții 

ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul 

universitar 2019-2020; analiza rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către studenți 

pentru semestrul I al anului universitar 2018 – 2019; analiza rezultatelor sesiunii de 

evaluare a cunoștintelor, semestrul I al anului universitar 2018–2019; aprobarea rapoartelor 

de activitate ale decanilor pentru anul 2018; aprobarea raportului de activitate al Fundației 

Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2018; aprobarea modificării 

graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii 

universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență 

redusă; aprobarea modificării graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la 

programele de studii universitare de licență organizate la forma de învățământ la distanță; 

aprobarea modificării graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la 

programele de studii universitare de masterat; aprobarea modificării calendarului 

studentului pentru anul universitar 2018–2019; aprobarea graficului activităților pentru 

anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licență, organizate la 
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formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă; aprobarea graficului activităților 

pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de licență organizate 

la forma de învățamânt la distanță; aprobarea graficului activităților pentru anul universitar 

2019-2020 la programele de studii universitare de masterat; aprobarea graficului 

activităților pentru anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de 

doctorat; aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat; aprobarea listei masteratelor 

modularizate pentru anul universitar  2019-2020; aprobarea modificării Regulamentului de 

organizare și funcționare al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

(DPPD.); aprobarea acordării titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului 

Academician Prof. univ. dr. loan-Aurel Pop; aprobarea acordării diplomei „Meritul 

universitar cu medalie de aur Virgil Madgearu” domnului Ahmed Diaa Mohamed Moussa 

Khamis; aprobarea acordării salariului diferențiat unor angajați ASE; aprobarea achitării 

cotizației către AFER; aprobarea Metodologiei privind cazarea studenţilor în cămine pe 

perioada vacanţei de vară a anului universitar 2018-2019; avizarea modificării 

componenţei Comisiei de etică şi Deontologie Profesională a Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti; aprobarea redenumirii programului de studii universitare de 

masterat din cadrul domeniului de masterat Cibernetică și Statistică, din „Statistică” în 

„Statistică Aplicată & Data Science”; aprobarea componenței Comisiei de monitorizare şi 

avizare a rezultatelor cazării pentru etapa de primăvară 2019; aprobarea comisiei pentru 

verificarea eligibilității solicitanților pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea 

achiziționării de calculatoare; aprobarea calendarului pentru acordarea unui ajutor 

financiar în vederea achiziționării de calculatoare; aprobarea transformării unor posturi şi 

aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 

diverse.  

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 


