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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 3/ Martie 2020 

 

Noul mandat al Rectorului ASE  

În data de 2 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor a fost validat ca Rector de către Senatul 

Universitar, iar în 5 martie a fost confirmat în această funcție, de către Ministrul Educației și 

Cercetării, pentru mandatul 2020-2024. Pe 9 martie a.c., Rectorul ASE a prezentat spre consultare 

membrilor Senatului echipa sa de prorectori, pe domenii, după cum urmează,: prof. univ. dr. 

Roxana Sârbu - activitatea didactică; prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima - cercetare științifică, 

dezvoltare și inovare; prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu - relații internaționale; prof. univ. 

dr. Dorel Mihai Paraschiv - relații cu mediul economico-social și viața studențească; prof. univ. 

dr. Ion Smeureanu - dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică; prof.univ. dr. Ion 

Anghel - managementul  economico-financiar. Împreună cu prof. Univ. Dr. Mihai Roman – 

Directorul CSUD, lect. univ. dr. Florin Dobre, director general administrativ, și Ina Nimerenco, 

reprezentant studenți, aceștia constituie Biroul Consiliului de Administrație al ASE.  

Dorim succes în activitate noii echipe de conducere! 

  

 

http://www.ase.ro/
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Compania de blockchain MODEX va deschide un laborator de blockchain în ASE 

În data de 2 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a semnat un Acord de 

parteneriat cu Mihai Ivașcu, CEO și fondator Modex, în vederea amenajării unui laborator de 

blockchain în ASE, investiție de cca. 50.000 de Euro. 

Laboratorul se adresează studenților ASE, indiferent de profilul facultății, și va avea o capacitate 

de 80 de locuri. În „Blockchain Lab” specialiștii Modex vor organiza evenimente educaționale, 

workshop-uri, conferințe științifice pentru studenți și comunicare academică, contribuind astfel la 

dezvoltarea competențelor digitale ale acestora. 

În deschiderea evenimentului, Rectorul ASE a apreciat încheierea acestui Parteneriat și a mulțumit 

companiei Modex pentru preocuparea permanentă și susținerea financiară manifestate pentru 

atragerea studenților pentru inițierea lor în dezvoltarea acestui produs tehnologic inovator.  

Potrivit unui studiu al companiei de audit Deloitte, tehnologia blockchain este printre primele cinci 

priorități strategice ale organizațiilor din întreaga lume, iar educarea publicului și autorităților 

române în privința beneficiilor ei devine un lucru obligatoriu pentru dezvoltarea sustenabilă a 

societății românești în epoca digitalizării. 

 
 

  

Vizita în ASE a Ambasadorului Republicii Coreea în România 

În data de 3 martie a.c, ASE a primit vizita Excelenței sale domnul KIM YONG HO, 

Ambasadorul Republicii Coreea în România. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și 

prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționle, au purtat discuții cu Excelența Sa 
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cu privire la cooperarea dintre ASE și Republica Coreea în cadrul „Knowledge Sharing Program”, 

instrument prin care Republica Coreea transferă experiența sa în domeniul dezvoltării cu statele 

partenere. Discuțiile au vizat, în principal, consolidarea și dezvoltarea Centrului de cercetare 

pentru studii în domeniul productivității. La discuții a participat și prof. univ. dr. Monica Dudian, 

directorul centrului. 

 

 

 

Clubul Sportiv Universitar al ASE și-a început activitatea 

În data de 5 martie a.c., a avut loc prima ședința a Consiliului de Administrație al Clubului 

Sportiv Universitar al ASE (CSU), din care fac parte Cosmin Vladimirescu, General Manager 

MasterCard, Valeriu Argăselă, Președintele F.C. FCSB, Adrian Iacobini, director CSU ASE, conf. 

univ. dr. Mihaela Constantinescu, studentul Claudiu Prodan.  

La ședință a participat prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector cu relațiile cu mediul economico-

social și viața studențească și vicepreședinte ALUMNI ASE. În cadrul întâlnirii s-a stabilit ca ASE 

să aibă echipe profesioniste de baschet și șah și, în perspectivă, de volei. Obiectivul principal al 

înființării și desfășurării activității CSU ASE este acela de a cultiva, în rândul studenților, dorința 

de a face sport și de a se îngriji, astfel, de sănătatea lor.  

Dorim succes, CSU – ASE București! 
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Sesiune de informare privind indexarea publicațiilor în CEEOL (Central and Eastern 

European Online Library) 

În data de 5 martie a.c., Biblioteca ASE și DMCI, în colaborare cu CEEOL (Central and Eastern 

European Online Library), au organizat o sesiune de informare cu privire la indexarea publicațiilor 

în CEEOL, platformă recunoscută de Ministerul Educației cu conținut full-text din și despre 

științele umaniste și științele sociale din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, la care ASE deține 

acces până la sfârșitul anului 2020. Prilejul acestui eveniment l-a constituit informarea membrilor 

echipelor redacționale ale revistelor ASE asupra posibilității indexării în CEEOL: prezentarea 

condițiilor și criteriilor pe care publicațiile trebuie să le îndeplinească în vederea inițierii și 

concretizării cu succes a acestui demers, informații și prezentare asigurate de către dl Iulian Țanea, 

Head of Communications CEEOL. 

În vederea atingerii obiectivului instituțional de creștere a vizibilității internaționale a revistelor 

ASE și totodată diversificarea accesului la literatura științifică, abonarea la Central and Eastern 

European Online Library (CEEOL) aduce cu sine și scutirea taxei anuale de participare (în valoare 

de 150€ per titlu) pentru revistele editate sub egida Academiei de Studii Economice din București 

și a Editurii ASE, publicate în regim Open Access, deja indexate sau ce urmează a fi indexate în 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) pentru perioada în care abonamentul este 

în vigoare. 
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La buna desfășurare a acestei acțiuni și-au dat concursul: Direcția Bibliotecă, Direcția DMCI, 

Editura ASE și membrii echipelor redacționale ale revistelor ASE (redactori șefi, secretari generali 

de redacție etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

Lansarea primului studiu românesc privind implementarea sistemului de garanție-depozit 

pentru ambalaje returnabile. 

Pe 9 martie a.c., în ASE a avut loc lansarea primului studiu românesc privind implementarea 

sistemului de garanție-depozit pentru ambalaje returnabile. La eveniment au participat Costel 

Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, 

cadre didactice, experți în domeniu.  

Proiectul, intitulat „Studiul privind evaluarea sistemului de garanție, componentă a sistemului 

de gestionare a deșeurilor în România”, are ca autori pe: lect. univ. dr. Cristian Teodor, 

coordonator/director; prof. univ. dr. Mariana Bran; conf. univ. dr. Raluca Ignat; prof. univ. dr. 

Erika Marin; conf. univ. dr. Vasile Strat; conf. univ. dr. Carmen Trică. Studiul vizează o serie de 

analize a sistemelor utilizate în alte state europene, precum și analiza impactului social, de mediu 

și economico-financiar pentru sistemul de garanție în România. 

Studiul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și constituie un 

reper important privind modul în care ar trebui să se manifeste colaborarea dintre autoritățile 

centrale, mediul privat și mediul academic. 
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Întâlnirea Rectorului ASE cu Principele Radu 

Pe 11 martie a.c., Principele Radu a primit la Palatul Elisabeta pe prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, în cadrul evenimentului intitulat „Săptămâna la Palatul Elisabeta”. În cadrul 

întâlnirii au fost stabilite principalele proiecte pe care ASE urmează să le implementeze 

împreună cu Casa Regală. 

 

 

 

 

 

 

 

ASE ocupă locul al treilea în topul universităților din România realizat de uniRank  

Academia de Studii Economice din București (ASE) se situează pe locul al treilea între cele 78 de 

universități românești, incluse în cel mai recent clasament internațional realizat de uniRank, dat 

publicității în data de 17 martie a.c. Toate universitățile membre ale Consorțiului Universitaria 

sunt prezente pe poziții de top în ediția recent apărută. UniRank University Ranking analizează 
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peste 13.600 de instituții de învățământ superior recunoscute oficial din peste 200 de țări. Criteriul 

care stă la baza acestui clasament îl constituie calitatea prezenței și nivelul de popularitate al 

website-urilor universitare, având drept repere traficul pe site, gradul de încredere/autoritate și 

calitatea link-urilor prezenței instituționale web. Acest ranking este util în monitorizarea și 

optimizarea calității prezenței online la nivel instituțional, precum și potențialilor studenți și cadre 

didactice din străinătate, pentru a percepe mai corect popularitatea și credibilitatea unei instituții 

de învățământ superior.  UniRank are la bază un algoritm care include informaţii despre website-

ul instituțional, extrase din 5 surse diferite de informații: • Moz Domain Authority • Alexa Global 

Rank • SimilarWeb Global Rank • Majestic Referring Domains • Majestic Trust Flow. 

Clasamentul poate fi consultat pe linkul https://www.4icu.org/ro/ 

Biroul de presă al ASE a emis un Comunicat de presă cu această ocazie, amplu preluat de mass-

media si social media. 

 

Activitatea Consiliului de Administrație de prevenție și monitorizare a răspândirii infecției 

cu coronavirus (COVID 19) la nivelul comunității universitare a ASE 

Principala preocupare a Consiliului de Administrație în luna martie a constituit-o activitatea de  

identificare și aplicare imediată a măsurilor cele mai eficiente pentru:  

1. protejarea sănătății membrilor comunității universitare, studenți, cadre didactice, personal 

didactic-auxiliar și nedidactic, pentru a evita favorizarea apariției și răspândirii COVID 19 la 

nivelul ASE; 

2. asigurarea continuității desfășurării procesului didactic, prin transferul cât mai rapid la 

forma de învățământ online pe platforma instituțională online.ase.ro; 

3. adaptarea activității personalului didactic-auxiliar și nedidactic la noua situație, cu condiția 

menținerii funcționării corespunzătoare a ASE. 

 

Prima măsură adoptată de conducerea universității a fost suspendarea temporară a activităților 

didactice față în față, începând cu data de 13 martie a.c. și până când o va impune situația la 

nivel național. Acestea s-au transferat pe platforma instituțională online.ase.ro și pe alte 

instrumente complementare. 

https://www.4icu.org/ro/
http://comunicare.ase.ro/Media/Default/comunicate%20de%20presa/COMUNICAT%20DE%20PRESA%20UMULTIRANK.pdf
https://online.ase.ro/
https://online.ase.ro/
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Consiliul de Administrație mulțumește și pe această cale cadrelor didactice, studenților și echipelor 

de suport IT pentru operativitatea cu care s-a realizat acest transfer și pentru înțelegerea și 

depașirea constructivă a problemelor inerente unei situații de acest tip. 

Toate demersurile CA și deciziile adoptate pentru gestionarea situației crizei COVID 19 au fost 

comunicate prompt, prin zona dedicată pe site-ul instituțional https://www.ase.ro/?page=masuri, 

pagina de facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI și prin emailul 

instituțional. 

Politica de comunicare instituțională cu membrii comunității în această perioadă de criză este una 

dinamică, în timp real, de transparență și deschidere maximă, de menținere a coeziunii comunității 

și de solidaritate și implicare socială.  

Principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație sunt: 

• Hotărârea CA nr. 82/11.03.2020 cu privire la aprobarea acțiunilor de prevenție și 

monitorizare a răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19) la nivelul comunității 

universitare a ASE;  

• Hotărârea CA nr. 85/12.03.2020- Plan specific de continuitate al Academiei de Studii 

Economice din București;  

• Decizia BCA nr. 2048 /12.03.2020 privind decalarea orelor de începere a programului de 

lucru;  

• Nota de serviciu nr 73/13.03.2020 privind posibilitatea salariaților de a desfășura munca la 

domiciliu;  

• Nota de serviciu nr 74/13.03.2020 cu privire la decalarea programului salariaților din 

subordine;  

• Regulamentul  privind modul de implementare la nivelul Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti a măsurilor de protecţie împotriva infectării cu  noul coronavirus şi accesul 

în spaţiile de învăţământ/administrative din 15.03.2020; 

• Hotărârea CA nr. 90/16.03.2020 privind aprobarea modalității de desfășurare a activităților 

didactice; 

• Decizia 2050 din 16.03.2020- privind suspendarea activitatilor față în față, pentru o 

perioada de 14 zile pentru angajații ASE care au efectuat deplasări în strainătate 

https://www.ase.ro/?page=masuri
https://www.facebook.com/ACADEMIA-DE-STUDII-ECONOMICE-DIN-BUCURESTI-195529883835960/?epa=SEARCH_BOX
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• Decizia 2047- Procedura privind instituirea unor masuri referitoare la desfasurarea 

activitatii salariatilor ASE în scopul prevenirii raspandirii noului tip de coronavirus 

• Decizia 2054 din 17.03.2020 - privind ordinea succesiunii pe fiecare functie de conducere 

din cadrul ASE 

• Hotărârea CA nr.109/26.03.2020 cu privire la aprobarea prelungirii măsurii desfășurării 

activităților didactice online, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti şi 

completarea Planului specific de continuitate. 

Cursuri suplimentare gratuite pentru studenții din anul I – acum și on-line 

ASE continuă să vină în sprijinul pregătirii studenților din anul I. Prin decizia Consiliului de 

Administrație, ASE oferă studenților cursuri suplimentare gratuite la Macroeconomie începând 

cu 6 martie până la sfârșitul semestrului al II-lea. Orele de pregătire continuă online, după orarul 

stabilit anterior. Studenții interesați se autentifică pe online.ase.ro cu userul și parola cunoscute și 

accesează adresa https://online.ase.ro/course/view.php?id=50994.  

 

Concursul de selecție a noilor decani  

În luna martie a.c., s-a desfășurat, în condiții specifice crizei Coronavirus 19, procesul de selecție 

pentru funcția de decan al facultăților ASE.  

În urma interviului cu comisia de concurs, au fost selectați pentru ocuparea acestei funcții următorii 

candidați, în ordinea alfabetică a facultăților: conf. univ. dr. Tănase Stamule - Facultatea de 

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, prof. univ. dr. Elvira Nica - Facultatea de 

Administrație Publică, conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat - Bucharest Business School, prof. 

univ. dr. Gabriela Țigu -Facultatea de Business și Turism, prof. univ. dr. Liliana Feleagă - 

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, prof. univ. dr. Mirela Stoian  -Facultatea 

de Economie Agroalimentară și a Mediului, conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroșcă - Facultatea de 

Economie Teoretică și Aplicată, conf. univ. dr. Ionela Costică - Facultatea de Finanțe, Asigurări, 

Bănci și Burse de Valori, prof. univ. dr. Ion Popa - Facultatea de Management, prof. univ. dr. Călin 

Petrică Vegheș - Facultatea de Marketing, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu - Facultatea de 

Relații Economice Internaționale.  

După validarea de către Senatul universitar, Rectorul ASE va emite ordinele de numire a acestora 

în funcția de decan.  

https://online.ase.ro/course/view.php?id=50994
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Consiliul de Administrație a aprobat numirea prof. univ. dr. Marian Dârdală în funcția de decan 

interimar al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, începând cu 4 aprilie 

2020, până la organizarea concursului și numirea pe funcție a noului decan. 

 

Biblioteca ASE își continuă activitatea online! 

În perioada crizei COVID 19, Biblioteca ASE asigură online continuitatea activităților specifice 

destinate proceselor de informare, documentare, cercetare și studiu individual prin intermediul 

tehnologiilor suport de informare și comunicare, precum și a funcționării serviciului de acces 

mobil la resurse electronice și a sistemului informatic integrat de bibliotecă. Toate detaliile pot fi 

accesate pe site-ul institutional www.ase.ro  

De asemenea, Biblioteca ASE și Refinitiv oferă, la distanță, acces gratuit la platforma specializată 

de date Thomson Reuters (EIKON for Students), pentru a susține în continuare activitățile de 

informare, cercetare și studiu individual, avand în vedere măsurile de prevenție la situația generată 

de virusul COVID 19.  

 

Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai burselor ASE 

Pe 16 martie a.c, pe www.webstudent.ase.ro, s-au afișat listele finale cu studenții beneficiari ai 

burselor sociale, de merit, de performanță pentru rezultate deosebite la învățatură, de performanță 

pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat în cadrul ASE. 

 

Mesaje de susținere al Rectorului și Președintelui Senatului universitar 

În data de 17 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și prof. univ. dr. Dumitru Miron, 

Președintele Senatului universitar, au adresat comunității universitare a ASE un mesaj de 

mulțumire și susținere, cu încrederea că starea de criză COVID 19 va fi depășită cu bine prin 

perseverență, gânduri pozitive, empatie și puterea de care a dat dovadă de-a lungul timpului 

întreaga comunitate a ASE de a face față situațiilor grele și de a le depăși cu succes. 

„ Suntem convinși că vom depași împreună, cu bine, această situație specială. Suntem o comunitate 

puternică. Vă dorim succes în activitățile didactice și multă sănătate dumneavoastră și tuturor celor 

dragi!”  

http://www.ase.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.webstudent.ase.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1uM_16AO2ZbYq9LooWxngVsPJVoTAwPzpk7u2HKZZ5eMRd1RFLen8A65k&h=AT1_o0HYSz0y3zXIrF9BlpgOCL5yFvIZeWVULqFcOqLGqAhUN0ZA_yNfq56-E5QP465Zz1YR6ksRmSg3oNMk0Z6-MSDN4IsyQ_KHcKBb9bMNuuoCiJyv-En_G7CnT5pTUS6V5JyAJ7sEbouUGPvEw0ct-P7O2qLrmY7FNsEFBflN4kXeBiIEzbyxXd3goTIV1RPiyfQ0p5VR49nQ-bRhg2Ge6ixaMrACWDCNO_c4XX8WK99dr8oqg5aK9nSSySaaCucu9ICTnEGB6w7KAiMnoi07QYCqyBZA3CdCc80KhilD79qqW-Vxdv0tnwXSrtVesjbmyDT-XLIwxotXxGBdmycULSeRODXb626TA0BeJHwpKnoBwGVbtQTzllEK-8aBzbdbN80VMr5qeaTXl8othSPilZ-2Ke4CtZarJw07giiI-TdsSrlgpDV4vgMy3P-DO-H616Gy2iOyRF2T-Volu90JiKFhpHNv8v3X-IiSgAVvtKY6XNx9Ynbdw109i_vmvjOg1ypS-qW9nfd10Q-nCcdeojGTL_aoc2X1-1XMYwurjLuvqB5K28ZHp0jaBkBllxJE8mO8FhKfZ3CkRD6hSPm-v8Cx1QHBJn1x9GVN5m7RBhVqVrX6dESWECYDAzTmnxxk_rVkzs-yK2LNjmbe
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Mesaj_sustinere.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Mesaj_sustinere.pdf
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În data de 27 martie prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a informat prin email 

comunitatea universitară despre prelungirea desfășurării online a activităților didactice până în data 

de 12 aprilie, când începe vacanța de primăvară, despre campania de implicare și solidaritate a 

comunității ASE, invitând la participare și inițiativă, și a mulțumit pentru activitatea bună 

desfășurată prin intermediul platformei online.ase.ro, insistând pe cerința de a fi respectate 

standardele de calitate ale procesului didactic. 

 ASE #solidaritate #implicare. ASE se implică social în lupta împotriva COVID 19.  

 

Consiliul de Administrație a adoptat și transpus în practică un prim pachet de decizii în demersul ASE 

de solidaritate și implicare socială.  

 

• ASE a pus gratis la dispoziția autorităților statului, în scopul facilitării gestionării situației 

legate de COVID 19, imobilul Centrului său de pregătire profesională din orașul Covasna, 

cu toate dotările existente (15 camere și două apartemente cu dotări hoteliere și grup sanitar 

propriu, săli de conferințe și de curs, în care pot fi amenajate saloane pentru bolnavi, bucătărie, 

spălătorii, alte utilități). Acesta este deja in folosință la întreaga capacitate. 

• Într-o perioadă dificilă pentru mediul de afaceri, liderul învățământului economic superior este 

alături de antreprenorii români și oferă, printr-un grup de experți ai săi, servicii gratuite de 

consultanță în afaceri, focalizate pe managementul crizei. Coordonatorul proiectului este 

prof. univ. dr. Eduard Dinu, care lucrează cu un colectiv de cadre didactice voluntare la 

acest proiect, alcătuit din oameni cu vastă experiență în practică și buni cunoscători ai 

mediului local de business.  

• În sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, specialiști de 

la facultatea de profil de la ASE oferă tutoriale și materiale de suport pentru utilizarea 

mijloacelor de învățământ online, dar și acces la resurse de interes pentru elevi.  

• ASE este alături de membrii comunității sale, aflați, împreună cu întreaga noastră societate, în 

momente pline de provocări, și le oferă, prin psihologii și specialiștii săi, servicii gratuite de 

asistență și consiliere psihologică, pentru a traversa mai ușor această perioadă. Vă puteți 

adresa colegilor noștri pe adresa consiliere@ase.ro și pe pagina de facebook   CCOC-ASE. 

Consilierea psihologică va fi făcută online sau telefonic. 

Biroul de presă al ASE a emis un Comunicat de presă despre implicarea socială a ASE, care s-a 

bucurat de mare interes din partea mass-media și social-media. 

https://www.ase.ro/?page=ase_solidaritate_implicare
https://www.ase.ro/?page=consultanta-afaceri
https://www.ase.ro/?page=consultanta-afaceri
https://www.ase.ro/?page=tutoriale-si-materiale-pentru-invatamantul-online
https://www.ase.ro/?page=tutoriale-si-materiale-pentru-invatamantul-online
https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/CCOC.pdf
https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2020/CCOC.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Decizii/Comunicat_de_presa_ASE-IMPLICARE-SOLIDARITATE.pdf
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ASE #solidaritate #implicare. Campanie de donație la nivelul comunității universitare 

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a lansat invitația, împreună cu prof. univ. dr. Virginia 

Mărăcine, coordonatorul Proiectului Academia SpEranței, și lect. univ. dr. Cristian Teodor, ca 

membrii comunității să-și unească resursele de empatie, solidaritate și omenie pentru a dărui 

împreună, din partea ASE, un aparat de ventilație portabil ATI unui spital din București. Costul 

estimativ al unui aparat este de 60 000 lei. Achiziția și donația se vor face prin Fundația ASE. 

Membrii comunității s-au implicat cu donații încă din primele ore de la lansarea campaniei de 

fundraising și le mulțumim pentru aceasta. 

 

Ședințe CA 

• În data de 5 martie a.c., a avut loc ședința CA online în urma căreia a fost supusă dezbaterii 

și aprobării procedura de selecție prin concurs public a decanilor facultăților din cadrul 

ASE, pe perioada 2020-2024. 

• În data de 9 martie a.c., a avut loc ședința CA, în urma căreia au fost supuse dezbaterii și 

aprobării următoarele puncte: scoaterea la concurs în semestrul II, anul universitar        

2019-2020, a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată; scoaterea la concurs, 

în semestrul II, anul universitar 2019-2020, a posturilor didactice, pe perioadă determinată; 

lista suplimentară a studenților de la programele de studii universitare de licență de la 

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului organizate la forma de învățământ 

cu frecvență, din anul universitar 2019-2020, care au domiciliul stabil în mediul rural și 

pot beneficia de o reducere a taxei de școlarizare în cuantum de 400 de lei; transformarea 

de posturi și scoaterea la concurs a posturilor didactice auxiliare și nedidactice.  

• În data de 11 martie a.c., a avut loc ședința CA, în urma căreia au fost discutate și aprobate 

acțiunile de prevenție și monitorizare a răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19) la 

nivelul comunității universitare a ASE.  

• În data de 12 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în urma căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: planul specific de continuitate al Academiei de Studii 

Economice din București; modelul cadru al contractului de școlarizare pentru studii 
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universitare de doctorat pentru ciclul academic de trei ani 2020-2023; Modelul cadru al 

actului adițional la contractul de studii universitare de doctorat. 

• În data de 15 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: regulamentul privind modul de implementare la nivelul 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti a măsurilor de protecţie împotriva infectării 

cu  noul coronavirus şi accesul în spaţiile de învăţământ/administrative; regulamentul 

privind modul de implementare la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti a 

măsurilor de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus şi accesul în 

căminele/cantinele studențești ASE.  

• În data de 16 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în care a fost discutată și aprobată 

modalitatea de desfășurare a activităților didactice. 

• În data de 18 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: Raportul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti privind starea universităţii – anul 2019; Raportul cu privire la execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la finele anului 

2019; Raportul Fundației Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2019; 

modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de 

licență; modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de masterat; Regulamentul de funcționare al Societății Antreprenoriale 

Studențești a Academiei de Studii Economice din București; acordarea titlului onorific de 

„Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. Mircea Dumitru; corectarea erorii 

materiale din anexele la Hotărârea Senatului nr.17/05.02.2020; modificarea perioadei de 

examinare la programele de studii care se desfășoară modularizat și susținerea examenelor 

în perioada de sesiune; nota privind asumarea instituțională a sumei de 1355 lei, 

reprezentând debite restante din regia de cămin; renormarea capacității de cazare în 

camerele în care se realizează cazarea studenților; calendarul pentru reluarea concursurilor 

de selecție a decanilor; rezultate procesului de evaluare periodică a calităţii personalului 

didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; informare cu privire la 

creșterea sumelor alocate Academiei de Studii Economice din București prin intermediul 

contractului instituțional; informare cu privire la susținerea executivă a planului managerial 
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al Rectorului Academiei de Studii Economice din București de către Directorul General 

Administrativ lect. univ. dr. Florin Dobre; informare cu privire la Adresa MEN 

nr.8725/17.03.2020, conținând clarificări privind „utilizarea unor metode didactice 

alternative de învățământ”.  

• În data de 24 martie a.c., a avut loc ședința CA online în care a fost discutată și aprobată 

modificarea metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti, în anul universitar  2020-2021. 

• În data de 26 martie a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: nota privind prelungirea perioadei de suspendare a activităților 

didactice față în față și organizarea acestora online; nota de fundamentare privind 

implicarea ASE în lupta împotriva COVID19;   Aprobarea depunerii candidaturii pentru 

calitatea de membru CNATDCU, pentru comisia CNATDCU, perioada 2020-2024 a 

următorilor colegi: prof. univ. dr. Popa Ion, decan al Facultății de Management; prof. univ. 

dr. Dobrin Octavian Cosmin, director al Departamentului de Management; prof. Liliana 

Feleagă, Departamentul de Contabilitate și Audit, Facultatea de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune; prof. univ.dr. Bogdan Onete din cadrul departamentului 

BSCMC ; prof. univ.dr. Cristinel Vasiliu din cadrul departamentului BSCMC; prof. univ. 

dr. Gabriela Țigu din cadrul departamentului Turism și Geografie; prof. univ. dr. Puiu 

Nistoreanu din cadrul departamentului Turism și Geografie; transferul unor posturi din 

Direcția Socială, Serviciul Administrare Cămine, în structura Direcției Tehnică-Investiții, 

Serviciul Întreținere și Reparații; socilitările de suspendare a plăților către ASE de către 

firmele care au contracte de închiriere în spațiile din Eminescu și Belvedere A6. 

 

Dragi colegi,  

Acest Buletin al Consiliului de Administrație apare în condiții deosebite, cum nu au mai 

fost până acum, în care atât dumneavoastră, cât și eu, suntem profund îngrijorați și 

preocupați de situația răspândirii COVID 19.  

Vreau să vă mulțumesc și pe această cale pentru că, dincolo de neliniștile de ordin 

personal pe care fiecare, în mod firesc, le avem, ați pus pe primul plan nevoia de a fi 
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alături de ASE, de studenți, că sunteți implicați în menținerea exigențelor și în 

continuarea, în condiții de calitate ridicată, a activităților didactice și că suntem o echipă. 

Comunitatea nostră este unită și sunt convins că vom trece cu bine și prin această 

încercare.  

Vă doresc sănătate, dumneavoastră și tuturor celor dragi! 

Să ne ajute Bunul Dumnezeu! 

 

Cu drag,  

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


