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Concert-eveniment în Aula Magna
Luna noiembrie a debutat în ASE cu susținerea unui concert-eveniment în Aula Magna,
organizat de Asociația SoNoRo și Facultatea de Marketing, intitulat In Disguise, din cadrul
Festivalului Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, ediția a XII-a.
Din 2013 SoNoRo organizează o serie de concerte în clădiri și edificii de patrimoniu național,
asocierea muzicii cu aceste opere arhitecturale sugerând nevoia imperioasă de sprijinire și
recuperare a partimoniului arhitectural și a resurselor culturale ale României. La această a
XII-a ediție a Festivalului SoNoRo, intitulată Hide&Seek, muzicienii au oferit un program
plin de noutăți muzicale pentru iubitorii genului și nu numai. Studenți, profesori, melomani
din București, invitați români și străini au participat la un act de cultură de excepție desfășurat
în ASE, singura universitate din București gazdă a unui concert din cadrul festivalului amintit.

Conferința „Puterea și provocările strategice ale distribuției tradiționale de bunuri în
economia națională”
Pe 2 noiembrie a.c., a avut loc în Aula Magna Conferința "Puterea și provocările
strategice ale distribuției tradiționale de bunuri în economia națională", organizată de
Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) și ASE. În
deschiderea evenimentului au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și
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domnul Călin Popescu Tăriceanu, Președintele Senatului României, alături de alți invitați
marcanți - demnitari, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai autorităților centrale - care și-au
manifestat interesul pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, a producției și a
comercializării produselor agroalimentare românești.
În cadrul conferinței au fost dezbătute subiecte legate de statutul economic și juridic al
operatorilor economici care realizează în sistem tradițional distribuția bunurilor de larg
consum și necesitatea unui mediu concurențial loial între diferitele tipuri de comerț pe piața
națională.

Conferința Internațională IMC 2017
În perioada 2-4 noiembrie a.c., Facultatea de Management, în parteneriat cu Societatea
Academică de Management din România (SAMRO), a organizat cea de-a 11-a ediție a
Conferinței internaționale de management - IMC 2017. Tema conferinței de anul acesta a
fost „Rolul managementului în paradigma economică a secolului XII”.

2

CA ‒ Buletin Informativ nr. 11/ noiembrie 2017

Întâlnirea Consorțiului Universitaria, 3-5 noiembrie 2017
În perioada 3-5 noiembrie a.c., a avut loc întâlnirea Consorțiului Universitaria, găzduită de
către Universitatea de Vest din Timișoara. Dezbaterile în plen și pe secțiuni de specialitate, la
care au participat reprezentanți din conducerea celor cinci universități membre ale
Consorțiului Unviersitaria, cele mai puternice din țară, s-au axat pe probleme actuale legate de
situația și evoluția învățământului superior românesc. Printre temele abordate s-au numărat:
Parteneriatul predare-cercetare – amenințări și oportunități; implicarea Consorțiului
„Universitaria” în elaborarea de politici publice în educație; proiectarea unui studiu național
adresat studenților; clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii din
perspectiva activităților de cercetare; configurarea unei strategii pe termen mediu pentru
dezvoltarea studiilor doctorale în România în contextul globalizării; politica de atragere a
studenților străini; armonizarea sistemului de evaluare a cadrelor didactice.
La finalul discuțiilor a fost adoptată o rezoluție legată de finanțarea învățământului superior,
reforma școlii doctorale în România, cercetarea și finanțarea transparentă a acesteia.

ASE a participat la Gala Asociației Municipiilor din România
Pe 6 noiembrie a.c., a avut loc la Ateneul Român prima ediție a „Galei Asociației
Municipiilor din România”, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și în
cadrul căreia au fost decernate Premii de Excelență pentru eficientizarea serviciilor publice
municipale din România.
La eveniment au participat domnul Klaus Werner Iohannis, Președintele României, comisari
europeni, membri ai Guvernului și Parlamentului României, șefi ai misiunilor diplomatice,
primari și viceprimari ai municipiilor din țară, rectori și decani de la universități din
București, partenere ale AMR.
Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector pentru relații cu mediul economico-social și viața
studențească, a înmânat Premiul pentru „Excelență în promovarea turismului”, acordat
Municipiului Sibiu.
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Forumul AgriBusiness în ASE
Pe 7 noiembrie a.c., în Aula Magna a avut loc Forumul AgriBusiness, cu tema „Contribuția
agriculturii la viitorul model economic românesc”. Evenimentul-debut, organizat de
Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) și România Durabilă, în
parteneriat cu ASE și Agricover, face parte din seria de dezbateri „Modelul economic
românesc în următoarea decadă UE”. Evenimentul și-a propus să abordeze teme actuale și de
viitor ale finanțării agriculturii și dezvoltării rurale în România: viziunea academică cu privire
la dezvoltarea agriculturii; idei de dezvoltare strategică a agriculturii și a sectorului rural;
potențialul dezvoltării sectorului agricol din România; finanțarea AgriBusiness - modele
economice menite să dezvolte agricultura și industriile conexe; experți care contribuie la
finanțarea agriculturii etc.

Inaugurarea Laboratorului Vodafone în ASE
Pe 8 noiembrie a.c., a avut loc inaugurarea Laboratorului Vodafone din cadrul ASE,
amenajat integral de compania Vodafone, ca urmare a semnării parteneriatului strategic dintre
ASE și Vodafone. Laboratorul, dotat cu 25 de computere, videoproiector și mobilier este
situat în sala 2320, la etajul 3 al clădirii Virgil Madgearu din Calea Dorobanți nr. 15-17.
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„Parteneriatul ASE cu Vodafone România pleacă de la obiectivul nostru de a consolida
relațiile cu mediu de afaceri și de a furniza suportul necesar în formarea competențelor de care
absolvenții au astăzi nevoie pentru o integrare adecvată și rapidă pe piața muncii. Avem
încredere că acest parteneriat ne oferă o bază foarte bună pentru dezvoltarea, împreună cu
profesioniștii Vodafone România, a unor programe adaptate pentru diferitele specializări
acoperite de facultățile cu profil economic din cadul universității”, a declarat prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

„ASE International Knowledge Fair”, prima ediție
În perioada 6 – 9 noiembrie a.c., s-a desfașurat prima ediție a ASE International Knowledge
Fair, o serie de evenimente destinate dezvoltării structurilor instituționale de suport a
internaționalizării.
Prima zi a fost destinată parteneriatelor educaționale transnaționale, organizată în parteneriat
cu British Council Romania. Sesiunea inaugurală s-a desfășurat în prezența E.S. Dl. Paul
Brummell, Ambasadorul Marii Britanii în România. Pe parcursul meselor rotunde și
panelurilor din cadrul acestei sesiuni, au fost discutate modele de parteneriate transnaționale și
explorate oportunitățile de cooperare cu reprezentanți ai Universităților Bristol, Coventry,
Essex, Goldsmiths – University of London, Nottingham.
Zilele următoare au fost dedicate atragerii de finanțări pentru proiecte internaționale,
programelor de mobilități studențești, cooperării cu mediul de afaceri și managementului
relațiilor internaționale și a imaginii externe. La dezbateri au participat reprezentanți ai
diferitelor organizații reprezentative de tip camere de comerț bilaterale, asociații de
reprezentare de afaceri pe diferite zone, etc.
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Sesiuni de instruire și prezentare a colecțiilor, serviciilor și resurselor Bibliotecii ASE
Biblioteca ASE a organizat în data de 8 noiembrie a.c. în colaborare cu Thomson Reuters
Eikon o sesiune de prezentare a facilităților și tehnicilor de utilizare a platformei Thomson
Reuters Eikon Datastream, bază de date la care instituția noastră deține abonament.
Prezentarea s-a desfășurat în Sala Robert Schuman. Sesiunea de instruire a fost susținută de
către dl Chris Livadas (Senior Site Representative, Sales specialist, AIM & Risk, CEE).
Evenimentul organizat în beneficiul utilizatorilor acestei resurse electronice specializate
disponibilă în cadrul Bibliotecii (Sala Periodice, 0116) s-a bucurat de prezența cadrelor
didactice, doctoranzilor și studenților din universitate.

Cel de-al patrulea modul: Hospitality Operations al cursului postuniversitar Strategic
Hospitality Management
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În luna noiembrie a.c., s-a desfășurat cel de-al patrulea modul intitulat „Hospitality
Operations” al cursului postuniversitar „Strategic Hospitality Management”. Primele zile de
curs au fost dedicate unor teme din domeniul restaurantelor: Value Creation in Food Service
Industry și Food & Beverage – Preparation & Service, desfășurat sub coordonarea și în prezența
prof. Alain Najar, de la Ecole hȏtelière de Lausanne (EHL). Modulul a continuat cu tema Front
Office Management, coordonată de lect. univ. dr. Mihai Tănase, de la Departamentul de Turism și
Geografie. În afara dezbaterilor și exercițiilor specifice din sala de clasă, tema a fost susținută
practic printr-o vizită profesională la Hotelul Radisson Blu din București. Ultima temă a
modulului a fost Wine Knowledge & Beverage Management, coordonată de prof. univ. Dr. Dan
Boboc, Decanul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului și Președinte al Asociației
Degustătorilor Autorizați din România. Activitățile didactice și practice asociate acestei teme s-au
desfășurat la Centrul de pregătire în Gastronomie al METRO Cash&Carry România, partener al
ASE.

Cea de-a VI-a ediție a Simpozionului de comunicare și negociere „Iulia CHIVU”
Pe 9 noiembrie a.c., Facultatea de Management a organizat cea de-a VI-a ediție a
Simpozionului de comunicare și negociere „Iulia CHIVU”. Manifestarea a fost organizată
în memoria conf. univ. dr. Iulia Chivu, care şi-a dedicat întreaga activitate şi viaţă slujirii, cu
devotament şi fidelitate, nobilelor idealuri de cercetare, învăţământ şi educaţie ale Academiei
de Studii Economice din Bucureşti, în general, şi ale Facultăţii de Management, în special.
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Conferința internațională „Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy
– CAFEE 2017”
În perioada 9-10 noiembrie a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a
organizat conferința internațională „Competitiveness of Agro-Food and Environmental
Economy” - CAFEE 2017, în cadrul căreia au fost dezbătute alături de cadre didactice,
studenți ASE și specialiști, o serie de teme legate de domeniul dezvoltării rurale, economiei
agroalimentare, sistemului agroalimentar, politicii de mediu și management.

Participarea delegației ASE la cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale
“ENERGETIKA XXI: economy, policy, ecology - Challenges of De-carbonization and
recent price developments for natural gas in Eurasia”
În perioada 9-10 noiembrie a.c., o delegație ASE a participat la cea de-a X-a ediție a
prestigioasei conferințe internaționale “ENERGETIKA XXI: economy, policy, ecology Challenges of De-carbonization and recent price developments for natural gas in
Eurasia”, care s-a desfășurat la St. Petersburg și a fost organizată de St. Petersburg State
University of Economics. Delegația ASE, condusă de prof. univ. dr. Ion Smeureanu,
Prorector Dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică, a fost formată din dl. Cristian
Bușu, preşedinte al Consiliului de Administraţie Electrica, Bogdan George Iliescu–
administrator în Consiliul de Administrație Transgaz, carte au prezentat comunicări în cadrul
conferinței. Discuțiile s-au axat pe subiecte legate de evoluțiile recente în materie de energie,
necesitatea unei infrastructuri energetice suplimentare și de rolul gazului și al cărbunelui.
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Cea de a 6-a ediție a CARAVANEI ASE
În perioada 9 noiembrie - 14 decembrie a.c., ASE derulează cea de-a șasea ediție a
CARAVANEI ASE – componentă a campaniei de promovare în licee şi colegii din țară și
din București a ofertei sale educaţionale pentru admiterea la licenţă 2018.
Până la sfârșitul lunii noiembrie, echipele CARAVANEI ASE, formate din reprezentanți ai
facultăților - cadre didactice și studenţi – s-au deplasat în cele mai bune 28 de licee și colegii
din localitățile: Alexandria, Brăila, Câmpina, Câmpulung, Constanța, Focșani, Pitești,
Ploiești, Slatina, Târgoviște, iar pe 14 decembrie a.c, reprezentanții ASE se vor deplasa la
Buzău (în 3 colegii). Cu această ocazie au fost încheiate 23 protocoale de colaborare cu
colegiile vizitate și au fost oferite diplome de excelență și peste 125 de cărți al Editurii ASE,
în semn de recunoaștere si apreciere a pregătirii absolvenților, care au devenit studenții ASE.
În aceași perioadă, prin programul național „Şcoala altfel”, ASE a fost vizitat de
aproximativ 350 de elevi însoţiţi de peste 30 de cadre didactice, de la colegii naţionale şi
economice din următoarele localităţi: Câmpina, Slobozia, Ploiesti, Bucureşti. Elevii au fost
informaţi despre desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenţă în 2018, perspective
şi oportunităţi de carieră, detalii despre oferta educaţională a facultăţilor, au beneficiat de
discuţii interactive cu studenții facultăților ASE și au vizitat puncte de interes ale unei
viitoare vieţi de student ASE: amfiteatre, săli de lectură şi de sport.
Vernisaj în ASE – „Hyperborean Folklore – The Art of Symbols & Numbers”
În data de 14 noiembrie a.c., Galeria de artă „Cecilia Cuțescu Storck” a găzduit vernisajul
expoziției de fotografie artistică cu titlul „HYPERBOREAN FOLKLORE – The Art of
Symbols & Numbers” care are ca tematică principală reinterpretarea simbolismului ancestral
și cultural regăsit în manufactura costumului tradițional autentic românesc, într-o manieră
contemporană fashion și care înnobilează la rang de artă zestrea pe care artiștii o moștenesc
prin originea lor română.
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Expoziția a fost creată și realizată de două artiste de origine română care profesează în
domeniul modei și artei la nivel internațional și locuiesc de peste 15 ani în Shanghai și Berlin.
Conceptul creat și realizat de către Iraida Florea – director creație, fotograf, scriitor șI
producător a fost fotografiat de către Ana Druga – fotograf și art director, Pierre Vauvillier –
fotograf și editor de imagine și însăși Iraida Florea.

Lansarea programului AcademIAA în ASE
Pe data de 9 noiembrie a.c., a avut loc în Aula Magna lansarea Programului AcademiAA, care
are la baza formarea unui parteneriat strâns între mediul de business (reprezentat de
companiile membre IAA) și mediul academic (ASE - Facultatea de Marketing, SNSPA Facultatea de Comunicare și Relații Publice și Universitatea București - Facultatea de
Jurnalism și Știintele Comunicării).
La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii ASE – prof. univ. dr. Dorel Paraschiv,
Prorector Relați cu mediul economico-social și viața studențească, ai Facultății de Marketing
– prof. univ. dr. Călin Vegheș, Decan, prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu, Prodecan, alături
de membri ai IAA România, ai mediului universitar și de afaceri din domeniile marketing,
comunicare și resurse umane, cadre didactice și studenți.
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Dezbaterea publică „România inventivă. România competitivă. Topul invenţiilor
româneşti cu potenţial în economia reală”
În data de 14 noiembrie, în Aula Magna a avut loc dezbaterea cu titlul „România inventivă.
România competitivă. Topul invenţiilor româneşti cu potenţial în economia reală”
organizată de Inițiativa pentru Competitivitate – INACO și ASE, în parteneriat cu Forumul
Inventatorilor Români, ASPES, CEC Bank, Fundația Dignitas.
În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a vorbit despre interesul pe care
îl suscită domeniul inovării și despre implicarea atât a mediului de afaceri, cât și a instituțiior
statului în dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare și a celor aplicative. Rectorul ASE a
precizat nevoia de identificare a unor soluții viabile pentru asigurarea competitivității
produselor autohtone pe piața UE și nu numai și unirea eforturilor unităților de cercetare din
rețeaua Academiei Române cu institutele și centrele de cercetare din universități care să
asigure dezvoltarea României pe plan intern și extern.
La eveniment au participat reprezentanţii instituţiilor publice responsabile - Administraţia
Prezidenţială, Guvern, OSIM, Parlament, reprezentanți de la universităţi și academii de
cercetare, inventatorii români cu remarcabile brevete de invenţie care au potenţial în
economia reală, reprezentanţii patronatelor, mediului bancar, sindicatelor, societăţii civile şi
mass-media.

Prof. univ. dr. Dinu Marin – DHC al Universității Petrol-Gaze din Ploiești
Pe 16 noiembrie a.c., Facultatea de Știinte Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze din
Ploiești a organizat Conferința internațională „European Economy and Digital Society in the
Current Geopolitical Context" care face parte din seria de manifestări prilejuite de împlinirea
a 25 de ani de învățământ superior economic la Ploiești. Cu această ocazie, în cadrul
evenimentului, Senatul Universității a acordat titlul de Doctor Honoris Causa domnului
prof. univ. dr. Dinu Marin, de la ASE. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a
făcut parte din comisia de acordare a titului de Doctor Honoris Causa.
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Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca"
În ședința sa din 15 noiembrie, Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice
din București a decis ca Centrul de Perfecționare Complex Predeal să poarte numele
regretatului nostru Rector din perioada 2004-2012 - Ion Gh. Roșca. Complexul dispune
de spații de cazare și un centru de conferințe. El pune la dispoziție 18 camere duble twin, 14
camere duble matrimoniale, 4 apartamente, o cameră pentru persoane cu mobilitate redusă;
pentru servirea mesei există două saloane de restaurant și un spațiu destinat pregătirii mesei.
Centrul de conferințe are o serie de amfiteatre, săli de curs, săli de workshopuri, dotate cu
videoproiector, laptop, ecran, wifi și sonorizare. Vă invităm să organizați acolo conferințe sau
evenimente și să petreceți zile de relaxare. Pentru detalii și rezervări, puteți accesa site-ul
centrului www.complexpredeal.ase.ro.

„Respectă mediul natural! Lui îi aparții”.
În data de 17 noiembrie a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a
organizat o prelegere și trei ateliere pe teme de mediu pentru 120 de elevi de la Colegile
Naționale „Ion Neculce”, „Viaceslav Harnaj”, „Spiru Haret”, „Matei Basarab”, „Gheorghe
Șincai”, „Gheorghe Lazăr”, „Elena Cuza”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, însoțiti de cadre
12
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didactice. Activitățile au avut loc în clădirea Mihail Moxa și fac parte din Proiectul
CIVITAS intitulat „Respectă mediul natural! Lui îi aparții”.

Cercetători premiați și proiecte de succes la „Ziua Cercetătorului” – ASE 2017
Pe 17 noiembrie a.c., Direcția pentru Managementul Cercetării și Inovării a organizat „Ziua
Cercetătorului”, un eveniment ce a adus la aceeași masă directori de proiect, autori de
articole premiate și studenți, dorința unanimă fiind aceea de împărtășire a experiențelor
deosebite din activitatea de cercetare. În cadrul acestui eveniment, au fost prezentate
rezultatele proiectelor de cercetare finalizate în acest an și au fost acordate diplomele Opera
Omnia și Georgescu-Roegen autorilor articolelor publicate în reviste cotate Web of Science și
premiate în acest an.
„Am gândit „Ziua Cercetătorului” la inițiativa dl. prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE, ca un eveniment deschis, în sprijinul comunității noastre universitare. Este o zi în care
nu numai dumneavoastră, celor prezenți aici, vă spun „La mulți ani”, ci și tuturor colegilor din
universitate care au în responsabilitate organizarea și gestionarea activității de cercetare:
directorii de departamente, directorii de centre de cercetare, prodecanii cu activitatea de
cercetare, decanii, care sunt tot timpul atenți și vigilenți la activitatea de cercetare, directorii
proiectelor de cercetare și membrii echipelor lor și, nu în ultimul rând, colegilor din Direcția
pentru Managementul Cercetării și Inovării”, a spus prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu,
Prorector responsabil cu activitatea de cercetare-inovare, amfitrion al acestei manifestări.
Au fost acordate diplome Opera Omnia autorilor articolelor publicate în anul 2016 în reviste
cotate Web of Science cu scor relativ de influență mai mare decât 1. Au fost premiați
următorii autori: lect. univ. dr. Bogdan Vasile Ileanu, prof. univ. dr. Andreea Zamfir, prof.
univ. dr. Sofia Elena Colesca, conf. univ. dr. Răzvan-Andrei Corboș, lect. univ. dr. Mihaela
Păceșilă, lector univ. dr. Ștefan Gabriel Burcea, prof. univ. dr. Cristinca Fulga, conf. univ. dr.
Liviu Cosmin Mosora, prof. univ. dr. Mihaela Hrisanta Mosora, conf. univ. dr. Lucia Mihaela
Grosu-Rădulescu, lect. univ. dr. Alexandru Gavriș, prof. univ. dr. Tudorel Andrei, asist. univ.
dr. Andreea Mirică, prof. univ. dr. Marius Giuclea, lect. univ. dr. Ovidiu Solomon, conf. univ.
dr. Raluca Andreea Ion, prof. univ. dr. Elvira Nica, prof. univ. dr. Cristina Boboc, prof. univ.
dr. Daniela Luminița Constantin, prof. univ. dr. Constantin Mitruț, lector univ. dr. Raluca
Mariana Grosu, prof. univ. dr. Marius Profiroiu și lect. univ. dr. Alina Elena Iosif.
Totodată, au fost acordate diplome Georgescu-Roegen autorilor articolelor publicate în anul
2016 în reviste cotate Web of Science cu scor relativ de influență între 0,25 și 1. Au fost
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premiați următorii autori: prof. univ. dr. Constanța Nicoleta Bodea, prof. univ. dr. Elvira Nica,
conf. univ. dr. Cristina Manole, prof. univ. dr. Bogdan Iftimie, prof. univ. dr. Carmen Țurlea,
conf. univ. dr. Ionel Jianu, prof. univ. dr. Mirela Ionela Aceleanu, lect. univ. dr. Mădălina
Doroftei, prof. univ. dr. Cătălina Cocianu, prof. univ. dr. Dragoș Pătru Covei, prof. univ. dr.
Andreea Maria Stoian, lect. univ. dr. Filip Iorgulescu, lect. univ. dr. ioara Băncescu, prof.
univ. dr. Emilia Țițan, asist. univ. dr. Adrian Oțoiu și prof. univ. dr. Cristina Boboc.
Directorii proiectelor de cercetare finalizate în acest an sau membri în echipele acestor
proiecte au susținut prezentări, expunând auditoriului rezultatele științifice ale proiectelor pe
care le-au implementat, dar, totodată, împărtășind și din experiența acumulată în timpul
acestui proces. Evenimentul a marcat „Ziua Cercetătorului și Proiectantului”, sărbătorită în
România în fiecare zi de 19 noiembrie începând cu anul 1994, și își propune să devină un
eveniment de tradiție în Academia de Studii Economice din București.

Consiliul Național al Rectorilor
În zilele de 17-19 noiembrie, Rectorul ASE și Vicepreședintele CNR a participat, la
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, la lucrările Biroului Permanent și la
întrunirea Consiliului Național al Rectorilor, la dezbateri fiind prezenți aproximativ 100 de
rectori de la universități din România și Republica Moldova, miniștri și secretari de stat,
consilieri prezidențiali și guvernamentali și reprezentanți străini ai Băncii Mondiale. Temele
discutate s-au axat pe subiecte legate de finanțarea universităților și a cercetării științifice
universitare pentru anul 2018, diagnoza domeniilor și programelor de studii universitare de
master, metodologiile de evaluare a studiilor universitare, evaluarea studiilor doctorale,
gruparea universităților pe clase și ierarhizarea programelor de studii.
În data de 17 noiembrie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a înmânat un Mesaj de felicitare din
partea ASE în cadrul Ședinței Festive a Senatului Universității, prilejuită de împlinirea a 80
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de ani de la înființarea Școlii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, la care domnului
general-locotenent în rezervă Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Românie,
i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa și i-a fost decernat titlul de cetățean de onoare
al municipiului Iași.

Conferinţa Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale
În perioada 16-17 noiembrie a.c., Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a organizat
cea de-a 8-a ediţie a Conferinţei Internaţionale anuale „Future of Europe” şi cea de-a 6-a
ediţie a Conferinţei Internaţionale „Synergies in Communication”. În deschiderea
conferinței a luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Vorbitori invitați:
reprezentanți ai Ministerului pentru Afaceri Europene, ai Reprezentanţei Comisiei Europene
în România, Asociației Europeane pentru Servicii Lingvistice de Calitate. Printre participanţii
de la ediţia de anul acesta a celor două conferinţe reunite s-au numărat cercetători, cadre
didactice, reprezentanţi ai mediului diplomatic şi de afaceri din Australia, Bulgaria, Egipt,
Germania, Grecia, India, Israel, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Republica
Moldova, România, Rusia, Spania și Statele Unite ale Americii.
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Masă rotundă în ASE cu o delegație a Centrului de Productivitate din Coreea și
reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
În data de 17 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații Internaționale,
a organizat o masă rotundă cu o delegație a Centrului de Productivitate din Coreea, condusă
de Dr. Soon Jick Hong, Președinte și CEO, și reprezentanți din România ai Băncii Europene
pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții despre tendințele și
provocările economice, precum și despre oportunitățile de educație și cercetare în domeniul
productivității și inovării.

Delegația ASE la Teheran
In urma Acordului de cooperare academică și de cercetare dintre Academia de Studii
Economice din București și Universitatea Allameh Tabataba’i din Teheran, în perioada 17 –
23 noiembrie 2017 o delegație a ASE condusă de prof. univ. dr. Roxana Sârbu, Prorector
Activitate didactică, a efectuat o deplasare în Iran, la Teheran, în vederea dezvoltării
cooperării între cele 2 universități partenere. Obiectivele principale ale deplasării au fost
reprezentate de colaborarea în vederea dezvoltării de noi cursuri academice, schimbul de
experiență prin participarea la conferință internațională și susținerea de cursuri universitare.
Delegația a avut, de asemenea, întâlniri la Ambasada României la Teheran, fiind primită de
domnul Ambasador Adrian Kozjacski și domnul Claudiu Tătaru, consilier politic și cultural.
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Premiul Educația la cea de-a XXIV-a ediție a Târgului Internațional Gaudeamus –
Carte de învăţătură
În perioada 22-26 noiembrie a.c., Editura ASE a participat la cea de-a XXIV-a ediție a
Târgului Internațional Gaudeamus - Carte de Învățătură, organizat de Radio România.
Lansările interesante de la stand au adus şi în acest an la ASE Premiul EDUCAŢIA,
decernat editurilor universitare! Felicitări autorilor cărţilor, Editurii ASE, profesorilor și
cercetătorilor care au participat și au susținut aceste activități culturale!

Ședința Consiliului Consultativ al ASE
Pe 22 noiembrie 2017, a avut loc ședința Consiliului Consultativ ASE, la care au participat,
din partea ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Președintele Senatului universitar al ASE, prorectorii și o parte dintre decanii facultăților din
ASE, membri ai Consiliului Consultativ, reprezentanți ai mediului de afaceri. Principala temă
de discuție a fost pregătirea aniversării a 105 ani de la înființarea Academiei de Studii
Economice din București, membrii Consiliului Consultativ ASE fiind invitați să facă
propuneri și să sprijine inițiativele avute în vedere. Dintre participanții prezenți la întâlnire au
luat cuvântul: dl. Leonardo Badea, președintele ASF, dna Andreia Stanciu, director ACCA
CA ‒ Buletin Informativ nr. 11/ noiembrie 2017
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Europa de Sud-Est, dl. Ionuț Simion, Country Managing Partner PricewaterhouseCoopers, dl.
Șerban Toader, Senior Partner KPMG România.

Adunarea Generală extraordinară prilejuită de sărbătorirea „Zilei universitarului
economist” și a „Zilei economiștilor”
Pe 23 noiembrie a.c., în Aula Magna a avut loc Adunarea Generală extraordinară a
Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), organizată împreună cu
Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER) și Societatea Română de Statistică
(SRS). Evenimentul a reunit reprezentanții conducerilor facultăților din domeniul științelor
economice din toată țara, ai celor mai importante organizații publice și private. În deschiderea
întâlnirii, au rostit alocuțiuni prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și Președintele
AFER, prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, Președinte AGER, prof. univ. dr. Pavel Năstase,
Președinte al Senatului universitar al ASE, prof. univ. dr. Constantin Mitruț, Președinte SRS.
Cu această ocazie, AFER a acordat distincția Excelenţă pentru întreaga activitate, în semn
de recunoaştere a meritelor deosebite pe care un cadru didactic universitar şi de cercetare
ştiinţifică sau o entitate organizaţională le-au avut în decursul activităţii, contribuind la
înfiinţarea, dezvoltarea, perfecţionarea şi afirmarea învăţământului universitar economic în
plan naţional şi internaţional, astfel: prof. univ. dr. Ion Stegăroiu, prof. univ. dr. Panaite Nica,
prof. univ. dr. Vasile Cocriș, prof. univ. dr. Virgil Balaure, prof. univ. dr. Dumitru Matiș,
prof. univ. dr. Ioan Plăiaș, prof. univ. dr. Ion Pereș, Facultății de Economie și Administrarea
Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității din Craiova, la sărbătorirea celor 50 de ani de
existență; Facultatății de Științe Economice (FSE) din cadrul Universității Petrol-Gaze din
Ploiești, la sărbătorirea celor 25 de ani de existență; Facultății de Științe Economice (FSE)
din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, la sărbătorirea celor 25 de ani de existență;
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la sărbătorirea celor 55 de ani de existență; Facultății de
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Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității de Vest din Timișoara,
la sărbătorirea celor 50 de ani de existență.
A mai fost acordată distincția pentru Cea mai bună carte din domeniul economic pentru
următoarele lucrări: „A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în
contextul cercetării economice” – autori: Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu, Dan Cristina Dabija
– și „Starea de sănătate a managementului din România în 2016” – autori: Ovidiu Nicolescu,
Ciprian Nicolescu, Cătalina Simona Ștefan. La categoria Cel mai bun articol publicat într-o
revistă din domeniul economic – premiu ce se acordă pentru lucrări din literatura economică
apărute în ultimii doi ani sub semnătura personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică din
structura facultăţilor membre ale AFER, au fost acordate distincții pentru lucrările: „How
visual cognition influences process model comprehension” – autori: Răzvan Petrusel, Jan
Mendling, Hajo A. Reijers – și lucrarea „The impact of subsidiaries internal and external
integration on operational performance” – autori: Levente Szasz, Bela-Gergely Racz,
Krisztina Demeter.
Având în vedere că AFER și-a asumat un rol activ în relația cu mediul economico-social,
precum și cu alte instituții și organisme, cu ocazia Zilei economiștilor și a Zilei universitarului
economist a avut loc Forumul AFER cu tema „Problemele majore actuale și de perspectivă
ale sistemului economico-social al României”. Discuțiile au avut loc în cadrul a patru
workshop-uri, având următoarele tematici: Dezvoltarea economică și finanțarea investiților;
Educație și cercetare; Mediu și agricultură, siguranță și securitate alimentară; Demografie și
sănătate; concluziile discuțiilor au fost prezentate în plen. La lucrările Forumului AFER au
participat miniștri, președinți ai comisiilor Senatului României și Camerei Deputaților, lideri
de organizaţii, oameni de afaceri, în vederea realizării unor dezbateri cu caracter practic cu
reprezentanții mediului universitar.

Adunarea Generală a ALUMNI ASE
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Pe 23 noiembrie a.c., a avut loc Adunarea Generală ordinară 2017 a Asociației
Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE). Au fost
discutate subiecte legate de alegerea noilor structuri statutare de conducere. În cadrul acestei
întîlniri, dl. Sergiu Manea, CEO BCR, a fost ales Președinte Alumni ASE.

Gala Excelenței în ASE
Academia de Studii Economice din București a organizat în ziua de 23 noiembrie a.c., prima
ediție a Galei Excelenței în ASE. În cadrul acestei prime ediții au fost acordate diplome de
excelență pentru activitatea de cercetare științifică, pentru activități profesionale, culturale, de
antreprenoriat, pentru implicarea în viața universității, pentru susținerea învățământului și
digitalizare. Evenimentul a fost marcat de momente muzicale susținute de corul ASE și de
Cvartetul Arpeggione.
Gala a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE: „Excelența pe care ne
propunem să o premiem la Gala noastră, care dorim să devină o tradiție în ASE, înseamnă
performanță, activitate de excepție și implicare exemplară în domenii variate ale vieții
universității noastre, înseamnă recunoașterea și aprecierea publică a activității de excepție a
reprezentanților comunității noastre - cadre didactice, cercetători, studenți, personal
administrativ”.
Au fost decernate trofee și diplome de excelență pentru:
 Activitatea de cercetare științifică acordată unui cadru didactic din ASE: prof. univ.
dr. Adela Bâră
 Activitatea de cercetare la ciclul Masterat: Bianca Costache
 Activitatea de cercetare la ciclul Doctorat: Simona Cătălina Ștefan
 Activitatea de antreprenoriat: Andrei Holcă
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 Activitatea de organizare a cercetării științifice: Echipa de proiect „Move”
(Cartografierea mobilității: mijloace, instituții și efecte structurale ale mobilității
tinerilor din Europa)
 Rezultate deosebite la învățătură în cadrul unei mobilități Erasmus: Matei Mocanu
 Rezultate deosebite la învățătură și implicarea în viața universității: Florin Bogdan
Matei
 Întreaga activitate desfășurată în universitate: Adrian Cercel
 Susținerea învățământului și digitalizare: Compania Google România
 Activități culturale: Corul ASE
La eveniment au participat cadre didactice, studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri,
absolvenți ai ASE și parteneri instituționali ai universității.
Gala Excelenței promovează și recunoaște meritele acelora care s-au remarcat prin proiectele
și activitățile lor contribuind la dezvoltarea și prestigiul comunității ASE. Felicitări tuturor
celor premiați!
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Evenimente dedicate centenarului diplomatic româno-japonez
În anul 2017 se împlinesc 100 de ani de relatii diplomatice româno-nipone, marcate de
personalitatea lui Nicolae Xenopol, primul ambasador român la Tokyo, dar și o figură istorică
de anvergură, rămas în memoria afectivă a universității noastre ca fondatorul Academiei de
Înalte Studii Comerciale și Industriale.
În lumina centenarului diplomatic româno-japonez, în luna noiembrie a.c., ASE a organizat o
serie de evenimente dedicate culturii japoneze. Printre acestea se numară întâlnirea dintre
prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații internaționale și Excelența sa, domnul
Ambasador al Japoniei, Kisaburo Ishii, în data de 23 noiembrie a.c. Excelența sale, domnul
Ambasador al Japoniei, Kisaburo Ishii, însoțit de doamna Ambasador a participat și la un
atelier de confecționat figurine tradiționale Daruma, coordonat și găzduit de Departamentul
de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri din cadrul Facultății de Relații Economice
Internaționale.

Vizita marelui campion rus Anatoli Karpov în ASE
În data de 24 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, a avut la ASE o întâlnire
cu marele campion rus Anatoli Karpov, care a venit în România cu ocazia deschiderii
Turneului Regilor, una dintre edițiile anterioare desfășurându-se în ASE. La întâlnire, s-au
discutat subiecte legate de importanța sportului minții și a disciplinei în viața tinerilor.
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Conferința internațională „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”
În data de 24 noiembrie a.c., Departamentul de Drept al Facultății de Contabilitate și
Informatică de Gestiune împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative au
organizat cea de-a VII-a ediție a conferinței internaționale „Perspective ale dreptului
afacerilor în mileniul al treilea”. În cadrul conferinței au fost dezbătute subiecte legate de
dezvoltările recente și perspectivele de evoluție ale mediului internațioal de afaceri, tematici
din dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerțului internațional, discuții la
care au participat reprezentanți ai mediului universitar juridic.

O nouă recunoaştere internaţională a programului de licenţă al facultăţii CIG
Absolvenţii programelor de licenţă ai facultăţii CIG (cu predare în limba română şi în limba
engleză) vor beneficia, începând cu acest an, de o nouă recunoaştere internaţională a diplomei
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lor prin obţinerea a 6 exceptări de la examenele unui reputat corp professional international –
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Aceasta este a treia
acreditare internaţională a programului de licenţă (după acreditările existente din partea
ACCA şi CIMA). Acreditarea a fost obţinută în luna noiembrie 2017, în urma unui proces de
analiză a planului de învăţământ, fişelor de disiciplină şi subiectelor de examene. Acreditarea
a fost anunţată pe data de 23 noiembrie 2017, în cadrul unui eveniment organizat de facultatea
CIG (destinat în special studenţilor de la seria de licenţă cu predare în limba engleză),
împreună cu ICAEW. Evenimentul a fost organizat în jurul unei inovaţii educaţionale –
proiectarea unui film şi organizarea unor discuţii în jurul acestuia. În cadrul evenimentului a
fost proiectat filmul False assurance (realizat de ICAEW). Paneliştii invitaţi au reprezentat
profesia contabilă (dl. Ciprian Mihăilescu – preşedinte CAFR), firmele de audit (dl. Steve
Openshaw, partener la Deloitte) şi mediul academic (conf. univ. dr. Mirela Păunescu).
ICAEW a fost reprezentat de dna Joanna Szychowska, Business Development Manager,
Central and Eastern Europe. Filmul proiectat şi discuţia organizată în jurul acestuia au
reprezentat o modalitate excelentă de a lega cadrul teoretic dobândit în şcoală cu provocările
din aplicarea lui în practică.

Conferința de lansare a proiectului „Acces Național Electronic la Literatura Științifică
pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România - ANELIS PLUS
2020”
Academia de Studii Economice din București, la invitația Asociaţiei Universităţilor,
Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România
„Anelis Plus”, a participat la Conferința de lansare a proiectului „Acces Național Electronic la
Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România ANELIS PLUS 2020”, Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
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Program Operațional Competitivitate 2014-2020. Evenimentul a avut loc în data de 24
noiembrie a.c., în Aula P.S. Aurelian din incinta Universității de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară din Bucureşti. Instituția a fost reprezentată de către doamna prof. univ.
dr. Dalina Dumitrescu – Prorector Cercetare științifică, dezvoltare și inovare și Croitoru Alina
– Director Bibliotecă, responsabil ASE în cadrul AG a Asociației Anelis Plus.
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii de CDI a României prin asigurarea
accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date internaţionale. Aceasta va duce
la creșterea gradului de implicare a mediului de cercetare românesc în reţele de cercetare
internaţionale specializate, demers major pentru dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei.

Vizita delegației ASE în Japonia
În perioada 25 - 30 noiembrie a.c., o delegaţie a ASE, compusă din prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rector, şi prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector responsabil cu relaţiile
internaţionale, a efectuat o vizită în Japonia, în vederea stabilirii de relaţii de cooperare cu
universităţi din Tokyo. Pe parcursul vizitei, au avut loc întâlniri cu reprezentaţi ai
Universităţilor Meiji, Toyo, Josai şi Waseda, precum şi cu reprezentanţi ai mediului
diplomatic (Delegaţia Uniunii Europene la Tokyo şi Ambasada României). Cu ocazia acestei
vizite, delegaţia ASE a marcat Centenarul Nicolae D. Xenopol, fondator al Academiei de
Studii Economice din Bucureşti şi primul ambasador al României în Japonia.
Prima vizită la Tokyo a fost la universitatea Toyo, fondată în anul 1887, cu 32,148 de
studenți, 98,3% rata de angajare şi 1.199 de studenți internaționali. Delegația ASE a avut o
întâlnire de lucru cu echipa prof. Kazuo Takahashi, Vicepreședinte pentru Relații
Internaționale şi director Center for Global Education and Exchange. Cu această ocazie s-au
discutat posibilitățile de cooperare dintre cele două universităţi în domeniul economic, al
studiilor regionale şi al managementului turismului internaţional. S-a convenit semnarea unui
Acord de colaborare şi a unui Acord Erasmus+ între cele două universităţi. Domnul
Vicepreședinte Takahashi şi-a arătat disponibilitatea de a participa la Conferinţa
internațională organizată de ASE în aprilie 2018 şi interesul pentru cercetări comune în
domeniul dezvoltării regionale.
A doua întâlnire a avut loc la universitatea Meiji cu echipa Vicepreședintelui pentru Relații
Internaționale, prof. Kosaku Dairokuno. Universitatea a fost fondată în anul 1881 şi are în
componenţa sa 10 facultăţi, printre care amintim Facultatea de Economie şi Ştiinţe Politice,
Facultatea de Business Administration şi Management Public, Facultatea de Agricultură şi
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Politici de mediu. Cu această ocazie, s-a convenit semnarea unui Acord de cooperare și a unui
Acord Erasmus+ pentru schimburi de studenţi şi profesori. Au fost identificate sfere comune
de colaborare în domeniul economic şi al afacerilor, urmând ca aceste demersuri să fie
concretizate în constituirea unor echipe comune de cercetare.
La întâlnirea cu Preşedintele universităţii Tokyo University of Foreign Studies, prof. Hirotaka
Tateishi, s-a convenit semnarea unui Acord de Cooperare şi a unui Acord Erasmus+. De
asemenea, universitatea şi-a exprimat interesul pentru deschiderea unui Centru de cultură şi
civilizaţie japoneză în ASE.
Următoarea întrevedere a delegației ASE a avut loc la Universitatea Josai, cu prof. Kenji
Sugibayashi, Președintele Universității gazdă. Această universitate a fost creată în 1965, are
14.438 de studenți și oferă programe de studiu în domeniile economie, business și turism. În
urma acestei întâlniri, s-a convenit semnarea unui Acord de colaborare și a unui Acord
Erasmus între ASE și Universitatea Josai.
La Universitatea Waseda, Delegația ASE s-a întâlnit cu Vicepreședintele acestei universități,
prof. Morita şi echipa sa responsabilă cu relațiile internationale și cu studenții acestei
universități. Universitatea Waseda a fost înființată în 1882 de fostul prim ministru japonez
Shigenobu Okuma, are 52.000 de studenți, dintre care 5.000 de studenți internaționali. Ocupă
locul 2 în Japonia după rata de angajare a absolvenților şi locul 26 în lume. Este a 5-a
universitate din Japonia la categoria granturi de cercetare câștigate. S-a convenit semnarea
unui acord Erasmus+ și s-a arătat disponibilitatea părții japoneze pentru colaborare cu ASE în
domeniul economiei.
La finalul vizitei, delegația ASE a avut o întâlnire cu E.S. Domnul Ambasador Viorel
Isticioaia Budura, şeful Delegaţiei Comisiei Europene în Japonia. Întâlnirea a avut ca obiectiv
cunoaşterea

eforturilor

ASE

pentru

promovarea

cooperării

cu

universităţi

din

Japonia. Excelenţa Sa a apreciat demersul ASE şi a arătat că acesta trebuie continuat şi
susţinut cu ocazia viitorului târg educaţional din Japonia, care va avea loc în mai 2018. Cu
această ocazie, Delegaţia ASE s-a întâlnit şi cu domnii Julio Arias şi Richard Kelner de la
Delegaţia Comisiei Europene în Japonia.
La întâlnirea cu E.S. Doamna Tatiana Iosiper, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
României în Japonia, Excelenţa Sa a prezentat câteva dintre documentele din arhiva
Ministerului Afacerilor Externe privind activitatea lui Nicolae D. Xenopol, primul ambasador
al

României

în

Japonia

şi

fondator

al

Academiei

de

Studii

Economice

din

Bucureşti. Delegația ASE a participat la festivitatea de sărbătorire a Zilei Naționale.
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Facultatea CIG lansează Cercul de contabilitate pentru studenţi
Facultatea CIG a lansat pe 27 noiembrie a.c. Cercul de contabilitate pentru studenţi, o
activitate destinată dezvoltării competenţelor de gândire critică, analiză, cercetare, redactare şi
prezentare a unei comunicări ştiinţifice. Studenţii înscriși la cerc sunt încurajaţi să participe cu
lucrări la sesiunea ştiinţifică studenţească. Activităţile cercului presupun 10 întâlniri cu
studenţii, în cadrul cărora opt profesori voluntari şi invitaţi din mediul socio-economic iniţiază
participanţii în cercetarea ştiinţifică.
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Sesiune de instruire în limba engleză, organizată de Biblioteca ASE
Pentru a veni în sprijinul studenților străini care frecventează cursurile universității noastre, în
colaborare cu Facultatea Relații Economice Internaționale, Biblioteca a organizat în beneficiul
acestora o sesiune de instruire în limba engleză având ca scop familiarizarea studenților
străini cu facilitățile, serviciile și tipurile de resurse la care au acces prin intermediul
bibliotecii. Trainingul s-a desfășurat în data de 27 noiembrie a.c., în Sala Robert Schuman și
s-a bucurat de prezența studenților străini înmatriculați la diferite programe de studii în cadrul
Academiei de Studii Economice din București.

Lansarea în ASE a cărții „Romania Start-Up Nation – noua generație de antreprenori”
Pe data de 29 noiembrie a.c, a avu loc în Aula Magna lansarea cărții „România Star-Up
Nation – noua generație de antreprenori”, autor – dl Harry-Ilan Laufer, Ministrul pentru
Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. La evenimentul deschis de prof. univ. dr. Ion
Smeureanu, Prorector responsabil cu Dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică, au
participat prof. univ. dr. Tudorel Toader, Ministrul Educației Naționale, și dl. Viorel Ilie,
Ministrul delegat pentru Relaţia cu Parlamentul, alături de cadre didactice, studenți și viitori
antreprenori.
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Visiting professor la facultatea CIG
Prof. Octavian Ionescu, Norwich Business School, UK este visiting professor al facultăţii CIG
în acest semestru pentru activităţi de predare la disciplina Advanced IFRS financial
accounting în cadrul programului de masterat Accounting, audit and management information
systems (CAIG engleză). Invitarea sa ca visiting professor se încadrează în strategia facultăţii
de internaţionalizare şi de consolidare a programelor cu predare în limba engleză. Domnul
profesor a apreciat experienţa de predare în cadrul acestui program: „Experienţa susţinerii
seminariilor din cadrul modulului Advanced IFRS financial accounting a fost una pozitivă,
fiind impresionat în primul rând de entuziasmul studenţilor pentru contabilitatea IFRS,
precum şi de nivelul lor ridicat de cunoştinte care a facilitat efervescenţa discuţiilor. Mi-a
plăcut faptul că am putut relaţiona şi schimba idei şi opinii cu studenţii români şi străini.
Studenţii pe care i-am cunoscut sunt foarte norocoşi să fie masteranzi ai unui program de
calitate, la o universitate de prestigiu şi cu un colectiv academic foarte bun”.

Sedințe CA
 Pe data de 1 noiembrie a.c., a avut loc Ședința CA on-line în cadrul căreia au fost
dezbătute și supuse aprobării următoarele puncte: aprobarea comisiilor tehnice de
admitere la studii doctorale, sesiunea specială noiembrie 2017; modificarea și
completarea Art. 2 din HS nr. 141 din 27.09.2017 referitoare la tarifele privind
activitățile didactice desfășurate în regim de plată cu ora, în anul universitar
2017-2018.
 Pe data de 15 noiembrie a.c., a avut loc Ședința CA în cadrul căreia au fost dezbătute
și supuse aprobării următoarele puncte: aprobarea acordării titlului de profesor emerit
cadrelor didactice pensionate din ASE; aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”; aprobarea
CA ‒ Buletin Informativ nr. 11/ noiembrie 2017
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încheierii unui protocol de colaborare cu Asociația „Centrul de Strategii Avansate";
aprobarea taxei de școlarizare program de studii postuniversitare și de formare
continuă „Introducere in Intelligence Economic Internațional" (INT-E); aprobarea
Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială
pe bază de bilanț pentru perioada 01.01-30.09.2017; aprobarea bugetului pentru anul
2018; aprobarea acordării diplomelor Opera Omnia și Georgescu Roegen autorilor
articolelor publicate în reviste editate în străinatate și cotate Web of Science;
aprobarea tarifelor maxime pentru activitatea de cercetare științifică desfășurată de
personalul cu diferite funcții/ grade profesionale din A.S.E., în cadrul contractelor de
finanțare încheiate din fonduri bugetare; Aprobarea depunerii proiectului „Extindere și
modernizare prin reabilitarea și dotarea imobilului Mihail Moxa nr.5-7, corp B”;
aprobarea Raportului privind organizarea Școlii internaționale de vară Bucharest
Summer University; aprobarea rapoartelor privind organizarea de către facultăti a
școlilor de vară 2017; aprobarea denumirii Centrului de Perfecționare Complex
Predeal „Ion Gh. Roșca"; aprobarea înființării Institutului de Cercetări Avansate al
Academiei de Studii Economice din București; aprobarea prelungirii activității de
titular până la sfârșitul anului universitar 2017-2018 a doamnei conf. univ. dr. Enache
Maria din cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate, Facultatea de Relații
Economice Internaționale; aprobarea prelungirii activității de titular până la sfârșitul
anului universitar 2017 -2018 a dl. prof. univ. dr. Mârșanu Nicolae Radu de la
Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică din cadrul Facultații de
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; aprobarea acordării calității de
membru al Școlii doctorale Marketing pentru doamna prof. univ. dr. Filip Alina;
aprobarea acordarii calității de membru al Școlii doctorale Marketing pentru doamna
prof. univ. dr. Petrescu Eva-Cristina; aprobarea acordarii calității de membru al Școlii
doctorale Marketing pentru domnul prof. univ. dr. Căiescu Ștefan Claudiu; aprobarea
acordării calității de membru al Școlii doctorale Management pentru domnul prof.
univ. dr. Dobrea Răzvan Cătălin; aprobarea acordării calității de membru al Școlii
doctorale Management pentru doamna prof. univ. dr. Andreea Zamfir; aprobarea
acordării calității de membru al Școlii doctorale Contabilitate pentru doamna prof.
univ. dr. Petcu Monica; aprobarea acordării calității de membru al Școlii doctorale
Contabilitate pentru doamna prof. univ. dr. Jianu Iulia; aprobarea acordării calității de
membru al Școlii doctorale Cibernetică și Statistică pentru doamna Păun Mihaela Marinela, titular la Universitatea din București, cadru didactic în cadrul Facultății de
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Administrație și Afaceri; aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Korea
Productivity Center (KPC); aprobarea calendarului privind programarea concediilor
cadrelor didactice; aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice auxiliare și
administrative; Aprobarea Procedurii privind monitorizarea procesului didactic;
aprobarea dizolvării Fundației „Incubator de Afaceri Universitare”.
 Pe 27 noiembrie a.c., a avut loc Ședința CA on-line, în cadrul căreia a fost supus
dezbaterii și aprobării calendarul de desfășurare a concursului didactic, semestrul I, an
universitar 2017-1018.

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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