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Ediția a XII-a a Conferinței Internaționale de Management - IMC 2018 

În perioada 1-2 noiembrie a.c., Facultatea de Management a organizat, în parteneriat cu 

Societatea Academică de Management din România (SAMRO), cea de-a XII-a ediție a 

Conferinței Internaționale de Management cu titlul „Management Perspectives in the Digital 

Era” - IMC 2018. Lucrările conferinței au fost deschise de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE. Dezbaterile s-au axat pe următoarele teme: administrarea afacerilor, 

managementul proiectelor și performanța organizațională; educație, managementul cunoașterii 

și inovare; management strategic, managementul schimbării și antreprenoriat; managementul 

resurselor umane, cultura organizațională și leadership; management cultural, științele 

comportamentului și etica în afaceri. 

  

Conferința „Challenges of Interdisciplinary Entrepreneurial Universities and Education 

in Europe within SDG-4” 

În perioada 1-2 noiembrie a.c. în ASE a avut loc conferința „Challenges of Interdisciplinary 

Entrepreneurial Universities and Education in Europe within SDG-4”, organizată de 

http://www.ase.ro/
http://www.imm.gov.ro/
http://www.imm.gov.ro/
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Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, Departamentul UNESCO, 

în parteneriat cu Universitatea Wuppertal din Germania, sub patronajul Comisiei Naţionale a 

României pentru UNESCO, Ministerului Educației Naționale și Ministerului pentru Mediul de 

Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.   

 

 
 

Participarea ASE la „Programul european de cooperare pentru știință și educație 

orientate spre viitor” 

În perioada 5-9 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații 

internaționale, a reprezentant ASE la Programul european de cooperare pentru știință și 

educație orientate spre viitor, organizat la Stuttgart, Germania, de Baden-Wurttemberg 

International. Cu acest prilej, reprezentanți ai universităților și ministerelor din statele membre 

ale UE și din regiunea Dunării au discutat despre intensificarea cooperării în domeniul 

educației și cercetării în Europa Centrală și de Est. 
 
 
 
 

 
 
 
Studenți străini în vizită la ASE 

În perioada 5-15 noiembrie a.c., un grup de studenți de la EDC Paris Business School a 

participat, alături de studenți ai ASE, la cursuri și vizite în companii, cu scopul 
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aprofundării cunoștințelor teoretice și al dezvoltării abilităților practice în domeniul 

aprovizionării și achizițiilor în afaceri internaționale. 

 

 

 

 

 
Conferința „Modelul economic românesc în UE. România – Orizont 2040” 

În data de 7 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

conferința „Modelul economic românesc în UE. România - Orizont 2040”, eveniment 

organizat sub egida Academiei Române de către Asociația pentru Studii și Prognoze 

Economico-Sociale (ASPES), în parteneriat cu Asociația Generală a Economiștilor din 

România (AGER), Academia de Studii Economice din București, Institutul Național de 

Cercetări Economice (INCE), ș.a.. Temele intervențiilor și ale dezbaterilor au fost: De ce este 

nevoie de un model economic în UE? Ce tip de economie vrem să avem în România începând cu al 

doilea deceniu de integrare în UE? Rolul statului în realizarea modelului economic românesc în UE.   

  
Workshop organizat de Biblioteca ASE  
 
În data de 6 noiembrie a.c., Biblioteca ASE în colaborare cu Elsevier a organizat workshop-ul 

„Elsevier Connect: Shortcut to research publishing, discovery and metrics”. În cadrul 

întâlnirii, au fost abordate teme de interes pentru membrii comunității academice, printre care: 



4 CA ‒ Buletin Informativ nr. 11/noiembrie 2018 
 
 

publicare academică, procesul de peer-review, etica în publicare, trinomul autor-editor-referent, 

indicatorii scientometrici în cercetare și managementul cercetării, indicatori adecvați pentru 

managementul și evaluarea performanței în cercetare, instrumente utile și funcții încorporate în 

platforma Scopus destinate cercetătorilor, editorilor, bibliotecarilor și specialiștilor în știința 

informării, teorie și demonstrații practice. La eveniment au participat prof. univ. dr. Dalina 

Dumitrescu - prorector cercetare științifică, dezvoltare și inovare, cadre didactice, specialiști 

implicați în procesul de evaluare a cercetării, utilizatori ai platformelor Elsevier etc. 

                    

Concert SoNoRo în Aula Magna 

Miercuri, 7 noiembrie a.c., la invitația Facultății de Marketing a Academiei de Studii 

Economice din București, în Aula Magna a avut loc concertul cameral „Chiaroscuro” din 

cadrul Festivalului de muzică de cameră SoNoRo, ediția a XIII-a, SIDE EFFECTS. 

Programul a inclus piese interpretate magistral de artiști din toate colțurile lumii: violoniștii 

Pavel Vernikov, Anna-Liisa Bezrodny, Svetlana Makarova, violistul Vladimir Mendelssohn, 

violonceliștii Kyril Zlotnikov, Jan-Erik Gustaffson, pianistele Diana Ketler și Marianna 

Shirinyan și chitaristul Alberto Mesirca. 

Festivalul SoNoRo s-a desfășurat în perioada 2-20 noiembrie în București, Timișoara,          

Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu. 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. 
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Festivalul de teatru "Și râsul ne unește!" 

Pe 7 noiembrie a.c., grupul VOUĂ şi Trupa de Teatru TRIP ASE au susținut în Amfiteatrul I un 

spectacol de umor, muzică și poezie dedicat liceenilor și studenților. Spectacolul s-a intitulat 

„Și râsul ne unește!”.  

  

 
Zilele Culturii Kuweitiene sărbătorite în ASE 

Cu ocazia aniversării a 55 de ani de la înființarea relațiilor diplomatice dintre România și statul 

Kuweit, Facultatea de Relații Economice Internaționale, împreună cu Ambasada Statului 

Kuweit în România, a organizat evenimentul intitulat Zilele Culturii Kuweitiene, desfășurat în 

perioada 7-8 noiembrie a.c.  

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a acordat un interviu revistei egiptene „Bawabat Akhbar          

El-Yom” 

La începutul lunii noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un 

interviu revistei egiptene „Bawat Akhbar El-Yom” despre învățământul superior economic din 
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Academia de Studii Economice din București și din Egipt, temele de discuție fiind legate de 

abordări similare și interferențe ale educației economice în cele două țări. ASE are parteneriate 

îndelungate și legături de colaborare cu universitățile din Egipt. 
 

Conferința Internațională „Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy” 

CAFEE 2018 

În perioada 8-9 noiembrie a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a 

organizat conferința internațională „Competitiveness of Agro-Food and Environmental 

Economy” – CAFEE 2018. Conferința a fost deschisă de prof. univ. dr Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, temele dezbătute fiind legate de domeniul dezvoltării rurale, economiei și 

sistemului agroalimentar, initiațive antreprenoriale, soluții de creștere a performanței 

agriculturii românești etc. La eveniment au participat cadre didactice, specialiști în domeniu și 

studenți ai ASE.  

  

Conferinta internațională „International Conference on Security for Information 

Technology and Communications” - SecITC 2018 

În zilele de 8 și 9 noiembrie a.c., Academia de Studii Economice din București a găzduit cea 

de-a XI-a ediție a Conferinței internaționale SecITC – International Conference on 

Security for Information Technology and Communications. Conferința a reunit cercetători 

din domeniul securității informatice/cibernetice (Cybersecurity), criptografiei și tehnologiei 

informației (TIC), precum și studenți și reprezentanți ai companiilor din industrie la nivel 

global. Conferința a fost inițiată și organizată prima dată în anul 2008 de către programul de 

masterat Securitatea Informatică (cu predare în limba engleză) din cadrul Facultății de 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Începând cu anul 2009, conferința s-a 

desfășurat în parteneriat cu Academia Tehnică Militară din București (ATM) și Institutul de 
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Tehnologii Avansate (ITA). Conferința a avut ca obiective coagularea celor mai bune rezultate 

ale tinerilor cercetători la nivel mondial, precum și încurajarea diseminării celor mai bune teze 

de disertație și soluții de securitate cibernetică ale studenților de la programele de masterat de 

Securitate Informatică din România și din centre universitare din afara țării.  

  

 
Delegația ASE la Gala Asociației Municipiilor din România 

Pe 12 noiembrie a.c., o delegație ASEa fost prezentă la cea de-a doua ediție a Galei Asociației 

Municipiilor din România, desfăşurată sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, domnul 

Klaus Iohannis. În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru relații 

cu mediul economico-social și viața studențească, a înmânat premiul pentru Excelență în 

guvernarea locală participativă.  
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Lansarea proiectului „Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Ministerului 

pentru Relația cu Parlamentul” 

Pe data de 13 noiembrie a.c., Ministerul pentru Relația cu Parlamentul (MRP) împreună cu 

Academia de Studii Economice din București (ASE) au lansat proiectul „Optimizarea 

procedurilor administrative din cadrul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul”. 

Misiunea proiectului este aceea de a răspunde prompt și eficient cerințelor unei administrații 

publice centrale și locale moderne, în sprijinul cetățenilor. Proiectul a fost selectat în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din 

Fondul Social European, și are scopul de a eficientiza activitatea de bază a MRP prin 

dinamizarea procesului de flux al documentelor, fapt ce va propulsa activitatea tuturor actorilor 

implicați în acest proces. Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc în Aula Magna a ASE, 

în prezența prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector.  

 

 

Lansarea Centrului de Excelență în Comerț Exterior 

Pe 14 noiembrie a.c., în Aula Magna, a avut loc lansarea Centrului de Excelență în Comerț 

Exterior. În deschiderea evenimentului au luat cuvântul Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, directorul adjunct al Academiei Române, doamna dr. Mărioara Iordan, ministrul 

Justiției, prof. univ. dr. Tudorel Toader, directorul Institutului de Prognoză Economică din 

cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, acad. Lucian-Liviu 

Albu, președintele Institutului Național de Statistică, prof. univ. dr. Tudorel Andrei și co-

președintele Centrului, dr. Adrian-Marius Dobre. Inițiatorii proiectului și-au propus ca acest 

Centru să devină un nucleu național și internațional de proiecte, aplicații și acțiuni dedicate 

exportatorilor și antreprenorilor români în demersul lor de îmbunătățire a prezenței pe piețele 

globale. Centrul își propune definirea comerțului exterior românesc ca fiind un obiectiv 
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național de importanță majoră, acționând ca atare, din dorința de a pune comerțul exterior 

românesc pe harta preocupărilor active ale ecosistemului de afaceri din România.  

 

  

ASE International Knowledge Fair 2018 

În perioada 12 - 16 noiembrie a.c. s-a desfășurat „ASE International Knowledge Fair”, ediția 

a II-a. În cadul întâlnirilor care au avut loc în prima zi, temele de discuție s-au axat pe aspecte 

legate de cercetarea în Germania, de oportunități de finanțare pentru cercetători și de 

experiențele studenților, profesorilor și cercetătorilor din Germania. A urmat o întrevedere  

despre „Viitorul învățământului superior în era digitalizării” (ziua 2), sesiuni de informare 

dedicate mobilităților internaționale (ziua 3) și inaugurarea Centrului de Studii Japoneze, 

urmată de o masă rotundă despre cooperarea și oportunitățile dintre universitatea nostră și 

universitățile din Japonia. În cea de-a 4-a zi au fost prezentate oportunitățile de burse Fulbright 

în cadrul Centrului de Studii Americane, iar în ultima zi de târg au avut loc o serie de lucrări pe 

secțiuni dedicate procesului de internaționalizare. 
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Lansarea Centrului de Studii Japoneze 

Pe data de 15 noiembrie a.c., a avut loc lansarea Centrului de Studii Japoneze, cu 

participarea prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale și a 

reprezentanților Ambasadei Japoniei în România, reprezentanților mediului academic și de 

business. Lansarea a fost urmată de o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate 

oportunitățile de colaborare dintre România și Japonia pe linie academică.  

 

 

 

Participarea ASE la cea de-a XXV-a ediție a Târgului Internațional Gaudeamus - Carte 

de învățătură. Premiul „Educația” din nou la ASE! 

În perioada 14-18 noiembrie a.c., Editura ASE a participat la cea de-a XXV-a ediție a Târgului 

Internațional Gaudeamus – Carte de învățătură, organizat de Radio România. Evenimentul s-a 

desfășurat în Pavilionul Central Romexpo sub semnul aniversării Centenarului Marii Uniri și al 

Primului Război Mondial, a 90 de ani de Radio România și a 25 de ediţii ale Târgului 

Internaţional Gaudeamus – Carte de Învăţătură.  

Prezența ASE la această ediție a Târgului a fost apreciată și în acest an prin decernarea 

Premiului „Educația” universității noastre în cadrul festivității de încheiere a acestei sărbători 

anuale a cărții. Toate manifestările organizate de Editura ASE în cadrul Târgului Gaudeamus 

2018 s-au desfășurat sub semnul împlinirii a 105 ani de activitate editorială în ASE, căreia îi 

este dedicat Premiul „Educația”. Pe 19 noiembrie 2018 ASE a sărbătorit 105 ani de activitate 

editorială și 105 ani de la apariția primului număr al Revistei Cursurilor Academiei de Înalte 

Studii Comerciale și Industriale. Această primă publicație a universității noastre, inițiată de 

Rectoratul de atunci, avea menirea de a sprijini procesul de învățământ, punând la dispoziția 

studenților „lecțiunile” predate, în forma tiparită, săptămânal. Felicitări autorilor cărţilor, 
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Editurii ASE, profesorilor și cercetătorilor care au participat și au susținut aceste activități 

culturale! La Mulți Ani, cu succese editoriale notabile, Editurii ASE! 

 

 

 
 
Ședința CNFIS 

În data de 15 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, în 

calitatea sa de vicepreședinte, la ședința Consiliului Național al Finanțării din Învățământul 

Superior (CNFIS). În cadrul acestui organism consultativ al Ministerului Educației Naționale   

s-au dezbătut problemele legate de finanțarea învățământulului superior din România și au fost 

aprobate metodologiile de finanțare pentru anul 2019.  

 

Facultatea de Marketing a Academiei de Studii Economice din București a sărbătorit 15 

ani de activitate 

Pe 15 noiembrie a.c., Facultatea de Marketing a sărbătorit 15 ani de la înființare, 

eveniment marcat printr-o adunare festivă la care au participat membri din conducerea ASE, a 

Facultății de Marketing, cadre didactice, studenți și absolvenți. Cu acest prilej, prof. univ. dr. 

Ion Smeureanu, prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică, a 

transmis un mesaj de felicitare din partea conducerii ASE și a înmânat o plachetă aniversară 

pentru rezultatele obținute în timpul celor 15 ani de activitate, cu urări de reușite remarcabile 

pentru anii ce vor veni. La Mulți Ani, dragi colegi! 
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Delegația ASE prezentă la manifestările prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la 

înființarea Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

Pe 15 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Roxana Sârbu, prorector pentru activitatea didactică, a 

participat la manifestările organizate la aniversarea a 70 de ani de la înființarea Universității 

Petrol-Gaze din Ploiești. În cadrul ședinței festive a Senatului Universitar și a Consiliului de 

Administrație, prof. univ. dr. Roxana Sârbu a transmis un mesaj de felicitare din partea 

conducerii ASE și a înmânat o plachetă aniversarăe. 

 

Ediția a VIII-a a Conferinței Internaționale „Perspective ale dreptului afacerilor în 

mileniul al treilea” 

Pe data de 16 noiembrie a.c., Departamentul de Drept al Facultății de Contabilitate și 

Informatică de Gesiune, împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative a 

organizat conferința internațională „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al 

treilea”, ediția a VIII-a. Dezbaterile s-au axat pe dezvoltările recente și perspectivele de 

evoluție ale mediului internațional de afaceri. La conferință au participat invitați din țară și din 

străinătate, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului și au fost 

prezentate lucrări care au avut ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul 

comerțului internațional, dreptul public național și internațional. 
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor prezent la Conferința internațională „Interferențe globale 

în societatea cunoașterii” 

În perioada 16-17 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat în 

calitate de președinte al AFER la deschiderea Conferinței internaționale „Interferențe 

globale în societatea cunoașterii”, organizată de Facultatea de Științe Economice din cadrul 

Universității Valahia din Târgoviște, în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din 

România. La eveniment au participat specialiști de renume din 9 țări: Bulgaria, Cameroun, 

Chile, Croația, Franța, Grecia, Maroc, România și Tunisia. 

 

  

 

Workshop proiect FDI-2018-0294 

În data de 18 noiembrie a.c., a avut loc la Centrul de Perfecţionare Complex Predeal „Ion Gh. 

Roșca” întâlnirea de lucru a echipei proiectului FDI-2018-0294 cu titlul "Îmbunătățirea calității 

activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul 

deontologiei și eticii academice", proiect coordonat de prof. univ. dr. Roxana Sârbu, prorector 

pentru activitatea didactică. 
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa de către 

Universitatea din Petroșani  

În data de 19 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a primit titlul de 

Doctor Honoris Causa al Universității din Petroșani, în cadrul ședinței festive a Senatului 

Universității din Petroșani. Distincția a fost acordată pentru „contribuția deosebită la 

dezvoltarea învățământului superior economic din România, atât în plan academic, cât și 

științific, pentru susținerea oferită dezvoltării învățământului cu profil economic la Petroșani”, 

precum și pentru promovarea, în mediul academic și științific, a prestigioasei instituții de 

învățământ superior din Valea Jiului.  

 



CA ‒ Buletin Informativ nr. 11/ noiembrie 2018 15 
 
 

 
 

 „Ziua Cercetătorului 2018” – sărbătoarea cunoașterii de azi și de mâine 

Pe 19 noiembrie a.c., Direcția pentru Managementul Cercetării și Inovării a sărbătorit „Ziua 

Cercetătorului”, un eveniment ajuns la a doua ediție, prilej de întâlnire într-un cadru festiv a 

tuturor celor pentru care activitatea de cercetare constituie o prioritate. 

„În numele domnului prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, țin să mulțumesc tuturor 

pentru eforturile deosebite pe care le faceți pentru ca activitatea de cercetare din cadrul 

universității noastre să rămână pe un trend ascendent. Astăzi ne putem bucura împreună de 

realizările frumoase din ultimul an”, a declarat prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, prorector 

pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare, amfitrion al acestei manifestări. 

Directorii proiectelor de cercetare finalizate în acest an au prezentat realizările științifice ale 

echipelor pe care le-au coordonat, împărtășind celor prezenți din experiența acumulată. Au fost 

identificate zone în care se pot dezvolta noi proiecte de cercetare, precum și noi instrumente de 

cercetare în domeniul economiei. 

Au fost acordate diplome „Opera Omnia” autorilor articolelor publicate în anul 2017 în reviste 

cotate Web of Science cu scor relativ de influență mai mare decât 1. Totodată, au fost acordate 

diplome „Georgescu-Roegen” autorilor articolelor publicate în anul 2017 în reviste cotate Web 

of Science cu scor relativ de influență între 0,25 și 1. „Ziua Cercetătorului și Proiectantului” 

este sărbătorită în România pe 19 noiembrie, începând cu anul 1994. 
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Conferința „Rolul Curții de Conturi Europene  în cadrul Uniunii Europene” în ASE 

Pe 20 noiembrie a.c., dl. Klaus-Heiner Lehne, Președintele Curții de Conturi Europene a 

susținut conferința cu tema „Rolul Curții de Conturi Europene în cadrul Uniunii 

Europene”. Discursul a fost urmat de o sesiune interactivă de întrebări adresate de către 

publicul interesat. 

 
 

 

Ședința Comisiei Naționale pentru adoptarea monedei euro 

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat în data de 20 noiembrie a.c. la ședința 

Comisiei Naționale pentru adoptarea monedei euro, al cărei membru este, desemnat de 

Guvernul României. În cadrul acestei ședințe s-au analizat o serie de măsuri menite să asigure 

aderarea țării noastre la zona euro. 
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Evenimente în ASE prilejuite de sărbătorirea „Zilei universitarului economist” și a „Zilei 

economiștilor” 

În zilele de 22 și 23 noiembrie a.c., cu ocazia „Zilei universitarului economist” și a „Zilei 

economiștilor”, Academia de Studii Economice din București a derulat o serie de evenimente 

care să marcheze aceste sărbători, organizate sub semnul Centenarului Marii Uniri, cu sprijinul 

Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), Asociației Generale a Economiștilor 

din România (AGER) și Societății Române de Statistică (SRS). 

Pe 22 noiembrie au avut loc Ședințele Departamentelor AFER, urmate de Adunarea Generală 

Festivă a AFER, în cadrul căreia a avut loc Festivitatea de acordare a distincțiilor pentru 

„Excelență pentru întreaga activitate”, „Cea mai bună carte din domeniul economic”, „Cel mai 

bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic”. 

 

  

 

În zilele de 22-23 noiembrie a.c. a avut loc „Forumul Național al Economiștilor din 

România”. Tema întâlnirii a fost „Unicitatea proiectului de țară – condiție a eficienței și 

sustenabilității dezvoltării economice și sociale a României”, iar pe secțiuni au fost discutate 

subiecte legate de abordarea sistemică a obiectivelor și valorilor social-economice, de vectorii 

interni și externi ai dezvoltării economice și sociale, de interfața economiei României cu 

globalizarea și integrarea și de modelul de perspectivă al economiei românești. Sesiunea 

plenară din Aula Magna a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și 

Președintele Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), și Acad. Ioan Aurel 

Pop, președintele Academiei Române, care a vorbit despre semnificația acestui an Centenar. 

Evenimentul a continuat cu prezentarea concluziilor dezbaterilor din carul celor 4 secțiuni ale 

Forumului și cu mesajele din partea organizatorilor și a invitaților: prof. univ. dr. Mircea 
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Dumitru, Președinte în exercițiu al Consorțiului Universitaria, Rectorul Universității din 

București, prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, Președinte al Asociației Generale a Economiștilor 

din România, prof. univ. dr. Constantin Anghelache, Prim-vicepreședinte al Societății Române 

de Statistică (SRS), Dan Tudorache, Primarul Sectorului 1.  
 

  

 

Gala Excelenței în ASE 

Pe 22 noiembrie a.c., a avut loc în Aula Magna Gala Excelenței Academiei de Studii 

Economice din București, eveniment organizat sub semnul Centenarului Marii Uniri și a 

aniversării „Zilei economiștilor din România” și a „Zilei universitarului economist”. Cu această 

ocazie, ASE a premiat excelența în activitatea cadrelor didactice, a studenților și a personalului 

administrativ, precum și partenerii ASE din mediul economic, social și de afaceri care susțin 

dezvoltarea și modernizarea universității noastre. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a precizat că dorește ca acest eveniment să devină o 

tradiție în cadrul Academiei de Studii Economice din București, prin implicarea pe care 

membrii comunității o manifestă în toate domeniile din cadrul universității, prin dorința de a 

premia activitățile de excepție ale reprezentanților care își desfășoară activitatea în ASE.  

Gala a avut o serie de momente artistice susținute de Corul ASE, o prezență  dinamică la toate 

manifestările importante ale universității și laureat al primei ediții a Galei Excelenței în ASE. 

Momente artistice remarcabile au fost oferite de invitatul special al Galei, cunoscutul Solartis 

Quartet, compus din violoniștii Simina Croitoru, Ana Maria Marian și Daniel Vots și 

violoncelistul Andrei Nițescu. 

Premiile care s-au acordat în cadrul Galei Excelenței au fost: 

- Premiul de excelență pentru activitatea de cercetare științifică – programe universitare 

de masterat – Studentul Cătălin Marian Cucu 
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- Premiul de excelență pentru activitatea de cercetare ştiinţifică – programe universitare 

de doctorat - Drd. Bogdan Cristian Chiripuci 

- Premiul de excelență „Cercetătorul anului” – prof. univ. dr. Daniela Luminița 

Constantin 

- Premiul de excelenţă „Cea mai bună echipă de cercetare” - Echipa proiectului POC 

„Parteneriate pentru competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin 

dezvoltarea unor modele computaționale inovative pentru creșterea economică și 

sustenabilitatea sectorului de afaceri din România” 

- Premiul de excelenţă pentru rezultate deosebite în cadrul unei mobilităţi Erasmus - 

Studenta Jessica Rusnac 

- Premiul de excelenţă pentru susţinerea internaţionalizării universităţii - Organizația 

AIESEC in Bucharest 

- Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul universităţii - 

Doamna Viorica Voicu  
- Premiul de excelenţă pentru anteprenoriat studenţesc - Studenta Alexandra Ghiță  

- Premiul de excelenţă pentru susţinerea dezvoltării ASE - Doamna Anca Vlad 

- Premiul de excelenţă pentru susţinerea dezvoltării ASE - OMV Petrom 

- Premiul de excelenţă pentru activităţi culturale - prof. univ. dr. Călin-Petrică Vegheș 

- Premiul de excelenţă pentru implicare în proiecte sociale - Organizatia Academia 

SpEranţei 

- Premiul de excelenţă pentru activitatea de voluntariat - Studenta Andra Mecu 

- Premiul de excelenţă pentru spirit civic - Studentul Ștefan Daniel Lefter 
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Conferinţele Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale  

În perioada 22-23 noiembrie a.c., Facultatea de Relații Economice Internaționale a organizat 

cea de-a IX-a ediție a Conferinței Internaționale „Future of Europe” – FoE 2018 și cea de-a 

VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Synergies in Communication” – SiC 2018. 

Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu Banca Națională a României, care a găzduit 

sesiunea plenară și o serie de secțiuni. 

În deschiderea conferințelor au luat cuvântul prof. univ. dr. Liviu Voinea, Viceguvernator al 

Băncii Naționale a României, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector ASE pentru relații cu 

mediul economico-social și viața studențească, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, decanul 

Facultății de Relații Economice Internaționale. Printre participanţii de la ediţia de anul acesta a 

celor două conferinţe reunite s-au numărat cercetători, cadre didactice, reprezentanţi ai 

mediului de afaceri din 25 de țări: Australia, Austria, Canada, Croația, Finlanda, Franța, 

Germania, Grecia, India, Iran, Italia, Japonia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, 

Republica Moldova, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, 

Ucraina și Ungaria. 
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Consorțiul Universitaria s-a reunit la București 

În perioada 23-25 noiembrie a.c., a avut loc întâlnirea Consorțiului Universitaria, organizată 

și găzduită de Universitatea din București. La eveniment au participat rectori, prorectori, 

președinți de Senat, directori de comunicare, directori administrativi, reprezentanți ai 

studenților din cele cinci universități din Consorțiu, cele mai puternice din țară, alături de 

reprezentanți ai Universității de Stat din Moldova, cooptată ca membru asociat în cadrul 

eforturilor de extindere a cooperării în domeniul învățământului superior românesc și al 

cercetării. 

Dezbaterile desfășurate pe domeniile: academic, doctorat, internațional, cercetare, relația cu 

mediul de afaceri, comunicare și relații publice, activitatea studențească, au evidențiat hotărârea 

universităților de a menține calitatea actului educațional și au formulat sugestii de optimizare. 

Dintre acestea, amintim:  

• promovarea de către Ministerul Educației Naționale, împreună cu marile universități din 

România, a unei abordări strategice pe termen lung, de minimum 20 de ani, pentru 

asigurarea dezvoltării învățământului superior și a cercetării;  

• creșterea finanțării pe student în vederea alocării, în timp, a unor niveluri similare celorlalte 

țări europene;  

• operarea unor schimbări legislative în vederea simplificării procedurilor pentru realizarea de 

parteneriate pentru programe de Joint și Double Degree cu universități străine;  

• realizarea de proiecte naționale coordonate de către Autoritatea Națională a Calificărilor 

pentru definirea calificărilor universitare și proiectarea rezultatelor învățării;  
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• alocarea locurilor sau a granturilor finanțate de la bugetul de stat pentru studiile universitare 

de doctorat în vederea admiterii din anul 2019 pe baza rezultatelor din ranking-urile 

internaționale de prestigiu, în condițiile absenței unui clasament la nivel național;  

• exceptarea universităților de la obligația de a diminua cheltuielile materiale cu 10% până la 

sfârșitul anului 2018 conform OUG 90/2017, dar și angajarea fermă a MEN la plata 

obligațiilor pentru Legea 85/2016, reiterată prin Legea 95/2018, adaptată la inflație, și 

pentru Legea 153/2017; 

• revenirea la posibilitatea de înmatriculare a studenților străini până la finalul semestrului 

întâi al anului universitar; 

• îmbunătățirea calității vieții studențești și creșterea reprezentativității studenților la nivelul 

structurilor decizionale. 

Desfășurarea lucrărilor Consorțiului Universitaria a evidențiat hotărârea celor cinci mari 

universități de a acționa solidar în vederea creșterii standardelor de calitate ale procesului 

educațional din România. Textul integral al rezoluției CNR poate fi consultat pe 

http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2018/Comunicat_Consortiu_Univ_nov_2018.pdf. 

 

  

 

Delegația ASE în Egipt 

În perioada 24-30  noiembrie a.c., o delegație ASE formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rector, și prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, a efectuat o 

vizită la Egyptian Academy for Computers, Information and Management Technology - 

Tanta (Egipt). Vizita s-a desfașurat în cadrul acordului de cooperare încheiat între 

universitățile noastre și a avut drept scop discutarea principalelor axe de cooperare: mobilități 

de studenți, admiterea doctoranzilor egipteni la ASE, misiuni de predare și alte aspecte legate 

http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2018/Comunicat_Consortiu_Univ_nov_2018.pdf
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de cooperarea științifică și universitară. Delegația ASE a vizitat și universități din Port Said și 

Alexandria în vederea stabilirii unor linii de colaborare interuniversitară. 

              
 

„Bucharest Food Summit 2018” în ASE 

Pe data de 27 noiembrie a.c., în Aula Magna s-a desfășurat Forumul „Bucharest Food 

Summit”, în cadrul căruia au fost dezbătute probleme, soluții și oportunități de afaceri din 

agricultură, producție alimentară, domeniul băuturi retail, logistică și HoReCa din România și 

Europa de Sud-Est, cu accent pe finanțare, investiții și eficientizare. La eveniment au participat 

reprezentanți ai Facultăților de Economie Agroalimentară și a Mediului și de Relații Economice 

Internaționale și invitați din partea Băncii Mondiale, Băncii Europene pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, Băncii Europene pentru Investiții, Fondului Monetar Internațional și a băncilor 

comerciale românești, conducători ai marilor asociații comerciale și profesionale din Europa, 

ambasadori și atașați comerciali la București, reprezentanți ai guvernului și administrației 

publice, precum și principalele case de avocatură din România. 
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Participarea delegației ASE la dezbaterea „Criza forței de muncă. Corelarea sistemului 

de învățământ universitar cu piața muncii” 

 
Pe 27 noiembrie a.c., o delegație ASE, formată din prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector 

pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească, și conf. univ. dr. Tănase 

Stamule, prodecan al Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, a 

participat, la Palatul Parlamentului, la dezbaterea „Criza forței de muncă. Corelarea 

sistemului de învățământ universitar cu piața muncii”. Evenimentul a fost organizat 

de Academia de Studii Economice din București, INTACT Professional Debates și compania 

Kaufland România. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte privind corelarea sistemului de 

învățământ universitar cu piața muncii prin programe de învățământ dual și soluții la criza forței 

de muncă. La eveniment au  participat prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației 

Naționale, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, ministrul 

Finanţelor Publice, reprezentanți din mediul academic, membri ai camerelor de comerț și 

industrie etc. 

 

Masa rotundă „Mărturiile unui secol de istorie” 

Pe 29 noiembrie a.c., în Aula Magna, Muzeul ASE și Departamentul de Filosofie și Știinte 

socioumane din cadrul Facultății de Management au organizat masa rotundă intitulată 

„Mărturiile unui secol de istorie”, moderată de conf. univ. dr. Ion Vorovenci. În cadrul întâlnirii 

au fost susținute o serie de prelegeri, cu participarea prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, prof. univ. 

dr. Petre Otu, dar și a actorilor Constantin Dinulescu, Carmen Ionescu, ș.a. La finalul 

evenimentului, a avut loc vernisajul expoziției „Capitalele Unirii de la 1918” – reprezentări de 

cartofilie (arhiva Ion C. Rogojanu, bibliofil, concepție – prof. univ. dr. Nicolae Lupu). 

 

Expoziția de carte organizată de Biblioteca ASE 

Pe 28 noiembrie a.c., cu prilejul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, Biblioteca ASE a 

organizat expoziția de carte intitulată „Marea Unire în colecțiile Bibliotecii ASE”. 

Expoziția conține o selecție de publicații generale și de specialitate, cărți, albume, culegeri de 

documente, hărți etc. aflate în colecțiile bibliotecii universității, ale căror pagini, ilustrații și 

fotografii reflectă parcursul istoric al unificării țărilor române, diferitele secvenţe istorice 

premergătoare constituirii României Mari și momentul de mare însemnătate pentru poporul 
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român, Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Expoziția de carte poate fi vizitată la Sala de 

lectură „Victor Slăvescu” până la sfârșitul lunii decembrie a.c.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cea de-a VII-a ediție a CARAVANEI ASE 

În perioada  5 noiembrie - 3 decembrie a.c., ASE a derulat cea de-a șaptea ediție a 

CARAVANEI ASE - ca parte a campaniei de promovare a ofertei sale educaționale pentru 

admiterea la programele universitare de licență 2019. Până la sfârșitul lunii noiembrie, echipele 

CARAVANEI ASE, formate din reprezentanți ai facultăților - cadre didactice și studenţi – s-au 

deplasat în cele mai bune 50 de colegii și licee din țară din 13 județe: Argeș, Brăila, Călărași, 

Constanța, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea, Vrancea. Cei peste 

3500 de elevi au primit infomații despre admiterea 2019 la cele 11 facultăți ale ASE, 

specializările la nivel de licență, oportunitățile de carieră, burse etc. Cu această ocazie au fost 

încheiate 49 de protocoale de colaborare cu colegiile vizitate și au fost oferite 200 de cărți ale 

Editurii ASE, în semn de recunoaștere si apreciere a pregătirii absolvenților, care au devenit 

studenții ASE.  
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Elevi bucureșteni în vizită la ASE 

Pe parcursul lunii noiembrie, prin programul național „Școala altfel”, ASE a fost vizitat de 

peste 200 de elevi din București, de la Colegiul Național „Ion Neculce”, Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga”, Colegiul Național „Octav Onicescu” și Colegiul Național „Matei Basarab”. 

Elevii au fost informaţi despre oferta educaţională și desfăşurarea admiterii la studiile 

universitare de licenţă în 2019, perspective şi oportunităţi de carieră etc. Elevii au beneficiat de 

discuţii interactive cu studenții facultăților ASE și au vizitat puncte de interes ale unei viitoare 

vieţi de student la ASE: amfiteatre, săli de lectură şi de sport. 

  

ASE a primit Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Mare Ofițer  

În data de 30 noiembrie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a înmânat, la 

Cotroceni, reprezentanților ASE Ordinul MERITUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT în grad de 

Mare Ofițer, conferit Academiei de Studii Economice din București cu ocazia Centenarului 

României și a celei de-a 105 aniversări de la înființarea Academiei de Înalte Studii Comerciale 

și Industriale. Delegația ASE a fost formată din președintele Senatului Universitar, prof. univ. 
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dr. Pavel Năstase, prorectorul cu relaţiile cu mediul economico-social şi viaţa studenţească, 

prof. univ. dr. Dorel Paraschiv și președintele USASE, drd. Dragoș Stoica. Consiliul de 

Administrație mulțumește tuturor membrilor comunității noastre universitare pentru contribuția 

la obținerea acestei înalte aprecieri de către universitatea noastră! 

   
 

Ședințe CA 

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

dezbătute și supuse aprobării următoarele: aprobarea înlocuirii domnului prof. univ. dr. 

Ion Stancu cu domnul prof. univ. dr. Petre Brezeanu, în comisia de admitere la studiile 

universitare de doctorat, sesiunea noiembrie 2018, Școala doctorală Finanțe; aprobarea 

acordării diplomelor „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen” autorilor articolelor 

publicate în reviste editate în străinătate și cotate Web of Science. 

• În data de 21 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: aprobarea Raportului cu privire la execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ pentru perioada 

01.01.2018-30.09.2018; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019; 

aprobarea rapoartelor privind desfăşurarea şcolilor de vară din ASE; aprobarea 

raportului privind desfăşurarea şcolii de vară „Bucharest Summer University”, ediția a  

XIV-a; aprobarea metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

în cadrul ASE; aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru înmatricularea 

studenţilor străini non-UE; aprobarea rezultatelor concursului privind acordarea 

gradațiilor de merit pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea redistribuirii pe 

departamente administrative a numărului de gradaţii de merit scoase la concurs pentru 

anul universitar 2018-2019; aprobarea modificării calendarului pentru aprobarea 
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gradaţiilor de merit scoase la concurs pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea 

acordării sporului de suprasolicitare neuropsihică și a indemnizației de hrană, începând 

cu 1.12.2018; aprobarea pentru scoaterea la concurs a unor posturi vacante pentru 

personalul didactic auxiliar şi administrativ; aprobarea calendarului privind programarea 

concediilor cadrelor didactice; aprobarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice. 

• În data de 29 noiembrie a.c., a avut loc ședința online a CA, în cadrul căreia s-a votat 

acordarea, din venituri proprii, a diferențelor salariale cuvenite personalului didactic în 

conform Legii nr. 85/2016. 

 

Dragi membri ai comunității universitare, 

Avem șansa de a sărbători împreună Centenarul României, chiar la 105 ani de la înființarea 

Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale. Conferirea Ordinului Meritul pentru 

Învățământ în grad de Mare Ofițer Academiei de Studii Economice din București constituie 

un bun prilej de a ne propune să fim în continuare cât mai performanți în nobila noastră 

activitate de formare a tinerilor. Ei sunt cei care vor prelua ștafeta de la noi, iar buna 

pregătire profesională, entuziasmul și înțelepciunea lor vor asigura viitorul pe care înaintașii 

noștri l-au dorit pentru țara noastră. La Mulți Ani, dragi colegi! La mulți ani, ROMÂNIA! 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR  

Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE 
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