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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 11/Noiembrie 2019 

 

ASE în clasamentul Times Higher Education 2020 pe domenii 

La data de 6 noiembrie a.c. a fost dat publicității clasamentul Times Higher Education World 

University Rankings by Subject 2020. Conform acestuia, Academia de Studii Economice din 

București se poziționează, la nivel mondial, pe locurile 501+ în domeniul Business&Economie 

și 601+ în domeniul Științe sociale. Alături de ASE sunt prezente, pe poziții similare, încă trei 

universități membre ale Consorțiului Universitaria: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea din București.  

Clasamentul analizează cele mai bune universităţi de cercetare şi predare din lume pe baza unui 

set de indicatori care evaluează calitatea predării şi a mediului de învăţare, calitatea, volumul şi 

impactul cercetării  ştiinţifice,  gradul  de  internaţionalizare  a  universităţii  şi  relaţia  cu  mediul  

de afaceri. 

  
 

Cursuri suplimentare gratuite pentru studenții din anul I 

Pentru a veni în sprijinul pregătirii studenților din anul I, prin decizia Consiliului de Administrație, 

ASE oferă studenților cursuri suplimentare gratuite la Microeconomie și Matematică, 

desfășurate săptămânal, începând cu 1 noiembrie a.c., pe întreaga perioadă a semestrului I.  

 

mailto:rectorat@ase.ro
http://www.ase.ro/
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ASE International Knowledge Fair 2019 

În perioada 4-8 noiembrie a.c. Direcția Relații Internaționale din ASE a organizat cea de-a treia 

ediție a târgului „ASE International Knowledge Fair 2019”. Programul a inclus o serie de 

sesiuni de informare privind mobilitățile internaționale și oportunitățile de burse în străinătate 

pentru studenți: premii Fulbright, burse guvernamentale franceze, mobilități pentru Federația 

Rusă, burse DAAD și oportunități Erasmus+. De asemenea, au fost organizate sesiuni și ateliere 

de cercetare internațională și mobilitate UEFISCDI, DAAD, Erasmus+ pentru profesori și 

cercetători, precum şi discuţii privitoare la modalităţi de îmbunătăţire a vizibilităţii universității în 

clasamentele internaționale. 

 

  

 

Sesiune de instruire pentru accesarea platformei Eikon for students (Thomson Reuters) 

În data de 6 noiembrie a.c., Biblioteca ASE, în parteneriat cu Refinitiv SA (Thomson Reuters), a 

organizat o sesiune de instruire pentru prezentarea facilităților și tehnicilor de utilizare pentru 

platforma specializată de date „Eikon for students” la care instituția noastră deține acces. Sesiunea 

susținută de către domnul Chris Livadas (CEE at Refinitiv) a vizat inclusiv prezentarea 

componentei specializate „Datastream” disponibilă pe platformă. Evenimentul s-a bucurat de 

participarea studenților de la programele licență, masterat, doctorat, dar și a cadrelor didactice, 

utilizatori ai acestei resurse electronice specializate disponibilă în cadrul Bibliotecii, sala 

Periodice. 

Academia de Studii Economice beneficiază din noiembrie 2019 pentru 12 luni de o nouă licență 

de acces la baza de date „Thomson Reuters Eikon for Students” (un produs din 

portofoliul Thomson Reuters Financial & Risk Business, în prezent Refinitiv) achiziționată  în 
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cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în 

domeniul științelor economice - POCU/380/6/13/125015”. 

 

 

 

Festivalul SONORO în ASE 

În data de 6 noiembrie a.c., Aula Academiei de Studii Economice din București a găzduit 

concertul  „Soap Opera”, din cadrul Festivalului de muzică de cameră SoNoRo, ajuns la cea de-

a 14-a ediție intitulată „DADA”. Evenimentul a fost sprijinit de Facultatea de Marketing din ASE.  

Membrii comunității universitare au asistat la un spectacol de excepție susținut de artiști premiați 

din Danemarca, Franța, Germania, Israel, Italia, Muntenegru, Letonia, România și Suedia.  

Festivalul SoNoRo a fost găzduit de ASE pentru al treilea an consecutiv, organizatorii Festivalului 

fiind încântați de acustica Aulei Magna din Palatul ASE și de primirea entuziastă a comunității 

noastre universitare.  
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Conferința internațională „Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy”, 

ediția a VIII-a 

În perioada 7-8 noiembrie a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului  a organizat 

cea de-a VIII-a ediție a Conferinței internaționale „Competitiveness of Agro-Food and 

Environmental Economy” – CAFEE 2019. În cadrul conferinței au fost dezbătute subiecte 

actuale din domeniul dezvoltării rurale, al sistemului și economiei agroalimentare, aspecte ale 

politicilor de mediu, precum și experiențe și idei noi de cercetare ale reprezentanților instituționali 

și de afaceri din acest domeniu.  

 

 

 

 

Caravana „Admitere ASE 2020” 

În perioada 7 noiembrie - 11 decembrie a.c., ASE derulează cea de-a opta ediție a CARAVANEI 

ASE, în cadrul căreia au loc întâlniri cu viitori studenți-economiști, interesați să afle detalii despre 

oferta educațională pentru admiterea la ASE la programele universitare de licență 2020. Echipele 

CARAVANEI ASE, formate din reprezentanți ai facultăților - cadre didactice și studenți – și ai 

Serviciului Marketing și Comunicare s-au deplasat, în luna noiembrie, în 30 de colegii și licee din 

următoarele localități: București, Piteşti, Slobozia, Câmpulung Muscel, Alexandria, Focșani, 

Ploieşti, Slatina și Oltenița. 
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Simpozionul de comunicare și negociere „Iulia Chivu” 

În data de 8 noiembrie a.c., Facultatea de Management a organizat Simpozionul de comunicare 

și negociere „Iulia Chivu”. La cea de-a VIII-a ediţie a acestei manifestări ştiinţifice, dedicată 

postum conf. univ. dr. Iulia Chivu, au participat cadre didactice, doctoranzi și studenți de la 

Facultatea de Management. 

 

Ediția a IX-a a Conferinței Internaționale „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul 

al treilea” 

În data de 8 noiembrie a.c., Departamentul de Drept din cadrul Facultății de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative a organizat 

cea de-a IX-a ediție a Conferinței Internaționale „Perspective ale dreptului afacerilor în 

mileniul al treilea”. În deschiderea evenimentului, a vorbit prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, 

prorector pentru Relații cu mediul economico-social și viața studențească. În cadrul conferinței au 

fost dezbătute teme juridice care vizează evoluțiile recente ale mediului internațional de afaceri. 
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Cursuri periodice de prim ajutor de bază 

Pe 9 noiembrie a.c., în Clădirea „Virgil Madgearu” s-a desfășurat o nouă serie a Cursurilor 

periodice de prim ajutor de bază, adresate întregii comunități universitare a ASE - profesori, 

studenți, personal didactic auxiliar și administrativ. Coordonate de prof. univ. dr. Virginia 

Mărăcine, cursurile au fost organizate împreună cu Fundația pentru SMURD, partener al 

proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat din Iubire pentru Viață”. 

 

  

Întâlnirea conducerii ASE cu directorii departamentelor diactice din ASE 

În data de 11 noiembrie a.c., conducerea ASE a avut o întrevedere cu directorii nou-aleși ai 

departamentelor didactice din ASE, în cadrul căreia s-au dezbătut o serie de subiecte legate de 

rolul pe care îl au directorii de departamente în procesul de management al universității noastre. 

De asemenea, au fost discutate o serie de obiective comune ale Consiliului de Administrație și ale 

directorilor de departament, pentru următoarele patru luni. 
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Bucharest Food Summit 2019 în ASE 

În data de 12 noiembrie a.c., ASE a găzduit cel mai important eveniment HORECA al anului, 

Bucharest Food Summit 2019. La acest summit au participat oameni de afaceri din domeniul 

agriculturii, producției alimentare, producției de băuturi și HORECA, evenimentul desfășurându-

se pe mai multe paneluri.  

 

  

 

Masă rotundă organizată de Muzeul ASE 

În data de 12 noiembrie a.c., Muzeul ASE și Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 au 

organizat Masa rotundă dedicată aniversării a 30 de ani de la Revoluția Română și intitulată „Trei 

decenii de la Revoluția din Decembrie 1989”. La eveniment au fost discutate aspecte legate de 

particularitățile și desfășurarea Revoluției Române din decembrie 1989. Întâlnirea a fost moderată 

de conf. univ. dr. Ion Vorovenci, directorul Muzeului ASE. 
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Vizita delegației ASE în Egipt 

În perioada 13-19 noiembrie a.c., o delegație a ASE, formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

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

Dumitru Miron, vicepreședinte al Senatului universitar, a efectuat o vizită de documentare în 

Egipt, la invitația Președintelui Abdel Fattah El-Sisi, Doctor Honoris Causa al ASE. Delegația 

a vizitat patru universități importante din Cairo, respectiv: Cairo University, Technology 

University din New Cairo, German University și Coventry University (membră a rețelei „The 

Knowledge Hub” din Egipt) cu scopul de a analiza, împreună cu partenerii egipteni, posibilitatea 

demarării unor proiecte comune de cercetare, schimburi de studenți și cadre didactice și al 

dezvoltării unor programe ale ASE în cadrul acestor universități în domeniul administrarea 

afacerilor și economie. În cadrul întâlnirii cu Mohamed Othman Elkhosht, Președintele Cairo 

University, cea mai importantă universitate de stat din Egipt, cu 28 de facultăți și aproximativ 

300.000 de studenți,   s-a convenit semnarea unui acord de cooperare și a unui Acord Erasmus+.  

De asemenea, delegația a avut o întâlnire de lucru cu dr. Khaled Abdel Ghaffar, Ministrul pentru 

Învățământ Superior și Cercetare Științifică 

În data de 16 noiembrie a.c. delegația ASE a fost primită de Președintele Egiptului, Abdel 

Fattah El-Sisi, Doctor Honoris Causa al ASE. Președintele Egiptului a salutat delegația română și 

a apreciat dezvoltarea de mai bine de un secol a relațiilor dintre cele două țări. În cadrul 

întrevederii, s-au discutat aspecte de consolidare a acestor relații, respectiv au fost lansate mai 

multe  teme de cooperare în domeniul educației și culturii dintre Egipt și România, în special prin 

schimbul de cercetători și burse științifice, precum și prin încheierea de acorduri care facilitează 

cooperarea academică între ASE și o serie de universități egiptene cu discipline similare. 

 

 

Sursa: rotana-news.com  
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Ziua Cercetătorului în ASE 

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

cercetătorului”, eveniment ce a constituit prilejul recunoașterii eforturilor membrilor comunității 

ASE cu activitate notabilă în domeniul cercetării științifice și al publicării de articole în reviste 

cotate în baza Web of Science (ISI). În cadrul evenimentului a avut loc festivitatea de acordare a 

diplomelor „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen”.  

 

  

Premiul EDUCAȚIA din nou la ASE 

În perioada 20-24 noiembrie a.c., a avut loc ediția 2019 a Târgului de carte Gaudeamus, în 

cadrul Romexpo, sub semnul aniversării a 30 de ani de la momentul istoric al Revoluției Române 

din Decembrie 1989. Sub egida Academiei de Studii Economice din București, Editura ASE a 

organizat în cadrul târgului o serie de evenimente ce au marcat împlinirea, pe 19 noiembrie a.c., a 

106 ani de activitate editorială în universitatea noastră, 106 ani de la apariția, marți, 19 

noiembrie 1913, a Primului număr al "Revistei Cursurilor Academiei de Înalte Studii Comerciale 

și Industriale”. 
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Și la această ediție, Editura ASE a fost răsplătită cu Premiul Educația, pentru profesionalismul și 

implicarea permanentă pe care le manifestă în desfășurarea activităților culturale. Felicitări încă o 

dată Editurii ASE, autorilor, organizatorilor și tuturor celor care au participat la această nouă 

reușită! 

 

 
 

GALA EXCELENȚEI ÎN ASE 

În data de 20 noiembrie a.c, în Aula Magna a Palatului ASE, a avut loc cea de-a treia ediție a 

„Galei Excelenței în ASE”, eveniment dedicat Zilei Economistului și Zilei Profesorului de 

Economie, în cadrul căruia au fost înmânate Trofeele de Excelență pentru anul 2019. Premiile 

acordate sunt următoarele:  

 Premiul de Excelență pentru „Învățământul preuniversitar” – Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu” din București; 

 Premiul de Excelență pentru „Activitatea de cercetare științifică studențească” - Marius 

Constantin, student masterand în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a 

Mediului; 

 Premiul de Excelență pentru „Activitatea de cercetare științifică” – drd. Raluca Georgiana 

Chivu, Școala Doctorală de Marketing; 

 Premiul de Excelență „Cercetătorul anului” - conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat, 

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;  

 Premiul de Excelență pentru „Cea mai bună echipă de cercetare” - Echipa „Horizon 2020 

– Posibile abordări ale politicilor la nivelul UE și național în perspectiva președinției 
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române a Consiliului Uniunii Europene”, coordonator proiect – conf. univ. dr. Grigore 

Piroșcă, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată; 

 Premiul de Excelență pentru „Rezultate deosebite în cadrul unei mobilități Erasmus” - Edi-

Cristian Dumitra, student masterand în cadrul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată; 

 Premiul de Excelență pentru „Susținerea internaționalizării universității” - Asociația ESN 

ASE Bucharest; 

 Premiul de Excelență pentru „Inovare și antreprenoriat studențesc” – Mihai Laurențiu 

Bălașa, de la Balmix Comp., absolvent al Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare 

în limbi străine; 

 Premiul de Excelență pentru „Compania anului” - Compania Fildas și Catena Group; 

 Premiul de Excelență pentru „Activități culturale” - Trupa de Teatru „Trip” ASE; 

 Premiul de Excelență pentru „Implicare în viața studențească” - Asociația studențească US 

ASE; 

 Premiul de Excelență pentru „Activitatea de voluntariat” - Andra Nicoleta Mecu, studentă 

în anul al II-lea la masterat, în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale; 

 Premiul de Excelență pentru „Întreaga activitate desfășurată în cadrul universității” -

doamna Rozalia Iordache. 

Evenimentul s-a fost încheiat cu conferința „Despre Umor”, susținută de actorul Dan Puric, 

urmată de prezentarea cărții „Dulci. Jurnalul unui câine scris de un puric Dan” și o sesiune de 

autografe. 
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Forumul Național al Economiștilor din România 

Pe 20 noiembrie a.c., ASE a organizat Forumul Național al Economiștilor din România, cu 

tema „Viitorul economiei românești în contextual evoluțiilor globale”, prilejuit de sărbătorirea 

„Zilei Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”. Co-organizatori: Asociația 

Facultăților de Economie din România (AFER), în parteneriat cu Asociația Generală a 

Economiștilor din România (AGER) și Societatea Română de Statistică (SRS). 

Participanții la eveniment - reprezentanți din mediul universitar și de afaceri și lideri de organizații 

- au abordat tema centrală în cadrul mai multor sesiuni de dezbatere, precum: dezvoltarea de 

competențe antreprenoriale pentru economia viitorului; industria 4.0 și șansele României în 

contextul locurilor de muncă ale viitorului; economie circulară în contextul îndeplinirii 

obiectivelor de dezvoltare durabilă; impactul tehnologiilor blockchain asupra economiei. 
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Adunarea Generală a Facultăților de Economie din România 

Pe 21 noiembrie a.c., în Aula Magna a avut loc sesiunea plenară a Adunării Generale a 

Facultăților de Economie din România, la care au participat membri ai conducerii ASE, AFER, 

AGER, cadre didactice, specialiști în domeniu și studenți.  În cadrul evenimentului au fost acordate 

următoarele distincții:  

 Pentru „întreaga activitate”: prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc - Institutul Naţional de 

Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română; prof. univ. dr. Dinu 

Airinei - Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași; prof. univ. dr. Dumitru Zaiț - 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 

  ,,Cea mai bună carte în domeniul economic, publicată în anul 2018”: Capitolul 4 intitulat 

„Corporate reputation: the importance of service quality and relationship investment”, 

publicat în cartea: „Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Recent Advances 

in Banking and Finance”, Springer, Autori: Lăcrămioara Radomir – Universitatea ,,Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca și Alan Wilson; 

 „Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic, în anul 2018” : articolul 

intitulat „A literature survey and experimental evaluation of the state-of-the-art in uplift 

modeling: A stepping stone toward the development of prescriptive analytics”, publicat în 

revista: „Big Data”, Vol. 6 (1) / 2018; Autori: Floris Devriendt, Darie Moldovan - 

Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Wouter Verbeke; 

 Titlul onorific (premiu special) - Membru de onoare al Asociației Facultăților de Economie 

din România (AFER): Academician Mugur Constantin Isărescu - Președinte al Consiliului 

de administrație și Guvernator al BNR, Președinte al Secției de Științe Economice, Juridice 

și Sociologie a Academiei Române. 

Ca în fiecare an, dezbaterile și schimbul de experiență prilejuite de sărbătorirea „Zilei 

Economistului” și „Zilei Profesorului de Economie” constituie un bun prilej de bilanț al activității 

profesioniștilor în domeniu, de recunoaștere a meritelor acestora și de identificare a unor noi 

oportunități de colaborare și perfecționare pentru viitor. 
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Consortiul Universitaria la 10 ani 

În perioada 21-24 noiembrie a.c., cele cinci universități membre ale Consorțiului Universitaria 

(Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii 

Economice din București) s-au întrunit la Timișoara pentru a dezbate principalele teme din sfera 

învățământului superior din România. La întâlnire a participat o delegație a ASE, formată din prof. 

univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului 

Universitar, membri ai biroului Consiliului de Administrație și alți invitați. La finalul reuniunii, 

desfășurată sub semnul celor 10 ani de la înființarea celui mai puternic Consorțiu universitar din 

țară, a fost emisă o rezoluție în 10 puncte, care poate fi citită în Comunicatul de presă privitor la 

concluziile de bază ale dezbaterilor în plen și paneluri, disponibil pe site-ul 

https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2019/Comunicat%20de%20presa%20UVT%2023

%20nov%202019%20Consortiul%20Universitaria%20vf.pdf. 

 

  

https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2019/Comunicat%20de%20presa%20UVT%2023%20nov%202019%20Consortiul%20Universitaria%20vf.pdf
https://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2019/Comunicat%20de%20presa%20UVT%2023%20nov%202019%20Consortiul%20Universitaria%20vf.pdf
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Conferința „ Buget și fiscalitate 2020” în ASE 

În data de 27 noiembrie a.c., a avut loc în Aula Magna Conferința „Buget și fiscalitate 2020: 

dinspre politica oficială spre mediul de afaceri”, eveniment organizat de CursDeGuvernare, în 

parteneriat cu ASE și Camera Americană de Comerț în România (AMCHAM).  

La eveniment au participat Ludovic Orban, Prim-ministru al României, prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, Daniel Dăianu, Președintele Consiliului Fiscal, Valentin Lazea, economist-

șef la BNR, experți în politici bugetare și fiscale, autorități decidente din Guvern, ANAF și din 

comisiile de specialitate din Parlament, reprezentanți ai mediului de afaceri. Dezbaterile au vizat 

situația bugetar financiară a României, suprapusă peste dezechilibrele macroeconomice și găsirea 

unor soluții pentru prevenirea haosului fiscal.  

  

 

Ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior 

În data de 28 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

ședința plenară a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), 

în cadrul căreia au fost discutate aspecte privind: metodologia de repartizare pe universități a 

alocațiilor bugetare destinate finanțării instituționale pentru anul 2020 (finanțarea de bază și 

finanțarea suplimentară); metodologia pentru alocarea FDI-2020 pentru anul 2020 și Pachetul de 

informații; propunerea privind alocarea fondului pentru situații speciale; metodologia privind 

subvențiile cămine-cantine (analize simulări) etc.  
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Seminar în ASE: „Responsabilitate bugetară și echilibre macroeconomice” 

În data de 28 noiembrie a.c., a avut loc Seminarul intitulat „Responsabilitate bugetară și 

echilibre macroeconomice”, organizat de ASE, Consiliul Fiscal și Societatea Română de 

Economie. În deschiderea evenimentului au vorbit prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru 

Relații cu mediul economico-social și viața studențească, și acad. Daniel Dăianu, Președintele 

Consiliului Fiscal. În cadrul întâlnirii, au fost supuse dezbaterii teme referitoare la principiile si 

regulile fiscale, impacul noii legi a pensiilor și reforma administraței fiscale. 

 

 

 

European Higher Education Cooperation Forum 

În data de 28 noiembrie a.c., a avut loc în ASE evenimentul „European Higher Education 

Cooperation Forum”. Printre participanți s-au aflat: prof. univ. dr. Adrian Curaj – Directorul 

Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării 

(UEFISCDI), reprezentanți de la universități partenere ale ASE: Universitatea din Zagreb – 

Facultatea de Economie și Afaceri (Croația); Universitatea d’Artois (Franța); Universitatea 

Iordaniei; Universitatea de Economie din Cracovia şi Universitatea de Economie din Poznan 

(Polonia), Universitatea Economică din Bratislava (Slovacia). 
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Ședințe CA 

În data de 27 noiembrie a.c., a avut loc ședinta CA cu următoarea ordine de zi: 

 Avizarea Strategiei Academiei de Studii Economice din București 2020-2030.  

 Discutarea Raportului pilotare Academia de Studii Economice din București, extras din platforma 

QAFIN, octombrie 2019  

 Aprobarea calendarului de desfășurare a concursurilor didactice.  

 Aprobarea rezultatelor admiterii la doctorat – sesiunea noiembrie 2019.  

 Aprobare prelungirii perioade de înscriere la ciclul licență și masterat pentru cetății străini care 

studiază pe cont propriu valutar.  

 Aprobarea modificării și completării art.15 din Metodologia privind taxele aplicate în Academia 

de Studii Economice din București, în anul universitar 2019-2020.   

 Aprobarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic 

de predare.  

 Aprobarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic 

auxiliar.  

 Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită să susțină activități didactice la alte 

universități în semestrul II, anul universitar 2019-2020.  

 Aprobarea calendarului concediilor de odihna pentru cadrele didactice  

 Aprobarea acordării Diplomei Meritul universitar cu medalie de aur - Virgil Madgearu pentru 

prof. univ. dr. Viorel Petrescu și prof. univ. dr. Nicolae Dardac; aprobarea titlului de Profesor 

emerit domnului prof. univ. dr. Robert Christian Păiușan.  

 Aprobarea acordării salariilor diferențiate cadrelor didactice care susțin cursuri suplimentare de 

Matematică și Microeconomie în semestrul I al anului universitar 2019-2020  

 Aprobarea acordării de facilități pentru cadrele didactice înscrise la programele postuniversitare 

nivel I și II de formare psihopedagogică  

 Aprobarea plății diferențelor salariale stabilite prin Legea nr. 85/ 2016 pentru salariați ASE care au 

depus cereri mai târziu; 
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 Aprobarea încheierii actului adițional protocolului de colaborare cu ISF;  

 Aprobarea încheierii parteneriatului cu compania Deloitte; 

 Aprobarea raportului Biroului Corpul de Control cu privire la modul în care s-a întocmit procesul 

verbal al ședinței Consiliului Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din data de 

18.07.2017 cu privire la aprobarea raportului comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic 

de conferențiar poz. 59 din statul de funcțiuni al Departamentului de Contabilitate și Audit; 

 Aprobarea rapoartelor elaborate de Biroul Corp Control cu privire la cheltuielile neeligibile din 

proiectele POSDRU și stabilirea măsurilor de soluționare;  

 Aprobarea Raportului Biroului Coprul de Control cu privire la verificarea dosarelor cadrelor 

didactice associate;  

 Aprobarea modificării HCA 296/01.08.2018 cu privire la aprobarea asigurării cofinanțării pentru 

proiectul "Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young adults: Drivers, 

Barriers and Strategical Implications - SUSCHOICE", finanțat în cadrul SUSFOOD2 Cofund – 

apel 2017 (Horizon 2020);  

 Aprobarea raportului Școlii de vară Bucharest Summer University XV;  

 Aprobarea raportului Școlii de vară „Data Science”; 

 Aprobarea raportului Școlii de vară „Antreprenoriat și Limba Germana”; 

 Aprobarea raportului Școlii de vară „Antreprenoriat și Limba Franceză”; 

 Aprobarea raportului Școlii de vară „How to manage change- Challenges of globalization - The 

Digitisation Revolution”;  

 Aprobarea raportului Universității de vară „Sănătate și frumusețe prin turism”; 

 Aprobarea raportului Școlii de vară „Statistics Summer School”, ediția a IV-a; 

 Aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calităţii personalului didactic din cadrul Academiei 

de Studii Economice din Bucureşti;   

 Aprobarea componenței comisiilor de cercetare a abaterilor disciplinare;  

 Aprobarea memoriului studentului Socaciu Victor, student al Facultății CSIE.  

 Avizarea numirii doamnei prof. univ. dr. Constanța Mihăescu în funcția de prodecan al Facultății 

CSIE;  

 Aprobarea concediului fără plată doamnei Anton Jana;  

 Aprobarea prelungirii activității (peste vârsta standard de pensionare) doamnelor Boboc Paulina 

(personal nedidactic) și Nicolae Aurelia (personal didactic auxiliar);  

 Diverse. 

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 

 


