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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 10/ Octombrie 2019 

 

Prof. univ. dr. Daniela Luminița Constantin – membru în Consiliul „Regional Science 

Association International” 

La începutul lunii octombrie, prof. univ. dr. Daniela Luminița Constantin, de la Facultatea de 

Administrație și Management Public, a fost aleasă membru în Consiliul „Regional Science 

Association International” (RSAI) în urma votului exprimat de membrii asociațiilor naționale 

din cadrul RSAI. În competiție au mai fost înscriși profesori din America de Nord și Asia. 

Felicitări, doamna profesor, pentru acest rezultat care onorează întreaga comunitate a ASE! 

 

Bun venit studenților străini! 

La începutul lunii octombrie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector cu relații 

internaționale, a avut o serie de întâlniri cu studenții străini veniți la ASE cu burse Erasmsus+ și 

pentru schimb de experiență, precum și cu studenții români de pretutindeni. În cadrul întâlnirilor, 

prof. univ. dr. Marius Profiroiu le-a urat bun venit în noul an universitar și a prezentat oportunitățile 

de care pot beneficia în ASE. 

 

 

 
 

http://www.ase.ro/
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La mulți ani, Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești”! 

În data de 3 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, prezentând 

un mesaj de felicitare, la manifestarea omagială dedicată sărbătoririi a 50 de ani de la înființarea 

Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești” (ASAS) și a 92 de ani de 

cercetare agricolă instituționalizată în România.  

  

Conferința internațională CACTUS 2019 

În perioada 3-6 octombrie a.c., a avut loc cea de-a 7-a ediție a Conferinței internaționale 

„Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability, Transylvania 

Experience - Itinerant conference” - CACTUS 2019, organizată de ASE, prin Departamentul 

de Turism și Geografie din cadrul Facultății de Business și Turism, împreună cu Centrul Academic 

de Cercetări în Turism și Servicii. Discuțiile s-au axat pe teme precum: turism și inovare, economia 

și managementul turismului, geografia turismului, etc. 

 

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor 

În perioada 4-5 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

lucrările Consiliului Național al Rectorilor, desfășurate la Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, ca parte a manifestărilor de celebrare a 50 de ani de existență a acesteia. Evenimentul a fost 

onorat de prezența Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis. Rectorul ASE a 

înmânat conducerii Universității „Lucian Blaga” o plachetă aniversară, felicitând membrii 

comunității universitare pentru realizările remarcabile obținute de-a lungul timpului în domeniul 

educației, cercetării și inovării. Vivat, Crescat, Floreat! 
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Participare la Simpozionul Național de Teologie 

În data de 7 octombrie a.c., la invitația Prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a prezentat o comunicare cu tema „Rolul 

Bisericii ortodoxe române în educarea tinerilor din mediul rural” la Simpozionul național de 

teologie „Satul românesc: vatră a plămădirii, păstrării și promovării ființei naționale și a credinței 

ortodoxe”.  
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Decernare de titluri onorifice ale ASE 
Pe 9 octombrie a.c., a avut loc, în cadrul ședinței festive a Senatului universitar, decernarea 

titlurilor de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Jaime Gil Aluja, Președinte al 

Academiei regale spaniole de științe economice și financiare și Meritul universitar Virgil 

Madgearu cu medalie de aur doamnei Gabriela Dancău, Ambasador al României în Spania.  

  

 

Conferința internațională „Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and 

Practical Approaches (ESPERA 2019) 

În data de 10 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat și a 

prezentat mesajul din partea comunității universității noastre la Conferința internațională 

„Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches 

(ESPERA 2019), organizată de Academia Română.  
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Oportunități de cooperare academică internațională 

La începutul lunii octombrie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector cu relații 

internaționale, a avut întâlniri de lucru cu delegaţiile de la universităţile din Zagreb (Croația) și de 

la Nagaoka University of Technology (Japonia), condusă de rectorul universității. 

De asemenea, ASE a găzduit ședința consiliului executiv al rețelei HERMES (Higher Education 

and Research in Management of European Universities), în cadrul căreia s-a discutat dezvoltarea 

unor viitoare proiecte privind cercetarea și educația în managementul universităților europene. 

 

  

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Congresul Universității de 

Medicină și Farmacie „Carol Davila” 

În data de 10 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat, cu un mesaj de salut din 

partea ASE, la deschiderea lucrărilor celui de-al VII-lea Congres al Universității de Medicină și 

Farmacie „Carol Davila”, cea mai importantă manifestare științifică internațională a UMF, 

desfășurat la Palatul Parlamentului. Rectorul ASE a evidențiat necesitatea unei colaborări tot mai 

consistente dintre cele mai puternice universități ale țării, prin proiecte comune, didactice și de 

cercetare interdisciplinară. 
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ASE - exemplu de bună practică în domeniul recunoașterii mobilităților studențești 

În zilele de 10-11 octombrie a.c., la Cluj Napoca a avut loc Conferința de valorizare a rezultatelor 

proiectelor Erasmus+ în domeniul învățământului superior. Cu acest prilej, ASE a fost prezentată 

ca exemplu de bună practică în domeniul recunoașterii automate a moblităților studențești. 

Felicitări pentru acest rezultat! 

 

 

 

 

„Educația tinerei generații din perspectiva anilor 2040. Resurse de cercetare, creativitate și 

inovare” 

În data de 11 octombrie a.c., la ASE a avut loc cea de-a XII-a dezbatere cu tema „Educația tinerei 

generații din perspectiva anilor 2040. Resurse de cercetare, creativitate și inovare”, în cadrul seriei 
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de conferințe „Modelul economic românesc. România – Orizont 2040”. Evenimentul a avut loc 

sub egida Academiei Române (Secția Științe Economice, Juridice și Sociologie), Asociației pentru 

Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) și ASE, în parteneriat cu AGER, AFER, INCE-

AR, ASAS, România Durabilă,  SAMRO, ACPR, ANOSR.  
 

  
 

Membrii comunității ASE - premiați pentru implicarea în exerciții pentru situații de urgență 

În data de 11 octombrie a.c., a avut loc Festivitatea de decernare a diplomelor voluntarilor 

participanți la exercițiul  #VigorousWarrior2019, destinat pregătirii pentru situații de urgență. 

În cadrul parteneriatului pe care ASE îl are cu Departamentul pentru Situații de Urgență - DSU și 

NATO Medical Service, universitatea noastră desfășoară o amplă campanie de răspuns corect în 

situații de criză. Felicitari prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, coordonatorul proiectului „Academia 

SpEranței – Voluntariat pentru viață” și întregii echipe implicate în activitățile acestui proiect! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/vigorouswarrior2019?fref=mentions
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Elevi în vizită de documentare la ASE 

În data de 15 octombrie a.c., un grup de 55 de elevi de la Colegiul Național „Dinicu Golescu” din 

Câmpulung, însoțiți de cadre didactice, au vizitat ASE pentru a afla detalii despre programele 

universitare de licență pe care facultățile ASE le pun la dispoziția viitorilor studenți. De asemenea, 

elevii au beneficiat de un tur ghidat și au putut vizita puncte de interes din ASE: amfiteatre, săli de 

curs, biblioteci, săli de sport, precum și alte facilități studențești.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Conferința „The Impact of BREXIT on the Economies of Irleand and the European Union” 

În data de 17 octombrie a.c., în ASE a avut loc Conferința cu titlul „The Impact of BREXIT on 

the Economies of Irleand and the European Union”, susținută de prof. Alan Ahearne. Printre 

oaspeții de la eveniment s-a aflat Ambasadorul Republicii Irlanda în România, E.S. Domnul Paul 

McGarry. 
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Conferința „Administration and Public Management International Conference – Innovation 

in Public Sector” 

În perioada 18-19 octombrie a.c, Facultatea de Administrație și Management Public a organizat 

cea de a 15-a ediție a Conferinței Internaționale de Administrație si Management Public 

„Innovation in Public Sector”, avându-i ca vorbitori invitați pe prof. Jean-Michel Eymeri Douzans, 

Președinte al Grupului European pentru Administrație Publică - EGPA, prof. Jose Manuel Ruanon 

de la Fuente, Spania, și prof. Giuseppe Bettoni, Italia.  În cadrul conferinței au fost dezbătute teme 

legate de guvernanță și management public, management urban și dezvoltare regională. 

 

 
 

 

Rectorul ASE - Cetățean de Onoare al Municipiului Buzău 

În data de 21 octombrie a.c., Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, i-a fost conferit 

titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Buzău, distincție înmânată de primarul orașului 

Buzău, domnul Constantin Toma. Laudatio a fost prezentat de doamna profesor Marioara Lungu, 

directorul Colegiului Economic Buzău, fostul Liceu economic şi de drept administrativ din Buzău, 

al cărui absolvent este domnul Nicolae Istudor.  
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Participare ASE la „International Conference on Scientific Cooperation EU-13 Countries 

and Danube Region” 

În data de 21 octombrie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector cu relații internaționale, a 

participat la International Conference on Scientific Cooperation EU-13 Countries and 

Danube Region, desfășurată la Stuttgart, Germania. Evenimentul a reunit reprezentanți din 

conducerea universităților și institutelor de cercetare (rectori, prorectori), alături de directori de 

comunicare, marketing și relații internaționale, care au dezbătut teme legate de programe de 

schimb academic, oportunități de finanțare, extinderea acordurilor de cooperare existente etc. 

 

  
 

Întâlnirea conducerii ASE cu membrii asociațiilor studențești din ASE 

În data de 22 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Dorel 

Paraschiv, prorector cu relații cu mediul economico-social și viața studențească, au avut o întâlnire 



CA ‒ Buletin informativ nr. 10/octombrie 2019  11 

de lucru cu reprezentanții tuturor asociațiilor studențești din ASE. Discuțiile s-au axat pe teme 

comune activității asociațiilor studențești, pe probleme care preocupă studenții, dar și conducerea 

universității, și pe dorința tuturor de a identifica modalități de acțiune în interesul studenților ASE. 

 

  

 

Întâlniri de lucru - Strategia ASE 

În perioada 24 octombrie-26 octombrie a.c. s-a desfășurat, la Centrul de perfecționare Complex 

Predeal, "Ion Gh. Roșca", întâlnirea grupului de lucru pentru finalizarea proiectului Strategiei 

Academiei de Studii Economice din București pentru perioada 2020-2030, care urmează a fi 

supus dezbaterii Senatului și comunității noastre universitare.  

 
 

Alegeri în ASE la nivelul departamentelor didactice 

În cadrul desfășurării în ASE a Alegerilor universitare 2019-2020, au avut loc în perioada 14-18 

octombrie a.c. depunerile de candidaturi pentru funcțiile de directori și membru în consiliile 



12  CA ‒ Buletin informativ nr. 10/octombrie 2019 

departamentelor, iar în perioada 25-31 octombrie a.c. s-au ținut ședințele de alegeri la nivelul 

tuturor departamentelor ASE. Rezultatele acestor alegeri vor fi confirmate de către Senatul 

universitar. Consiliul de Administrație adresează felicitări colegiale noilor directori de 

departament și le urează succes în activitatea pe care urmează să o desfășoare împreună cu membrii 

colectivului pe care îl vor coordona! 
 

Departamentul 
 

 
Director department ales 

Administrarea Afacerilor - UNESCO Prof. univ. dr. Dima Alina Mihaela 

Administrație si Management Public Prof. univ. dr. Alpopi Cristina 

Business, Științele Consumatorului și 
Managementul Calității Prof. univ. dr. Onete Bogdan 

Turism și Geografie Prof. univ. dr. Țigu Gabriela 

Informatică și Cibernetică Economică Conf. univ. dr. Ciurea Cristian Eugen 

Statistică și Econometrie Prof. univ. dr. Marin Erika 

Matematici Aplicate Prof. univ. dr. Giuclea Marius 

Analiză și Evaluare Economico-Financiară Prof. univ. dr. Anghel Ion 

Contabilitate și Audit Prof. univ. dr. Păunică Mihai 

Drept Prof. univ. dr. Teleoacă Vartolomei Brândușa Oana 

Informatică de Gestiune Prof. univ. dr. Mihai Florin 
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Economie și Politici Economice Conf. univ. dr. Huru Dragoș 

Doctrine Economice și Comunicare Conf. univ. dr. Badea Liana 

Economie Agroalimentară și a Mediului Conf. univ. dr. Ignat Raluca 

Educație Fizică și Sport Prof. univ. dr. Jinga Gheorghe 

Finanțe Conf. univ. dr. Țâțu Lucian 

Monedă și Bănci Prof. univ. dr. Negrea Bogdan 

Management Prof. univ. dr. Dobrin Octavian Cosmin 

Filosofie și Științe Socioumane 

 
 

Conf. univ. dr. Georgescu Ștefan Dominic 
 

Marketing Prof. univ. dr. Anghel Laurențiu 

Relații Economice Internaționale Prof. univ. dr. Mușetescu Radu 

Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri Conf. univ. dr. Șerban Oprescu Anca Teodora 

Pregătirea Personalului Didactic Conf. univ. dr. Dumitru Daniela 

 

Și în acest an universitar, la ASE învățăm să salvăm vieți! 

Pe 26 octombrie 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. Cursurile au 

fost organizate în cadrul proiectului „Academia SpEranței – voluntariat din iubire pentru viață”, 



14  CA ‒ Buletin informativ nr. 10/octombrie 2019 

coordonat de prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, împreună cu Fundația pentru S.M.U.R.D., parteneri 

în acest proiect. Au participat studenți, cadre didactice, membri ai personalului administrativ.  

 

  
 

Decernarea titlului onorific „Doctor Honoris Causa” 

În data de 30 octombrie a.c., în cadrul Ședinței festive a Senatului universitar, ASE a decernat  

titlul de Doctor Honoris Causa domnului Klaus-Heiner Lehne, Președintele Curții Europene de 

Conturi.  

 

 
 

 

Conferința internațională de Management - IMC 2019 

În perioada 31 octombrie - 1 noiembrie a.c, Facultatea de Management a organizat cea de-a        

XIII-a ediție a Conferinței Internaționale de Management cu tema „Management Strategies for 

High Performance” - IMC 2019. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Ion POPA, decanul Facultății de Management.  

La lucrările conferinței au participat cadre didactice, cercetători și practicieni din diverse industrii 

din 18 țări.  
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Conferinţele reunite ale Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale  

În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie a.c., Facultatea de Relații Economice Internaționale a 

organizat cea de-a X-a ediție a Conferinței Internaționale „Future of Europe” – FoE 2019 și cea 

de-a VIII-a ediție a Conferinței Internaționale „Synergies in Communication” – SiC 2019. 

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

sesiunea plenară și o serie de secțiuni. 

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 14 țări. Programul 

conferinţelor a inclus şi o masă rotundă la care au participat cu lucrări şi intervenţii cadre didactice 

de la 20 de licee şi colegii bucureştene, însoţite de elevi. 

 

  

 

Participare ASE la târguri educaţionale internaţionale 

Pe parcursul lunii octombrie a.c., ASE a participat la târguri educaționale internaționale, pentru 

promovarea programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat: 
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• a 25-a Ediţie a Târgului Internațional al Universităților – RIUF, desfășurat pe 19-20 

octombrie la Sala Palatului din Bucureşti, care a reunit peste 110 universități din peste 10 

țări.  

• Begin Edu Fair in Baku (Azerbaijan) şi Tbilisi (Georgia), desfășurat pe 19-20 octombrie 

a.c. 

 
 

 

Sesiuni de instruire privind facilitățile de informare-documentare oferite de Biblioteca ASE 

Pe parcursul lunii octombrie a.c., Biblioteca ASE a organizat o serie de Sesiuni de instruire pentru 

studenții de la programele de studii licență, masterat și doctorat pentru a veni în sprijinul acestora 

cu informaţii utile privind sursele de documentare disponibile în bibliotecă în vederea pregătirii pe 

durata anului universitar, susținerii examenelor și elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor.  
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Evenimente organizate de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Visiting professors la Facultatea CIG  

În perioada 30 septembrie - 4 octombrie a.c., prof. Donna Street, University of Dayton, SUA, 

Doctor Honoris Causa al ASE, a vizitat Facultatea CIG, în cadrul acordului Erasmus+ încheiat de 

ASE cu University of Dayton, SUA. Prof. Street a participat la ceremonia de deschidere a anului 

universitar 2019-2020, a avut întâlniri cu conducerea ASE şi a facultăţii, a discutat cu membrii 

departamentului de Contabilitate şi Audit pe tema „Policy and practice-relevant research”. 

În perioada 20-25 octombrie a.c., prof. Sebastian Hoffmann, University of Edinburgh, Marea 

Britanie, a vizitat Facultatea CIG. Prof. Hoffmann a ținut un curs în cadrul programelor de masterat 

„Contabilitate, audit si informatica de gestiune” - CAIG în engleză şi română, precum şi la anul 

III programul de licenţă „Contabilitate si informatica de gestiune” cu predare în limba engleză, a 

avut întâlniri şi discuţii cu doctoranzii departamentului. 

 

  

 

Eveniment pentru studenţi, organizat în parteneriat cu un organism internațional al 

profesiei contabile 

În data de 22 octombrie a.c., The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), unul 

dintre organismele internaţionale ale profesiei contabile care a acreditat programul de licenţă al 

Facultăţii CIG, a organizat în ASE evenimentul „University Management Accounting Day CEE 

Region”. În cadrul evenimentului, studenţii de anul I au lucrat în echipă în business games şi au 

fost premiaţi pentru rezultatele obţinute.  
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Ședințe CA 

• În data de 23 octombrie a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele: posturile didactice scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 

2019-2020; rezultatele admiterii la programele de  masterat MBA; rezultatele admiterii 

la programele de masterat „Antreprenoriat și administrarea afacerilor în domeniul 

energiei”; rezultatele admiterii DPPD; raportul cu privire la execuția bugetului de venituri 

și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la 30 septembrie 2019; modificarea 

Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență; 

modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de 

masterat; modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de doctorat; aprobarea numărului de locuri şi temelor scoase la concurs 

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2019-2020, 

sesiunea specială noiembrie 2019; comisiile de admitere la doctorat, pentru fiecare școală 

doctorală, noiembrie 2019 CPV; modificarea HS 189/25.09.2019 tarife plata cu ora în 

anul universitar 2019-2020, semestrul II; perioadele de concedii pentru secretariatele 

facultăților pentru anul 2019-2020; numărul de gradații de merit scoase la concurs în anul 

universitar 2019-2020; calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit scoase la concurs 

în anul universitar 2019-2020; modificarea Metodologiei privind acordarea de facilități 

de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților ASE; tabelul 

centralizator al referatelor depuse pentru recompensarea efortului suplimentar de scriere 

a unor articole în reviste cotate WoS și Scopus; suplimentarea bugetului aferent anului 

2019 pentru recunoașterea complexității suplimentare de scriere de articole publicate în 

reviste editate în străinătate și cotate Web of Science; decernarea diplomelor pentru 

premierea autorilor articolelor publicate în străinătate și cotate Web of Science, diplomele 

Opera Omnia și Georgescu Roegen; aprobarea discount-ului de 2000 euro, în baza 

politicii pentru creșterea atractivității programului MBA Româno – Canadian; altele. 

• În zilele de 23, 24, 28 și 29 octombrie au avut loc ședințe CA online în cadrul cărora s-au 

discutat probleme administrative curente.  
 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR,  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 
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