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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 11/ noiembrie 2020
Participarea ASE la „Begin Online Edu Fair in Central Asia”
Pe 3 noiembrie a.c., ASE a participat la Târgul virtual de oferte educaționale Begin Online Edu
Fair. Evenimentul, în cadrul căruia au fost promovate programele de studii cu predare în limbi
străine, precum și programele de MBA derulate de către universitatea noastră, a urmărit
diseminarea informațiilor relevante către participanți din Asia Centrală, respectiv Kazahstan,
Kîrghistan și Uzbekistan. La târg au participat peste 4500 de persoane interesate, iar în cadrul
evenimentului online au fost derulate sesiuni de prezentare a ASE și a ofertei sale educaționale.

Sesiuni de instruire pentru accesarea platformei Thomson Reuteres Eikon for students
(Refinitiv)
Biblioteca ASE, în parteneriat cu Refinitiv SA, a continuat în luna noiembrie seria de sesiuni de
instruire pentru utilizarea platformei Thomson Reuters Eikon for Students la care Academia de
Studii Economice din București deține acces. În perioada 3-5 noiembrie a.c., au avut loc noi sesiuni
în limba engleză pentru prezentarea facilităților și tehnicilor de utilizare a platformei specializate
de date Eikon for students. Sesiunile au vizat inclusiv prezentarea componentei Datastream
disponibilă pe platformă. Evenimentele s-au bucurat de participarea cadrelor didactice și a
studenților de la toate programele de studii.
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Masă rotundă online, organizată în parteneriat cu Institutul de Stat Turkmen de Economie
și Management din Ashgabat, Republica Turkmenistan
În data de 4 noiembrie a.c. , ASE a organizat, cu sprijinul DRI și în parteneriat cu Institutul de Stat
Turkmen pentru Economie și Management din Ashgabat, o masă rotundă științifică virtuală,
dedicată celei de-a 25-a aniversări a neutralității permanente a Turkmenistanului. ASE a fost
reprezentată de conf. univ. dr. Dragoṣ Huru, director al Departamentului de economie și politici
economice și prof. univ. dr. Gabriela Drăgan de la Departamentul de Relații Economice
Internaționale. Au fost prezentate subiecte relevante pentru dezbatere: „Globalizarea: către un nou
tip de stabilitate internațională - neutralitatea statului și implicația economică” (conf. univ. dr.
Dragoș

Huru)

și

„Consolidarea

legăturilor

dintre

UE

și

Turkmenistan.

Relațiile

UE-Turkmenistan” (prof. univ. dr. Gabriela Drăgan).

Acces la resurse științifice
Pentru a susține procesele de informare, documentare și cercetare online, Biblioteca ASE asigură,
de la începutul lunii noiembrie, acces online la Harvard Business Review – Pachet Premium.
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Totodată, Biblioteca ASE a beneficiat în cursul lunii noiembrie de acces sub formă de free trial la
platforme științifice de reviste online, de analiză a cercetării, asigurate de editurile sau agregatorii
de conținut academic: Ebsco, ProQuest, Taylor & Francis, InCites (Clarivate Analytics), dar și
conținut specializat, respectiv platforma Stata. Accesul va continua în cazul unor resurse
electronice până la sfârșitul anului.

The 14th International management Conference “Managing Sustainable Organizations”
În perioada 5-6 Noiembrie 2020 a avut loc a 14 - a ediție a International Management Conference
organizată de Facultatea de Management în colaborare cu SAMRO. Anul acesta conferința a avut
titlul “Managing Sustainable Organizations” și s-a desfășurat integral online. În deschiderea
conferinței au fost susținute trei prezentări ale unor profesori și consultanți de la Globis University
- Tokyo, Nagaoka University of Technology și Urban Society Design Consultancy - Shanghai, iar
în cadrul a cinci secțiuni paralele au fost incluse peste 120 de lucrări ale participanților din țară și
străinătate. Volumele edițiilor din 2012-2019 sunt indexate in Conference Citation Proceedings
Index – Social Science and Humanities (Web of Science).
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Deschiderea festivă a anului universitar 2020-2021 în cadrul MBA-ului Româno-Canadian
Pe 7 noiembrie a.c., a avut loc, prin intermediul platformei Zoom, deschiderea festivă a anului
universitar 2020-2021 al MBA-ului Româno-Canadian. Au participat, din partea conducerii
Bucharest Business School (BBS), conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat, decan, și conf. univ.
dr. Alin Valentin Angheluță, prodecan, iar din partea corpului profesoral prof. univ. dr. Erika
Marin, prof. univ. dr. Anamaria Ciobanu, prof. univ. dr. Alexandra Lavinia Horobeț, dr. Cosmina
Noaghea, conf. univ. dr. Gabriel Staicu. Studenții grupei 2020-2022 au primit cuvintele de bunvenit din partea conducerii BBS, fiindu-le prezentate detalii despre programul de MBA pe care îl
vor urma în următorii doi ani. Pe lângă studenții nou admiși, au fost prezenți la deschidere și
studenții proaspăt absolvenți ai promoției 2018-2020, cât și studenții promoției 2019-2021
(actualul an al II-lea).

International Knowledge Fair, ediția a 4-a (online)
În perioada 9-13 noiembrie a.c., Direcția de Relații Internaționale (DRI) a organizat cea de-a patra
ediție a evenimentului International Knowledge Fair, derulat în cadrul proiectului
CNFIS-FDI-2020-0190 – „Consolidarea poziției Academiei de Studii Economice din București pe
piața educațională internațională”, coordonat de prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu,
prorector relații internaționale, cu scopul creării unei comunități care generează idei și practici în
domeniul internaționalizării în cadrul ASE. În cadrul târgului, s-au desfășurat 23 de activități
(conferințe, dezbateri, prezentări, webinarii) la care au participat 32 de invitați de la universități
din străinătate și peste 80 de cadre didactice implicate în procesul de internaționalizare a
universității noastre. Cele două sesiuni live transmise pe pagina de social media a DRI au beneficiat
de peste 2000 de vizionări unice.
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Lansare de carte în ASE
În data de 11 noiembrie a.c., a avut loc lansarea online a cărții „International Economic
Relations: Theories, Strategies, Policies, Tools and Case Studies”, în cadrul căreia au avut loc
intervenții și prezentări ale prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Dumitru
Miron, Președintele Senatului Universitar al ASE, dl. ambasador Lazăr Comănescu, reputat
specialist în domeniul relațiilor economice internaționale, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu,
decanul Facultății de Relații Economice Internaționale, și prof. univ. dr. Luminița Nicolescu, în
calitate de coordonatori.
În deschiderea evenimentului a luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a
mulțumit autorilor lucrării și organizatorilor pentru invitația de a participa la evenimentul de
lansare și a apreciat valoarea lucrării lansate, abordarea uniformă a temelor, structura logică a
capitolelor și folosirea unor instrumente algoritmice simple, explicite și ușor de înțeles de către
publicul cititor. Lucrarea „Relații Economice Internaționale. Teorii, strategii, politici, instrumente
și studii de caz” reprezintă un demers științific menit să ordoneze ideile și conceptele pentru
cititorii români și străini și să aducă la zi teoria și practica privind relațiile economice
internaționale, corespunzător cu nivelul de informare și abordările actuale pe plan internațional.
Este o cercetare complexă asupra unui domeniu de certă actualitate, ca rezultat al intensificării și
extinderii proceselor de globalizare, internaționalizare și interdependență între economiile statelor
lumii. Lucrarea se adresează celor care studiază în domeniul economic, dar și practicienilor și
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specialiștilor din domeniul relațiilor internaționale sau al organizațiilor și companiilor cu activitate
în acest domeniu.

Conferința internațională CAFEE 2020
Pe 12 noiembrie a.c., a avut loc cea de-a IX-a ediție a Conferinței internaționale „Competitiveness
of Agro-food and Environmental Economy - CAFEE 2020”, organizată de Facultatea de
Economie Agroalimentară și a Mediului. În deschidere a luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE, care a vorbit despre impactul fondurilor europene pentru dezvoltarea rurală
asupra competitivității sectorului agroalimentar din România. Evenimentul a reunit experți, factori
de decizie și profesioniști în agrobusiness și a fost dedicat analizei și evaluării evoluțiilor și
provocărilor agroalimentare și politicilor de mediu în cadrul globalizării și integrării europene.
Discuțiile au cuprins idei noi și rezultate ale cercetărilor privind strategia de abordare a
competitivității în economia agroalimentară și de mediu. Pe parcursul sesiunilor au fost abordate
teme despre economia și politica agricolă, dezvoltarea rurală, gestionarea exploatațiilor agricole,
agricultura durabilă, siguranța alimentară și politica și managementul mediului.
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Întâlnire de lucru online
În data de 12 noiembrie a.c., a avut loc o întâlnire de lucru online dintre prof. univ. dr. Constantin
Marius Profiroiu, prorector relații internaționale și conf. univ. dr. Strat Vasile cu domnul Michael
O'Neill, Strategic Business Development EMEA University Partnerships Director, Coursera
Campus, L.A. din SUA, cea mai mare platforma de cursuri online din lume, ocazie cu care s-a
convenit demararea unui proiect pilot gratuit de utilizare a platformei pentru studenții din ASE.

Atelierul de lucru „Educația executivă: Provocări și oportunități de colaborare”
Pe 12 noiembrie a.c., a avut loc, prin intermediul platformei Zoom, atelierul de lucru „Educația
executivă: Provocări și oportunități de colaborare”, organizat de Bucharest Business School
(BBS). Atelierul a avut drept scop producerea unui schimb de idei și de bune practici la nivel
internațional despre provocările și oportunitățile de colaborare în organizarea și livrarea serviciilor
de educație executivă. Evenimentul a avut loc sub forma unui schimb de idei între șase
reprezentanți ai unor organizații implicate în educația executivă prin programe de MBA/EMBA:
conf. univ. dr. Vasile Alecsadru Strat (decanul Bucharest Business School, ASE), Kamal Bouzinab
(Directorul programului de MBA Executiv de la ESG-UQAM, Canada), Aditya Singh (Directorul
Athena School of Management, Mumbay, India), Violeta Pencheva (International Account
Manager, Access MBA), Tra Nguyen (Director Programe Internaționale MBA/MIM la CNAM,
Paris, Franța), Paulo Martins (Director Soluții de piață la ISCTE-Executive Education, Lisabona,
Portugalia).
În atelierul online, participanții și-au prezentat punctele de vedere în jurul a șase întrebări de
actualitate, în contextul pandemiei de Covid-19: (1) Care sunt principalele provocări apărute în
educația executivă în ultimele luni, ca urmare a pandemiei?; (2) Cum aveți de gând să adaptați
curricula, astfel încât aceasta să poată răspunde nevoilor actuale ale managerilor?; (3) Cum pot
programele de educație executivă să aducă mai multă valoare comunităților de absolvenți (Alumni)
în contextul dat?; (4) Care sunt principalele oportunități pentru școlile de afaceri la momentul de
față? Mai există cerere pentru programele de MBA/EMBA de durată, ori apare o reorientare către
certificări ce pot fi obținute într-o perioadă de școlarizare mai scurtă?; (5) Cum pot școlile de
afaceri să sprijine companiile și managerii să relaționeze mai bine în mediul de afaceri, chiar și în
condițiile distanțării impuse de normele sanitare în vigoare?; (6) Asupra căror oportunități de
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dezvoltare internațională (prin intermediul colaborărilor sau al rețelelor de specialiști) ar trebui să
se concentreze școlile de afaceri în contextul existent?

Conferința internațională „Perspectives of Business Law in the Third Millennium”
În data de 13 noiembrie a.c., Facultatea de Drept din cadrul ASE și Societatea de Știinte Juridice
și Administrative, în parteneriat cu Romanian Society of Business Law (Asociația Română de
Dreptul Afacerilor) au organizat ediția a X-a a Conferinței Internaționale „Perspectives of
Business Law in the Third Millennium”. Conferința s-a desfășurat online, prin intermediul
aplicației Zoom, asigurând continuitatea activității științifice și realizarea unei platforme de
comunicare între teoreticienii și practicienii dreptului afacerilor. La conferință au participat
profesori, doctoranzi, studenți, avocați, practicieni în insolvență, magistrați, funcționari publici,
consilieri juridici din 17 țări.
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Întâlnire de lucru online
În data de 13 noiembrie a.c., a avut

loc o

întâlnire de lucru online dintre

prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale și prof. univ. dr.
Alexander Linnikov, prorector cooperare internațională, Financial University under the
Government of the Russian Federation (https://en.fa.ru/, cu sediul la Moscova). La întâlnire au
participat conf. univ. dr. Florina Mohanu (coordonatorul Centrului Cultural Rus din ASE), și Lilia
Prihodko, Head of International Relations Department. În cadrul întâlnirii, cei doi prorectori au
constatat

deschiderea

reciprocă

spre

demararea

unei

cooperări ulterioare între aceste

universități în domeniul cercetării, al schimburilor de studenți, visiting professors, al mobilităților
Erasmus + și de alte tipuri, al școlilor de vară, al perfecționării în domeniul limbii ruse de afaceri.

ASE a participat la Târgul de carte Gaudeamus, ediția 2020
În perioada 16-22 noiembrie a.c., sub egida Academiei de Studii Economice din București, Editura
ASE a participat la Târgul de carte Gaudeamus Radio România, ediția a27-a. Târgul s-a
desfășurat exclusiv online și a fost transmis pe www.gaudeamus.ro. Standul Editurii ASE a fost
de această dată unul virtual, iar toate evenimentele au fost transmise online pe pagina
www.gaudeamus.ro și pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus și preluate de pagina
oficială de Facebook a ASE.
Editura ASE a organizat în cadrul târgului o serie de lansări de carte, după cum urmează:
•

Kurt Lewin, his life and his approach to change management; Kurt Lewin, Sein Leben
und die Change Management Forschung Autor: Vlad I. Roşca

•

Psihosociologia vieţii cotidiene. Despre interacţiunea om – animal, Coordonator:
Octavian Rujoiu

•

Managementul resurselor umane în context internaţional. Tendinţe şi oportunităţi
actuale, Autoare: Irina Eugenia Iamandi

•

International Economic Relations. Theories, Strategies, Policies, Tools and Case
Studies, Coordonatori: Gheorghe Hurduzeu, Luminiţa Nicolescu

•

European Union Law. Lecture Notes, Autori: Ovidiu Ioan Dumitru, Andreea Stoican
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Întâlniri de lucru online
În data de 16 noiembrie a.c., a avut loc o întâlnire de lucru online la care au participat, din partea
ASE, prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, și conf. univ. dr.
Vasile Alecsandru Strat, decan al Facultății Bucharest Business School, cu reprezentanții
universității Politecnico di Milano, Graduate School of Business, profesor Tommaso Agasisti, Ph.
D. Associate Dean for Internationalization și doamna Delia Olivetto, International Development
Manager & China Operations Director, având ca obiectiv dezvoltarea parteneriatului dintre cele
două universități și posibilitatea de a pregăti împreună proiectul pentru universități europene.
În data de 17 noiembrie a.c., a avut loc o întâlnire de lucru online la care au participat, din partea
ASE, prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, prof. univ. dr.
Gabriela Țigu, decan al Facultății de Business și Turism, și reprezentanții L’Ecole Nationale de
Commerce et de Gestion de Casablanca, l’Université Hassan II de Casablanca, având ca obiectiv
analiza modalităților de colaborare în cadrul proiectului Erasmus+ câștigat de ASE și posibilitatea
semnării unui MoU între cele două universități.
În data de 17 noiembrie a.c., a avut loc o întâlnire de lucru online, realizată de Biroul
ERASMUS+ cu coordonatorii departamentali ERASMUS+ și cu decanii facultăților pentru
demararea campaniei de promovare a procesului de selecție pentru mobilitățile de studii
ERASMUS +, pentru stabilirea calendarului pentru următoarea perioadă de activități în cadrul
programului ERASMUS + și pentru demararea campaniei de promovare a procesului de selecție
pentru mobilitățile de studii 2021-2022, ERASMUS +. De asemenea, agenda întâlnirii a inclus
discuții referitoare la modificarea Regulamentului privind mobilitățile studenților și actualizarea
acestuia.
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Ședința de consultare cu Comitetul Director al Sindicatului Academica ASE
În data de 19 noiembrie, domnul Rector Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la o ședința
online via Zoom de consultare cu Comitetul Director al Sindicatului Academica ASE. Domnul
Rector s-a consultat cu aceștia cu privire la situațiile apărute la orar, modificări ale contractul
individual de munca în contextul aplicării legii privind telelucru, execuția bugetului de venituri si
cheltuieli, procedura privind desfășurarea evaluarii cunoștințelor studenților în sesiunea ianuariefebruarie și plata ultimei tranșe (tranșa 5) din Legea 85.Totodată, domnul Rector s-a consultat
cu Comitetul Director al Sindicatului Academica ASE si cu privire la situatia șomajului tehnic
prin rotație a angajaților din cadrul Bibliotecii ASE și a Cantinei.

Webinar Elsevier – „Ziua Cercetătorului”
Biblioteca ASE a organizat în colaborare cu Editura Elsevier webinarul cu tema „Good practices
in scholarly publishing”. Sesiunea s-a desfășurat în data de 19 noiembrie a.c., (Ziua
Cercetătorului) și s-a bucurat de o participare numeroasă a cadrelor didactice, doctoranzilor și
masteranzilor. În cadrul sesiunii au fost abordate următoarele subiecte de interes: publicarea unui
articol științific, procesul peer-review, alegerea jurnalului potrivit în vederea publicării, etica în
publicare. Cu prilejul Zilei Cercetătorului, Biblioteca ASE a elaborat și transmis primul
Newsletter al Bibliotecii, material informativ care include noutăți privind resursele și serviciile
oferite de bibliotecă și evenimentele organizate, diseminarea unor informații utile pe teme de
interes, știri, promovarea unor resurse ce pot fi accesate în activitățile de studiu, cercetare,
documentare sau oportunități de pregătire și formare prin participarea la webex-uri, sesiuni online
organizate în sprijinul membrilor comunității ASE în colaborare cu editurile partenere, providerii
de conținut științific sau furnizorii de servicii pentru comunitatea academică.
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Eveniment online în cadrul proiectului „The future of leadership in a sustainable and tech
savvy business”
În data de 19 noiembrie a.c., a avut loc un nou video-dialog din seria „The future of leadership
in a sustainable and tech savvy business”. Discuțiile despre Sustenabilitate, CSR, Triple Bottom
Line adresate studenților au fost purtate de doamna Mariana Gheorghe, former CEO Petrom, actual
Non-Executiv Director, membru advisory board ASE și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector
relații cu mediul economico-social și viața studențească. Următoarea întâlnire va avea loc în data
de 17 decembrie, cu tema Being “human” leader in artificial intelligence era.

„Ziua Economistului” și a „Profesorului de economie”
În fiecare an, la data de 23 noiembrie are loc sărbătoarea profesională a economiștilor și
profesorilor de economie, în semn de profund respect față de înaintași, întrucât la 23 noiembrie
1843, Ion Ghica susținea, la Academia Mihăileană de la Iași, primul curs de economie politică din
Țările Române. Asociația Facultăților de Economie din România a organizat o serie de evenimente
online, dedicate acestei sărbători. În deschiderea acestora, s-a desfășurat Adunarea Generală a
AFER, în cadrul căreia a avut loc festivitatea de acordare a distincțiilor pentru: „Excelență pentru
întreaga activitate”, conferite domnilor prof. univ. dr. Ion Stancu, de la Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori, prof. univ. dr. Alexandru Tășnadi, de la Facultatea de
Economie Teoretică și Aplicată și prof. univ. dr. Valerică Olteanu, Facultatea de Marketing. De
asemenea, tot în deschiderea evenimentului a fost acordat premiul pentru „Cea mai bună carte din
domeniul economic”, respectiv pentru „Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul
economic”. Evenimentele au continuat cu Forumul Național al Economiștilor din România, la care
au luat cuvântul reprezentanți si specialiști de marcă ai AFER, AGER, SRS și lansări de carte.
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Întâlnire de lucru online
În data de 24 noiembrie a.c., a avut loc o întâlnire de lucru online a echipei ASE, responsabilă
de acreditarea internațională AACSB, coordonată de prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu,
prorector relații internaționale, cu domnul Timothy S. Mescon, Ph. D., AACSB International,
Executive VP and Chief Officer Europe, Middle East and Africa și dra Marine Condette, expert.
Cu această ocazie, au fost evidențiate modalitățile de colaborare cu echipa AACSB pentru
pregătirea dosarului ASE pentru eligibilitate și demararea procesului de acreditare.

ASE își cinstește personalitățile
Pe 27 noiembrie s-au împlinit 80 de ani de la asasinarea ilustrului economist și om politic Virgil
Madgearu. Comunitatea Academiei de Studii Economice din București este datoare să păstreze și
să continue renumele acestui incontestabil economist al României.
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Memoria acestei mari personalități a fost invocată cu adâncul respect cuvenit în Mesajul comun
al Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și Președintelui Senatului Universitar al
ASE, prof. univ. dr. Dumitru Miron, adresat comunității universitare ca omagiu ilustrului nostru
înaintaș.
De asemenea, pe 23 noiembrie a.c., Departamentul de Filosofie și Științe socio-umane și Muzeul
ASE au organizat o videoconferință cu tema: „Virgil Madgearu și Nicolae Iorga – doi oameni,
o epocă”, un inedit eveniment în memoria iluștrilor oameni de cultură Nicolae Iorga și Virgil
Madgearu. La întâlnire au participat: prof. univ. dr. Ion Popa, decanul Facultății de Management,
conf. univ. dr. Ștefan-Dominic Georgescu, prof. univ. dr. Ion Bolovan, membru corespondent al
Academiei

Române,

prof.

univ.

dr.

Petre

Otu,

prof.

univ.

dr.

Florin

Muller,

prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, dr. Constantin Corneanu.

Cea de-a IX-a ediție a Simpozionului Omagial Iulia CHIVU
Pe 26 noiembrie a.c., Departamentul de Management din cadrul Facultății de Management a
organizat, online, cea de-a IX-a ediție a Simpozionului de comunicare și negociere „Iulia
Chivu”, o manifestare științifică care are loc anual și este dedicată conf. univ. dr. Iulia Chivu, în
memoria întreagii sale activități de cercetare în cadrul Facultății de Management. Au participat cu
lucrări peste 20 de studenți ai facultății.
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Mesajul ASE cu ocazia deschiderii lucrărilor celui de al VIII-lea Congres al Universității de
Medicină și Farmacie „Carol Davila”
În perioada 26-28 noiembrie a.c., Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din
București a organizat cea de-a VIII-a ediție a Congresului Științific, desfășurată online.
Cu acest prilej, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a adresat, din Aula Magna, un mesaj
de salut și mulțumiri organizatorilor din partea conducerii ASE pentru invitația de a participa la
deschiderea congresului și a urat succes acestei prestigioase manifestări științifice internaționale a
celei mai importante școli de învățământ superior medical și farmaceutic al României.
ASE se mândrește cu buna relație de colaborare pe care o are cu valoroasa comunitate academică
a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” şi cu relaţia de prietenie dintre membrii
celor două comunităţi universitare, relații concretizate prin acordul de cooperare existent între cele
două universități, semnat anul trecut, și poate constitui un exemplu al punerii în practică a
abordărilor interdisciplinare prin implementarea în comun a unor proiecte didactice și de cercetare.

ASE a participat la „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2020”
În data de 27 noiembrie a.c., a avut loc „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2020”, eveniment la
care ASE a participat prin Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, Facultatea de
Asigurări, Banci și Burse de Valori și Facultatea de Management. Această ediție a fost organizată
exclusiv online și a implicat comunități din 18 orașe din România, care au celebrat știința
împreună, reuniți pe website-ul noapteacercetatorilor.eu și pagina de Facebook a proiectului.
Programul oferit de ASE a inclus următoarele ateliere: „Abordări inovative ale procesului de
predare – folosirea jocurilor (manageriale) în procesul de predare” (un atelier interactiv desfășurat
CA ‒ Buletin informativ nr. 11/noiembrie 2020
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de Facultatea de Management, care să contribuie la obținerea de abilități noi în predare); „ABC-ul
alfabetizării financiare” (care a urmărit să evidențieze utilitatea alfabetizării într-o lume în care se
diversifică continuu produsele financiare, atelierul fiind susținut de Facultatea de Asigurări, Bănci
și Burse de Valori); „Ce putem mânca din balcon?” – un atelier al reprezentanților Facultății de
Economie Agroalimentară și a Mediului, destinat tuturor persoanelor interesate de o alimentație
sănătoasă, cu fructe și legume proaspete, crescute în propriul balcon.
„Noaptea Cercetătorilor Europeni” se înscrie în seria acțiunilor Marie Skłodowska-Curie și este
un eveniment organizat în fiecare an începând din 2005, care a atras până acum peste 1.5 milioane
de vizitatori. Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în directă legătură cu publicul,
iar vizitatorilor ocazia de a descoperi universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Națională de Arte „George
Enescu” la ceas aniversar
Cu ocazia aniversării a 160 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și
a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Primăria Municipiului Iași a oferit
ASE, prin prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, în semn de recunoștință pentru modul în care
ASE își îndeplinește misiunea, o mapă filatelică care conține minicolile emisiunii de mărci poștale
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 160 de ani, plicul „prima zi” având ștampila aplicată
în clar, în folio aur, numerotat de la 226 la 375 și o filă cu două cărți poștale dedicate Universității
Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
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Corporate wall la intrarea în Clădirea Ion N. Angelescu
În cursul lunii noiembrie a.c., a fost refăcută zona corporate de la intrarea studenților, la parterul
clădirii Ion N. Anglescu, cu noua identitate vizuală a universității noastre, precum și cu harta
actualizată a campusului și prezentarea tuturor facultăților ASE. De asemenea, prezidiul din Aula
Magna a fost branduit cu noua identitate vizuală a ASE.

ASE și Penny au lansat studiul privind balanța comercială cu produse agro-alimentare a
României
Împreună cu Academia de Studii Economice din București, PENNY a lansat studiul privind
balanța comercială cu produse agro-alimentare a României. În încercarea de a înțelege
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preferințele românilor, ASE si PENNY au demarat un studiu, care reconfirmă o situație pentru
care este important să găsim soluții - România importă mai mult decât exportă și mare parte dintre
materiile prime nu sunt procesate în țară. Evenimentul de lansare „PENNY la zi - Episodul #1:
Viitorul se face azi” a avut loc online, pe platforma www.myconnector.ro. Echipa ASE a fost
formată din conf. univ. dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu, director proiect și membri: conf. univ.
dr. Mihai Sacală, prof .univ. dr. Adriana Miclea, lect. univ. dr. Cristian Teodor, asist. univ. dr.
Mihai Dinu, asist. univ. dr. Maria Piștalu, drd. Valentin Lazăr, drd. Marius Constantin.

Plata tranșei a Va, conform Legii nr 85/2016
Consiliul de Administrație a făcut și anul acesta eforturi deosebite pentru a obține aprobările
legale în scopul plății tranșei a V-a (ultima) în procent de 35% din suma totală, conform Legii
nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de
stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011. Plata tranșei a V-a a fost aprobată de către
Guvernul României la rectificarea bugetară, suma totală aprobată pentru ASE fiind de 18.597.586
lei pentru un număr de 1381 de salariați. În acest sens, vă informăm că până la data de 14.12.2020
beneficiarii acestei prevederi legale vor primi sumele aferente acestei tranșe.

Concursul de idei de afaceri GoBiz 2020
Societatea Antreprenorială Studențească a Academiei de Studii Economice din București a
organizat cea de-a patra ediție a concursului de idei de afaceri GoBiz. Prima etapă a concursului a
avut loc în perioada 16-17 noiembrie 2020, bucurându-se de un real succes în ceea ce privește
înscrierile: 65 de idei de afaceri propuse de studenți din cadrul tuturor facultăților din universitate,
de la anul I licență, pâna la anul I doctorat. Juriul format din antreprenori a ales cele mai bune 20
idei de afaceri care au participat în cea de-a doua etapă a concursului GoBiz 2020, BootCamp-ul
de antreprenoriat, desfășurat în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2020. În cadrul acestui
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eveniment studenții și-au dezvoltat ideea într-un plan de afaceri viabil. Studenții au beneficat de
training-uri de specialitate și programe de mentorat din partea specialiștilor, concursul GoBiz
aducând astfel o contribuție deosebită la dezvoltarea personală și profesională a participanților.
Felicitări câștigătorilor: locul I - Balogh Hunor Benjamin (REI, locul II - Pintea Gabriel Eugen
(CSIE, III), locul III - Stoian Mihnea (FABBV, II).

Campania ROLEmodel – promovăm studenții antreprenori
Societatea Antreprenorială Studențească a Academiei de Studii Economice din București a derulat
campania ROLEmodel – promovăm studenții antreprenori ce a constat în identificarea studenților
care au propria afacere. În urma unui demers laborios de contactare a tuturor studenților
antreprenori identificați, 20 dintre aceștia și-au exprimat acordul de a participa la un interviu, cu
principalul obiectiv de a colecta informații demne de a se concretiza în „povești de succes”,
inspiraționale pentru întreaga comunitate. Studenții antreprenori, precum și povestea afacerii lor
au fost promovate intens în mediul online, pe pagina de Facebook și Instagram a Societății
Antreprenoriale Studențești. Totodată, aceste povești s-au concretizat într-un ghid de idei de
afaceri ale studenților Academiei de Studii Economice din București. Un moment marcant în
cadrul campaniei a fost reprezentat de organizarea pe 23 noiembrie 2020 a unei sesiuni de mentorat
cu domnul Dan Ostahie, Owner & CEO Altex Romania. Evenimentul a fost deschis de domnul

CA ‒ Buletin informativ nr. 11/noiembrie 2020

19

prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector ASE responsabil cu relațiile cu mediul economicosocial și viața studențească.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la prezentarea Planului Național
de Redresare și Reziliență
În data de 26 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
evenimentul de prezentare a Planului Național de Redresare și Reziliență, care a fost transmis live
pe paginile de Facebook și Youtube ale Guvernului României. La eveniment au participat
președintele României, Klaus Iohannis, prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Fondurilor
Europe, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, primarul General al Capitalei,
Nicușor Dan, comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean (speech online) și de
europarlamentarul, negociator PNRR, Siegfried Mureșan (speech online).
În intervenția sa, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a vorbit despre structurarea acestui program și
capacitatea foarte bună de prognozare a măsurilor menite să contribuie la dezvoltarea şi
modernizarea ţării, pornind de la potenţialul de dezvoltare al fiecărei regiuni şi luând în calcul
sumele de finanţare alocate de către Uniunea Europeană.
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Rectorul ASE s-a referit la amplul Proiect „ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului
economic și social al COVID 19 în România”, care a implicat peste 80 de cadre didactice si
specialiști ai ASE, susținut de Consiliul Național al Finanțării din Învățământul Superior (CNFIS)
prin intermediul fondului pentru finanțarea situațiilor speciale (FSS). Acesta a analizat impactul
COVID 19 asupra mediului economico-social intern și internațional și propune măsuri concrete,
care pot contribui la reducerea efectului negativ al acestuia asupra economiei și societății
românești.
Referindu-se la domeniul agroalimentar, Rectorul ASE a subliniat importanța investițiilor
orientate către promovarea tehnologiilor performante, creșterea calităţii materiilor prime de natură
agricolă şi modernizarea procesului de distribuţie a produselor, toate acestea având potențialul de
a genera o piață puternică, care să satisfacă cerințele tot mai exigente ale consumatorului european,
în condițiile unei concurențe foarte puternice. În încheiere, Rectorul ASE a mulțumit pentru
invitația de a participa la această manifestare și a urat tuturor succes în implementarea măsurilor
de redresare economică.

Ședințe CA online
•

În data de 4 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate
și

aprobate

următoarele

puncte:

modificarea

Metodologiei

privind

alegerea

reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile
consultative, deliberative și executive; prelungirea perioadei de înmatriculare a studenților
străini pe cont propriu valutar, precum și a bursierilor statului român din țări non-UE, până
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la data 18 decembrie 2020; ghidul de consiliere a studenților în parcurgerea programelor
de studii ID/IFR.
•

În data de 4 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate măsurile ce trebuie implementate pentru efectuarea activităților la domiciliu.

•

În data de 11 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul
căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: procedura privind desfășurarea
evaluării cunoștințelor studenţilor/cursanţilor în sesiunea ianuarie-februarie, anul
universitar 2020-2021; modificarea procedurii privind cazarea studenților în căminele ASE
în perioada semestrului I al anului universitar 2020–2021; modificarea componenței
Consiliului Consultativ al ASE; raportul cu privire la execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la 30 septembrie 2020; modificarea
Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă;
modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de
masterat; modificarea planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și
dezvoltare profesională continuă „Drept fiscal al afacerilor”; încheierea protocolului cu
Universitatea din București pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență, anul
universitar 2020-202; redistribuirea unor locuri finanțate de la buget, disponibilizate de la
studiile universitare de masterat și licență, Facultatea FABIZ și studiile universitare de
masterat, Facultatea CSIE; referatul nr. 1590/03.11.2020, privind recompensarea efortului
suplimentar de scriere a unor articole în reviste cotate WoS; referatul privind
recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste cotate WoS pentru
Alina Iosif; referatul privind recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole
în reviste cotate WoS pentru Gherghina Ștefan Cristian; suplimentarea listei studenților
doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de grație universitar 2020-2021; lista
studenților doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de studiilor universitare de
doctorat, pentru anul universitar 2020-2021; acordarea dreptului de a deveni titular în
cadrul Şcolii doctorale de Economie I pentru doamna Crăciun Liliana; acordarea dreptului
de a deveni titular în cadrul Şcolii doctorale de Management pentru domnul Simion Cezar
Petre; acordarea dreptului de a deveni titular în cadrul Şcolii doctorale de Economie I
pentru doamna Molănescu Anca Gabriela; rezultatele procesului de evaluare periodică a
calităţii personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
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transformarea unor posturi administrative; scoaterea la concurs a unor posturi
administrative; modelul de Act Adițional pentru telemuncă; nota privind acordarea
bonurilor cadou pentru copiii angajaților; aprobarea comisiei de specialitate pentru
acordarea gradelor didactice.
•

În data de 25 noiembrie a.c., a avut loc pe platforma Zoom ședința CA, în cadrul căreia au
fost discutate și aprobate următoarele puncte: Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al
Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru anul 2021; metodologia privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de
licenţă, anul universitar 2021-2022; metodologia privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii la studiile universitare de doctorat, anul universitar 2021-2022; rezultatele
procesului de admitere la studiile universitare de doctorat – sesiunea noiembrie 2020;
calendarul desfăşurării concursului de alegere a directorului Şcolii Doctorale Economie I;
calendarul desfășurării concursului de alegere a Consiliului Facultăţii de Drept; calendarul
desfășurării concursului de alegere a decanului Facultăţii de Drept; modificarea Procedurii
de organizare şi desfăşurare a procesului de obţinere a atestatului de abilitare; modificarea
Procedurii de evaluare şi suţinere a tezei de doctorat; raportul privind organizarea Şcolii
internaţionale de vară „Bucharest Summer University XVI”; raportul privind organizarea
Şcolii internaţionale de vară „Data Science International Summer School”; raportul privind
organizarea Şcolii de vară „Antreprenoriat şi Limba Germană”; raportul privind
organizarea Şcolii de vară „Antreprenoriat şi Limba Franceză; raportul privind organizarea
Şcolii de vară „How to manage change – Challenges of globalisation – The Digitisation
Revolution” (ediţia a IV-a); raportul privind organizarea Şcolii de vară „Statistics Summer
School”; raportul privind organizarea Şcolii de vară „Sănătate şi frumuseţe prin turism”;
raportul privind organizarea Şcolii de vară „Machine Learning Summer School 2020”;
încheierea acordului de parteneriat strategic cu Bursa de Valori Bucureşti; calendarul
privind programarea concediilor cadrelor didactice, în anul universitar 2020-2021;
rezultatele concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit personalului didactic de
predare; rezultatele concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit personalului didactic
auxiliar; rezultatele promovărilor; nota privind identificarea personalului administrativ
pentru care se propune intrarea în șomaj tehnic; nota privind suplimentarea numărului de
posturi propuse pentru examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat
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superior celui deţinut de personalul didactic auxiliar din cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti; nota privind propunerea înaintării către Senatul ASE a listei
posturilor statului de funcţii al personalului didactic-auxiliar şi nedidactic care necesită
transformare în vederea promovării; acordarea salariului diferenţiat unor angajaţi ASE;
transformarea unor posturi administrative; scoaterea la concurs a unor posturi
administrative.
•

În data de 26 noiembrie a.c. a avut loc Ședința CA cu un singur punct la ordinea de zi:
aprobarea raportului comisiei de disciplină pentru prof. univ. dr. Maricica Stoica.

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