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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 4 / APRILIE 2018 

 

Academia de Studii Economice din București a sărbătorit în luna aprilie 105 ani de la 

înființarea prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, sub denumirea de Academia de Înalte 

Studii Comerciale și Industriale, printr-o serie de manifestări aniversare, desfășurate în 

perioada 12-21 aprilie sub genericul "ASE - 105 ani de performanță academică".  

Vivat, Crescat, Floreat! 

 

Cinstim memoria înaintașilor ASE 

 Manifestările au debutat pe 12 aprilie a.c., când o delegație a ASE a participat la 

dezvelirea bustului celui care a scris file de istorie în ASE: prof. univ. dr. Ion Gh. 

Roșca, Rectorul ASE în perioada 2004-2012. Realizat de sculptorul Ion Ladea, bustul 

a fost amplasat la Centrul de Perfecționare Complet Predeal „Ion Gh. Roșca”, clădit în 

urma inițiativei și efortului domniei sale. La ceremonie au fost prezenți și doamna Ana 

Roșca, soția domnului profesor, precum și asist. univ. dr. Vlad Roșca, fiul acestuia.  

  

 

 Pe 13 aprilie a.c., în cadrul manifestărilor aniversare „ASE - 105 ani de performanță 

academică”, în cea de-a doua zi de cinstire a înaintașilor și întemeietorilor noștri, o 

http://www.ase.ro/
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delegație a ASE, compusă din Prorector prof. univ dr. Dorel Paraschiv, Director de 

marketing și comunicare conf. univ. dr. Florina Mohanu și reprezentantul Senatului 

Studențesc, Adrian Mihail, anul al III-lea la Facultatea de Management, s-a recules și 

a depus coroane la mormintele lui Carol I, Ferdinand și Mihai I al României, în 

semn de omagiu și recunoștință față de istoria Academiei de Studii Economice din 

București și a României. Sperăm ca studenții de astăzi să preia ștafeta acestui respect 

față de rădăcinile istorice și să o predea mai departe celor ce vor urma. Mulțumim ÎPS 

Calinic, Arhiepiscop al Argesului și Muscelului, reprezentanților Mănăstirii Curtea de 

Argeș pentru primirea delegației ASE. 

 

  

 Pe 16 aprilie a.c., delegații ale conducerii ASE, formate din prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, și prorectori - prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prof. univ. dr. 

Ion Smeureanu, prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, prof. univ. dr. Roxana Sîrbu, cadre 

didactice din ASE, au depus coroane de flori și s-au recules la statuia lui Carol I 

din fața Bibliotecii Centrale Universitare, la mormintele lui Nicolae Iorga, Virgil 

Madgearu, ale rectorilor Stanislas Cihoski, Gheorghe Dolgu, Constantin 

Barbulescu, Paul Bran, Ion Gh. Roșca. 
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Conferința Internațională de Economie și Științe Sociale – ICESS 2018 

 Pe data de 16 aprilie a.c., a avut loc prima conferință universitară a ASE – 

„Conferința Internațională de Economie și Științe Sociale – ICESS 2018”. 

Aceasta a reunit cadre didactice și doctoranzi de la toate facultățile ASE, precum şi 

invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate. În cuvântul său de deschidere, Rectorul 

ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a subliniat importanța acestui eveniment:        

„Am gândit această conferință într-un context mai larg, anume aniversarea a 105 ani 

de existență a ASE, având programate în această perioadă, sub titulatura „ASE - 105 

ani de performanță academică”, o serie de manifestări consistente, de înaltă ținută 

academică. De asemenea, am ținut să organizăm neapărat prima ediție a acestei 

conferințe chiar în acest an special pentru noi, toți românii, anul Centenarului 

României moderne. (…) Lărgind un pic contextul, am gândit această conferință și în 

cadrul eforturilor de internaționalizare a universității noastre, având invitați keynote 

speakers de renume, aflați astăzi în mijlocul nostru, de la care avem cu toții de învățat 

și care ne dorim să fie sau să rămână parteneri pe termen lung ai universității noastre”. 

Mesaje de bun venit au adresat și prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, Prorector - 

Activitatea de cercetare științifică, dezvoltare și inovare, și prof. univ. dr. Marius 

Profiroiu, Prorector - relații internaționale.  

Prima sesiune plenară a conferinței a fost moderată de prof. univ. dr.  Marius 

Profiroiu, în cadrul acesteia susținând prezentări dl. Pasquale Mammone, președinte 

Université d’Artois (Franța), prof. Cristian Țiu, Chair, School of Management, 

University at Buffalo (SUA), și Peter Nijkamp, Emeritus Professor, Free University 

Amsterdam (Olanda), DHC al ASE. 

Cea de-a doua sesiune plenară a conferinței a fost moderată de prof. univ. dr. Dalina 

Dumitrescu, care a prezentat alți trei keynote speakers ce au adus informații pline de 
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valoare și de substanță în mijlocul comunității academice ASE: dr. Lorna Treanor, 

Assistant Professor in Entrepreneurship and Innovation - Nottingham University 

Business School (Marea Britanie), prof. Christopher Abraham, CEO & Head - Dubai 

campus și Sr. Vice President (Institutional Development) la S P Jain School of Global 

Management (Emiratele Arabe Unite), și Anatoly Karpov, Mare maestru de șah 

(Federaţia Rusă). 

În a doua parte a zilei, lucrările s-au desfășurat în cadrul celor opt sesiuni paralele: The 

Food Safety in the Context of Globalization; Current Research Opportunities in 

Finance, Business and Financial Reporting; Modern Approaches in Public and Private 

Organizations Management; Education 4.0: Innovative Systems and Technologies; 

Sustainable Business Models in the Context of Internationalization; Contemporary 

Business - between Sustainability and Waste; Sustainable Marketing; 100 Years of 

Economic Education & Research – Anniversary Workshop. 

 

  

 

Masă rotundă: "Challenges and Trade Opportunities in the Context of the Completion 

of the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)" 

 Luni, 16.04.2018, a avut loc dezbatere organizată în contextul semnării Acordului de 

Parteneriat Economic între Uniunea Europeană şi Japonia pe tema implicaţiilor asupra 

relaţiilor bilarale româno-nipone, cu un panel de experţi format din Angela Cristea, 

şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, E.S. Dl. Kisaburo Ishii, 

Ambasadorul Japoniei în România, Adrian Marius Dobre, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, E.S. Lazăr Comănescu, 

Ambasador, fost ministru al afacerilor externe, consilier al preşedintelui CCIR pe 

probleme de afaceri externe, Keisuke Mizuno, Director general JETRO (Japan 

External Trade Organization) Bucureşti. 



CA ‒ Buletin Informativ nr. 4/ aprilie 2018 5 

  

 

Expoziție outdoor – „ASE – file de istorie” 

 Pe 16 aprilie a.c., ASE a inaugurat în fața intrării în Palatul ASE din Piața Romană 

expoziția stradală intitulată „ASE - File de istorie”, care include o serie de imagini de 

la începutul secolului al XX-lea despre construirea Palatului ASE, devenit între timp 

clădire de patrimoniu, și condițiile de studiu ale primelor generații de studenți. 

 

 

 

Conferința „Implementarea pachetului legislativ MiFID II” 

 Pe 17 aprilie a.c., Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din 

București (Alumni ASE) a organizat conferința „Implementarea pachetului 

legislativ MiFID II”, eveniment prilejuit de apropiata transpunere a prevederilor 

Directivei europene privind piețele instrumentelor financiare MiFID II în legislația 

națională, ce va avea loc până la sfârșitul acestui an. Directiva propune un cadru 

comun de reglementare pentru țările europene, menit să ofere o mai bună protecție 

investitorilor și să îmbunătățeacă funcționarea piețelor financiare, ca răspuns la 

provocările generate de evoluțiile înregistrate pe aceste piețe de la apariția MiFID I. 

Printre cei care au susținut alocuțiuni au fost: prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rectorul 
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ASE, și domnul Leonardo Badea – Președinte ASF și Vicepreședinte al Asociației 

Absolvenților Alumni ASE. Conferința s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și 

răspunsuri. 

 

 
 

Masă rotundă: „La réforme territoriale en France: défis et bonnes 

pratiques/Reforma teritorială în Franţa: provocări și bune practici" 

 În data de 17 aprilie a.c. a avut loc masa rotundă: „La réforme territoriale en 

France: défis et bonnes pratiques". Masa rotundă pe tema reformei teritoriale în 

Franţa şi exemple de bune practici aplicabile în administraţia publică din România, a 

fost moderată de Prof. dr. André Cabanis (Universitatea Toulouse 1 Capitole, Franţa) 

şi Prof. dr. Marius Profiroiu (ASE Bucureşti), cu participarea cadrelor didactice şi 

doctoranzilor de la Facultatea de Administraţie şi Management Public. 

    Festivitatea de înmânare a Certificatelor de limba rusă în ASE  

 În data de 17 aprilie a.c., a fost organizată festivitatea de înmânare a Certificatelor 

de stat de limba rusă, obținute în urma sesiunii de testare a cunoștințelor de limba 

rusă, desfașurată de o comisie de la Universitatea Economică de Stat din Sankt 

Peterburg (UNECON) și Universitatea de Stat din Sankt Peterburg, în parteneriat cu 

Centrul de limbă și cultură rusă din ASE. Certificatele au fost înmânate de prof. 

Dimitry Vasilenko, Prorector - relații internaționale la UNECON, prezent în ASE cu 

ocazia aniversării ASE. Majoritatea candidaților au absolvit examenele, obținând 

certificatul rusesc. Următoarea sesiune se va desfășura în luna martie a anului 

2019. ASE este singura universitate din România, care a organizat, în parteneriat cu o 

universitate abilitată în acest sens, examene de certificare internațională a 

cunoștințelor de limbi străine. 
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Masa rotundă: „Perspective ale internaționalizării în universităţi: provocări şi bune 

practici” 

 Pe 17 aprilie a.c. s-a desfășurat masa rotundă: „Perspective ale internaționalizării 

în universităţi: provocări şi bune practici”. Dezbaterea s-a axat pe tema 

principalelor tendinţe în învăţământul superior la nivel global, european şi regional şi 

a strategiilor de internaţionalizare a universităţilor și a fost moderată de prof. univ.  

dr. Marius Profiroiu, Prorector relații internaționale, cu participarea reprezentanţilor 

Universităţilor Artois, CNAM Paris, Toulouse 1 – Capitole (Franţa), St. Petersburg 

State University of Economics (Federaţia Rusă), SP Jain School of Global 

Management (Emiratele Arabe Unite), Nottingham University (Marea Britanie), 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Egyptian Academy of Computers and 

Information Management Technology (Egipt) şi British Council România, discuțiile 

cu reprezentanţii universităţilor partenere axându-se pe diferitele abordări ale 

internaționalizării în educaţie şi cercetare.  
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Ședința Festivă a Senatului Universitar: „ASE – 105 ani de performanță academică” 

 Pe 18 aprilie a.c., Aula Magna a găzduit Ședința Festivă a Senatului Universitar: 

„ASE – 105 ani de performanță academică”. La eveniment au participat reprezentanți 

ai Preşedinției și Guvernului României, membri ai Academiei Române, din 

conducerea autorităților locale, personalități din lumea academică, rectori ai 

universităților de stat și particulare, invitați din mediul diplomatic și de afaceri 

național și internațional, parteneri ai ASE, cadre didactice și studenți. Ședința Festivă 

a avut ca moment de început lansarea live a Imnului ASE, sub bagheta tânărului artist 

Vlad-Răzvan Baciu, compozitor, pianist și dirijor, autorul imnului.  

Au luat cuvântul Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Președintele Senatului 

ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, consilierul prezidențial Cosmin Marinescu, 

Ministrul Educației Naționale, prof. univ. dr. Valentin Popa, Vicepreședintele 

Academiei Române, academician Christian Hera și Primarul Municipiului București 

Gabriela Firea, precum și alți invitați de seamă. 

ASE a primit din partea participanților numeroase mesaje de felicitare, diplome 

aniversare, de excelență, medalii, plachete, distincții, printre care: diploma din partea 

Ministrului Educației Naționale, dl. Valentin Popa, în semn de profundă apreciere 

pentru generațiile de cadre didactice și studenți care, timp de 105 ani, au participat la 

desăvârșirea nobilei misiuni a învățământului românesc; diploma aniversară conferită 

de Consiliul Național al Rectorilor, cu ocazia sărbătoririi a 105 ani de excelență 

academică și prestigioase realizări în domeniul științelor economice etc. 

Cu această ocazie, primarul general al capitalei a anunțat intenția de acordare a tilului 

de „Cetățean de Onoare al Capitalei” Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

și Președintelui Senatului Universitar, prof. univ. dr. Pavel Năstase, „în semn de 

recunoaștere a contribuției domeniului universitar economic la dezvoltarea Capitalei”. 

În cadrul Ședinței Festive a avut loc și ceremonia de decernare a titlului de Doctor 

Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, președinte al 

Consiliului Național al Rectorilor, pentru contribuții importante la dezvoltarea și 

consolidarea învățământului românesc, în general, și al celui universitar, în special. 
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Masă rotundă „Dezvoltarea colaborării academice româno-nipone”, cu sprijinul 

Centrului de Studii Japoneze din ASE  

 Pe 18 aprilie a.c. a avut loc masa rotundă „Dezvoltarea colaborării academice 

româno-nipone”, organizată cu sprijinul Centrului de Studii Japoneze din ASE, în 

cadrul căreia au fost dezbătute oportunităţile de cooperare academică şi ştiinţifică cu 

universităţi japoneze şi bune practici în organizarea programelor de studii 
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internaţionale în Japonia, cu participarea Prof. Cristian Vlad şi Hiroaki Tajiri de la 

Globis University Tokyo 

 

 

 

Conferință Dan Puric în ASE 

 Pe 18 aprilie a.c., în Aula Magna, comunitatea academică a ASE s-a bucurat de 

prezența artistului Dan Puric, care a susținut conferința cu titlul „Jertfa Unirii 

Noastre”.  Dan Puric a vorbit celor prezenți despre puterea de a crede în ființa 

națională, despre credința strămoșească, eroi și martiri ai neamului românesc și cum ar 

trebui să acționăm pentru a promova valorile morale și culturale ale țării. Conferința  

s-a încheiat cu prezentarea cărții „Să fii român” și o sesiune de autografe.  

 

 

  

Adunarea Festivă a comunității universitare a ASE 

 În data de 19 aprilie a.c., a avut loc Adunarea Festivă a comunității universitare a 

ASE. În cadrul acesteia a fost lansat un nou film documentar despre ASE, dedicat 

aniversării a 105 ani de la înființare, și au fost acordate o serie de premii și distincții 
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partenerilor ASE din mediul de afaceri și reprezentanților din conducerea celor mai 

bune licee din București și din provincie, în semn de recunoaștere și apreciere a 

activității depuse pentru buna pregătire a absolvenților care au devenit studenți ai 

Academiei de Studii Economice din București.  

În deschiderea Adunării, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a făcut o scurtă 

trecere în revistă a celor mai importante repere istorice ale ASE, amintind de 

întemeietorii și reprezentanții de seamă ai acestei instituții și de generațiile de studenți 

care au purtat peste tot în lume, prin activitatea lor, prestigiul ASE: „Vrem ca 

generațiile ce vor veni în timp, după noi, să invoce cu mândrie și respect ceea ce 

construim și le vom lăsa.” 

Adunarea Festivă a continuat cu evenimente editoriale, prin lansarea cărții: „Relații 

Economice Internaționale. Teorii, strategii, politici, instrumente și studii de caz”, 

coordonatori: prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu și prof. univ. dr. Luminița Nicolescu, 

și a volumului aniversar intitulat „Amfiteatrul Economic – anul XX” – editori:       

prof. univ. dr Vasile Dinu, prof. univ. dr. Laurențiu Tăchiciu. 
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Cupa ASE 105 - meciuri demonstrative 

 În 19 aprilie a.c., studenți și cadre didactice de la ASE au desfășurat împreună cu 

invitații lor „Cupa ASE 105” - un turneu spectaculos de meciuri demonstrative în sala 

de sport din Clădirea Cihoschi. La acest turneu s-au întrecut patru echipe: echipa 

Profesorilor din ASE, condusă din teren de către prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rector, echipa Vedetelor din showbizul românesc, echipa STAFF Steaua București și 

echipa MADR-AFIR, care a reunit reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale și ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.  

   

 

 

Festivitatea de absolvire - programul postuniversitar „Managementul strategic al 

ospitalităţii” 

 Vineri, 20 aprilie a.c., a avut loc festivitatea de absolvire a primei promoții a 

programului de studii postuniversitare „Managementul strategic al ospitalității", co-

organizat de Academia de Studii Economice din Bucuresti și École hôtelière de 

Lausanne (Elveția), cea mai prestigioasă școală de ospitalitate din lume. Finalizarea 

sub cele mai bune auspicii a activităților primei serii a acestui program comun ASE - 

École hôtelière de Lausanne și demararea înscrierilor pentru seria a doua 

demonstrează succesul demersurilor conducerii ASE pe linia oferirii unor programe 
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prestigioase, recunoscute la nivel internațional, care să asigure cursanților accesul la 

cele mai avansate cunoștințe în domenii de vârf ale pregătirii profesionale.  

La festivitatea de absolvire au fost prezenți Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Excelența Sa Dl. Urs Herren, Ambasadorul Confederației Elvețiene în 

România, Excelența Sa Dl. Vlad Vasiliu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 

României în Confederația Elvețiană, Mr. Yateendra Sinh, CEO Lausanne Hospitality 

Consulting, prof. univ. dr. Ray Iunius, Development Director, Lausanne Hospitality 

Consulting, invitați din mediul hotelier și industria ospitalității din România, cadre 

didactice, alți invitați.  

  

Seara culturală studențească 

 În data de 20 aprilie a.c., Aula Magna a găzduit un spectacol artistic studențesc, cu 

participarea Corului ASE care a deschis seara sub bagheta dirijorului prof. Alin 

Alexandru Rusu, pian: Linda Nica, solist: Cristian Iancu - și a trupei de teatru USASE 

- T.R.I.P., cu piesa „TU! Știi cine ești?” Autor/regizor: Cristina Neacșu. 

  

Întâlnirea membrilor comunității academice 

 Seria manifestărilor aniversare s-a încheiat pe 21 aprilie cu Întâlnirea membrilor 

comunității academice la Cantina Moxa, un frumos prilej de socializare și de a ne 

bucura împreună de această sărbătoare. 
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Amploarea manifestărilor organizate cu prilejul aniversării a 105 ani de la înființarea 

Academiei de Studii Economice din București a reliefat prestigiul câștigat în acest răstimp de 

Universitate în peisajul academic, economic, diplomatic național și internațional.  

Biroul Consiliului de Administrație exprimă mulțumiri tuturor celor implicați în pregătirea și 

buna desfășurare a acestui moment aniversar din viața universității noastre! 

 

Proiecte de dezvoltare instituțională 

Pe 5 aprilie, în cadrul Ședinței CNFIS, ASE a fost declarată câștigătoare, prin competiție, la 

toate cele cinci proiecte de dezvoltare instituțională. Suma totală aprobată este de circa 1,5 

milioane de lei. Felicitări directorilor de proiect!  

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a fost desemnat reprezentant în Comisia Națională de 

fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro 

Pe 12 aprilie a.c., la sediul Guvernului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a 

participat la prima reuniune a Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național 

de adoptare a monedei euro. Printre subiectele dezbătute s-au aflat: rolul și așteptările de la 

Comisia Națională, diagnoza criteriilor de convergență pentru adoptarea monedei euro, 

dezbateri și propuneri privind activitatea viitoare a Comisiei Naționale, Regulamentul de 

organizare și funcționare a Comisiei Naționale etc. 

Prin Decizia Guvernului României nr. 174/ 13 aprilie a.c, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, a fost desemnat sa facă parte din Comisia Națională de fundamentare a 

Planului național de adoptare a monedei euro. 

 

Vizita Delegației ASE în Kazakhstan 

În perioada 22 – 26. aprilie a.c., delegaţia ASE, formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rector, şi prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector responsabil cu relaţiile internaţionale, 

aflată în vizită în Kazakhstan, a avut o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanţi de la 

cele mai importante universităţi în domeniul economie şi business din această ţară. Luni, 

23 aprilie, la Almaty, au avut loc discuţii la nivel de rector şi prorector la Narxoz University, 

University of International Business și Almaty Management University. S-au semnat două 

„Memorandums of Understanding” şi s-a convenit dinamizarea schimburilor de profesori şi 

studenţi la nivel de masterat şi de doctorat şi demararea unor proiecte comune de cercetare în 

domeniul economiei. Programul delegaţiei ASE în Kazahstan a continuat la Astana cu 
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vizitarea a două universităţi importante: Kazakhstan University of Economics, Finance and 

International Trade şi Eurasian National University. Cu această ocazie, au fost semnate două 

„Memorandums of Understanding” cu rectorii celor două universităţi şi au fost discutate 

posibilități concrete de colaborare; totodată, s-a convenit inițierea unor schimburi de profesori 

în domeniile audit, finanțe, management şi marketing. S-a discutat posibilitatea inițierii unui 

program de EMBA în parteneriat de către ASE şi una dintre cele două universităţi vizitate. 
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Ședința CA 

În data de 20 aprilie, în cadrul ședinței CA au fost discutate și aprobate următoarele puncte: 

discuții privind modificarea Metodologiei de admitere la programele de studii universitare de 

licență, anul universitar 2018-2019; discuții privind modificarea Metodologiei de admitere la 

programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019; discuții privind  

repartizarea locurilor la buget pentru Școlile Doctorale din ASE; prezentarea Raportului de 

activitate al Fundației Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2017; 

aprobarea acordării dreptului de a deveni titular în cadrul Şcolii doctorale Economie I pentru 

doamna prof. univ. dr. Corina Cace; aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a 

următoarelor spații: 2 mp, Imobil Grivița, pentru amplasare automat de produse alimentare și 

băuturi calde; câte 3 mp în căminele: Moxa D, Belvedere A1 - A4, Belvedere A6-A8, Tei C1, 

Vitan, Occidentului și Agronomie C1-C2 pentru amplasarea de automate de servire băuturi 

calde și/sau tonomate de băuturi nealcoolice și alte produse alimentare; 10 mp la parterul 

imobilului Eminescu, până la demararea lucrărilor de consolidare și reamenajare a imobilului, 

pentru organizarea unui punct alimentar de tip bufet de incintă; aprobarea încheierii acordului 

de cooperare internațională între ASE și Școala Națională de Statistică și Analiză a 

Informațiilor din Franța - ENSAI Franța; aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților 

în cămine în perioada vacanței de vară a anului universitar 2017 – 2018; informare cu privire 

la componența Comisiei de cazare pentru anul universitar 2018 – 2019; aprobarea 

componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării pentru anul universitar 

2018 – 2019; aprobarea încheierii unui acord de colaborare cu Institutul Național de 

Administrație; aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calităţii personalului didactic şi de 

cercetare; aprobarea modalității de recuperare a activităților pentru ziua de luni 30 aprilie 

2018; aprobarea încheierii unui acord de colaborare cu Marea Lojă Națională a României. 

 

Vizită în ASE a elevilor de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște 

În data de 21 aprilie a.c., un grup de elevi de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din 

Târgoviște, însoțiți de cadre didactice, au vizitat universitatea noastră pentru a se informa 

despre oferta educațională pe care ASE o pune la dispoziția candidaților la licență în acest an. 

Aceștia au fost consiliați de un reprezentant al Serviciului Marketing și Comunicare în 

legătură cu modalitatea de admitere la ASE, programele de studii universitare de licență 

oferite de toate facultățile ASE și facilități și oportunități profesionale pe care le poate avea un 

viitor student la ASE.  
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Studenţi americani în stagiu de practică în România  

În perioada aprilie-mai a.c., în baza unui acord între Facultatea de Contabilitate și Informatică 

de Gestiune și Indiana University, SUA, un grup de 33 de studenți americani efectuează un 

stagiu de șase săptămâni în România. La începutul lunii aprilie a.c., au fost organizate în ASE 

întâlniri și seminarii de orientare sub coordonarea prof. Cătălin Albu, responsabilul de 

contract cu Indiana University.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferințe și workshopuri în ASE 

 Pe data de 17 aprilie a.c., Aula Magna a găzduit prelegerea „The Entrepreneur,   

His Personality, Motivations, Goals and How to Reach Them”, susținută de către 

Mohamed Geraldez, antreprenor american de succes. Evenimentul a fost organizat de 

Ambasada Statelor Unite ale Americii în parteneriat cu Consiliului Național al IMM-

urilor din România (CNIPMMR) și cu sprijinul Academiei de Studii Economice din 

București. Evenimentul s-a adresat celor care au în plan să își deschidă o afacere, cât şi 

celor care sunt deja antreprenori sau freelanceri.  
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 Pe 19 aprilie a.c., Facultatea de Marketing a organizat evenimentul  „Oamenii 

Patrimoniului”, primul dintr-o serie care își propune să atragă atenția asupra a ceea 

ce înseamnă patrimoniul cultural pentru viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, în anul 

în care Universitatea noastră aniversează 105 ani de existență, iar țara sărbătorește 

Centenarul României Mari. Evenimentul a fost organizat de ASE, în parteneriat cu 

Asociația ARCHÉ.  

 În data de 19 aprilie a.c., Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară 

din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat conferința 

cu titlul: „Antreprenorii și Finanțarea prin piața de capital”, având ca invitat pe 

doamna Ileana Botez, Director Bursa de Valori București, Coordonator activitatea de 

admitere la tranzacționare. Temele discutate s-au axat pe un subiect extrem de actual, 

având în vedere șansa de dezvoltare a capitalului autohnton prin mecanismul bursei. 

 Pe 23 aprilie a.c., Biblioteca ASE, în colaborare cu Enformation (reprezentant 

Clarivate Analytics în Romania) a organizat workshop-ul cu tema „Platformele Web 

of Science și Incites”. Agenda diversificată a workshop-ului a inclus prezentarea unor 

tehnici și facilități Clarivate Analytics utilizate în analiza bibliometrică, metodă de 

evaluare a performanței cercetării la toate nivelurile organizaționale ale unei instituții 

academice.Workshop-ul desfășurat în Sala Robert Schuman în data de 23 aprilie 2018 

(Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor, iar în România sărbătorită și ca 

Ziua Bibliotecarului) a fost susținut de către dra Adriana Filip (Solution Consultant 

Clarivate Analytics). În cadrul evenimentului a fost prezentată Platforma Web of 

Science, inclusiv cu reflectarea cercetării românești în Web of Science Core 

Collection (analiză la nivel național/ european/ internațional). Participanții au 

descoperit facilități privind accesul la Impactstory și  documente Open Access, 
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avantajele documentelor Open Access și impactul lor asupra cercetării, precum și 

surse emergente din întreaga lume cu Emerging Sources Citation Index (ESCI), 

precum și prezentarea celor mai noi componente disponibile pe platformă, respectiv  

Kopernio și Publons. Evenimentul s-a bucurat de participarea cadrelor didactice, 

doctoranzilor, reprezentanților din conducerea universității, precum și a 

departamentelor cu implicații în procesul de evaluare a cercetării, indexare a 

revistelor, luare a deciziilor în dezvoltarea colecțiilor de reviste sau asigurare a 

accesului la resurse electronice bibliometrice și bibliografice în cadrul instituției. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe 23 aprilie a.c., cunoscutul om de știință american Frank Pietrucha a susținut un 

workshop despre inovare și comunicare destinat studenților și cadrelor didactice din 

ASE. Evenimentul intitulat „Growing Tech Innovation Through Effective 

Communication” a fost organizat de un grup de lucru din Departamentul de 

Informatică și Cibernetică Economică, având ca obiectiv încurajarea inovării în rândul 

studenților și cadrelor didactice.  

 În data de 24 aprilie a.c., Facultatea de Business și Turism - Centrul de Cercetări 

Administrarea Afacerilor, Asociația pentru Inovare și Calitate în Afaceri Sustenabile - 

BASIQ și Direcția Relații cu Mediul Economico - Social din ASE au organizat 

workshopul cu tema „Exploring the Opportunity for a Romanian Code of 

Sustainability”. La acest eveniment au participat reprezentanți din mediul 

guvernamental, organizații neguvernamentale, mediul de afaceri și academic.  

 În ziua de 24 aprilie a.c., Facultatea  de Contabilitate și Informatică de Gestiune a 

organizat seminarul de cercetare cu tema „Interviews in accounting research” 

susţinut de prof. Sebastian Hoffmann, University of Edinburgh Business School şi 

HHL Leipzig Graduate School of Management. Seminarul a vizat dezvoltarea 
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competenţelor de cercetare ale doctoranzilor şi cadrelor didactice. Vizita a fost 

organizată în cadrul acordului Erasmus dintre facultatea CIG şi HHL Leipzig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În data de 26 aprilie a.c., ASE a participat la Conferința cu tema: „Reformele 

Agrare din România, factori determinanți pentru atenuarea problemelor socio-

economice din spațiul românesc”, eveniment care s-a desfășurat la Academia de 

Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişești” (ASAS). Reuniunea a fost 

deschisă de prof. univ. dr. Valeriu Tabără, Președinte ASAS, acad. Cristian Hera, 

Președinte de onoare al ASAS, și dl. Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. În cadrul conferinței, a luat cuvântul prof. univ. dr. Gabriel Popescu, 

Directorul Departamentului de Economie Agroalimentară și a Mediului din ASE, cu 

tema: „Revoluția agrară în tiparele reformelor”. 

 Pe data de 27 aprilie a.c., Departamentul de Drept din cadrul Facultății de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, împreună cu Societatea de Științe Juridice și 

Administrative, a organizat Conferința Internațională „Provocări contemporane în 

dreptul administrativ și în administrația publică”. Conferința reprezintă o 

platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente și perspectivele de 

evoluție ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, 

european și internațional.  

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 


