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Forum intersectorial în ASE
Pe 8 decembrie a.c, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat, în Aula Magna,
Forumul intersectorial în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0421 - Absolvenții ASE și
piața muncii, Domeniul 8 – Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii. Forumul
a constituit prilejul unei ample dezbateri privind inserția socio-profesională a absolvenților
ASE, așteptările și opiniile angajatorilor față de absolvenți și calitatea programelor
educaționale oferite de universitate, precum și căi de optimizare a programelor respective. Pe
parcursul evenimentului au fost prezentate rezultatele studiilor realizate în cadrul proiectului
privind inserția absolvenților ASE pe piața muncii și percepția angajatorilor asupra corelației
dintre traseul profesional și competențele obținute de absolvenți prin parcurgerea programelor
educaționale ale ASE.

Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor în revista Legal Point
În luna decembrie a.c., Revista „Legal Point” nr. 2/2017 a publicat un amplu interviu cu
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Subiectele abordate s-au referit la soluții pentru
relansarea economiei românești, dezvoltarea economică în mediul rural, situația relațiilor
interinstituționale cu mediul economico-social din România, principalele atuuri ale ASE și
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rolul universității în dezvoltarea viitoarelor generații de specialiști în domeniul economic și al
administrației publice, problemele învățământului românesc actual și schimbări în domeniul
educației.

Întâlnirea semestrială a conducerii ASE cu studenții și cadrele didactice

Pe 12 decembrie a.c., conducerea ASE a desfășurat tradiționala întâlnire de lucru
semestrială cu studenţii şi cadrele didactice. În cadrul întâlnirii au fost prezentate
principalele probleme de natură academică și socială ale studenților și au fost analizate
propunerile şi recomandările celor prezenţi pentru a identifica modalităţi de optimizare a
activităţii în folosul comunităţii universitare a ASE. Membrii Biroului Consiliului de
Administraţie al ASE, împreună cu partenerii lor de dialog, au discutat despre procesul de
învăţământ, facilităţi studenţeşti, aspecte privind activitatea didactică, practica de specialitate,
examenul de finalizare a studiilor, burse, tabere, cămine și diverse aspecte tehnicoadministrative.
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Pios omagiu Majestății Sale, Regele Mihai I al României
În data de 13 decembrie a.c., prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector cu relații
internaționale, a transmis condoleanțe Casei Regale la castelul Peleș, în numele comunității
universitare a ASE, și a depus o coroană de flori. Majestatea Sa Regele Mihai I al României
este Doctor Honoris Causa al universității noastre.
Comunitatea universitară este profund îndurerată de trecerea în veșnicie a fostului Suveran,
Regele Mihai I al României. Acest moment de adâncă mâhnire pentru noi închide o filă
luminoasă și importantă a istoriei neamului românesc. Casa Regală a României a stat de-a
lungul istoriei alături de universitatea noastră, înființată prin Decret Regal, la data de 6 aprilie
1913, sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, susținând
excelența, cercetarea și cultura.

Omagiu ctitorului ASE
Pe 17 decembrie a.c., la împlinirea a 100 de ani de la trecerea în neființă a lui Nicolae D.
Xenopol, ctitorul ASE (11 septembrie 1858, Iași - 17 decembrie 1917, Tokyo), o delegație
ASE a depus coroane de flori la Bustul lui N.D. Xenopol din Piața Romană și la mormântul
său de la Cimitrul Bellu din capitală. Delegația a fost formată din domnii Nicolae Lupu, Ion
Vorovenci, Ștefan Dominic Georgescu, Octavian Oprică, David Ionuț Popa.
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Decernări ale Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur - Virgil Madgearu”
Pe 13 decembrie a.c., în cadrul ședinței Senatului universitar al ASE, a avut loc decernarea
Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur - Virgil Madgearu” domnului Nicolae
Văcăroiu, Președintele Curții de Conturi, și domnului Ministru dr. Lazăr Comănescu, pentru
contribuții deosebite la creșterea prestigiului Academiei de Studii Economice din București și
la dezvoltarea învățământului superior din România.
Ședința Senatului s-a încheiat cu Festivitatea de decernare a Diplomelor de Profesor
Emerit unui număr de 49 de cadre didactice pensionate ale Academiei de Studii Economice
din București. Diplomele au fost înmânate de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și
de prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului Universitar al ASE.
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Caravana ASE în vizită la cele mai bune colegii din Buzău
Pe data de 14 decembrie a.c., echipa Caravanei ASE, formată din cadre didactice și studenți
de la Facultățile de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Business și Turism,
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Relații Economice Internaționale au vizitat
cele mai bune 3 colegii din Buzău – C.N. „B.P.Hașdeu”, Colegiul Economic, și C.N. „Mihai
Eminescu” și s-au întâlnit cu elevii pentru a le prezenta oferta educațională a ASE pentru anul
2018. În cadrul întâlnirilor, elevii au fost informaţi despre desfăşurarea admiterii la studiile
universitare de licenţă, perspective şi oportunităţi de carieră, le-au fost oferite detalii despre
oferta educaţională a tuturor facultăţilor ASE și au beneficiat de discuţii interactive cu
membrii echipei ASE.

ASE încheie anul 2017 pe cel mai bun loc în Top Shanghai 2017 dintre universitățile
românești
Academia de Studii Economice din București ocupă cea mai bună poziție între
universitățile românești prezente în Top Shanghai 2017 – Shanghai Ranking's Global
Ranking of Academic Subjects 2017, clasamentul universitar cu cea mai bună reputație din
lume. ASE se află pe locul 151-200 în domeniul de specialitate Științe Economice, în care
sunt incluse 300 de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. Pe primele trei locuri
în acest domeniu se află universităţile americane University of Chicago, Harvard University şi
University of California, Berkeley. ASE ocupă un loc meritoriu înaintea unor universităţi de
prestigiu precum HEC Paris, University of Illinois at Chicago, University of Leicester etc.
Clasamentul Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 ia în calcul
peste 4000 de universităţi din întreaga lume şi 52 de subdomenii din cadrul următoarelor
domenii fundamentale: ştiinţele naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe
sociale. Criteriile luate în considerare sunt: numărul de publicaţii în domeniul de specialitate,
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impactul citărilor în baza de date InCites ale publicaţiilor din domeniul de specialitate,
ponderea publicaţiilor scrise în colaborare cu autori internaţionali, numărul articolelor
publicate în jurnale de top din domeniul de specialitate, numărul cadrelor didactice
câştigătoare ale unui premiu de prestigiu în domeniul respectiv.

Serile filmului în ASE
Pe 14 decembrie a.c., USASE, în parteneriat cu editura Nemira, a reluat proiectul „Serile
filmului în ASE - "Movie night by the book". În cadrul acestui eveniment, a fost vizionat
filmul „Contact", realizat de către Robert Zemeckis, urmat de o dezbatere ținută de către
criticul literar Ana Nicolau și actorul Andrei Hutuleac.
Evenimente organizate de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
Pe parcursul lunii decembrie a.c., Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a
organizat o serie de evenimente pentru elevi și studenți, după cum urmează:
• Contexpert Day, eveniment organizat pe 7 decembrie a.c., în parteneriat cu firma
Contexpert, cu scopul de a le prezenta studenților modul în care ar trebui să-și aleagă
jobul care să li se potrivească, în domeniile contabilitate, consultanță, salarizare sau
audit.
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• O vizită la Vodafone România, cu prilejul lansării de către această companie a seriei
de evenimente „Ziua Porților Deschise” dedicate universităților. Pe 15 decembrie a.c.,
30 de studenți de la Facultatea CIG s-au întâlnit cu reprezentanți ai companiei din mai
multe departamente și au fost informați cu privire la cerințele procesului de recrutare
al Vodafone România, cum pot beneficia de Programul Discover, care sprijină
dezvoltarea profesională accelerată pentru tinerii cu potențial și cum să devină
Management Trainee în cadrul diferitelor departamente ale companiei.
Evenimentul face parte din seria de inițiative lansate în cadrul parteneriatului încheiat
de Vodafone România și ASE, care a debutat cu inaugurarea recentă a noului laborator
de informatică din clădirea „Virgil Madgearu” a universității.
• A doua ediție a Concursului de contabilitate pentru elevii din licee cu profil
economic, desfășurat pe 8 decembrie a.c., pentru a identifica elevi cu un potențial
ridicat din punct de vedere al cunoștințelor contabile și pentru a stimula performanța
elevilor din învățământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competențelor specifice
domeniului contabil. La concurs au participat 42 de elevi, din clasele a XII-a, de
la licee economice din București. Pe baza rezultatelor obținute la proba scrisă, 13 elevi
au primit premii de la sponsori. După concurs, elevii ghidaţi de conducerea facultății
și de studenţi-voluntari au vizitat puncte de interes ale unei viitoare vieţi de student la
ASE: biblioteca, amfiteatre, laboratoare de informatică și Aula Magna.

Festivitatea de înmânare a certificatelor pentru participanții la „Programul de formare
a funcționarilor din administrația publică centrală în vederea exercitării Președinției
României a Consiliului Uniunii Europene 2019”
Pe 18 decembrie a.c., în Aula Magna, ASE a găzduit Festivitatea de înmânare a
certificatelor pentru participanții la „Programul de formare a funcționarilor din
administrația publică centrală în vederea exercitării Președinției României a Consiliului
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Uniunii Europene 2019”, organizată de Institutul European din România şi Ministerul
Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene. În cadrul evenimentului,
au luat cuvântul dl. Victor Negrescu, Ministru delegat pentru Afaceri Europene, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, Președinte al Consiliului
Național al Rectorilor, conf. univ. dr. Sorin Costreie, reprezentant din partea Universității din
București, prof. univ. dr. Gabriela Drăgan, Director General Institutul European din România,
alți invitați și reprezentanți ai ministerelor.
Acest program este alcătuit din șapte module, două de dezvoltare a abilităților în limba
engleză și cinci de aprofundare a cunoștințelor privind Uniunea Europeană la nivel general.
Modulele sunt dezvoltate și susținute de specialiști de marcă din mediul academic românesc,
din cadrul Academiei de Studii Economice din București și al Universității din București,
cursurile desfășurându-se în cadrul ASE.

Sesiuni de prezentare a platformei Bloomberg
Biblioteca ASE în colaborare cu Bloomberg Finance L.P. a organizat în cursul lunii
decembrie două sesiuni de prezentare a facilităților și tehnicilor de utilizare a platformei
Bloomberg Finance, bază de date la care instituția noastră deține abonament. Sesiunile s-au
desfășurat în Sala Robert Schuman în data de 12 decembrie, respectiv 19 decembrie, interval
orar 16.30-18.00. Sesiunile de instruire au fost susținute de către Victoria Pelishatska
(Bloomberg Representative for Bulgaria și România). Evenimentele organizate în beneficiul
utilizatorilor acestei resurse electronice specializate disponibilă în cadrul Bibliotecii (Sala
Periodice, 0116) s-au bucurat de prezența cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților din
universitate.
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Întâlnire cu reprezentanți ai conducerii companiei Pricewaterhouse Coopers (PwC)
În data de 20 decembrie a.c., delegația ASE formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rector, și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector cu relații cu mediul economico-social și
viața studențească, a participat la o întâlnire cu reprezentanții conducerii companiei
Pricewaterhouse Coopers, în cadrul căreia s-au pus bazele unui parteneriat strategic între
ASE și PwC care vizează desfășurarea unor cursuri de antreprenoriat, având ca invitați
profesori străini. De asemenea, s-a discutat despre implementarea comună a unor proiecte de
cercetare aplicată și despre realizarea unor studii și rapoarte pentru structurile decizionale.

Cinstim memoria personalităților ASE
În data de 20 decembrie a.c., prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector cu relații
internaționale, a depus, în numele Consiliului de Administrație, o coroană de flori la
mormântul prof. univ. dr. Constantin Bărbulescu (20 dec 1927 - 15 februarie 2010)
cinstind, astfel, memoria celui care a fost şef de catedră, decan, prorector şi primul Rector
ales liber al Academiei de Studii Economice din Bucureşti după evenimentele din 1989,
funcţie pe care a deţinut-o în perioada 1989 – 1996. Este o datorie de onoare și o tradiţie ca
Academia de Studii Economice din Bucureşti să-şi omagieze personalitățile.
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Parteneriat ASE - CENTROCOOP
În data de 21 decembrie a.c., a fost semnat un parteneriat între ASE București și Uniunea
Națională a Cooperației de Consum din România (CENTROCOOP) de către reprezentanții
celor două entități, Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor și Președinte CENTROCOOP, Ioan
Crișan, în scopul promovării, reciproc avantajoase, în rândurile studenților a rolului economic
și social al sistemului cooperatist și pentru sensibilizarea tinerilor cu privire la potențialul prea
puțin explorat și exploatat al acestui sector în România. Potrivit Programului comun, care a
stat la baza acordului dintre părți, studenții vor avea posibilitatea de a participa la cursuri,
workshop-uri, ș.a., a face practică și/ sau schimb de experiență în unități ale CENTROCOOP,
din România și/sau din străinatate, a elabora lucrări de licență pe teme de cooperație. Conform
Hotărârii Consilului Național Centrocoop (nr.8/12 dec.), în 2018, vor fi finanțate practica în
teritoriu pentru 30 de studenți și un schimb de experiență în Trento/ Italia pentru 20 de
studenți ai ASE București.
ASE premiată pentru contribuția la succesul Programului Erasmus+
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale (ANPCDEFP) a acordat Academiei de Studii Economice din București Diploma
„De la Erasmus la Erasmus+: o poveste de 30 de ani” pentru contribuția la succesul
Programului Erasmus+. În anul 2017 s-au împlinit 30 de ani de la demararea acestui program
de educație și formare la nivel european și 20 de ani de la momentul lansării lui în România.

Ședințe CA
• În data de 5 decembrie a.c., în cadrul ședinței CA au fost dezbătute și supuse aprobării
următoarele puncte: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
aprobarea Programului Operațional pentru anul 2018; aprobarea reînceperii procedurii
10
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de licitaţie pentru continuarea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii „Spații de
educație și cercetare - Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr.
7”; aprobarea acordării titlului de Profesor Honoris Causa domnului profesor doctor
Bouckaert Geert, President International Institute of Administrative Sciences;
aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil
Madgearu” doamnei Corina Crețu, Comisia pentru Politica Regională, Comisia
Europeană; aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019;
aprobarea Metodologiei de finalizare a studiilor de licență și masterat; aprobarea
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licență, anul universitar 2018-2019; aprobarea
Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de
formare psihopedagogică; aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică, anul universitar
2018-2019; aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogică anul universitar
2018-2019; aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti începând
cu anul universitar 2017-2018; aprobarea chestionarului de evaluare a cadrelor
didactice; aprobarea comisiilor de concurs didactic și de contestații; aprobarea
modificării

Metodologiei

privind

înscrierea

și

admiterea

la

programele

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă începând cu anul
universitar 2017 – 2018; aprobarea modificării Metodologiei de înscriere la
programele de formare profesională a adulților; aprobarea Regulamentului Institutului
de Cercetare Avansată; aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de
doctorat, sesiunea noiembrie 2017; aprobarea Regulamentului instituțional de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat; aprobarea Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii
universitare de doctorat, anul universitar 2018-2019; aprobarea renunțării la perioada
de grație și intrarea în perioada de prelungire a studiilor pentru studentul doctorand
Petreanu Teodor Emanuel, Școala Doctorală Cibernetică și Statistică; aprobarea
încheierii parteneriatului cu Metropolitan College of New York (MCNY), SUA;
aprobarea trecerii pe cheltuieli a debitelor din regia de cămin cu valoare mică cuprinsă
între 0,50 lei și 29 lei; aprobarea cererii lect. univ. dr. Porfireanu Maria Cristiana,
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Departamentul de Educație Fizică și Sport din cadrul Facultăţii de Economie
Agroalimentară şi a Mediului, să susțină ore la o altă universitate; aprobarea
organizării Școlii internaționale de vară Data Science International Summer School 2018; aprobarea organizării de către facultăți a școlilor de vară 2018; aprobarea
comisiei pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de către doamna Sasu
Andreea; aprobarea comisiei pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de către
doamna prof. univ. dr. Simona Vasilache; aprobarea comisiei pentru cercetarea
abaterilor disciplinare săvârșite de către domnul Ciufu Adrian; aprobarea raportului
comisiei pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de către domnul Ciufu
Adrian; aprobarea listei cadrelor didactice care vor susține activități diddactice în
regim de plata cu ora, pentru semestrul II al anului universitar 2017 – 2018; aprobarea
cererii domnului prof. univ. dr. Dumitru Popescu pentru menținerea calității de titular
până la finalizarea anului universitar 2017 – 2018; Diverse: Informare privind situația
repartizării pe cadre didactice a temelor de licență și masterat; aprobarea programării
derulării concursurilor didactice pentru postul de asistent universitar pe perioadă
determinată, semestrul I, anul universitar 2017 – 2018.
• În data de 18 decembrie a.c., în cadrul ședinței CA au fost dezbătute și supuse
aprobării următoarele puncte: aprobarea modalității de stabiliere a salariilor angajaților
instituției și a altor drepturi salariale, începând cu 01.01.2018; aprobarea evaluării
periodice a cadrelor didactice – decembrie 2017; aprobarea înființării programului de
studii universitare de masterat Comerț Exterior, cu predare în limba română, și a
planului de învățământ; aprobarea organizării programului de masterat Comerț
Exterior la nivelul Facultății de Relații Economice Internaționale; aprobarea
declanșării procedurii de evaluare externă, de către ARACIS în vederea încadrării în
domeniul Economie și afaceri internaționale, a programului de studii universitare de
masterat

Comerț

Exterior,

cu

predare

în

limba

română;

aprobarea

modificării Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019
(modificări introduse de EDURES și Comerț Exterior); aprobarea modificării Cifrei de
admitere la programele de masterat profesional prin adăugarea programului Comerț
Exterior - Facultatea de Relații Economice Internaționale; aprobarea cererii doamnei
prof. univ. dr. Dana Blideanu pentru menținerea calității de titular până la finalizarea
anului universitar 2017 – 2018.
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• În data de 20 decembrie a.c., în cadrul Ședinței CA on-line, au fost supuse dezbaterii și
aprobării următoarele puncte: plata tranșei a II-a a drepturilor salariale stabilite prin
Legea nr. 85/2016, în conformitate cu Nota de Fundamentare; aprobarea organizării
programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
Managementul situațiilor de urgență și al strategiei de continuitate a afacerii (în
limba engleză), în cadrul Facultății de Management.
Plata tranșei a 2-a din Legea 85/2016
Consiliul de Administrație și conducerea Ministerului Educației Naționale au depus toate
diligențele pentru achitarea, până la sfârșitul anului 2017, din soldurile proprii disponibile, a
tranșei a 2-a din Legea 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului
didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011, în condițiile
în care foarte puține universități din țară au reușit acest lucru.
Sărbători de iarnă în ASE
În luna decembrie, perioada specială în care cu toții ne dorim să fim mai buni, să dăruim și să
fim aproape de cei cu care soarta nu a fost darnică, ASE a organizat o serie de evenimente
speciale, manifestări și momente artistice specifice bucuriei și atmosferei de Crăciun,
apreciate de membrii comunității academice și invitații lor. Pentru a marca această frumoasă
sărbătoare, toate clădirile ASE au fost împodobite cu brazi de Crăciun dăruiți de Consiliul de
Administrație al ASE.
Pe 10 decembrie a.c., Academia SpEranței, împreună cu Sindicatul Studenților din
Cibernetică, a organizat Campionatul de Fotbal Academia SpEranței, derulat în Complexul
Sportiv Agronomie, toate meciurile având o cauză nobilă, oferind șansa participanților de a
face o faptă bună și de a-și arăta în același timp calitățile de jucător.
În perioada 11-12 decembrie a.c., Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din
București (USASE) a organizat o campanie de strângere de fonduri și un târg umanitar
intitulat „Luminează suflete, tu și USASE”, studenții dovedindu-și calitățile artistice și
antreprenoriale. Pentru ajutorarea celor bolnavi sau cu situație materială precară, studenții
au pregătit, au expus și au vândut produse alimentare, ornamente florale, cadouri hand-made,
diverse accesorii și obiecte.
În perioada 11-15 decembrie a.c., USASE a derulat proiectul „Împarte zâmbete”, o amplă
campanie umanitară pentru ajutorarea a 315

elevi din Școlile Generale Cosmești și

Ciuperceni, Teleorman.
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În ziua de 20 decembrie a.c., Moș Crăciun a sosit în ASE să împartă daruri copiilor cadrelor
didactice și ai personalului administrativ. Moșul a venit însoțit de câteva personaje de iarnă
care au stat de vorbă cu copiii și au prezentat o scenetă.
Cei prezenți la serbare s-au bucurat de un scurt program de colinde susținut de Corul ASE
și de un cor de colindători din Moldova.

Dragi colegi,
Fie ca lumina Nașterii Domnului, dulcele ecou al colindelor și sosirea Noului An să vă aducă
sănătate, multe bucurii împreună cu cei dragi, reușite în ceea ce faceți, armonie și numai
bine! Împreună putem construi un an 2018 plin de succese pentru comunitatea noastră,
pentru a cinsti cum se cuvine cei 105 de ani de la înființarea ASE.
Sărbători Fericite și La mulți Ani!
Cu drag,
Rector,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Președintele Consiliului de Administrație
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