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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 NR. 2/ FEBRUARIE  2018 
 

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor 

În zilele de 2 și 3 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE și Vicepreședinte 

al Consiliului Național al Rectorilor, a participat la reuniunea acestui for de conducere 

universitară românească, găzduit de Universitatea Transilvania din Brașov. La dezbateri au 

fost prezenți Ministrul Educației Naționale, reprezentantul pentru educație de la Președinția 

României, rectorii celor 64 de universități participante, reprezentanții organizațiilor 

studențești – ANOSR, USR, UNSR și LSRS, Confederației sindicale din învățământul 

superior – Alma Mater, ai organismelor și instituțiilor implicate în învățământul superior 

(ARACIS, ANPCDEFP – Erasmus, CNFIS, CNSPIS, CCCDI), precum și ai Departamentului 

de Stat pentru Situații de Urgență și ai altor instituții de stat implicate direct sau indirect în 

viața, siguranța și dezvoltarea învățământului superior românesc. 

Dezbaterile s-au axat pe subiecte legate de creșterile bugetare, mărirea alocației per student, 

regândirea modului de distribuire a locurilor bugetate prin corelarea cu strategiile naționale și 

cerințele economice de dezvoltare a României, creșterea autonomiei universitare în definirea 

propriilor strategii și la nivel financiar, dar și evaluarea școlilor doctorale, crearea unui cadru 

legal prin care să se poată înființa domenii noi de doctorat, regândirea sistemului de avansare 

în cariera didactică, modelul de finanțare instituțională a cercetării universitare etc. 

Rezoluția Consiliului Național al Rectorilor poate fi citită integral la http://www.cnr-

romania.ro/rezolutia-consiliului-national-al-rectorilor-brasov-3-februarie-2018/ 

 

Oferta de mobilități Erasmus 

La începutul lunii februarie a.c., Direcția Relații Internaționale a publicat oferta de mobilităţi 

Erasmus 2018/2019 pentru studenţii ASE și a desfășurat, în perioada 12-23 februarie, 

înscrierile pentru aceste mobilități. Universitatea noastră depune eforturi susținute pentru 

finanţarea unui număr cât mai mare de mobilităţi din oferta acestui an. Pe parcursul lunii au 

http://www.ase.ro/
http://www.cnr-romania.ro/rezolutia-consiliului-national-al-rectorilor-brasov-3-februarie-2018/
http://www.cnr-romania.ro/rezolutia-consiliului-national-al-rectorilor-brasov-3-februarie-2018/
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fost organizate webminarii, întâlniri cu studenții interesați de acest tip de burse, sesiuni de 

întrebări și răspunsuri legate de oportunitățile de studii, pregătirea dosarului de candidatură, 

etapele procesului de selecție, finanțarea mobilităților și recunoașterea studiilor. 

 

 

 

 

Ambasadorul Republicii Armenia la ASE 

În data de 6 februarie a.c., a avut loc vizita la ASE a E.S. Dl. Sergey Minasyan, Ambasador 

Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Armenia în România, în cadrul căreia s-a 

desfășurat întâlnirea cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Marius 

Profiroiu, Prorector responsabil cu relațiile internaționale. Cu acest prilej, au fost discutate 

oportunitățile de cooperare universitară și științifică între ASE și universități din Armenia. 
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Prof. univ. dr. Vasile Răileanu a fost numit Prorector – 

Managementul economico-financiar 

Începând cu data de 9 februarie a.c., domnul prof. univ. dr. Vasile 

Răileanu, cadru didactic titular la Facultatea de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, a fost numit Prorector responsabil cu 

Managementul economico-financiar. Îi urăm domnului Prorector 

mult succes în această funcție de răspundere în cadrul Consiliului de Administrație al ASE! 

 

Dezbatere privind legislația nou adoptată din domeniul managementului deșeurilor 

În ziua de 8 februarie a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului împreună cu 

Coaliția pentru Economie Circulară a organizat o dezbatere privind legislația nou adoptată 

din domeniul managementului deșeurilor. Discuțiile s-au axat pe aspecte legate de 

conceptul de economie curiculară, dinamica actuală a evoluției mediului în care trăim, 

modalități de crearea a unui sistem care să recupereze ce se generează în urma consumului, 

precum și subiecte legate de rolul diversității ca o caracteristică a sistemelor reziliente și 

productive și politica de finanțare necesară modernizării metodelor de măsurare a 

performanțelor economice. 

  

 

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice!  

În data de 19 februarie a.c., membrii Biroului Consiliul de Administrație al ASE s-au întâlnit 

într-un cadru festiv și i-au felicitat pe colegii care au promovat examenele pentru posturile 

didactice, desfășurate în luna ianuarie 2018. Bun venit în ASE colegilor noi și o carieră 

universitară plină de împliniri tuturor! 
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Adunarea Generală a Asociației Facultăților de Economie din România (AFER) 

În perioada 22-24 februarie a.c., a avut loc în cadrul Centrului de Perfecționare Complex 

Predeal „Ion Gh. Roșca” reuniunea de lucru a Consiliului Academic, urmată de 

Adunarea Generală a Asociației Facultăților de Economie din România (AFER). În 

cadrul acestor întâlniri, au fost discutate aspecte legate de aprobarea raportului anual de 

activitate al Asociației, Consiliului Academic și al Comisiei de cenzori, aprobarea planului de 

activități al AFER pentru anul 2018, probleme curente ale AFER. 

 

  

 

Dezbaterile problemei actuale și de viitor ale agriculturii la orizontul anilor 2030 

În data de 22 februarie a.c., ASE, în colaborare cu Asociația pentru Studii și Prognoze 

Economico-Sociale (ASPES) a organizat o întâlnire, având ca temă „Dezbaterile problemei 

actuale și de viitor ale agriculturii la orizontul anilor 2030”. La eveniment au participat 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE, Constantin Boștină, Președinte ASPES, prof. 

univ. dr. Valeriu Tabără, Vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS), 
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prof. univ. dr. Dan Boboc, Decan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, 

prof. univ. dr. Gabriel Popescu, Directorul Departamentului de Economie Agroalimentară și a 

Mediului și alți specialiști pe probleme de politică agrară. 

 

  

 

Vernisaj în ASE – Expoziția „Revizitând NIRVANA” 

Pe 22 februarie a.c., în cadrul Galeriei de artă contemporană Cecilia Cuțescu Storck,  a avut 

loc vernisajul expoziției de pictură intitulată „Revizitând NIRVANA”, a artistului 

Corneliu Vasilescu, pictor si grafician român contemporan, reprezentant al expresionismului. 

Expoziția poate fi vizitată în perioada 1 februarie – 31 martie a.c. 

 

 

ASE a organizat Conferința „Romania 100. Geopolitică și Turism” 
 
Pe 22 februarie a.c., Departamentul de Turism și Geografie din cadrul Facultății de Business 

și Turism și Centrul de cercetări „CACTUS” au organizat la Romexpo, în cadrul Târgului de 
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Turism 2018, Conferința   „Romania 100. Geopolitică și Turism”. La eveniment au luat 

cuvântul Ștefan Banciu, președinte al Clubului Presei de Turism (FIJET România), Dumitru 

Ioncică, director Editura Uranus, prof. univ. dr. Nicolae Lupu, conf. univ. dr. Marius Cristian 

Neacșu, prof. univ. dr. Silviu Neguț, prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu.  Participanții la târg au 

putut vizita și pavilionul amenajat în cadrul Complexului Romexpo. 

 

Conferința finală a proiectului de cercetare MOVE „Mapping mobility – pathways, 

institutions and structural effects of youth mobility in Europe” 

În data de 23 februarie a.c., a avut loc, în ASE, conferința finală a proiectului de cercetare 

MOVE, „Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth 

mobility in Europe”. În cadrul conferinței au fost prezentate și discutate rezultatele 

proiectului MOVE obţinute până în prezent, precum și modalități de a găsi noi căi de 

colaborare între ASE, ca partener al proiectului MOVE, și alte instituţii interesate de 

problematica mobilităţii tinerilor în Europa.  

Rezultatele proiectului arată că tinerii români sunt la fel de mobili ca tinerii europeni, dar 

mobilitatea lor trebuie analizată în strânsă corelație cu scopul acesteia. Spre deosebire de 

tinerii din țările vest-europene, tinerii români sunt implicați în mai mare măsură în mobilitatea 

legată de muncă decât în aceea pentru studii. De asemenea, mobilitatea internațională pentru 

voluntariat este apreciată și populară printre tinerii români, în timp ce într-o mai mică măsură 

se practică o mobilitate pentru antreprenoriat. 

Campania „Când avem un ajutor, învățăm mai cu spor!” a continuat cu o întâlnire între 

studenții ASE și Echipa de Terapie 

Câinii de terapie de la Echipa de Terapie și Activități Asistate de Animale din București au 

fost prezenți în ASE în plină sesiune, pentru a se întâlni cu studenții, aflați în examene, ca să-i 

ajute să uite de stresul acumulat. Câinii au fost extrem de jucăuși și comunicativi, la fel și cei 

participanți, precum și întreaga Echipă de Terapie și Activități Asistate de Animale din 

București. Întâlnirea a fost  intermediată de inițiatorul acestui proiect, prof. univ. dr. Virginia 

Mărăcine. 
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Sesiune de informare „Marie Curie Actions” 

Pe 26 februarie a.c., Direcția de Relații Internaționale, în parteneriat cu Institutul de Cercetări 

Avansate al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a organizat Sesiunea de 

informare „Marie Curie Actions”. Scopul evenimentului a fost acela de a familiariza 

participanţii în legătură cu oportunităţile de cercetare, finanţate prin programul Marie Curie, 

recomandări privind procesul de aplicare şi împărtăşirea experienţei de Marie Curie Fellow. 

Sesiunea de informare a cuprins două părți, una dedicată cadrelor didactice și una dedicată 

doctoranzilor. Evenimentul a fost moderat de către doamna Maria VILI, Research Programme 

Officer în cadrul Research Executive Agency – Unit A1 MSC Innovative Training Networks, 

a Comisiei Europene. 
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ASE a participat la Târgul Educațional BMI Global Education Fairs din Dubai 

În perioada 27 februarie - 4 martie a.c., o delegație ASE condusă de dl. prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, și compusă din prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorectorul 

responsabil cu relațiile internaționale, și lect. univ. dr. Cătălin Ploae, referent relații 

internaționale, participă la Târgul Educațional BMI Global Education Fairs din Dubai, în 

cadrul unui eveniment de promovare “Study in Romania”, în parteneriat cu Consiliul Național 

al Rectorilor. În contextul eforturilor de creștere a vizibilității internaționale a universității, 

delegația ASE a participat miercuri, 28 februarie a.c., la InfoDay la Centrul Ismaelit din 

Dubai, unde a prezentat oferta ASE de programe de studii. Acțiunea s-a bucurat de vizita la 

stand a Alteței Sale Regale Principele Radu. Prezența ASE la Dubai s-a desfașurat în cadrul 

programului "Study in Romania", organizat de Consiliul Național al Rectorilor, la târg fiind 

prezenți președintele CNR, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu și reprezentanți de top din 17 

universități din România. Este a doua participare a ASE la aceste acțiuni, organizate de CNR, 

după Târgul de la Sevilia din toamna anului 2017. 

                                

                                

 

ASE la cea de-a XVII-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus de la Craiova 

În perioada 28 februarie - 4 martie a.c, ASE participă la cea de-a XVII-a ediție a Târgului 

Gaudeamus Craiova 2018, organizat în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, în cadrul 

căruia Editura ASE desfășoară o serie de evenimente expoziționale dedicate cărții și educației. 
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În această perioadă, echipa Caravanei ASE, formată din reprezentanți ai Serviciului 

Marketing și Comunicare, se află în colegiile naționale din Craiova „Carol I”, „Frații Buzești” 

și „Elena Cuza”, pentru a prezenta elevilor oferta educațională a universității noastre. 

 

ASE participă la Gala Premiilor de Excelență în Resurse Umane, ediția a X-a 

MASTER_MRU, care reprezintă Academia de Studii Economice din București, va participa 

la Gala Premiilor de Excelență în Resurse Umane, ediția a 10-a, organizată de HR-Club 

Romania și candidează la obținerea unui premiu, fiind înscris în competiție cu două proiecte: 

”MARATONIȘTII MASTER_MRU -ÎNVĂȚARE PRIN GAMIFICARE” (categoria Formare 

și Dezvoltare) și ”HR-CHALLENGE/Mindcraft Academy” (proiect dezvoltat în parteneriat cu 

BRD, categoria Recrutare și Selecție).  Gala Premiilor de Excelență în Resurse Umane, care 

va avea loc anul acesta în data de 4 aprilie, este unul dintre cele mai prestigioase evenimente 

de resurse umane, în cadrul căruia este recunoscută și premiată excelența în resurse umane și 

managementul oamenilor. Urăm echipei ASE mult succes! 

 

Workshopuri și seminarii în ASE 

• În data de 21 februarie a.c., Centrul de cercetare Teodora Cristea a organizat 

conferințele intitulate „Multiculturalismul – încotro?” și „Provocări și oportunități în 

spații ne-anglofone pentru competențele profesionale ale membrilor DLMCA – 

China”. 

• În data de 13 februarie a.c., ASE și BRD Groupe Societe Generale au lansat cu succes 

cea de-a doua ediție a programullui  „Mindcraft Academy by BRD”. Proiectul își 

propune să asigure studenților ASE acces la stagii de pregătire în cadrul BRD și să 

organizeze ateliere de dezvoltare personală și profesională în domeniul bancar, 

evenimente „open days”, mentorat. Workshopurile vor fi susținute de experții BRD în 

personal branding, orientare în carieră, analiză financiară, discipline bancare, 

antreprenoriat. 

• În data de 22 februarie a.c., în Amfiteatrul „Grigore Moisil” a avut loc workshop-ul 

susținut de doamna Alina Negrea, Senior Project Management Learning la OMV 

Petrom și intitulat „Modelarea carierei și fructificarea oportunităților”. În cadrul 

seminarului, au fost dezbătute aspecte legate de identificarea factorilor interni care 

influențează alegerile de carieră: driverii motivaționali, pasiunea și „de ce”-ul 

personal. De asemenea, s-a discutat despre alinierea profilului personal cu mediul 
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extern profesioal - competențe și meserii. Întâlnirea s-a încheiat cu explorarea practică 

a ponderii între Talent și Perseverență, în modelarea unei cariere de succes. 

  

Primul acord Erasmus + cu o universitate americană 
 
La iniţiativa Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, în luna februarie 2018 a 

fost semnat primul acord Erasmus+ al unei facultăţi din ASE cu o universitate din spaţiul nord 

american (University of Dayton, Ohio). Acordul reprezintă concretizarea unui efort depus de 

conducerea facultăţii CIG de la începutul anului universitar curent împreună cu Prof.dr. 

Donna Street, şeful departamentului de contabilitate al partenerului american, Doctor Honoris 

Causa al ASE şi Directorul pentru Cercetare al International Association for Accounting 

Education and Research (IAAER). Ambele organizaţii reprezintă colaboratori internaţionali 

importanţi ai ASE. Acordul prevede, pentru început, schimbul de profesori pentru vizite de 

predare, însă nu a fost exclusă nici posibilitatea schimbului de studenţi, în funcţie de interesul 

partenerilor şi agrearea unor condiţii reciproc avantajoase pentru ambii parteneri. 

 

 Ședințe CA 

• În data de 7 februarie a.c., în cadrul ședinței on-line a CA, au fost supuse dezbaterii și 

aprobării următoarele puncte: aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea 

și desfășurarea concursului de admitere la programele de studiii universitare de 

licență, anul universitar 2018-2019; aprobarea organizării programului postuniversitar 

de formare şi dezvoltare profesională continuă: Economia și Gestiunea Deşeurilor în 

cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului; aprobarea modificării 

Hotărârii 436 din 21.12.2017, prin schimbarea denumirii programului postuniversitar 

din "Managementul situațiilor de urgență și a strategiei de continuitate a afacerii (în 

limba engleză)", în Managementul situațiilor de urgență în afaceri (în limba 

engleză) și modificarea corespunzătoare a planului de învățământ; aprobarea 

modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare A.S.E. și 
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organigramei instituției, prin includerea Institutului de Cercetări Avansate al 

Academiei de Studii Economice din București; aprobarea intrării Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti în procesul de acreditare HRS4R. 

• În data de 8 februarie a.c., în cadrul ședinței on-line a CA, au fost supuse dezbaterii 

avizarea rezultatelor concursurilor didactice organizate în semestrul I, anul universitar 

2017-2018. 

• În data de 19 februarie a.c., în cadrul ședinței on-line a CA, a fost supusă dezbaterii și 

aprobării redistribuirea unor locuri finanțate de la bugetul de stat (pentru programe de 

licență și masterat). 

• În data de 21 februarie a.c., în cadrul ședinței CA, au fost supuse dezbaterii și 

aprobării următoarele puncte: aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2018, ca urmare a 

semnării contractului instituţional şi a contractului complementar; prezentarea 

rapoartelor de activitate ale decanilor pentru anul 2017; aprobarea posturilor didactice 

scoase la concurs în semestrul II, anul universitar 2017-2018; aprobarea rezultatelor 

evaluării periodice a calităţii personalului didactic şi de cercetare; aprobarea încheierii 

acordului de colaborare cu Colegiul Economic „Delta Dunării" din Tulcea - ID; 

aprobarea raportului privind soluţionarea petiţiior - semestrul II anul 2017; aprobarea 

rapoartelor privind cheltuielile neeligibile pentru contractele finanțate din fonduri 

nerambursabile şi stabilirea măsurilor de soluţionare; aprobarea cuantumului co- 

finanțării pentru proiectele FDI; aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului propriu pentru situaţii de urgenţă al Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti; aprobarea completării listei cadrelor didactice asociate care 

vor desfăşura activităţi didactice în sistem plata cu ora în semestrul II , anul universitar 

2017- 2018; aprobarea completării listei cadrelor didactice titulare care vor desfășura 

activități didactice în sistem plata cu ora la alte universităţi, în semestrul II, anul 

universitar 2017 – 2018; aprobarea măsurilor privind elaborarea registrelor matricole; 

diverse. 

• În data de 26 februarie a.c., în cadrul ședinței on-line a CA, au fost supuse dezbaterii și 

aprobării numărul posturilor didactice scoase la concurs în semestul al II-lea, anul 

universitar 2017-2018 și semestrul I, anul universitar 2018-2019. 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR  

Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE 


	BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

