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În data de 8 ianuarie a.c., în ASE a fost reluată activitatea cadrelor didactice și a studenților 

după vacanța de iarnă. După două săptămâni de activitate didactică și probe de verificare, în 

data de 22 ianuarie a început perioada de evaluare a cunoștințelor. Consiliul de Administrație 

urează tuturor studenților și cadrelor didactice succes în sesiune!  

 

Întâlnirea conducerii ASE cu directorii din structurile administrative 

Pe data de 17 ianuarie a.c., a avut loc în Aula Magna întâlnirea conducerii ASE cu șefii 

birourilor, serviciilor și departamentelor din structurile administrative. Dezbaterea s-a axat pe 

noua modalitate de calcul și cuantumul salarizării la nivelul conducătorilor acestor structuri, 

conform noilor prevederi, dar și pe exigențele sporite și intransigența Consiliului de 

Administrație față de calitatea activităților desfășurate de către personalul de conducere și de 

execuție din departamentele tehnico-administrative, în conformitate cu fișa postului și 

cerințele universității.  

 

 

http://www.ase.ro/
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ASE a lansat paginile web de info-admitere pentru programele de licență și masterat 

2018-2019 

În luna ianuarie a.c., Academia de Studii Economice din București a lansat pe site-ul său 

instituțional www.ase.ro  paginile web de info-admitere 2018, dedicate procesului de admitere 

la programele universitare de licență și masterat. Cei interesați au astfel acces nemijlocit la 

informații și detalii utile referitoare la metodologia de organizare și desfășurare a concursului 

de admitere pentru anul universitar 2018-2019, metodologie aprobată în ședințele de Senat 

din zilele de 13 și, respectiv, 22 decembrie 2017. De asemenea, candidații pot consulta pe 

site-ul instituțional, în paginile dedicate admiterii, răspunsurile la o serie de întrebări 

frecvente, care să-i ajute să parcurgă mai ușor metodologia și să se informeze rapid și exact, 

doar cu un singur clic. 

Pe tot parcursul acestui an universitar, ASE desfășoară o campanie de informare susținută și 

prin alte canale de comunicare media, menite să faciliteze accesul candidaților la toate 

informațiile privitoare la etapele ce trebuie parcurse pentru a se înscrie și a deveni studenți la 

facultățile ASE. 

 

 

 

http://www.ase.ro/
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Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor în revista Europunkt 

În luna ianuarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat pentru platforma 

Europunkt.ro un interviu în care a vorbit despre evoluția numărului de absolvenți, așteptările 

acestora după terminarea studiilor, aptitudini dobândite în cadrul anilor de studiu, 

perspectivele și provocările privind integrarea pe piața muncii a absolvenților de studii 

economice.  

Interviul poate fi citit în întregime accesând linkul: http://europunkt.ro/2018/01/14/interviu-

prof-univ-dr-nicolae-istudor-rector-ase-in-clasamentul-qs-2017-ase-se-afla-pe-primul-loc-in-

romania-din-punct-de-vedere-al-angajabilitatii/. 

 

Sesiune de instruire pentru accesarea platformei Thomson Reuters Eikon 

Pe 17 ianuarie a.c., Biblioteca ASE, în parteneriat cu Thomson Reuters, a organizat o sesiune 

de instruire pentru prezentarea facilităților și tehnicilor de utilizare a platformei specializate 

Thomson Reuters Eikon la care instituția noastră deține abonament.  

Sesiunea s-a desfășurat în Sala Robert Schuman și a fost susținută de către dra Diana Bițan 

(Thomson Reuters Client Specialist Romania). Sesiunea de instruire a vizat și prezentarea noii 

componente disponibilă pe platformă, respectiv Datastream. 

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu prof. univ. dr. Ion Anghel (Facultatea 

Contabilitate și Informatică de Gestiune) și s-a bucurat de participarea colectivului de 

profesori ai Departamentului Analiză și Evaluare Economico-Financiară, utilizatori ai acestei 

resurse electronice specializate disponibilă în cadrul Bibliotecii (Sala Periodice, 0116). 

 

 

http://europunkt.ro/2018/01/14/interviu-prof-univ-dr-nicolae-istudor-rector-ase-in-clasamentul-qs-2017-ase-se-afla-pe-primul-loc-in-romania-din-punct-de-vedere-al-angajabilitatii/
http://europunkt.ro/2018/01/14/interviu-prof-univ-dr-nicolae-istudor-rector-ase-in-clasamentul-qs-2017-ase-se-afla-pe-primul-loc-in-romania-din-punct-de-vedere-al-angajabilitatii/
http://europunkt.ro/2018/01/14/interviu-prof-univ-dr-nicolae-istudor-rector-ase-in-clasamentul-qs-2017-ase-se-afla-pe-primul-loc-in-romania-din-punct-de-vedere-al-angajabilitatii/
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ASE și OMV Petrom au inaugurat un amfiteatru dotat cu tehnologii de ultimă generație 

Pe 18 ianuarie a.c., a avut loc inaugurarea Amfiteatrului „Grigore Moisil", de la etajul I al 

Clădirii „Virgil Madgearu”, modernizat complet de OMV Petrom. La eveniment au participat 

reprezentanții conducerii ASE și OMV Petrom, cadre didactice și studenți ASE. Au luat 

cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și Alina Popa, General Manager OMV 

Petrom Global Solutions. 

OMV Petrom a sprijinit ASE pentru modernizarea Amfiteatrului „Grigore Moisil", astfel încât 

studenții să beneficieze de cele mai bune condiții de studiu. Lucrările de modernizare au vizat 

înlocuirea instalațiilor electrice și de iluminat, instalarea unor sisteme de proiecție și de 

videoconferință de ultimă generație și schimbarea mobilierului. Circa 1.000 de studenți ASE 

vor beneficia semestrial de noul amfiteatru, începând cu anul universitar 2017-2018. 

Sala amenajată în stil modern și echipată la cele mai înalte standarde tehnice, va servi în 

principal derulării de cursuri, dar va găzdui și o serie de conferințe și workshop-uri organizate 

de ASE în colaborare cu OMV Petrom, începând cu semestrul al doilea al anului universitar 

2017-2018, pe teme care variază de la managementul financiar și auditul intern, la digitalizare 

și inovație. 
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Sfințirea Căminului ASE  

În data de 18 ianuarie a.c., a avut loc sfeștania noului cămin din Str. Occidentului, nr.7, în 

prezența Preasfințitului Parinte Varlaam Ploieșteanu, Episcop-vicar patriarhal, delegatul 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La eveniment au participat prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, prorectori, decani ai facultăților ASE, cadre didactice, studenți și 

reprezentanți din structurile administrative. După slujbă, Preafericitul Părinte Varlaam 

Ploieșteanu a transmis un mesaj de felicitare și de binecuvântare din partea Patriarhului 

Daniel. Cu această ocazie, au fost oferite Bibliotecii ASE volume de cărți religioase de către 

pr. Florin Marica, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului teologic-educațional al 

Patriarhiei Române. 
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la conferința de presă organizată de INS 

privind perspectivele de dezvoltare ale agriculturii românești prin prisma rezultatelor 

Pe 19 ianuarie a.c., Institutul Național de Statistică a organizat o conferință de presă 

referitoare la rezultatele Anchetei Structurale în Agricultură 2016. În cadrul evenimentului, 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor a luat cuvântul alături de Petre Daea, Ministrul Agriculturii, 

acad. Cristian Hera, Președintele Academiei Române, Tudorel Andrei, Preşedintele INS, 

Marius Preda, Preşedinte al Consiliului Statistic Naţional. Întâlnirea a constituit un bun prilej 

de a analiza indicatorii cantitativi și calitativi din domeniul agroalimentar în vederea 

fundamentării politicilor agricole și de dezvoltarea rurală durabilă din țara noastră.  
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A început campania „Când avem un ajutor, învățăm mai cu spor!” 

În perioada 22 ianuarie - 12 februarie a.c., se desfășoară sesiunea de evaluare a cunoștințelor 

pentru studenții ASE. Cu această ocazie, Academia SpEranței, în parteneriat cu Asociația 

Clubul Câinilor Utilitari București, derulează o campanie intitulată „Când avem un ajutor, 

învățăm mai cu spor!”, ca parte a proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat pentru 

Viață”. Alături de echipa de Terapie și Activități Asistate de Animale a Asociației Clubul 

Câinilor Utilitari București, în zilele de 25 și 31 ianuarie a.c., între orele 16.00-18.00, la sala 

2013 din Clădirea Virgil Madgearu pe studenții ASE îi așteaptă „prieteni de nădejde în 

alungarea stresului” – Cățeii de Terapie, care să îi ajute pe aceștia să treacă mai ușor peste 

această perioadă solicitantă din viața lor, cu dorința ca acest proiect să devină o bună tradiție a 

sesiunilor studențești din ASE.  

Această campanie face parte din seria de activități care se va desfasura în ASE, în baza 

protocolului de colaborare semnat de Universitatea noastră cu Asociația Clubul Câinilor 

Utilitari din București în luna noiembrie 2017. Toate activitățile comune care se vor derula în 

cadrul acestui proiect au ca obiectiv creșterea nivelului de cunoaștere a membrilor comunității 

universitare a ASE în privința îngrijirii și protecției mediului și a animalelor, precum și a 

beneficiilor interacțiunii om-animal și om-mediu. 
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Vizită de studiu la Parlamentul European 

În perioada 23 – 25 ianuarie a.c., la invitația Parlamentului European, 25 de cadre didactice 

din ASE au avut oportunitatea de a vizita sediul de la Bruxelles al Parlamentului European, în 

scopul promovării valorilor europene în România și a valorilor românești în Europa. Cu acest 

prilej, au avut loc o serie de dezbateri cu 2 europarlamentari români despre viitorul Uniunii 

Europene, bugetul Uniunii Europene și pregătirea Președinției române a Consiliului UE. 

 

 

 

Lansarea Forumului „EU-RO 2019” 

În data de 25 ianuarie a.c, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, 

împreună cu doamna decan Rodica Pamfilie și domnul profesor Laurențiu Tăchiciu, la 

Lansarea Forumului „EU-RO 2019”, ca primă etapă a procesului de consultare publică 

privind tematicile de interes ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene – „EU-

RO 2019”. Forumul, lansat de Ministerul Afacerilor Externe și deschis de dl. Victor 

Negrescu, Ministru delegat pentru Afaceri Europene, își propune să dezbată o serie de 

subiecte, pe grupuri de lucru, acționând în domeniile corespunzătoare configurației Uniunii 
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Europene. În perioada februarie-martie a.c., la aceste lucrări vor participa reprezentanți ai 

delegațiilor României din cadrul structurilor consultative ale Uniunii Europene, organizații 

patronale, sindicale, academice, profesionale, experți din stucturi guvernamentale și 

neguveramentale. 

 

Comisarul european Corina Crețu – membru de onoare al comunității ASE 

Pe 29 ianuarie a.c., în Aula Magna, a avut loc Ședința Festivă a Senatului Universitar al ASE, 

care, la propunerea Consiliului de Administrație, a decernat Diploma „Virgil Madgearu cu 

medalie de aur" doamnei Corina Crețu, absolvent al ASE, comisar european pentru politică 

regională. Laudatio a fost rostit de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Prof.univ. 

dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului Universitar, a prezentat activitatea laureatei. 

Doamna Corina Crețu a rostit o alocuțiune în care a mulțumit pentru onoarea de a primi cea 

mai înaltă distinctie a ASE București, menționând că anii petrecuți ca studentă a Facultății de 

Planificare și Cibernetică Economică (actuala Facultate de Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică) au contribuit decisiv la formarea sa ca om și ca profesionist: „Sunt 

conștientă că tot ceea ce am realizat în cariera mea are originea aici, în cunoașterea, în 

aptitudinile și în viziunea imprimate de educația universitară, dar mai ales am realizat cât de 

mult mi-a folosit această facultate când am devenit comisar european”. De asemenea, doamna 

comisar a arătat că a fost impresionată să vadă cum a reușit ASE să utilizeze fondurile 

europene în ultimii ani afirmând: „Mi-aș dori foarte mult ca și alte instituții să analizeze ceea 

ce ați realizat dvs. în cadrul Academiei de Studii Economice din acest punct de vedere și să se 

inspire din exemplul dvs. […] Sunt absolut convinsă că fără mediul academic nimic nu putem 

face și nu putem înainta și evolua ca societate”. 

La eveniment au participat membrii Senatului Universitar al ASE, invitați din mass-media și 

de la Reprezentanța Comisiei Europene la București. 
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Ședințe CA 

 În data de 8 ianuarie a.c., în cadrul ședinței on-line a CA a fost supus dezbaterii și 

aprobării Bugetul de venituri și cheltuieli  pentru anul 2018, valabil până la semnarea 

contractelor instituționale și complementare. 

 În data de 12 ianuarie a.c., în cadrul ședinței on-line a CA au fost supuse dezbaterii și 

aprobării noile tarife de plata cu ora pentru activitățile didactice în regim „plata cu 

ora”, în anul universitar 2017-2018, începând cu luna ianuarie 2018, având în vedere 

prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, coroborate cu prevederile art.29 din Legea 153/2017, astfel încât 

să nu scadă tariful net pe oră. 

 În data de 31 ianuarie a.c., în cadrul ședinței CA au fost supuse dezbaterii următoarele 

puncte: Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din 

Academia de Studii Economice din București, anul universitar 2016-2017; Dezbaterea 

și aprobarea raportului privind implementarea proiectului "Elaborarea fişelor de post 

la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti- FP ASE"; Aprobarea 

Metodologiei privind taxele percepute în Academia de Studii Economice din 

Bucureşti; Discutarea și aprobarea rapoartelor privind cheltuielile neeligibile pentru 

contractele finanţate din fonduri nerambursabile şi stabilirea măsurilor de soluţionare; 

Aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2017 și a Planului de activităţi pentru 

anul 2018 ale COCC; Acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului 

prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu; Aprobarea propunerii de numire a doamnei profesor 

Margareta Florescu pentru funcția de director al Institutului de Cercetării Avansate; 

Aprobarea listei programelor de studii universitare de masterat în vederea iniţierii 

procedurii de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de 

masterat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; 

Aprobarea numărului de locuri şi temelor scoase la concurs în cadrul concursului de 

admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2018-2019; 

Aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe din imobilele: Mihai Eminescu, 

Mihail Moxa, Virgil Madgearu şi Ion Angelescu; Aprobarea scoaterii din uz a 

obiectelor de inventar din imobilele: Mihai Eminescu, Mihail Moxa, Virgil Madgearu 

şi Ion Angelescu; Aprobarea acordării dreptului de a deveni titular în cadrul Şcolii 

doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna conf. univ. dr. Pelău Corina 

Monica; Aprobarea acordării dreptului de a deveni titular în cadrul Şcolii doctorale 
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Marketing pentru domnul prof. univ. dr. Roşea Mihai Ioan; Aprobarea acordării 

dreptului de a deveni titular în cadrul Şcolii doctorale Marketing pentru domnul prof. 

univ. dr. Orzan Mihai Cristian; Aprobarea acordării dreptului de a deveni titular în 

cadrul Şcolii doctorale Management pentru domnul conf. univ. dr. Ceptureanu 

Sebastian Ion; Aprobarea desfăşurării activităţilor didactice, în regim plata cu ora, la 

alte universităţi; Aprobarea modificării şi completării listei cadrelor didactice asociate 

care vor desfăşura activităţi didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, în anul universitar 2017- 2018; Aprobarea desfiinţării postului de director 

admnistrativ (1/2 normă) din cadrul Centrului Teritorial Deva; Aprobarea rezultatelor 

evaluării periodice a calităţii personalului didactic şi de cercetare; Aprobarea acordării 

diplomei Meritul universitar Virgil Madgearu domnului prof. univ. dr. Florian Bercea 

din cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori; Aprobare 

tarifelor în regim plata cu ora, pentru membrii comisiilor pentru susţinerea tezelor de 

doctorat, precum şi membrii comisiilor pentru susţinerea tezelor de abilitare. 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR  

Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE 


