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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
NR. 6/ IUNIE  2018 

 

Reuniunea Consiliului Național al  Rectorilor  

În perioada 31 mai – 3 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, găzduită de Universitatea din Oradea. La 

dezbateri au fost prezenți, alături de rectorii universităților publice și private din țară, prof. 

univ. dr. Valentin Popa, Ministrul Educației Naționale, reprezentanți ai Ministerului 

Cercetării, Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Academiei 

Române, membri ai asociațiilor studențești și ai sindicatului Alma Mater. În cadrul întâlnirii 

au fost discutate și propuse spre îmbunătățire variate aspecte de actualitate ale sistemului de 

învățământ superior, probleme studențești și sindicale.  

Pe data de 1 iunie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat, de asemenea, la Ședința festivă 

prilejuită de împlinirea a 55 de ani de învățământ superior la Universitatea din Oradea, în 

cadrul căreia a transmis mesajul de felicitare din partea comunității ASE și a înmânat 

conducerii Universității din Oradea o plachetă aniversară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ase.ro/
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ASE a participat la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2018 

În perioada 30 mai – 3 iunie, Editura ASE a participat la Salonul Internațional de Carte 

Bookfest 2018 cu o bogată ofertă de publicații și de evenimente editoriale. Ediția de anul 

acesta a avut o anvergură deosebită, având Statele Unite ale Americii ca invitat de onoare. 

Standul ASE s-a bucurat de aprecierea publicului cunoscător, prezent in număr mare la 

evenimentele de lansare de carte. 

 

   

  

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor - DHC al Universității „Ovidius” din Constanța 

Pe 8 iunie a.c., Senatul Universității „Ovidius” din Constanța a acordat, la propunerea 

Consiliului de Administrație, titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor. Cu această ocazie, Rectorul ASE a susținut prezentarea cu tema 

„Poziționarea Școlii economice în sistemul de învățământ superior din România", în care a 

subliniat importanța învățământului superior economic - unul dintre principalele motoare care 

pot asigura dezvoltarea sustenabilă a unui stat. Rectorul ASE a efectuat o radiografie a Școlii 

Economice, evidențiind necesitatea ca sistemul de învățământ superior să fie tratat ca un 

mecanism complex ce trebuie analizat, adaptat și ajustat în permanență pentru a oferi o 

eficiență și eficacitate sporită. Prezentarea s-a axat pe următoarele teme: etapele dezvoltării 

școlii economice superioare; analiza ofertei universitare în domeniul economic; analiza cererii 

de programe de studii de licență în domeniul economic. 

Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa a avut loc în Sala Senatului 

Universității „Ovidius” din Constanța, în cadrul celei de-a 15-a ediții a Conferinței 

internaționale „Present Issues of Global Economy" organizată de Facultatea de Științe 

Economice din Constanța. 
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Dialog Transatlantic în ASE 
 
În perioada 7-8 iunie a.c., ASE a co-organizat şi găzduit cel de-al 14-lea Dialog 

Transatlantic intitulat „The Disciplines and the Study of Public Administration - 

Transatlantic perspectives” – TAD 14. Organizatori: Grupul European pentru Administrație 

Publică (EGPA/ IIAS), Societatea Americană de Administrare Publică (ASPA) și ASE 

București. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector 

responsabil cu relațiile internaționale. 
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Cea de-a 12-a ediție a „International Conference on Applied Statistics” - ICAS12 
 
Pe 8 iunie a.c., Departamentul de Statistică și Econometrie din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București a organizat cea de-a 12-a ediție a „International Conference on 

Applied Statistics” - ICAS12. Co-organizatori: Societatea Română de Statistică și Clubul 

Statisticienilor. Dintre temele abordate de participanți amintim: statistica piețelor financiare, 

demografie, macro și micro econometrie, statistica aplicată în științele sociale etc. 

 
Cursuri periodice de prim ajutor de bază în ASE 

Pe 9 și 23 iunie a.c., s-a desfășurat cea de-a 3-a serie a Cursurilor periodice de prim ajutor 

de bază adresate întregii comunități universitare a ASE București. Participanții – 

profesori, studenți, personal didactic auxiliar și administrativ – au învățat cum să acorde 

primul ajutor în caz de stop cardio-respirator, obstrucție a căilor respiratorii, crize convulsive 

și traume minore (hemoragii de cauză diversă, fracturi, arsuri). Cursurile au fost organizate cu 

sprijinul partenerilor ASE din cadrul Proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat din 

Iubire pentru Viață”: Fundația pentru SMURD, Centrul de pregătire pentru SMURD și 

paramedicii voluntari ISU „Salvator din Pasiune”. 

  

Conferința „Spaţiul rural - Perspective de dezvoltare. Unde ne aflăm, care sunt vectorii 

de dezvoltare” 

În data de 11 iunie a.c., Institutul Naţional de Statistică (INS) și Radio France International 

RFI România au organizat la sediul INS conferința „Spaţiul rural - Perspective de 

dezvoltare. Unde ne aflăm, care sunt vectorii de dezvoltare”. În cadrul evenimentului, 

prof. univ. dr. Gabriel Popescu, Director al Departamentului de Economie Agroalimentară și a 
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Mediului din ASE, a prezentat tema „Dinamica relațiilor dintre țărani și pământ, în perioada 

post-totalitară”. La conferință au participat reprezentanți ai INS, ai Băncii Mondiale, 

Institutului de Prognoză Economică, Institutului de Economie Agrară, Consiliului 

Concurenței, ai mediului de afaceri, membri ai unor asociații profesionale, instituții financiare 

și autorități locale. Temele de dezbatere au oferit o radiografie completă a spațiului rural, 

perspectivele, provocările și soluțiile viabile pentru dezvoltarea spațiului rural adaptate la 

conjunctura actuală. 

Conferința de lansare a programului „Smart Start USA” 

În data de 11 iunie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector ASE responsabil cu relațiile 

cu mediul economico-social și viața studențească, a participat la conferința de lansare a 

programului „Smart Start USA”, proiect destinat facilitării accesului IMM-urilor din 

România și Europa de Est pe piața americană.  

Evenimentul a avut loc în amfiteatrul "A. I. Cuza" de la sediul din București al Camerei de 

Comerț și Industrie a României (CCIR) și s-a bucurat de prezența unor importanți oameni de 

afaceri, antreprenori, investitori. Gazdele evenimentului au fost președintele CCIR, Mihai 

Daraban, și inițiatorul și coordonatorul programului Smart Start USA, Ilan Laufer. 

 

 

 

 

 

 

Workshop pentru tinerii cercetători 
 
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a organizat, pe 11-12 iunie a.c., Early 

Career Researchers Workshop, desfășurat în parteneriat cu International Association for 

Accounting Education and Research (IAAER) şi finanţat de Association of Chartered 

Certified Accountants (ACCA). Organizatorii evenimentului au fost prof. Donna Street 

(University of Dayton, SUA – Director IAAER pentru activităţi de educaţie şi cercetare), 

prof. Cătălin Albu şi prof. Nadia Albu (ASE Bucureşti, Facultatea CIG). La workshop au 
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participat 20 tineri cercetători în contabilitate din România, Cehia, Polonia, Turcia şi Estonia. 

Intervenţiile au fost susţinute de 8 profesori de la universităţi de renume din SUA, Marea 

Britanie, Elveţia, Franţa, Germania şi Norvegia. ASE (prin facultatea CIG) este membru 

IAAER, o reţea internaţională care promovează excelenţa în educaţia şi cercetarea contabilă.  

 
 
Conferința Internațională BASIQ 2018 

În perioada 11 - 13 iunie a.c., a avut loc la Heidelberg University (Germania) cea de a 4-a 

ediție a Conferinței Internaționale BASIQ 2018 – ’’New Trends in Sustainable Business 

and Consumption’’, organizată de Asociația BASIQ, Facultatea Business și Turism ASE, 

Institutul de Științe Politice al Universității Heidelberg și Amfiteatru Economic. Ediția din 

acest an a reprezentat un prilej excelent de a împărtăși cele mai recente descoperiri științifice 

și idei cu privire la impactul transformativ pe care noile practici de business și schimbările în 

comportamentul de consum îl au asupra întregii economii. În deschiderea conferinței au 

susținut prezentări: prof. dr. Wolfgang Schuster, președintele consiliului executiv al fundației 

non-profit Deutsche Telekom Stiftung, vice-președinte al fundației non-profit Stuttgart 

Institute of Sustainability și membru al German Council for Sustainable Development; prof. 

dr. Soc.-Wiss. Axel Murswieck, director academic al Institutului de Științe Politice al 

Universității din Heidelberg; prof. dr. Christine K. Volkmann, Chair of Entrepreneurship and 

Economic Development&UNESCO-Chair of Entrepreneurship and Intercultural Management 

la Schumpeter School of Business and Economics, Universitatea din Wuppertal, Germania; 

prof. dr. René Schmidpeter – director al Center for Advanced Sustainable Management, care 

deține Dr. Ing. Jurgen Meyer Endowed Chair International Business Ethics and CSR la 

Cologne Business School. Evenimentul a avut ca partener-suport Konrad Adenauer Stiftung și 

partener-media editura Springer Gabler. 
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Sesiune de informare privitoare la oportunități de cercetare 
 
În data de 12 iunie a.c., Aula Magna a găzduit sesiunea de informare „Agenda-Info Day. 

Research programme - EEA and Norway Grants 2014-2021". În deschiderea evenimentului, 

au luat cuvântul prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, prorector ASE pentru cercetare, dezvoltare 

și inovare. Invitați din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Unității Executive pentru 

Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI și al 

Consiliului Norvegian pentru Cercetare au discutat împreună cu membrii comunității ASE 

detalii legate de modalitatea de accesare a fondurilor de cercetare din cadrul programului 

„EEA and Norway Grants 2014-2021", modalități de găsire a unor posibili parteneri 

instituționali sau de evaluare a proiectelor depuse.  

 
 

Campania „Când AVEM un AJUTOR, ÎNVĂȚĂM mai cu SPOR!” continuă în ASE 

Pe 12 iunie a.c., în timpul examenelor de vară, cățeii antistres din echipa de Terapie și 

Activități Asistate de Animale București au participat din nou alături de studenții ASE la o 

sesiune de alungare a stresului. Această activitate face parte din Proiectul „Academia 

SpEranței - Voluntariat din Iubire pentru Viață”, desfășurat de către ASE București în 

parteneriat cu Asociația Clubul Câinilor Utilitari București, devenind așadar o bună tradiție a 

sesiunilor studențești din ASE.  

https://www.facebook.com/TerapieSiActivitatiAsistateDeAnimaleBucuresti/?fref=mentions
https://www.facebook.com/TerapieSiActivitatiAsistateDeAnimaleBucuresti/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ClubulCainilorUtilitari.CCU/?fref=mentions
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Conferința internațională „Accounting and Management Information Systems” - AMIS 

2018 

În perioada 13-14 iunie a.c., Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a organizat 

cea de-a XIII-a ediţie a Conferinţei internaţionale Accounting and Management 

Information Systems (AMIS). La conferinţă au participat 140 de cercetători şi practicieni 

din 15 ţări (47% participanţi din ASE, 13% de la universităţi din ţară, 27% participanţi din 

străinătate şi 13% practicieni). În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului 

Universitar al ASE. Alocuţiunea în plen pe tema viitorul raportării de către organizaţii a fost 

susţinută de prof. Andreas Barkow, preşedintele organismului de normalizare din Germania. 

În cadrul conferinţei au fost organizate 5 paneluri şi 19 secţiuni paralele la care au fost 

prezentate 61 de lucrări.  

Evenimentul a fost reflectat în media internaţională pe site-ul iasplus.com, cel mai cunoscut 

site de ştiri în zona raportării financiare https://www.iasplus.com/en/news/2018/06/amis-

2018. 

 
 

 

https://www.iasplus.com/en/news/2018/06/amis-2018
https://www.iasplus.com/en/news/2018/06/amis-2018
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Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor în revista „Cronica Timpului” 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu pentru revista 

„Cronica Timpului”, în cadrul căruia prezintă un scurt istoric al ASE, care anul acesta a 

aniversat 105 ani de existență, prezentând și principalele realizări ale instituției - lider al 

învățământului economic superior, aflându-se pe poziții foarte bune în clasamente universitare 

de reputație mondială. De asemenea, a vorbit despre metodele prin care conducerea ASE 

încearcă să mențină statutul de lider al universității în domeniile economie și administrație 

publică: dinanimismul inovării, modernitatea procesului de învățământ, implicarea în 

raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic și social național și international, 

precum și atitudinea proactivă, comunicarea de calitate, flexibilitatea și buna pregătire 

profesională și abordarea studenților ca parteneri inteligenți și maturi. Interviul poate fi citit 

integral în Revista Cronica Timpului nr. 41/iunie 2018. 

 
 

Vizita Delegaţiei ASE la Universitatea Québec din Montreal (UQAM) 

În perioada 14-21 iunie a.c., delegația ASE formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relațiile 

internaționale, a vizitat Universitatea Québec din Montreal (Canada), cu care ASE co-

organizează de peste 20 de ani programul de MBA Româno-Canadian.  

Pe 15 iunie, delegația ASE s-a întâlnit cu Rectorul UQAM, prof. Magda Fusaro. Cu această 

ocazie, s-a realizat un bilanț al cooperării dintre ASE si UQAM în domeniul programului  

EMBA de la București. Totodată, s-au identificat oportunități de extindere a parteneriatului la 

nivelul programelor de licență și masterat și de inițiere a unui acord Erasmus între cele două 

universități.  Membrii delegației ASE au avut întrevederi și discuții extrem de interesante și 

cu cercetătorii din laboratoarele secției de ecologie, cu ocazia vizitei întreprinse la Facultatea 

de Științe a UQAM. 

Deplasarea delegaţiei ASE s-a suprapus stagiului de studiu pe care îl efectuează la Montreal 

studenții ASE de la programul EMBA care, în perioada 11-23 iunie, urmează cursuri alături 
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de colegii lor canadieni şi efectuează vizite de documentare la companii din Montreal. O 

astfel de vizită a avut loc împreună cu membrii delegației ASE la Hydro Quebec, al patrulea 

mare producător de energie hidroelectrică din lume. 

În data de 18 iunie, delegația ASE a avut o întâlnire de lucru cu decanul Şcolii de Gestiune de 

la UQAM, prof. Komlan Sedzro, şi cu studenţii ASE aflaţi la Montreal împreună cu conf. 

univ. dr. Alin Angheluță, decanul Bucharest Business School din ASE. 

  

 
 

  

 

Susținerea dizertațiilor pentru absolvenții programelor de masterat ale ASE 

În perioada 19-22 iunie a.c., a avut loc susținerea examenului de dizertație de către 
absolvenții programelor de masterat ale tuturor facultătilor ASE. Felicitări studenților ASE 
care și-au încheiat astfel studiile masterale! 
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Participarea ASE la lucrările Consorțiului Universitaria  

În perioada 22-24 iunie a.c., o delegație ASE a participat la reuniunea Consorțiului 

Universitaria, găzduită de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Conducerile celor 

mai puternice cinci universități din România au dezbătut o serie de teme de actualitate pentru 

învățământul superior românesc atât în plen, cât și în lucrările secțiunilor paralele: 

competitivitate în educație, cercetare și inovare (design curricular, școli doctorale, învățământ 

la distanță și în centre teritoriale), comunicare și relații internațioale, cooperarea cu mediul de 

la afaceri, resurse umane, aspecte financiare și administrative etc.  

În rezoluția emisă la finalul lucrărilor se solicită ca cele cinci universități membre ale 

Consorțiului Universitaria să fie implicate în elaborarea noului cadrul legislativ național în 

educație, subliniind necesitatea adoptării unor măsuri legate de calitatea învățământului 

superior, finanțarea acestuia, restricțiile și obligațiile financiare ale universităților, necesitatea 

reevaluării școlilor doctorale și a criteriilor de clasificare a universităților, importanța 

depolitizării totale a conducerii Consiliului Național al Rectorilor (CNR), precum și 

necesitatea modificării sistemului de votare existent la nivelul CNR.  

”Susţinem implicarea activă a Consorţiului Universitaria în comisiile de analiză şi elaborare a 

modificărilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, apreciind că orice discuţie referitoare la o 

nouă lege a educaţiei nu poate fi legitimă fără participarea reprezentanţilor universităţilor 

membre ale Consorţiului – universităţile româneşti clasate pe primele poziţii la nivel naţional 

în ierarhizările internaţionale, în topul preferinţelor angajatorilor şi ale studenţilor”, se 

subliniază în rezoluţie. În acest sens, membrii Consorțiului au decis să fie reprezentați în 

comisia de elaborare a legii educației de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

Academiei de Studii Economice din București.  
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În cadrul lucrărilor Consorțiului Universitaria, rectorii celor cinci universități au decis 

crearea primului think tank universitar pentru leadership și politici publice, realizat în 

parteneriat cu Banca Comercială Română. Prin acest parteneriat, încheiat pe 22 iunie a.c., se 

urmărește consolidarea leadership-ului social al instituțiilor academice, coerența politicilor 

de dezvoltare, guvernanță publică și dezvoltare instituțională, conectarea mediului de afaceri 

cu dezvoltarea capitalului social și de încredere la nivelul întregii societăți românești, 

mobilizarea societății civile în dezbaterea, elaborarea și implementarea politicilor publice, 

mobilizarea capitalului intelectual și relațional al diasporei românești, promovarea cooperării 

internaționale și a schimburilor de experiență în elaborarea de politici publice. Parteneriatul 

prevede dezvoltarea de programe de formare și consiliere a decidenților administrativi, 

politici, economici și sociali în ceea ce privește elaborarea și implementarea de politici 

publice, precum și dezvoltarea unor programe de orientare în carieră și dezvoltarea 

abilităților practice pentru creșterea șanselor de angajare a absolvenților de programe 

universitare și post-universitare. 

 

  

 

Acorduri de colaborare pentru dezvoltarea cercetării în domeniul contabil 
 
În luna iunie 2018 a fost semnat acordul de colaborare prin care Prof.univ.dr. Robert Faff şi 

Prof. univ. dr. Allan Hodgson, ambii profesori la Universitatea Queensland, Australia şi 

Doctor Honoris Causa ai ASE, au devenit profesori invitaţi pe probleme de cercetare (visiting 

research professor) ai ASE, pentru o durată de 3 ani. Obiectivul acestui parteneriat îl 

reprezintă colaborarea dintre cadrele didactice ale ASE şi Prof.univ.dr. Robert Faff şi Prof. 

univ. dr. Allan Hodgson în vederea realizării misiunii ASE Bucureşti ca universitate de 

cercetare avansată şi educaţie şi pentru creşterea vizibilităţii şi reputaţiei internaţionale a 

acesteia. Prin poziţia de profesor de invitat pe probleme de cercetare Prof. Faff şi Prof. 
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Hodgson contribuie ca voluntari la dezvoltarea cercetării în domeniul contabil prin 

organizarea de seminarii de cercetare, oferirea de consultanţă editorială pentru revista 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune, atragerea de lucrări ale unor cercetători de renume 

mondial, publicarea în revista respectivă şi coordonarea unor activităţi speciale în cadrul 

conferinţelor anuale Accounting and Management Information Systems organizate de 

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. 

A început preînscrierea on-line pentru candidații la Admiterea licență 2018 

Începând cu luna iunie a.c., ASE oferă posibilitatea candidaților la programele de licență 2018 

să se preînscrie on-line, familiarizându-se astfel cu procesul de înscriere. Urăm succes 

viitorilor noștri candidați la facultățile ASE! 

 

 

 

 

 

Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în revista Info INS 

În luna iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a oferit în cadrul buletinului 

informativ special al Institutului Național de Statistică – „Info INS” – un interviu despre 

asigurarea educației și încurajarea tinerilor de a rămâne în mediul rural – ca o condiție 

esențială pentru creșterea calității vieții. 

Rectorul ASE s-a referit la beneficiile pe care Facultatea de Economie Agroalimentară și a 

Mediului  din ASE le oferă candidaților și studenților prin adaptarea programelor analitice la 

cerințele economiei reale și la ultimele cercetări în domeniu. De asemenea, domnia sa a 

subliniat necesitatea îmbunătățirii ofertei educaționale prin creșterea calității și relevanței 

practice, dezvoltarea competențelor și abilităților de cercetare ale cadrelor didactice, precum 

și la aducerea know-howlui în țară. Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului 
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susține și încurajează inițiativele studenților și absolvenților pentru crearea și dezvoltarea de 

start-up-uri. 

 

Săptămâna Diplomației Comerciale în ASE 

În data de 25 iunie a.c., ASE a găzduit evenimentul „Săptămâna Diplomației Comerciale”, 

organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), în 

prezența ministrului de resort, dl. Ștefan Radu Oprea. În deschiderea reuniunii, prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a adresat un salut invitaților și participanților din comunitatea 

de afaceri, consilierilor economici, reprezentanților diplomatici, precum și ai autorităților 

publice centrale și locale. Principalele teme de dezbatere s-au referit la recentele evoluţii ale 

economiei mondiale şi impactul acestora asupra relaţiilor economice externe ale României, 

perspectiva preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru 

al anului 2019, precum şi procesul Brexit.  

 

 

 

Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF) 

În perioada 28-30 iunie a.c., Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) a 

organizat la Academia de Studii Economice din București, în parteneriat cu Ministerul 

Educației Naționale, cea de-a XIII-a ediție a celei mai importante competiții științifice 

studențești în domeniul științelor economice – Olimpiada Națională a Economiștilor în 

Formare 2018. Stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional-ştiinţifică a 

studenţilor reprezintă una dintre preocupările principale comune pentru Asociaţia Facultăţilor 

de Economie din România (AFER), având ca ţintă aprofundarea competenţelor de cercetare 

ştiinţifică în domeniul științelor economice, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi 

comunicare în echipă, de evaluare, precum şi cultivarea spiritului de competiţie. Competiţia  
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s-a desfășurat pe două secțiuni distincte (licență, respectiv masterat) în funcție de nivelul de 

pregătire universitară al studenților. Facultățile gazdă au fost la secțiunea licență - Facultatea 

de Economie Agroalimentară și a Mediului, iar la secțiunea masterat - Facultatea de Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Faza națională a competiției s-a desfășurat sub forma 

unui concurs de comunicări științifice susținute public în fața juriului, conținutul lucrărilor 

fiind evaluat în prealabil, conform criteriilor stabilite de regulamentul competiţiei. Felicităm 

toți participanții și le urăm succes în continuare! 

 

     

          
 

          

 

Workshop în ASE 

În data de 8 iunie a.c., Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră și Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic au organizat workshop-ul  cu tema „Bune practici în 

consilierea studenților", un bun prilej de împărtășire a experiențelor și bunelor practici din 

activitatea complexă de consiliere a studenților. Au participat reprezentanți de la universități 

din București și din țară,  specialiști din firme și organizații non-profit din domeniul 

consilierii în carieră, specialiștii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră și 

reprezentanți ai facultăților ASE. 

 

https://www.facebook.com/
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Ședințe CA 

• În data de 13 iunie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost supuse dezbaterii 

și votului următoarele: aprobarea Raportului cu privire la execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ pentru perioada 

01.01.2018-31.03.2018; aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de 

studii universitare de licență, promoția 2018-2021; aprobarea planurilor de învățământ 

pentru programele de studii universitare de masterat, promoția 2018-2020; aprobarea 

planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de doctorat; 

aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de 

formare psihopedagogică, nivel I (promoția 2018-2021) și nivel II (promoția 2018-

2020), DPPD; aprobarea modificării Metodologiei de admitere la programele de studii 

doctorale pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea raportului de autoevaluare 

IOSUD; aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Marketing 

pentru domnul Alin Stancu; aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de 

funcţii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucureşti 

pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial din 

Academia de Studii Economice din București; aprobarea solicitării doamnei Ioana 

Ceaușu privind rezervarea postului didactic; aprobarea rapoartelor privind cheltuielile 

neeligibile pentru contractele finanțate din fonduri nerambursabile și stabilirea 

măsurilor de soluționare; aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice, 

angajaţilor ASE şi a personalului repartizat de secretariatul general al MEN, pentru  

anul universitar 2018-2019; aprobarea comisiei de monitorizare și avizare a 

rezultatelor cazării pe perioada vacanței de vară; aprobarea recunoaşterii actelor de 

studii emise absolvenţilor programelor de studii de licenţă organizate la forma de 

învăţământ la distanţă, care au promovat examenul de finalizare a studiilor de licenţă 

în perioada 1998-2008, în cadrul Academiei de Studii Economice din București; 

depunerea și evaluarea proiectelor separat pentru fiecare domeniu: Științe economice, 

respectiv Științe sociale; evaluări cadre didactice. 

• În data de 25 iunie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost supuse 

atenției următoarele puncte: aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii 

doctorale Informatică Economică pentru doamna Bologa Ana–Ramona; aprobarea 

dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Informatică Economică pentru 
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domnul Bologa Răzvan; aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii 

doctorale Informatică Economică pentru doamna Dârdală Adriana-Elena; aprobarea 

dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Cibernetică și Statistică 

Economică pentru doamna Dimian Gina-Cristina; aprobarea modificării planurilor de 

învățământ pentru programele de studii universitare de doctorat, promoția 2018-2021. 

• În data de 26 iunie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost supuse 

dezbaterii următoarele puncte: aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii 

doctorale Administrarea Afacerilor pentru domnul Vasiliu Cristinel; Aprobarea 

cofinanțării în procent de 10% ( corespunzator unei sume estimate de 20.000 de euro, 

din care efectiv 10.000 euro, iar diferența in kind – prin contracte de voluntariat), 

pentru depunerea proiectului "Improving the use of immigrant skills on Central and 

Eastern European labour markets-IMUS", în cadrul call-ului Common Challenges-

Shared Solutions Call no. 2018-01 (call-ID), pentru obţinerea unei finanţări din partea 

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, operator de grant: ECORYS 

POLAND; altele. 

• În data de 27 iunie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost supuse 

dezbaterii și aprobării următoarele puncte: avizarea rezultatelor concursurilor privind 

desemnarea Directorilor Școlilor Doctorale din cadrul ASE; aprobarea solicitării 

absolventei COJOCARU ANDREEA BEATRICE, programul de studii universitare de 

licență Finanțe și Bănci, promoția 2015-2018, de a susține examenul de finalizare al 

studiilor în cadrul Universității Titu Maiorescu din București. 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR  

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 
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