
              MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

             Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, România 

Telefon: +4021.319.19.00; +4021.319.19.01; Fax +4021.319.18.99 
                                            www.ase.ro; rectorat@ase.ro 

 
 

CA ‒ Buletin Informativ nr. 3/ martie 2018 1 

 

 

BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 NR. 3/ MARTIE  2018 

 

 

Delegația ASE a participat la Târgul Educațional „BMI Global Education Fairs” în 

Dubai  

Aflată la prestigiosul Târg educațional „BMI Global Education Fairs” de la Dubai, la 

invitația Consiliului Național al Rectorilor, în perioada 27 februarie - 4 martie a.c., delegația 

ASE condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și compusă din prof. univ. dr. 

Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relațiile internaționale, și lect. univ. dr. Cătălin 

Ploae, referent relații internaționale, a participat la o serie de întâlniri, în contextul eforturilor 

de creștere a vizibilității internaționale a universității.  

Pe 1 și 2 martie a.c., delegația ASE a promovat la standul universității oferta educațională 

2018-2019 și a pus la dispoziția celor interesați informații despre programele ASE în limbi 

străine pentru toate ciclurile de învățământ: licență, masterat, doctorat. Academia de Studii 

Economice din București s-a bucurat de interes real din partea unor potențiali candidați. ASE 

a constituit o prezență activă în grupul universităților invitate de către Consiliul Național al 

Rectorilor în cadrul programului "Study in Romania".  

Pe 3 martie a.c., delegația ASE a vizitat campusul SP Jain School of Global Management 

din Dubai, cu filiale în Singapore, Sydney și Mumbai. Cu această ocazie, au fost prezentate 

ofertele de programe de studii ale celor două instituții și s-a convenit posibilitatea semnării 

unui acord cu Școala de Management SP Jain în vederea demarării unor proiecte concrete de 

colaborare. Prof. Christopher Abraham, Head of Campus in Dubai, Senior Vice President - 

Instituțional Development Certified Design Thinker, și-a manifestat disponibilitatea de a 

participa la Conferința universitară a ASE din 16-17 aprilie 2018. 

 

http://www.ase.ro/
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Delegația ASE în Egipt 

În perioada 27 februarie – 5 martie a.c., o delegație ASE, formată din prof. univ. dr. Roxana 

Sârbu, prorector - activitate didactică, prof. univ. dr. Ion Smeureanu, prorector - dezvoltarea 

infrastructurii informaționale și logistică, prof. univ. dr. Liliana Feleagă, decan al Facultății de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, și prof. univ. dr. Viorel Lefter, consilier pentru 

Relații Internaționale, a efectuat o vizită în Egipt, la invitația Academiei Egiptene pentru 

Calculatoare, Informatică și Managementul Tehnologiei, condusă de prof. dr. Ahmed Deya 

Khamis, Președinte al Egyptian Academy for Computers, Information and Management 

Technology din Tanta. S-au discutat diverse aspecte legate de oportunitățile bilaterale, în baza 

unui Protocol de colaborare dintre cele două universități. 

Delegația ASE a participat la Ședința Senatului Academiei Egiptene, în cadrul căreia 

reprezentanții ASE au prezentat disponibilitatea universității noastre de primire a cetățenilor 

egipteni la studii universitare de doctorat. De asemenea, a avut loc o întrevedere și cu 

reprezentanții Ambasadei României în Egipt. 
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Academia de Studii Economice din București a primit Premiul Educația 

În perioada 28 februarie – 4 martie a.c., Academia de Studii Economice din București a 

participat la  cea de-a XVII-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Craiova 2018. Felicităm 

Editura ASE pentru obținerea Premiului Educația, în semn de recunoaștere a calității 

evenimentelor organizate la stand (lansări de carte, prezentări de lucrări și alte manifestări), 

precum și pe cei care au contribuit prin activitatea lor la acest succes! 

În aceeași perioadă, reprezentanți ai Serviciul Marketing și Comunicare au vizitat colegiile 

naționale din Craiova, unde au distribuit materiale promoționale referitoare la oferta 

educațională a ASE și la etapele concursului de Admitere la licență 2018. De asemenea, au 

fost oferite cărți publicate de Editura ASE, precum și diplome de excelență în semn de 

recunoaștere și apreciere a pregătirii absolvenților care au devenit studenții ASE. 

 

Echipa de volei de la CSA Steaua București a vizitat ASE 

Pe 5 martie a.c., jucătorii echipei de volei de la CSA Steaua București au vizitat instituția 

noastră pentru o discuție amicală cu reprezentanți ai conducerii ASE  și au făcut o 

demonstrație de volei în sala de sport. Evenimentul se circumscrie parteneriatului pe care 

ASE îl are încă de anul trecut cu CSA Steaua București, prin intermediul căruia echipe de 

studenți de la Facultatea de Marketing își desfașoară stagiul de practică la această instituție, 

ocupându-se în mod direct de promovarea echipelor de volei, handbal, polo și fotbal. 
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Conferință susținută de prof. Jeffrey D. Sachs în Aula Magna 

Pe 8 martie a.c., în Aula Magna a avut loc conferința susținută de prof. Jeffrey D. Sachs, 

economist de renume mondial, lider în dezvoltare durabilă, autor de bestseller-uri și 

editorialist ale cărui articole de ziar apar în peste 100 de țări. În deschiderea evenimentului, au 

luat cuvântul dl. Borbely Laszlo, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă 

din cadrul Secretariatului General al Guvernului, și prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector 

ASE responsabil cu relațiile internaționale.  

 

 

 

 

 

Conferința internațională „Performanța Ecologică într-o Economie Competitivă – 

PEEC 2018 

În perioada 8-9 martie a.c, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a organizat 

conferința internațională „Performanța Ecologică într-o Economie Competitivă – PEEC 

2018”. Lucrările conferinței au fost deschise de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, 

și o serie de vorbitori invitați: Acad. prof. univ. dr. Dan Bălteanu, Directorul Institutului de 

Geografie al Academiei Române, prof. univ. dr. Grigore Belostecinic, Rectorul Academiei de 

Studii Economice a Moldovei, prof. univ. dr. Mihai Daniel Roman, Director al Consiliului 

pentru Studiile Universitare de Doctorat - ASE, dr. Hamza Karimov, CEO Socar Romania, 

prof. univ. dr. Dan Boboc – Decan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, 

prof. univ. dr. Gabriel Popescu – Director al Departamentului de Economie Agroalimentară și 

a Mediului.  

La întâlniri au participat cercetători în domeniu, cadre didactice universitare și reprezentanți 

din administrația publică, oameni de afaceri și consultanți care au împărtășit din experiența și 

așteptările lor. Temele abordate și lucrările prezentate în timpul dezbaterilor s-au axat pe 

practicile de elaborare și implementare ale politicii ecologice în contextul economic aflat în 
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continuă schimbare. De asemenea, s-a discutat corelarea obiectivelor educaționale și de 

cercetare pentru identificarea competențelor și informațiilor necesare pentru o economie 

ecologică competitivă. 

 

 

 

 

Evaluare instituțională ARACIS 

Potrivit protocolului încheiat între Academia de Studii Economice din București și Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în perioada 07-09 

martie a.c., universitatea noastră a fost evaluată instituțional, proces care se desfășoară la 

fiecare cinci ani.  

În cadrul aceluiași proces, au mai fost evaluate și nouă programe de licență, organizate de 

diverse facultăți, respectiv: Administrarea afacerilor (în limba engleză), Administrație 

publică, Administrarea afacerilor în comerț, turism, servii, merceologie și managementul 

calității, Cibernetică economică, Contablitate și informatică de gestiune, Economie 

agroalimentară și a mediului, Economie și comunicare economică în afaceri, Finanţe şi bănci 

și Economie și afaceri internaționale 

Evaluarea a fost realizată de o echipă formată din 14 experți ARACIS, cadre didactice la o 

serie de universități din țară, un expert de la Universitatea Masaryk, Brno – Cehia și din doi 

studenți și a fost coordonată de dna prof. univ. dr. Adriana Giurgiu, de la Universitatea din 

Oradea, directorul de misiune fiind dl. prof. univ. dr. Ladislau Nagy, de la Universitatea 

Babeș-Bolyai, din Cluj. 

Atât în cadrul întâlnirii în plen a echipei de evaluare cu reprezentanții Academiei de Studii 

Economice din București, la finalul vizitei de evaluare, cât și în cadrul documentelor încheiate 

în urma evaluării, echipa ARACIS a subliniat nivelul ridicat constatat al activității didactice și 

de cercetare desfășurate în universitatea noastră, fapt confirmat și în cadrul întâlnirilor cu 

studenții, absolvenții și cu angajatorii, întâlnire care s-a bucurat de o largă participare a 

acestora din urmă. 
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Procesul de evaluare ARACIS s-a desfășurat pe parcursul întregii luni la nivel de programe de 

studii universitare ale diverselor facultăți (atât de masterat, cât și de licență) și va continua și 

în cadrul lunilor următoare. 

Tot în cadrul lunii martie a avut loc și finalizarea procesului de validare și înregistrare a 

programelor de studii universitare de licență și masterat de către Autoritatea Națională pentru 

Calificări (ANC), astfel încât, după depunerea în luna care urmează a ultimelor cinci dosare 

aferente unor programe de masterat nou înființate, toate programele de studii universitare din 

A.S.E. vor fi înscrise în RNCIS. 

 

Dezbatere privind conturarea unui model economic românesc în cadrul Uniunii 

Europene din perspectiva anului 2030 

În data de 12 martie a.c., ASE, Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale 

(ASPES) și România Durabilă au organizat o nouă dezbatere din seria analizelor și 

proiecțiilor având ca obiective conturarea unui model economic românesc în cadrul 

Uniunii Europene din perspectiva anului 2030. Tema reuniunii a constituit-o agricultura, în 

interdependență cu industria alimentară și cu industria de utilaje și tehnică de profil.              

La eveniment au participat profesioniști din mediul academic, mediul de afaceri, cercetare, 

producție, autoritate guvernamentală de resort. În cadrul întâlnirii, prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rector, a reafirmat disponibilitatea ASE de a fi o „universitate deschisă pentru 

dezbaterea marilor probleme ale economiei românești”.  

 

  

 

 

Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat în ASE - FSDE 2018 

În perioada 12-16 martie a.c., în Aula Magna, s-a desfășurat Forumul pentru Dezvoltare 

Durabilă și Antreprenoriat – FSDE 2018, care oferă anual tuturor facultăților ASE 
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oportunitatea de a se reuni într-un cadru în același timp formal, academic, dar și agreabil,  

pentru a dezbate împreună cu reprezentanți din mediul guvernamental, academic şi de afaceri 

subiecte de mare actualitate.  

Sub patronajul ASE, programul evenimentului a cuprins prezentarea unor lucrări academice şi 

dezbateri organizate pe domenii de studiu şi cercetare specifice fiecărei facultăţi din cadrul 

ASE, după cum urmează: pe 12 martie – Facultatea de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune și Facultatea de Administrarea Afacerilor în Limbi Străine; pe 13 martie - Facultatea 

de Economie Teoretică și Aplicată și Facultatea de Relații Internaționale; pe 14 martie – 

Facultatea de Business și Turism şi Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului;    

pe 15 martie – Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori şi Facultatea de 

Administrație și Management Public; pe 16 martie – Facultatea de Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică şi Facultatea de Marketing.  

Pe parcursul celor 5 zile ale Forumului, participanţii au beneficiat de schimburi de informaţii 

şi bune practici cu peste 60 de vorbitori din mediile guvernamental, academic, social şi de 

afaceri: miniştri şi demnitari de rang înalt, oameni de afaceri, reprezentanţi ai unor organizații 

profesionale de prestigiu, alte personalităţi. Dintre temele dezbătute anul acesta, menționăm: 

sustenabilitatea și dezvoltarea afacerilor, antreprenoriat și inovare, priorităţi strategice de 

politică agrară; noi reglementări contabile și impactul acestora asupra practicii din domeniu, 

evoluția inflației și a sistemului de pensii, impactul noilor tehnologii asupra mediului 

academic, profesional și social, cooperarea dintre mediul academic si mediul de afaceri în 

vederea formării de specialiști, rolul artelor în promovarea patrimoniului cultural românesc și 

european etc. 

În cadrul acestui forum, o întâlnire remarcabilă a fost cea din data de 15 martie a.c.,               

cu dl. Anthony de Lannoy, Director Executiv în cadrul Fondului Monetar Internațional, care a 

susținut o conferință cu tema „The IMF role and challenges in the current global context”. La 

eveniment au participat, alături de membrii comunității ASE, reprezentanți ai Băncii 

Naționale a României. 

Un alt moment inedit a fost Dialogul „Despre arte și carte în Anul European al Patrimoniului 

Cultural”, cu participarea unor invitați de excepție: Alex Ștefănescu - scriitor, critic și istoric 

literar, Irina Margareta Nistor - critic de film, și Tudor Călin Zarojanu - scriitor și jurnalist.  

Evenimentul a avut loc vineri, 16 martie, încheind lucrările Forumului printr-o dezbatere 

deosebit de interesantă pe teme culturale.  
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Decernarea Burselor Regale studenților ASE 

În data de 13 martie a.c., în Aula Magna a avut loc Ceremonia de acordare a Burselor 

Regale „Regele Carol I" și „Regina Elisabeta", oferite de către Alteța Sa Regală, 

Principele Radu al României, în prezența conducerii ASE, a cadrelor didactice și a studenților. 

Bursa „Regina Elisabeta" a fost câștigată de Olga Bodrug, studentă în anul III licență, la 

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, iar Bursa „Regele Carol I" - de Ilie 

Laurenţiu Pătraşcu, student în anul II licență, la Facultatea de Administrație și Management 

Public.  

Bursele Regale se acordă anual, fiind fondate de Majestatea Sa Margareta, Custodele 

Coroanei, și Principele Radu în anul 2015 și acordate unor studenți ai ASE cu rezultate 

remarcabile, dar care se află într-o situație materială precară. 
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Asigurarea de către CA al ASE a fondurilor necesare creșterilor salariale 

Guvernul României a hotărât ca, începând cu 1 martie, să se înregistreze o nouă mărire a 

salariilor în învățământul superior (cu 20% pentru salariul de bază). În acest context, în data 

de 14 martie a.c., Consiliul de Administrație al ASE a discutat în detaliu diferite variante 

privind noua mărire a salariilor personalului din ASE și a identificat și aprobat soluțiile 

optime pentru asigurarea sursei de finanțare pentru creșterea salariilor cu respectarea 

prevederilor legale, astfel încât toți angajații să beneficieze de salarii mărite. 

 

Dezbatere susținută de dr. Gregory Porumbescu, de la Universitatea Rutgers 

Pe 14 martie a.c., la invitația Centrului de Studii Americane din ASE, prof. univ. dr. Marius 

Profiroiu, Prorector responsabil cu Relațiile internaționale, a avut o întâlnire cu dr. Gregory 

Porumbescu, Director al Centrului pentru transparență și guvernare, Școala de Afaceri Publice 

și Administrație, Universitatea Rutgers – Newark, care a susținut o prelegere pentru membrii 

comunității academice – cadre didactice și studenți – despre transparența și calitatea 

guvernării și despre o serie de teme de interes general pentru administrația publică. 
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Acord de parteneriat între ASE și PricewaterhouseCoopers  

Pe 16 martie a.c., a fost semnat, la sediul ASE, Acordul de parteneriat dintre ASE și 

PricewaterhouseCoopers (PwC) de către reprezentanții celor două instituții, prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și domnul Ionuț Simion, Country manager partner, PwC 

România. PricewaterhouseCoopers devine, astfel, partener al ASE într-o serie de evenimente 

din seria ASE 105 ani, ASE Alumni, Gala ASE 2018, sesiunea de comunicări științifice 

studențești, precum și alte manifestări dedicate studenților. ASE și PricewaterhouseCoopers 

vor realiza studii de cercetare în parteneriat, iar specialiștii din cadrul PwC vor susține cursuri, 

workshopuri și conferințe organizate de ASE, studenții noștri având posibilitatea de a-și 

efectua stagiile de practică în cadrul PwC. 

 

  

 

Conferința „Incluziunea financiară – de la vorbe la fapte” 

În data de 16 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE, a  participat la 

conferința cu tema „Incluziunea financiară - de la vorbe la fapte”, eveniment organizat de 

Banca Națională a României și care face parte din proiectul internaţional „Global Money 

Week”. La conferință au participat: Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, Ministrul Finanţelor 

Publice, Eugen Teodorovici, Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, Preşedintele 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, Leonardo Badea, Preşedintele Asociaţiei Române a 

Băncilor, Sergiu Oprescu, şi Directorul General al Mastercard România, Cosmin 

Vladimirescu. Subiectele dezbătute au vizat teme de interes general, în vederea consolidării și 

dezvoltării incluziunii financiare, precum și modalități de elaborare a unei strategii naționale 

în domeniul educației financiare.  
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Interviu  cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor în Revista „Economistul”  

În luna martie a.c., Revista „Economistul” nr. 3/ 2018 a publicat un amplu interviu cu        

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, având ca teme de dezbatere performanțele 

internaționale ale ASE, prespective de conlucrare cât mai bună între mediul de afaceri, mediul 

universitar și de cercetare și instituțiile statului, rolul estențial al universităților în domeniul 

cercetării și în oferirea de soluții pentru teme economice de actualitate. De asemenea, 

Rectorul ASE a discutat despre valorile și obiectivele ASE, perspectivele pe care universitatea 

le deschide, în condițiile în care ASE se bucură de cea mai bună reputație în rândul 

angajatorilor, precum și argumentele pe care ASE le oferă în asumarea rolului complex de pol 

regional de educație și cercetare științifică avansată la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est. 

Interviul poate fi citit pe site-ul publicației: http://www.economistul.ro/civilizatie/dincolo-de-

performantele-internationale-este-necesara-conlucrarea-cat-mai-buna-intre-mediul-de-afaceri-

mediul-universitar-si-de-cercetare-si-institutiile-statului-5587/.  

 

România la Centenar 

În data de 15 aprilie, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat, la Palatul 

Cotroceni, la evenimentul „România la Centenar”, organizat de către Administrația 

Prezidențială. Rectorul ASE a prezentat Președintelui României programul manifestărilor 

organizate și dedicate de ASE Centenarului României pe parcursul întregului an. Acestea vor 

promova, fără festivism exagerat, cu decență și patriotism, mesajul prin care tinerii trebuie 

ajutați să cunoască, înțeleagă, respecte și iubească istoria țării lor. 

 

 

Prima sesiune internațională de testare a cunoștințelor de limbi străine 

În perioada 16-18 martie, ASE a desfășurat, prin partenerul său strategic, Universitatea 

Economică de Stat din Sankt Petersburg (UNECON), Centrul de limbi străine și testare a 

http://www.economistul.ro/civilizatie/dincolo-de-performantele-internationale-este-necesara-conlucrarea-cat-mai-buna-intre-mediul-de-afaceri-mediul-universitar-si-de-cercetare-si-institutiile-statului-5587/
http://www.economistul.ro/civilizatie/dincolo-de-performantele-internationale-este-necesara-conlucrarea-cat-mai-buna-intre-mediul-de-afaceri-mediul-universitar-si-de-cercetare-si-institutiile-statului-5587/
http://www.economistul.ro/civilizatie/dincolo-de-performantele-internationale-este-necesara-conlucrarea-cat-mai-buna-intre-mediul-de-afaceri-mediul-universitar-si-de-cercetare-si-institutiile-statului-5587/
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cunoștințelor lingvistice „Lingua Franca”, și Centrul de limba și cultura rusă din ASE, prima 

sesiune din țară de testare a cunoștințelor de limba rusă, în urma absolvirii căreia 

candidații obțin Certificatele sistemul de stat, eliberate în Federația Rusă. Examenul a cuprins 

toate nivelurile scalei de competenţe lingvistice, definite în Cadrul European Comun de 

Referinţă pentru Limbi (CECRL). ASE devine, astfel, prima universitate din România, care 

organizează astfel de sesiuni cu eliberarea certificatelor sistemului de testare ale statului 

respectiv. Au participat studenți și cadre didactice din ASE, dar și absolvenți și alte categorii 

de candidați din toată țara, cărora acest certificat le este necesar pentru angajare și evoluție în 

carieră. Certificatele urmează a fi înmânate, celor ce vor întruni punctajul necesar, în cursul 

lunii aprilie de către reprezentanții UNECON. Comisia de experți de la UNECON a fost 

primită de către prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector cu relații internaționale, în cadrul 

unei întrevederi de lucru.  

            

 

ASE a participat la cea de-a XXII-a ediție a Târgului RIUF 

În perioada 17-18 martie a.c., ASE a participat la cea de-a XXII-a ediție a Târgului  RIUF – 

„The Romanian University Fair”, cel mai mare târg internațional de universități din Europa 

de Sud Est, alături de peste 120 universități și instituții educaționale. Evenimentul a avut loc 

la Sala Palatului, unde reprezentanții ASE au prezentat programele de studii universitare ale 

facultăților ASE pentru anul universitar 2018-2019.   
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Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul" în vizită la ASE 

În data de 19 martie a.c., Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată a organizat, sub 

genericul “România 100”, o întâlnire cu tema „România în Anul Centenarului. Instituții în 

dialog”, având ca invitați membrii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul", singura unitate a 

Armatei României care îndeplinește misiuni de ceremonii și onoruri militare la cel mai înalt 

nivel, și reprezentanți ai Centrului Militar Zonal București. Discuțiile au vizat rolul NATO și 

importanța Armatei Române ca instituție. Au luat cuvântul conf. univ. dr. Grigore Piroșcă, 

decanul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, locotenent Narcis Grigoraș, locotenent 

Isabela Ecaterina Diaconu, sergent-major Victor Târâș, plutonier-adjutant principal Călin 

(Centrul Militar Zonal București), colonel Bogdan Cernat, comandantul Brigăzii 30 Gardă 

„Mihai Viteazul". Participanții au asistat la o demonstrație de mânuire de armament 

prezentată de către Detașamentul Drill-team al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, sub 

coordonarea Sergentului Major Andrei Panaitescu. 

 
 

Simpozionul „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Regatul României – context    

geopolitic, cultural și implicații economice" 

Pe 23 martie a.c., în cadrul manifestărilor organizate în ASE sub genericul "România 100"  

s-a desfășurat, în Aula Magna, Simpozionul "100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 

Regatul României - context geopolitic, cultural și implicații economice", eveniment 

organizat de Muzeul ASE și Facultatea de Management - Departamentul de Filosofie și 

Științe Socioumane. În deschidere, a luat cuvântul prof. univ.dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

ASE. La eveniment au fost prezenți: dr. Constantin Corneanu, președinte al Asociaţiei 

Europene de Studii Geopolitice şi Strategice „Gheorghe I. Brătianu”, Diana Ciugureanu-

Zlatan, președinte-fondator al Uniunii Scriitorilor Europeni de Limba Română, Veronica 

Pirlea-Conovali, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română, profesor 

de istorie la Colegiul de Coregrafie din Republica Moldova, Ștefan Sofronovici, cercetător la 
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Academia de Științe a Moldovei, Valeriu Mocanu, interpret de muzică populară și muzică 

ușoară, Larisa Munteanu, membră a Alianței pentru Centenarul Marii Uniri. Întâlnirea a fost 

moderată de conf. univ. dr. Ion Vorovenci, directorul Muzeului ASE. 

  

Sesiunea științifică studențească - ediția 2018 

În perioada 22-23 martie a.c., s-au desfășurat lucrările Sesiunii științifice studențești. În 

acest an, s-au înscris 1771 de studenți cu 819 lucrări la secțiunea licență și 141 de studenți cu 

137 de lucrări la secțiunea masterat.  Biroul Consiliului de Administrație a aprobat 

organizarea a 35 de secțiuni pentru studenții de la programele de licență și 7 secțiuni pentru 

studenții de la programele de masterat, pentru fiecare secțiune fiind acordat câte un premiu 

pentru locurile I, II, III și două mențiuni. Cuantumul premiilor oferite de conducerea 

universității a fost de 360 de lei pentru premiul I, 285 de lei pentru premiul al II-lea, 210 lei 

pentru premiul al III-lea și 180 de lei pentru fiecare mențiune. În afara acestor premii, 

studenții participanți au beneficiat de pachete substanțiale de mâncare oferite de ASE, precum 

și de alte premii oferite de partenerii și sponsorii facultăților ASE. 
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Cea de-a XII-a ediție a „International Conference on Business Excellence” – ICBE 2018 

În perioada 22-24 martie a.c., în ASE s-a desfășurat cea de-a XII-a ediție a „International 

Conference on Business Excellence” – ICBE 2018, organizată de către Departamentul 

pentru Administrarea Afacerilor - UNESCO din cadrul Facultății de Administrarea 

Afacerilor, cu predare în limbi străine, în parteneriat cu Societatea pentru Excelență în Afaceri 

(Society for Business Excellence). Conferința Internațională "Business Excellence" este deja 

recunoscută ca fiind un eveniment internațional important, ce reunește în fiecare an peste 200 

de reprezentanţi ai mediului academic, cercetători, specialiști din mediul de afaceri, studenți 

doctoranzi și o serie de invitați speciali și personalități de prestigiu din țară și din străinătate. 

 

  

 

Săptămâna Porților Deschise la ASE  

În perioada 26 - 30 martie a.c., ASE a organizat Săptămâna Porților Deschise, eveniment 

ajuns la a V-a ediție, care este dedicat elevilor claselor a XII–a din liceele și colegiile 

economice și naționale din București și din țară, interesați să devină studenți la ASE. Cu acest 

prilej, s-a prezentat oferta educațională a Universității și s-au oferit elevilor detalii despre 

programele de studii și modalitatea de admitere la licență 2018, precum și materiale 

informative oferite de Serviciul Marketing și Comunicare și de facultățile ASE. Elevii au avut 
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ocazia de a dialoga direct cu cadre didactice și studenți și de a afla informații despre 

facilitățile vieții studențești la ASE și oportunitățile profesionale de care pot beneficia ca 

viitori absolvenți.  

În cursul Săptămânii Porţilor Deschise, Palatul ASE a fost vizitat de un număr de peste 1800 

de elevi din 42 colegii și licee din Bucureşti şi judeţele: Argeş, Bacău, Botoşani, Călăraşi, 

Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Praova, Teleorman, Vaslui, Vâlcea. 

Mulțumim echipelor de conducere și cadrelor didactice de la liceele și colegiile ai căror elevi 

ne-au vizitat în această săptămână, precum și studenților voluntari de la ASE care s-au 

implicat în buna desfașurare a acestei campanii de informare! Sperăm ca mulți dintre elevii pe 

care i-am primit cu porțile deschise în această perioadă să devină studenții noștri! 

 

  

 

Centrul Teritorial ASE de la Deva - Zilele Porţilor Deschise 

În perioada 26-28 martie a.c., Caravana ASE, formată din prof. univ. dr. Ioan Radu și lector 

univ. dr. Sorin Burlacu, a organizat Zilele Porților Deschise la Centrul Teritorial ASE de 

la Deva, pentru prezentarea ofertei educaţionale a ASE în vederea pregătirii concursului de 

admitere din sesiunea iulie 2018. Evenimentele organizate cu acest prilej au fost: 

- Pe 26 martie s-a desfășurat o întâlnire cu delegația Universității din Trento, Italia, 

condusă de dl. Tiziano Salvatero, profesor la Facultatea de Management. Pe parcursul 
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întâlnirii, delegaţia italiană şi-a manifestat dorința ca Universitatea din Trento să 

încheie un parteneriat cu ASE București, prin Facultatea de Management.  

- Pe 26 martie au avut loc și o serie de intâlniri la sediul Centrului Teritorial ASE de la 

Deva cu peste 280 de elevi de clasa a XII-a din cadrul a cinci licee, aceștia fiind 

informați despre oferta educațională a universității, precum și despre avantajele de a 

urma ciclul de licență, specializarea Management, la Deva. Evenimentul a fost 

mediatizat de postul de televiziune ANTENA 1. 

- Pe 27 martie, Caravana ASE a vizitat trei licee din județul Hunedoara și a avut întâlniri 

cu peste 200 de elevi, însoțiți de membri din conducerea unităților de învățământ și de 

reprezentanți ai corpului profesoral. 

- Pe 27 martie a avut loc o întâlnire de lucru la sediul Prefecturii Județului Hunedoara, 

la care au participat dl. Tiberiu Fabius Kiszely - Prefectul județului, dna. Crinela 

Gafton - Director General la Camera de Comerț și Industrie a jud. Hunedoara, dl. 

Nicolae Fara - Director Executiv al AJOFM Hunedoara și alți reprezentanți ai 

autorităților locale, care şi-au manifestat dorinţa de a contribui la intensificarea 

prezenţei Centrului Teritorial ASE de la Deva în mediul de afaceri. 

 

 

 

 

Sesiuni de instruire privind facilitățile de documentare oferite de Biblioteca ASE 

În luna martie a.c., Biblioteca ASE a organizat sesiuni de instruire destinate studenților de la 

programele de studii universitare de licență și masterat. Temele abordate în cadrul acestor 

sesiuni de instruire au cuprins prezentări ale serviciilor și facilităților oferite de bibliotecă, 

servicii electronice, resurse electronice pentru informare și documentare, baze de date cu 

publicații periodice și modalități de accesare (inclusiv prezentarea serviciului acces mobil). 
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ASER a sărbătorit 20 de ani de la înființare 

Pe 27 martie a.c., organizația studențească ASER – Asociația Studenților Economiștilor din 

România, înființată de studenții din ASE, a marcat împlinirea a 20 de ani printr-un eveniment 

desfășurat la Palatul Parlamentului, în cadrul căruia prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector 

- Relații cu mediul economico-social și viața studențească, a transmis un mesaj de felicitare 

din partea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, pentru întreaga activitate desfășurată, 

pentru susținerea și implementarea proiectelor dedicate tinerilor de succes și pentru 

oportunitățile de dezvoltare a competențelor profesionale ale studenților și absolvenților.        

La rândul său, ASER a oferit conducerii ASE un trofeu aniversar, în semn de apreciere pentru 

susținerea activităților desfășurate de această organizație studențească. 

 

 
 

Prezentarea Raportului anual al Rectorului ASE 

În data de 28 martie a.c., în cadrul ședinței Senatului Universitar, prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, a prezentat „Raportul anual privind starea universității pentru 

anul 2017”, care redă, cu minuțiozitate, în cele 300 de pagini, modalitățile și rezultatele 

realizării planului managerial al actualei echipe de conducere în anul 2017. Raportul se referă 

la activitatea întregii comunități a ASE, ale cărei eforturi se regăsesc în rezultatele bune 

înregistrate în perioada la care se face referire. Raportul a fost dezbătut cu interes și a fost 

validat în unanimitate de către membrii Senatului. 
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Decernarea Diplomei „Meritul universitar – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. 

Florian Bercea  

În data de 28 martie a.c., în cadrul ședinței Senatului Universitar al ASE, a avut loc 

decernarea Diplomei „Meritul universitar – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. 

Florian Bercea, de la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. 

Evenimentul a fost dedicat aniversării a 80 de ani, dintre care peste 55 de ani de carieră 

didactică, a prof. univ. dr. Florian Bercea. Această distincție i-a fost conferită pentru întreaga 

sa activitate științifică și didactică prestigioasă de formare a multor generații de specialiști și 

de promovare a valorilor învățământului economic. Prof. univ. dr. Florian Bercea este o 

personalitate marcantă a lumii universitare, un reputat specialist, care a contribuit substanțial 

la dezvoltarea piețelor financiar din România. 

 

  

  

 

Conferința „International Finance and Banking Conference” - FIBA 2018 

În perioada 29-30 martie a.c., Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori a 

organizat cea de-a XVI-a ediție a „International Finance and Banking Conference” - 

FIBA 2018. Evenimentul a fost deschis în modernul amfiteatru „Grigore Moisil” de către 
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prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector – 

Relații cu mediul economico-social și viața studențească. Vorbitori invitați: Josef C. Brada, 

Profesor emerit – Arizona State University, SUA și prof. univ. dr. Florin Georgescu, Prim-

viceguvernator al Băncii Naționale a României. Participanți din România și din străinătate au 

dezbătut pe teme de mare actualitate, în cadrul următoarelor secțiuni: finanțe și investiții 

corporative, finanțe publice, piețe și instituții financiare, stabilitate macroeconomică, sistemul 

bancar, asigurări.  

 

  

 

Dezbaterea cu tema „Viitorul Politicii Agricole Comune în contextul noului cadru 

financiar multianual” 

În data de 30 martie a.c, a avut loc, în modernul amfiteatru „Grigore Moisil”, dezbaterea cu 

tema „Viitorul Politicii Agricole Comune în contextul noului cadru financiar 

multianual”, un eveniment care face parte din campania „Dialoguri europene” - dezbateri 

publice în vederea pregătirii Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Întâlnirea a 

fost organizată de Institutul European din  România, instituție publică aflată în coordonarea 

Ministerului Afacerilor Externe, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

București. La eveniment au participat Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE, Victor Negrescu, Ministru delegat pentru Afaceri 

Europene, Ministerul Afacerilor Externe, prof. univ. dr. Valeriu Tabără, Președinte Academia 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu – Șișești”, Dănuț Păle, deputat, 

Vicepreședinte Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, prof. univ. dr. Gabriela Drăgan, director general Institutul European din România, 

Cecilia Alexandri, Director, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, Daniela 

Giurcă, cercetător, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, Alexandra Toderiță, 

director, Centrul Român de Politici Europene, prof. univ. dr. Gabriel Popescu de la Facultatea 

de Economie Agroalimentară și a Mediului, alături de alți reprezentanți ai administrației 
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publice, ai grupurilor de analiză a politicilor, ai mediului academic și de cercetare, ai societății 

civile, ai asociațiilor profesionale din agricultură și industria alimentară, masteranzi, 

doctoranzi, mass-media etc. 

 

 

 

 

Doing Business in the USA and Romania 

 

Bucharest Business School, prin intermediul programului MBA Romano-Canadian i-a avut 

invitați între 29.03 și 30.03.2018 pe studenții MBA de la Drexel University LeBow College 

of Business din Philadelphia, Statele Unite ale Americii. Aceștia au vizitat sediul 

programului MBA Romano-Canadian si împreuna cu studenții MBA ai Bucharest Business 

School au participat la evenimentul „Doing Business in the USA and Romania” moderat de 

către domnul decan Alin Angheluță si de către doamna profesor Stacey Klein.  

În dimineața zilei de 30 martie, invitații de la Drexel University LeBow College of Business, 

împreună cu studenți ai programului MBA Româno-Canadian, însoțiți de coordonatorul 

programului, domnul Vasile Alecsandru Strat au vizitat compania Bitdefender unde au avut 

plăcerea să îl întâlnească pe domnul Florin Talpeș și să înțeleagă de la acesta și de la 

reprezentanții echipei companiei strategia și poziționarea unuia dintre liderii mondiali ai 

domeniul securității informatice. 
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ASE a găzduit Adunarea Generală a ANOSR 
 

În data de 30 martie a.c., în Aula Magna a avut loc Adunarea Generală a ANOSR - Alianța 

Națională a Organizațiilor Studențești din România. Evenimentul a fost deschis de prof. 

univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și a reunit peste 150 de lideri ai studenților din 

întreaga țară și reprezentanții celor 98 de organizații studențești membre ANOSR din 17 

centre universitare. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Academiei de Studii Economice 

din București, al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, al 

Sindicatului Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și 

al Asociației Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune. În cadrul evenimentului 

au fost dezbătute probleme actuale ale sistemului de învățământ superior românesc și au fost 

analizate activitățile ANOSR în vederea planificării evenimentelor care marchează Centenarul 

României. 

   

Profesor al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune numit Fulbright 

Ambassador 

Prof. univ. dr. Cătălin Albu, cadru didactic la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune din ASE, a fost numit recent Fulbright Ambassador pentru o perioadă de cinci ani, 

începând cu 22 martie a.c., alături de alţi 14 reprezentanţi ai celor mai prestigioase universităţi 

din România. Prof. univ. dr. Cătălin Albu a obţinut o bursă Fulbright Senior la Universitatea 

din Dayton, Ohio, în 2010 şi a continuat să colaboreze cu Comisia Fulbright Româno-

Americană pe diverse proiecte. Decernarea a avut loc cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de 

activitate a respectivei instituţii, fiind găzduită de Ministerul Afacerilor Externe. Pe această 

cale, felicităm încă o dată Comisia Fulbright Româno-Americană şi îi urăm mult succes în 

activităţile sale viitoare.  
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Workshopuri organizate în ASE 

 Pe 6 martie a.c., Facultatea de Business și Turism a organizat evenimentul 

„COOPERAȚIA - o posibilă ‹cheie› pentru viitorul tău". Evenimentul s-a înscris 

în eforturile pe care reprezentanții CENTROCOOP le fac pentru sensibilizarea 

tinerilor față de potențialul extraordinar al acestui sector de activitate. La întâlnire au 

participat reprezentanți ai CENTROCOP și ai Facultății de Business și Turism.  

 În cadrul seriei de evenimente „Povești care te inspiră”, pe 15 martie a.c., în 

Amfiteatrul „Grigore Moisil” din Clădirea Virgil Madgearu s-a desfășurat un 

workshop intitulat „Management financiar&organizațional", susținut de Irina 

Dobre, Director Financiar la OMV Petrom, iar pe 29 martie, Jaco Fok, Chief 

Innovation OMV Petrom, a susținut workshop-ul „Open innovation: from startup to 

large corporations". 

  

 Pe 15 martie a.c., Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a organizat workshop-

ul cu tema „Ce trebuie să știu despre primul meu contract de muncă?". Studenţii 

au aflat o multitudine de informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile angajaților, ale 

angajatorului, la contractul de muncă, formele, funcţionalitatea şi valoarea acestuia, 
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precum şi alte informaţii cu privire la o relaţie corectă, sănătoasă şi legală între angajat 

şi angajator.  

În zilele de 20 martie și 21 martie a.c., Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a 

organizat mai multe sesiuni de coaching şi dezvoltare personală, în parteneriat cu 

Facultatea de Business şi Turism: „Managementul timpului”, și cu Facultatea de 

Management: „Fii propriul tău manager - gestionează-ţi eficient resursele!”.  

Pe 28 martie a.c., Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat împreună 

cu Facultatea de Management o sesiune de coaching și dezvoltare personală cu tema 

„Fii propriul tău manager – pentru succes dezvoltă-ți competențele socio-

emoționale”, la care au participat studenții anului I. 

 Pe 21 martie a.c., ASE București, prin Departamentul de Limbi Moderne și 

Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, a organizat 

masa rotundă cu tema „Noi tendințe la nivel european în domeniul descrierii 

competențelor și rolurilor profesorilor”, un eveniment desfășurat în cadrul unui 

proiect al Consiliului Europei. La întâlnire au participat profesori universitari de la 

universități din Canada, Elveția, Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia. Temele 

de dezbatere s-au axat pe dinamica rolurilor profesorului în procesul de 

internaționalizare, precum și pe noile tendințe la nivel european de armonizare a 

descriptorilor competențelor profesorilor. Discuțiile au continuat pe     22-23 martie în 

cadrul evenimentului intitulat „ECML Regional Workshop”, co-organizat de ASE și 

Centrul European de Limbi Moderne (ECML). 

 Pe 27 martie a.c., în ASE a avut loc un nou workshop organizat prin programul 

„MindCraft Academy”, intitulat „Cash Management” și susținut de domnul Victor 

Roșu, Director Global Transaction Banking BRD. Programul „Mindcraft Academy by 

BRD” se adresează studenților, atât celor care vor să devină viitori angajați în 

industria financiar-bancară, cât și celor interesați de antreprenoriat.  

 

Ședințe CA 

 În data de 14 martie a.c., în cadrul ședinței CA, au fost discutate și supuse dezbaterii 

următoarele: aprobarea raportului privind soluționarea petițiilor – semestrul II anul 

2017; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului propriu 

pentru situații de urgență al Academiei de Studii Economice din București; aprobarea 

Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București privind 

starea universității – anul 2017; aprobarea Raportului cu privire la execuţia bugetului 
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de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la finele anului 2017; 

aprobarea cuntumului burselor acordate studenţilor pentru semestrul II al anului 

universitar 2017-2018; aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în căminele 

Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2018-2019; 

aprobarea propunerii de modificare a Metodologiei privind tipurile de taxe percepute 

de Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2018 – 2019; aprobarea propunerii 

de modificare a Metodologiei privind tipurile de taxe percepute de Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, anul universitar 2017-2018; aprobarea modificării 

Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a 

studiilor de licenţă şi masterat; modificarea Regulamentului privind activitatea 

didactică pentru studiile universitare de licență; modificarea Regulamentului privind 

activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat; aprobarea încadrării 

programului de masterat Managementul Afacerilor Mici și Mijlocii, locul de 

desfășurare - Deva, în domeniul de masterat Management; aprobarea acordării 

dreptului de a deveni titular în cadrul Şcolii doctorale Management doamnei Madlena 

Nen; aprobarea solicitării doamnei prof. univ. dr. Corina Cace și a doamnei asist. univ. 

dr. Olivia Cristina Rusu privind desfășurarea de activități didactice, în regim de plata 

cu ora, la alte universități; aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul 

universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu; aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul 

universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Universitatea din București; 

aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – 

Nicolae Xenopol” pentru Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din 

Bucureşti; aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu 

medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Universitatea Politehnica din București; 

aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – 

Nicolae Xenopol” pentru Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; aprobarea 

propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae 

Xenopol” pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti; 

aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – 

Nicolae Xenopol” pentru Universitatea de Vest din Timișoara; aprobarea propunerii 

de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; aprobarea propunerii de 

acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru 
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Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din 

Bucureşti; aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu 

medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice și 

Medicină Veterinară din Bucureşti; aprobarea propunerii de acordare a diplomei 

„Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi; aprobarea propunerii de acordare a diplomei 

„Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Craiova; aprobarea propunerii de acordare a diplomei 

„Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Târgu Mureş; aprobarea propunerii de acordare a diplomei 

„Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Universitatea 

Naţională de Muzică din Bucureşti; aprobarea propunerii de acordare a diplomei 

„Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Autoritatea pentru 

Supraveghere Financiară; aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul 

universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Universitatea din Petroşani; 

aprobarea propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – 

Nicolae Xenopol” pentru Universitatea Transilvania din Braşov; aprobarea propunerii 

de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur –Nicolae Xenopol” 

pentru Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București. 

 În data de 27 martie a.c., în cadrul Ședinței CA on-line, au fost discutate și aprobate 

următoarele aspecte: desfășurarea de activități didactice la alte universități, în 

semestrul II al anului universitar 2017-2018, de către următoarele cadre didactice: 

prof. univ. dr. Dobrea Cătălin Răzvan, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza din 

București”- Programul postuniversitarManagementul strategic al afacerilor interne; 

prof. univ. dr. Năstase Marian, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza din 

București” - Programul postuniversitar Managementul strategic al afacerilor interne; 

modificarea pentru ziua de 10.04.2018 a graficelor activităților aferente anului 

universitar 2017-2018, la programele de studii universitare de licență - organizate la 

formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă; programele universitare de 

licență organizate la forma de învățământ la distanță; programele universitare de 

masterat; programele universitare de doctorat, organizate la formele de învățământ cu 

frecvență și cu frecvență redusă; prin art. 26(4) din Contractul colectiv de muncă 

nr.503/2017 la nivel de grup de unități din  sectorul de activitate “Învățământ 

superior” se stabilește a treia zi de Paști ca zi nelucrătoare; validarea calificărilor şi 
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introducerea în RNCIS a programelor de studii universitare de masterat aferente 

calificărilor, după cum urmează: 

a.      Managementul resurselor umane în sectorul public, calificarea Managementul 

resurselor umane în sectorul public; 

b.      Excelență în business și servicii/ Excellence in business and services (engleză), 

calificarea Excelență în business și servicii; 

c.       Managementul relațiilor cu clienții/ Customer Relationship Management 

(engleză), calificarea Managementul relațiilor cu clienții; 

d.      Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global, 

calificarea Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global; 

e.       Comerț exterior, calificarea Comerț exterior; 

4.      Corectarea erorii materiale la planurile de învățământ aferente programului de 

masterat Informatică economică, promoția 2015-2017 pentru anul II de studii, sem. 2 

(la disciplina Practică de specialitate, au fost înscrise eronat un număr de 3 săptămâni 

în loc de 14 săptămâni). 

 

Dragi colegi, membri ai comunității noastre universitare! 

Suntem în preajma Sărbătorilor Pascale. În curând ne vom regăsi toți, la casele noastre, 

împreună cu cei dragi, sărbătorind cu smerenie Bucuria Învierii Domnului.  

Vă doresc ca Lumina și căldura Paștelui să vă aducă sănătate, liniște și mulțumire 

sufletească, fericire și armonie în tot ce este important pentru dumneavoastră! 

Sărbători Fericite! 

Cu drag, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 

 

 


