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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 10/ OCTOMBRIE  2018 
 

Deschiderea noului an universitar la Academia de Studii Economice din București 

Pe 1 octombrie a.c., în Aula Magna a Palatului ASE, a avut loc Festivitatea de deschidere a 

anului universitar 2018-2019 la nivel de ASE, eveniment la care au participat membri din 

conducerea universității, a facultăților, cadre didactice, studenți, precum și invitați de la 

instituții de învățământ preuniversitar din țară.  

În deschidere, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a urat celor prezenți un an 

universitar al excelenței profesionale, care să asigure progresul fiecărui membru al comunității 

academice și a făcut referire la poziționarea tot mai bună a Academiei de Studii Economice din 

București în cele mai prestigioase clasamente din lume. De asemenea, au luat cuvântul         

prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului Universitar al ASE, dl. Leonardo Badea, 

Președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, prof. univ. dr. Florin Georgescu,        

Prim-viceguvernator BNR, prof. Roxana Carmen Ionescu, Director al Colegiului Economic 

„Virgil Madgearu” și drd. Dragoș Andrei Stoica – președinte USASE, care au încurajat 

studenții ASE să-și urmeze visele cu responsabilitate și să persevereze în domeniul pe care 

doresc să-l studieze, pentru a deveni cei mai buni profesioniști de pe piața românească și nu 

numai. 

În cadrul festivităţii au fost premiaţi studenţii de anul I cu cele mai mari medii de admitere la 

programele universitare de licenţă, alături de directorii sau reprezentanţii colegiilor/liceelor 

absolvite de studenţii respectivi. De asemenea, au fost prezenţi la festivitate şi au primit 

Diplome de Excelenţă directorii colegiilor/liceelor din ţară ai căror absolvenţi au devenit în 

număr mare studenţi în anul I ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti.     

În urma concursului de admitere din acest an, facultăţile ASE îşi deschid porţile pentru peste 

5.300 de noi studenţi la programele universitare de licenţă cu frecvenţă şi peste 700 de boboci 

http://www.ase.ro/
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la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Totodată, ASE are peste 3.000 de noi studenţi 

la programele universitare de masterat şi aproximativ 170 de noi studenţi doctoranzi.  

Pe parcursul zilei de 1 octombrie, au avut loc și ceremoniile de deschidere a noului an 

universitar la nivelul facultăților ASE, la care au participat reprezentanți ai conducerii 

facultăților, membrii comuntății academice, precum și invitați din mediul economico-social, 

parteneri în procesul de formare a studenților.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti ocupă locul I în România în domeniul 

Ştiinţelor sociale, conform clasamentului „Times Higher Education World University 

Rankings 2019 by Subject” 

Academia de Studii Economice din Bucureşti este prezentă în clasamentul Times Higher 

Education World University Rankings 2019 by Subject, ocupând locul 501-600 în lume şi 

locul 1 în România în domeniul Ştiinţelor sociale, urmată fiind de Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi şi de Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca.  



CA ‒ Buletin Informativ nr. 10/ octombrie  2018 3 
 
 

De asemenea, universităţile partenere din Consorţiul Universitaria – Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş 

Bolyai” din Cluj Napoca şi Universitatea din Bucureşti – se poziţionează pe locul 501+ în lume 

în domeniul Administrarea afacerilor şi economie. 

Clasamentul analizează cele mai bune universităţi de cercetare şi predare din lume pe baza unui 

set de indicatori care evaluează calitatea predării şi a mediului de învăţare, calitatea, volumul şi 

impactul cercetării ştiinţifice, gradul de internaţionalizare a universităţii şi relaţia cu mediul de 

afaceri. Rezultatele pot fi consultate la următoarele linkuri: 

Ştiinţe sociale:  

• https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-

ranking/social-sciences 

Administrarea afacerilor şi economie: 

•  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-

ranking/business-and-economics 

 

  

 

Deschiderea anului universitar la Centrul Teritorial Deva 

Pe 2 octombrie a.c., a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019 la 

Centrul Teritorial Deva al ASE, în cadrul căruia studenții au început cursurile programului de 

studii universitare de licență de Management. La eveniment au participat prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, 

dl. Nicolae-Florin Oancea, primarul Devei, studenți și cadre didactice. A fost prezentă o 

delegaţie a conducerii Universității Artois, din orașul Arras, Franţa, şi a Universității din 

Trento, Italia, precum şi reprezentanţi ai Primăriei oraşului Arras din Franţa.  

Deschiderea anului marchează începutul unor colaborări ale universităților din Franța și Italia 

cu ASE Deva în planul programelor de studii, al mobilităților de studenți și de cadre didactice. 

https://tes.us17.list-manage.com/track/click?u=8e09f1eff5b946b07c80f522d&id=b726ef250b&e=614fd76826
https://tes.us17.list-manage.com/track/click?u=8e09f1eff5b946b07c80f522d&id=b726ef250b&e=614fd76826
https://tes.us17.list-manage.com/track/click?u=8e09f1eff5b946b07c80f522d&id=6c82cb7aeb&e=614fd76826
https://tes.us17.list-manage.com/track/click?u=8e09f1eff5b946b07c80f522d&id=6c82cb7aeb&e=614fd76826
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Această colaborare oferă cadrul propice analizării oportunităților de parteneriat dintre ASE 

București și universitățile străine, pe de o parte, și administrația publică locală din județul 

Hunedoara și, în primul rând, din municipiul Deva, pe de altă parte. 

 „Începând cu acest an universitar, diplomele obținute de studenții de la Deva, ceea ce 

reprezintă o premieră națională, vor avea și recunoaștere internațională. Studenții care vor 

absolvi Centrul Teritorial Deva al ASE București vor putea să își continue studiile fie în Franța, 

fie în Italia. Ceea ce este, însă, cel mai important, este faptul că licențele obținute la Deva vor 

avea dublă recunoaștere, de către statul român și de către cel francez și, respectiv, cel italian. 

Acest aspect înseamnă o mare deschidere pentru tinerii care vor termina studiile universitare la 

Deva”, a declarat primarul Nicolae-Florin Oancea.  

La început de an universitar, pe 3 octombrie a.c., a avut loc la Primăria Deva conferința cu 

tema „Rolul învățământului superior economic în dezvoltarea economico-socială a 

județului Hunedoara”, eveniment la care a participat delegația ASE, condusă de                 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector. Discuțiile dintre reprezentanții mediului academic și de 

afaceri și administrația locală s-au axat pe teme legate de adaptarea ofertei educaționale la 

tendințele pieței muncii, urmărind astfel pregătirea specialiștilor în domeniile care ajută la 

dezvoltarea comunității locale. 
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Semnarea unui Acord de parteneriat între Ministerul Mediului și Academia de Studii 

Economice din București 

În data de 1 octombrie a.c., în cadrul festivității de deschidere a anului universitar,                

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și doamna Grațiela Gavrilescu,              

Viceprim-ministru și Ministrul Mediului, au semnat un Acord de parteneriat prin care 

studenții Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului vor putea efectua stagii de 

practică la Ministerul Mediului și la instituțiile aflate în subordine sau coordonare.  

 

  

 

 

Conferința de lansare a programului „Smart Start USA” în ASE 

Pe 2 octombrie a.c., la Academia de Studii Economice din București a avut loc Conferința de 

lansare a programului „Smart Start USA - Soluții eficiente de finanțare pentru 

internaționalizarea afacerilor românești”, organizată de Fundația Laufer în parteneriat cu 

ASE și Camera de Comerț și Industrie a României. Programul este destinat facilitării accesului 

IMM-urilor din România și Europa de Est pe piața americană. La eveniment au participat 

antreprenori, miniștri, secretari de stat, ambasadori și membri ai Corpului Diplomatic.  

Au luat cuvântul prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-

social și viața studențească, Ștefan Radu Oprea - Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat, Petru Bogdan Cojocaru - Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 

E.S. Hans Klemm - Ambasadorul SUA în România, Mihai Daraban - Președinte CCIR și 

reprezentanți ai mediului de afaceri din România. 
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ASE a participat la Conferința „Competențele de mâine!” 

Pe data de 3 octombrie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru Relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, a participat la Conferința „Competențele de mâine!”, 

eveniment organizat în cadrul Universității Politehnica din București de către Camera Franceză 

de Comerț și Industrie în România (CCIFER), Ambasada Franței în România, Institutul francez 

din București, Agenția Universitară a Francofoniei și Consiliul Național al Rectorilor. 

Dezbaterile s-au axat pe teme legate de necesitatea dezvoltării programelor academice care să 

răspundă nevoilor companiilor, precum și găsirea unor soluții pentru sistemul de angajare a 

tinerilor care să poată face față provocărilor de pe piața muncii. Invitatul de onoare al 

conferinței a fost domnul Jean-Paul de Gaudemar, Rector al Agenției Universitare a 

Francofoniei.  

 

Participarea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, la Reuniunea Consiliului 

Național al Rectorilor găzduită de Universitatea Politehnica din București 

În data de 4 octombrie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat la 

lucrările Consiliului Național al Rectorilor, desfășurate la Universitatea Politehnica din 

București în cadrul manifestărilor ocazionate de sărbătorirea a 200 de ani de la înființarea 

acestei universități.  

Dezbaterile CNR au vizat probleme de actualitate privind situația învățământului 

superior românesc. La eveniment a participat domnul Klaus Iohannis, Președintele României.   

În contextul adunării festive, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a transmis un 

mesaj aniversar din partea comunității academice a ASE și a înmânat o plachetă aniversară în 

semn de apreciere a activității și prestigiului primei universități tehnice a țării. 
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Deschiderea cursurilor programului de studii postuniversitare „Managementul Strategic 

al Ospitalității” 

Pe 4 octombrie a.c., a avut loc deschiderea celei de a doua serii a cursurilor programului de 

studii postuniversitare „Managementul Strategic al Ospitalității", organizat de Academia 

de Studii Economice din București în parteneriat cu École Hȏtelière de Lausanne. Urăm succes 

noilor cursanți și cadrelor didactice!  
 

 

 
 

Workshop ProQuest Day 
 
Biblioteca ASE, în colaborare cu Enformation (reprezentant ProQuest în România), a organizat 

Workshop-ul cu tema ProQuest Day în data de 4 octombrie 2018, în Sala Robert Schuman. 

Agenda workshop-ului a inclus prezentarea Platformei ProQuest Central (conținut 

multidisciplinar, fulltext) utilizată în cadrul instituțiilor de învățământ pentru activitatea de 

informare, cercetare și documentare.  
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În cadrul evenimentului participanții au descoperit noi facilități ale platformei ProQuest 

Central, actualizări, produse și componente dezvoltate pornind de la nevoile și așteptările 

utilizatorilor. 

Sesiunile au fost susținute de către Eva Czegledi (Account Manager) și Martin Blomkvist 

(Book Specialist). Au fost prezentate colecțiile de arhive și carte electronică, noile resurse 

electronice (Alexander Street) și modul în care conținutul video poate susține predarea și 

cercetarea. La eveniment au participat prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu - prorector pentru 

Cercetare științifică, dezvoltare și inovare, cadre didactice, profesioniști din alte universități și 

institute de cercetare, utilizatori ai platformei ProQuest Central. Academia de Studii Economice 

din București beneficiază de acces la platforma ProQuest Central în cadrul proiectului Anelis 

Plus 2020. 

 

 
Participarea ASE la Târgul „Romanian International University Fair” (RIUF) 

În zilele de 6-7 octombrie a.c., ASE a participat la cel mai mare târg internațional de 

universități din Europa de Sud Est – „Romanian International University Fair” (RIUF), 

alături de peste 120 de universități și instituții educaționale. Cei interesați au vizitat standul 

ASE, unde au primit materiale informative, elaborate de Direcția Relații Internaționale și 

Serviciul Marketing și Comunicare, au purtat discuții directe cu reprezentanți ai universității 

despre oferta educațională și despre oportunitățile profesionale de care beneficiază studenții și 

absolvenții facultăților ASE.  
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Întâlnire cu asociațiile studențești 

Academia de Studii Economice din București susține activitatea asociațiilor studențești care se 

implică activ în dezvoltarea profesională și socială a studenților universității. Astfel, în data de 

10 octombrie, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, împreună cu membri ai echipei de 

conducere a universității s-a întâlnit cu asociațiile studențești care își desfașoară activitatea în 

folosul studenților ASE. În cadrul acestei întâlniri s-au discutat proiectele, acțiunile și 

activitățile pe care asociațiile le au în plan pentru acest an universitar, precum și problemele 

întâmpinate de aceste organizații în trecut, în ideea remedierii acestora. Au participat la 

întâlnire reprezentanții: USASE, ASEAM, BOS, ASER, ASCIG, SISC, VIP și AIESEC. 

 

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice! 

În data de 10 octombrie a.c., membrii Biroului Consiliului de Administrație al ASE s-au întâlnit 

într-un cadru festiv pentru a-i felicita pe colegii care au promovat concursul pentru posturile 

didactice și pe acela pentru acordarea burselor postdoctorale. Succes și împliniri profesionale 

tuturor!   
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Workshop „100 de ani de la Marea Unire. Despre oameni, idei si concepte” 

Pe 11 octombrie a.c., Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată a organizat workshopul 

intitulat „100 de ani de la Marea Unire. Despre oameni, idei si concepte”. Printre invitați     

s-au numărat reprezentanți ai Armatei Române, ai Direcției Generale de Jandarmi, ai 

Batalionului 495 Parașutiști „Căpitan Ștefan Soverth” și ai Batalionului 151 Infanterie „Lupii 

Negri”.  

 

 
 

Prelegerea „Standardele internaționale și a patra revoluție industrială” 

Pe 12 octombrie a.c., Facultatea de Business și Turism din cadrul ASE, împreună cu 

Organismul Național de Standardizare din România (ASRO) și Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră - CCOC, a organizat o prelegere cu tema: „Standardele internaționale și 

a patra revoluție industrială”, invitat special dl. Sergio Mujica – Secretar General al 

Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). 

 

ASE a participat la cel mai mare exercițiu medical cu acțiune în teren din Europa,   

SEISM 2018 (IGSU Romania) – MODEX 2018 (UE) 

În perioada 13-17 octombrie a.c., ASE a participat cu 135 de voluntari la cel mai mare 

exercițiu cu acțiune în teren din Europa, SEISM 2018 (IGSU România) – MODEX 2018 

(UE). Această acțiune face parte din proiectul „Academia Speranței – Voluntariat din iubire 

pentru Viață”, un proiect educativ de pionierat, realizat în parteneriat de către ASE și 

Departamentul pentru Situații de Urgență. Obiectivul exercițiului a constat în testarea și 

îmbunătățirea capacității de răspuns a sistemului românesc și european de intervenție la 

dezastre cu victime multiple. La exercițiu au participat echipe medicale specializate din UE 



CA ‒ Buletin Informativ nr. 10/ octombrie  2018 11 
 
 

(Austria, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, România, Slovacia, Suedia) și din afara 

acesteia, scenariile rezolvate de către aceste echipe necesitând implicarea unui număr 

impresionant de voluntari cu rol de victime în diferite ipostaze. Felicitări colegilor și studenților 

ASE care au participat la acest exercițiu, comunitatea ASE susținând perfecționarea pregătirii 

forțelor de intervenție în vederea salvării de vieți în cazul unor incidente cu victime multiple! 

 

   

 

Inaugurare spații reamenjate în clădirea FABIZ 

În cadrul parteneriatului dintre Academia de Studii Economice din București și compania Ernst 

&Young, s-a dezvoltat o relație de colaborare consistentă între Facultatea de Administrare a 

Afacerilor, cu predare în limbi străine, și compania Ernst &Young. Astfel, în ultimii ani, a fost 

creat modulul de management consulting, împreună cu specialiști de la EY, destinat studenților 

din anii terminali, precum și clubului auditorilor, pentru studenții de la licență. 

Ca o realizare deosebită a acestei cooperări, Ernst &Young a decis să amenajeze două spații în 

cadrul clădirii Victor Slăvescu, respectiv un co-working space la parterul clădirii, unde studenții 

să poata studia și socializa, cât și o sala de curs de 80 de locuri, dotată cu tehnologie de ultima 

oră. Inaugurarea acestor spații a avut loc cu ocazia deschiderii noului an universitar. 
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Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în Ziarul Financiar 

În data de 15 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat Ziarului 

Financiar un interviu referitor la rolul orelor de antreprenoriat și de practică în mediul 

academic. În interviu se subliniază faptul că Academia de Studii Economice din București este 

într-o permanentă conexiune cu partenerii din mediul economico-social, care susțin formarea 

tinerei generații de antreprenori prin eforturi comune pentru integrarea studenților și 

absolvenților pe piața forței de muncă.  

Astfel, Rectorul ASE arată că toate programele de licență ale universității noastre oferă ore de 

antreprenoriat, în cadrul cărora studenții primesc informații atât de la cadrele didactice, cât și de 

la specialiști în domeniu, implicați în derularea acestor activități: „Intenţia noastră este de a 

avea un cadru didactic, în paralel cu un om din zona de afaceri care să predea aceste noţiuni”. 

De asemenea, orele de practică și workshop-urile organizate în parteneriat cu mediul de afaceri 

sunt foarte bine apreciate: „Acum avem 85 de ore de practică pentru anul II şi încercăm să 

ajungem la 160 de ore. La seminarii invităm specialişti din mediul de afaceri să ţină cursurile. 

Noi punem la dispoziţie sălile. Sunt pline de fiecare dată“, a declarat prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor. 

 

Lansare de carte în ASE 

Pe 15 octombrie a.c., în ASE a avut loc lansarea cărții „Băncile centrale, Criza și Postcriza. 

România și Uniunea Europeană încotro?”, scrisă de prof. univ. dr. Daniel Dăianu, membru 

în consiliul de administraţie al BNR. Alături de autor, au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, Acad. Aurel Iancu, prof. univ. dr. Aura Socol, prof. univ. dr. Cristian 

Păun, dr. Andrei Mocearov, profesor asociat la ASE București. În cadrul lansării au fost 

abordate subiecte de actualitate legate de criza financiară, etapa post-criză, demersurile 

necesare pentru o dezvoltare competitivă a politicii macro-economice în România, precum și 

importanța rolului pe care îl joacă instituțiile responsabile și băncile centrale pentru restabilirea 

unui echilibru marcoeconomic durabil.   
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Masă rotundă dedicată dezvoltării relațiilor financiar-economice româno-ruse  

În data de 18 octombrie a.c., Camera de Cooperare Economică şi Culturală Româno-Rusă şi 

Grupul de Presă BURSA, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, 

Asociaţia Financiar Bancară pentru Cooperare EuroAsiatică şi Uniunea Întreprinzătorilor şi 

Industriaşilor din Federaţia Rusă, au organizat masa rotundă dedicată dezvoltării relaţiilor 

financiar-economice româno-ruse cu tema: „România şi Rusia în căutare de noi formate de 

cooperare”. Temele dezbătute au vizat aspecte actuale privitoare la cooperarea economică 

dintre România și Rusia, oportunitățile pe care le oferă piața Rusiei pentru distribuitori și 

producători, sectorul agroindustrial, tehnologiile IT și inovațiile în acest domeniu și sprijinul pe 

care îl oferă statul român pentru investitori. La eveniment au participat reprezentanți ai unor 

mari firme rusești și românești, specialiști în domeniul bancar și industrial, investitori etc. 

 

 

 
 

Sesiuni de instruire privind facilitățile de informare-documentare oferite de Biblioteca 

ASE  

La începutul anului universitar 2018-2019, pe durata lunii octombrie, Biblioteca ASE a 

organizat o serie de Sesiuni de instruire pentru studenții de la programele de studii universitare 
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de licență, masterat și doctorat pentru a veni în sprijinul acestora cu informaţii utile privind 

sursele de documentare disponibile în bibliotecă în vederea pregătirii pe durata anului 

universitar, susținerii examenelor și elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor. Participanții au 

aflat detalii despre serviciile și facilitățile oferite de Biblioteca ASE, condiții de acces, tipuri de 

colecții, resurse electronice, servicii electronice de bibliotecă, platforme de reviste în format 

fulltext, modalități de accesare, serviciul de acces mobil la resurse. Sesiunile au fost promovate 

în instituție și în mediul on-line, precum și cu sprijinul cadrelor didactice și prodecanilor 

responsabili cu cercetarea, astfel încât s-a înregistrat prezența unui număr semnificativ de 

studenți. Biblioteca și-a propus permanentizarea acestor tipuri de acțiuni, modalitate directă de 

formare a utilizatorilor. 

 

 
 

Participarea ASE la sesiunea de comunicări științifice cu tema „Potențial și realitate în 

agro-economia rurală” 

În data de 18 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. 

Gabriel Popescu, Directorul Departamentului de Economie Agroalimentară și a Mediului, au 

participat la cea de-a 4-a sesiune de comunicări științifice cu tema „Potențial și realitate în 

agro-economia rurală”, dedicată sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 și organizată 

de Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”. 
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Întâlnirea conducerii ASE cu șefii structurilor administrative 

Pe 23 octombrie a.c., a avut loc în Sala Virgil Madgearu întâlnirea conducerii ASE cu șefii 

structurilor administrative, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de organigrama 

instituțională, precum și de buna organizare și funcționare a tuturor unităților administrative din 

ASE. 

 

  

A XIV-a ediție a Conferinței Internaționale de Administrație si Management Public 

În perioada 25-26 octombrie 2018, Facultatea de Administrație și Management Public din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București a organizat cea de a 14-a ediție a 

„Conferinței Internaționale Administrație și Management Public” cu titlul „Human 

Resource Management and Public Organizational Performance”. 

Conferința a fost deschisă de prof. univ. dr. Elvira Nica, decan, și i-a avut ca invitați speciali    

(în calitate de keynote speakers) pe: prof. univ. dr. Anthony McDonnell, directorul 

Departamentului de Management și Marketing din cadrul Cork University Business School, 
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Irlanda, cu lucrarea „Value Enhancement: Moving from Human Resource Management to 

Talent Management”, și pe prof. univ. dr. emerit Roger Hamlin de la Michigan State 

University, USA, cu lucrarea „Intersectoral relationships and the demand for a new public 

sector human resource”. De asemenea, au fost reprezentanți și din mediul de business, precum 

dna Corina Biholar, HR Business Partner Coordinator, BRD. 

La conferință au participat 63 de profesori, cercetători și practicieni din 6 țări (România, 

Irlanda, SUA, Franța, Republica Slovacă și Republica Moldova). În cadrul conferinței au fost 

organizate trei secțiuni paralele la care au fost prezentate 49 de lucrări. 

Dintre temele abordate de participanți în cadrul conferinței amintim: Sustainable Human 

Resources Management as a Dynamic Organizational Capability and Human Resources and 

Social Capital for Sustainable Development, Challenges for Strategic Human Resource 

Management in Global Context and Human Resource Management and High Performance in 

the Public Sector, New Trends in Human Resource Management Development and 

Transformation in Public Administration for an Effective Governance and Human Resource 

Management, Information Technology and Competitive Edge. 

 

  
 

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor la Universitatea Transilvania din Braşov 

În perioada 25-28 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

lucrările Consiliului Naţional al Rectorilor, găzduit de Universitatea Transilvania din 

Brașov.  

Reuniunea CNR a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate celor 70 de ani de la înfiinţarea 

Universităţii Transilvania. Cu acest prilej, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a transmis un 

mesaj de felicitare din partea comunității academice a ASE și a înmânat o plachetă aniversară 
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ca recunoaștere a rezultatelor obținute de Universitatea Transilvania în activitățile educaționale, 

culturale și științifice desfășurate. 

De asemenea, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a semnat la Brașov un 

Memorandum între ASE și Turkmen State Institute of Economics and Management în cadrul 

întâlnirii reprezentanților Consiliului Național al Rectorilor cu conducerile unor universități din 

China și Turkmenistan. Extinderea ariei geografice a contactelor externe ale ASE face parte din 

politica de internaționalizare a universității noastre.  

 

  
 

Forumul Democrației Europene în ASE 

Pe 26 octombrie a.c., ASE a găzduit „Forumul Democrației Europene”, cel mai amplu spațiu 

de discuție pe teme de interes european și național dedicat tinerilor. Evenimentul a fost 

organizat de Biroul Parlamentului European, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și 

Sportului - România, Grupul Tineretului European pentru Schimbare (GEYC) și Asociația      

Pro Democrația, cu sprijinul Academiei de Studii Economice din București și al Institutului 

European din România. 

În cadrul evenimentului a luat cuvântul prof. univ. dr. Roxana Sârbu, prorector pentru 

Activitate didactică, dezbaterile vizând subiecte legate de promovarea valorilor democratice 

europene, de inițiativele Parlamentului European în domeniile majore de interes pentru tineri, 

dar și de modalitățile prin care aceștia pot deveni mai implicați în viața comunității.  



18 CA ‒ Buletin Informativ nr. 10/octombrie 2018 
 
 

 
 

Cursuri suplimentare gratuite pentru studenții din anul I 

ASE oferă și în acest an universitar studenților din anul I de la programe universitare de licență 

posibilitatea de a urma cursuri suplimentare gratuite de microeconomie și matematică. Acestea 

se desfășoară săptămânal, pe toata perioada semestrului I și urmăresc reducerea abandonului 

școlar după primul semestru sau an universitar din cauza nepromovării examenelor la aceste 

discipline. 

 

Oportunități remunerate pentru studenții ASE 

ASE oferă studenților săi oportunitatea de a desfășura pe parcursul anului universitar curent 

activități remunerate în diverse departamente administrative, după cum urmează : 

• 30 de locuri pentru studenţii de la programele de studii universitare de licenţă şi masterat, 

reprezentând cazuri sociale, care să desfășoare activități în cadrul universității și să 

primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București, care să le permită plata 

taxei de şcolarizare;  

• 60 de locuri pentru studenţii dornici să se implice în activităţi în interesul Academiei de 

Studii Economice din București: 20 de burse de performanță pentru implicarea în activități 

extracurriculare (pentru studenții de la programele de licență sau de la programele de 

masterat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, care beneficiază de finanțare de la 

buget) și maxim 40 de burse din venituri proprii, în funcție de solicitări, după caz.  

Selectarea studenţilor beneficiari a avut loc pe parcursul lunii octombrie a.c. 
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Vernisaj în ASE 

În data de 29 octombrie a.c., ASE a găzduit vernisajul expoziției de pictură a artistului Florin 

Șuțu, intitulată „Memoria privirii”; prezentator - doamna Doina Mândru. 

Florin Şuţu este membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România, fiind absovent al 

Academiei de Artă Bucureşti, clasa profesorului Ion Sălişteanu. Din 1997 artistul a organizat 

mai multe expoziţii personale, dar a participat şi la cele de grup, în ţară şi în afara acesteia, la 

Salonic în Grecia, la Lom în Bulgaria sau la Moscova în Rusia.  

În perioada 15 octombrie – 29 noiembrie a.c., expoziția poate fi vizitată la etajele 1 și 2 ale 

Galeriei de artă contemporană „Cecilia Cuțescu Storck” din Clădirea Ion N. Anglescu. 

 

  

 

Masă rotundă în ASE 

În data de 31 octombrie a.c., Muzeul ASE și Departamentul de Filosofie și științe socioumane 

din cadrul Facultății de Management au organizat masa rotundă intitulată „Destinul unui orfan 

de război, atașat comercial la Legația Regală a României din Berlin”. Cu acest prilej, a avut loc 

și lansarea cărții „Marin C. Firu - O biografie româno-germană, 1910-1975”, ediție bilingvă, în 

română și germană, semnată de Angelika Schütz. Invitați: Angelika Schütz – Germania,      

conf. univ. dr. Ștefan-Dominic Georgescu, Director al Departamentului de Filosofie și științe 

socioumane, conf. univ. dr. Ion Vorovenci – moderator. 
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Participarea ASE la „Cea mai mare lecție de educație financiară din lume” 

În data de 31 octombrie a.c., de Ziua Mondială a Economisirii, ASE a participat, cu câteva sute 

de studenți prezenți în amfiteatrele sale, la inițiativa Băncii Comerciale Române „Cea mai 

mare lecție de educație financiară din lume”, care și-a propus să reunească simultan oameni 

din toate colțurile României, care să fie învățați cum să își planifice optim bugetele personale și 

să utilizeze cât mai eficient banii lor. România a obținut, cu această ocazie, titlul GUINNESS 

WORLD RECORDS™ pentru cea mai mare lecție de educație financiară din lume. Cu această 

inițiativă a BCR & Școala de bani, 13.230 de persoane din 25 de orașe din țară au fost 

participanți la doborârea recordului mondial.  

 

        
 

Ședințe CA 

• În data de 4 octombrie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost 

dezbătute și aprobate următoarele puncte: aprobarea alocării celor 9 locuri suplimentare 

pentru studii universitare de doctorat, dintre care două cu bursă, la forma de învățământ 

cu frecvență, pentru anul universitar 2018-2019, conform adresei Ministerului Educației 

https://www.facebook.com/scoaladebanibcr/?__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A195529883835960%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIxOTU1Mjk4ODM4MzU5NjAiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%225cb4a29421763a90baf5a85d0d473cb3%22%7D%7D&__xts__%5B1%5D=68.ARAQ26WW3AcA2tIJD6SZ3M_OIRKo3Jd-N-TCeOX_hQmTQBEGildJFUlP4ESeZ9KCPjqH77uG-2GkKPctvjgK1mkD1T7fb-07w_UjReym6eJK9zGflc1KXpxPW_sYLTJQF5pZY6wqjvJQVF-YHgktpfMbqSRYbFWMZqvHWTz7wM_i3OtQnbOGjsDA1Hv19_ZNu_hyfafe8dZG3EfNR0li2JlVySs&__tn__=KH-R&eid=ARAjLtCEh2TTYvelfkxepVCfFhAGqM6Kgdd2Y17ccqJSo77QOo_83qGjzO2YOox9a0HFURQTzMo2SP5a&fref=mentions
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Naționale nr. 8888/2.10.2018, pentru candidații înscriși la sesiunea de admitere iulie 

2018; aprobarea realocării celor 5 locuri finanțate din fonduri ASE, neocupate la 

concursul de admitere la studii universitare de postdoctorat, sesiunea septembrie 2018. 

• În data de 11 octombrie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost 

dezbătute și aprobate următoarele puncte: aprobarea reducerii regiei ASE, de la 20% la 

13%, în bugetul aferent programului de studii postuniversitare „Strategic Hospitality 

Management”, pentru promoția 2018-2019; aprobarea modificării Comisiei de 

monitorizare și avizare a rezultatelor cazării pentru anul universitar 2018-2019; 

aprobarea planului de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și 

dezvoltare profesională continuă „Simulare decizională de gestiune”, forma de 

învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune; diverse. 

• În data de 24 octombrie a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următoarele puncte: aprobarea posturilor didactice scoase la concurs în 

semestrul I, anul universitar 2018-2019; aprobarea criteriilor minimale pentru susținerea 

tezelor de doctorat; aprobarea numărului de locuri și teme pentru sesiunea noiembrie 

2018 de admitere la doctorat CPV; aprobarea comisiilor de concurs pentru admiterea la 

doctorat noiembrie 2018; aprobarea numărului de gradaţii de merit scoase la concurs 

pentru anul universitar 2018-2019 şi repartizarea acestora pe departamente 

administrative; aprobarea calendarului concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit  

pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea  acordurilor de colaborare internațională; 

aprobarea  scoaterii la concurs a posturilor didactice auxiliare și nedidactice; aprobarea 

tarifelor de plata cu ora pentru cursurile postuniversitare; aprobarea rapoartelor privind 

cheltuielile neeligibilie pentru contractele finanțate din fonduri nerambursabile și 

stabilirea măsurilor de soluționare; aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității 

personalului didactic; diverse. 

• În data de 31 octombrie a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următoarele puncte: aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Academiei de Studii Economice din București; aprobarea modificării 

Structurii organizatorice de educație și de cercetare și a Structurii organizatorice a 

serviciilor tehnico-adminstrative din cadrul Academiei de Studii Economice din 

București; discutarea măsurilor de îmbunătățire a activităților didactice rezultate în urma 

ședințelor departamentelor didactice; aprobarea acordării titlului de profesor emerit 
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pentru cadrele didactice; aprobarea acordării salariilor diferențiate pentru șefii de 

compartimente. 

 

Prof.  univ.  dr. Nicolae ISTUDOR  

Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE  
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