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Academia de Studii Economice din București este cea mai bună universitate din România în
domeniul Economie și Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject
2021.
Academia de Studii Economice din București se situează pe locul 401- 450 în lume și pe primul
loc la nivel național în subdomeniul Economie și Econometrie, conform prestigiosului
clasament QS World University Rankings by Subject 2021, dat publicității joi, 4 martie 2021.
Conform aceluiași clasament, ASE este în top 501-550 la nivel internațional și pe locul al doilea
în România în subdomeniul Business și Management.
Felicităm membrii comunității noastre academice cu ocazia acestui rezultat, care reflectă
activitatea noastră comună, și ne manifestăm încrederea deplină în potențialul nostru de a ne situa
pe poziții tot mai bune în clasamentele internaționale!
Prezența în clasament a tuturor universităților membre ale Consorțiului Universitaria validează și
de data aceasta reputația academică a consorțiului, calitatea activității cadrelor didactice, a
studenților și absolvenților acestuia și a rezultatelor în domeniul cercetării de top din România.
QS World University Rankings reprezintă unul dintre cele mai importante clasamente
internaționale de ierarhizare valorică a universităților pe diferite domenii. QS World University
Rankings by Subject cuprinde în acest an 1453 de universități și un total de 51 de discipline,
grupate în cinci mari domenii. Clasamentul evaluează și ierarhizează instituțiile de învățământ
superior în baza unei metodologii care ia în considerare criterii referitoare la reputația
academică, reputația în rândul angajatorilor, calitatea cercetării derulate (reflectată prin numărul
de citări ale lucrărilor publicate de membrii instituțiilor universitare) și indicele Hirsch.
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Apariții în presă: ASE – în topul QS World University Rankings by Subject 2021
Știri pe surse - https://www.stiripesurse.ro/clasamentul-celor-mai-bune-institutii-de-studiieconomice-din-lume-pe-ce-loc-se-afla-ase_1674860.html
Agerpres - https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2021/03/04/clasamentul-qs-world-universitysubdomeniul-economie-ase-pe-locul-401-450-in-lume-pe-primul-loc-la-nivel-national--672190
Bizlawyer - https://www.bizlawyer.ro/stiri/studenti/clasamentul-qs-world-university-subdomeniul-economie-ase-pe-locul-401-450-in-lume-pe-primul-loc-la-nivel-national
G4media.ro - https://www.g4media.ro/clasamentul-qs-international-al-universitatilor-dupadomenii-de-studiu-romania-are-prezenta-zero-la-specializari-ca-educatia-dreptul-administratiasau-stiintele-politice.html
Edupedu.ro - https://www.edupedu.ro/ultima-ora-clasamentul-qs-international-al-universitatilordupa-domenii-de-studiu-romania-are-prezenta-zero-la-specializari-ca-educatia-dreptuladministratia-sau-stiintele-politice/
Curs de guvernare - https://cursdeguvernare.ro/qs-world-university-rankings-ase-bucuresti-ceamai-buna-universitate-din-romania-in-domeniul-economie-si-econometrie.html
BucurestiBusiness - https://bucurestibusiness.ro/ase-bucuresti-cea-mai-buna-universitate-dinromania-in-economie-si-econometrie-clasamentul-qs-rankings-by-subject2021/?related_post_from=12871
Incisiv de Prahova - https://www.incisivdeprahova.ro/2021/03/04/ase-este-in-top-501-550-lanivel-international/
24 de ore - https://24-ore.ro/2021/03/04/ase-se-situeaza-pe-locul-401-450-in-lume-si-pe-primulloc-la-nivel-national-in-subdomeniul-economie-si-econometrie/
Ziareaz.ro - https://ziareaz.ro/stiri/24-ore/articol/ase-se-situeaza-pe-locul-401-450-in-lume-si-peprimul-loc-la-nivel-national-in-subdomeniul-economie-si-econometrie
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Hotnews.ro - https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24644928-academia-studii-economice-dinbucuresti-cea-mai-buna-universitate-din-romania-domeniul-economie-econometrie.htm
Moneybuzz.ro - https://moneybuzz.ro/ase-bucuresti-este-cea-mai-buna-universitate-din-romaniain-domeniul-economie/
News București - https://newsbucuresti.ro/qs-world-university-rankings-ase-bucuresti-cea-maibuna-universitate-din-romania-in-domeniul-economie-si-econometrie/

Grupul oficial de Facebook al USASE pentru Admiterea la ASE 2021
În luna martie a.c., a fost lansată pagina oficială de Facebook despre Admiterea 2021, unde
studenți voluntari de la USASE se întâlnesc cu candidații la programele universitare de licență,
oferindu-le informații și răspunsuri legate de modalitatea de admitere și viața și statutul de student
la ASE.

Sesiune de informare organizată de Direcția Managementului Cercetării și Inovării
În data de 3 martie a.c., Direcția Managementului Cercetării și Inovării a organizat pe Zoom o
sesiune de informare despre verificarea antiplagiat, în cadrul căreia studenții au primit detalii
despre verificarea oficială și instrucțiunile de urmat pentru acest proces.
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Caravana „Admitere ASE 2021”
La începutul lui martie a.c., ASE a demarat cea de-a zecea ediție a Caravanei „Admitere la ASE”.
Pe parcursul întregii luni, echipa ASE s-a deplasat în peste 80 de colegii și licee din țară, din
următoarele localități: Alexandria, Brăila, Buzău, Călărași, Câmpulung, Câmpina, Constanța,
Focşani, Galați, Găești, Moreni, Oltenița, Pitești, Ploiești, Pucioasa, Râmnicu Sărat, Roșiori de
Vede, Slatina, Slobozia, Târgoviște, Tecuci și Urziceni. Reprezentanții Serviciului Marketing și
Comunicare de la ASE s-au întâlnit cu cadre didactice și elevi din clasele a XII-a și au distribuit
materiale de informare despre oferta educațională a celor 12 facultăți ale ASE și Admiterea 2021
la programele universitare de licență. Caravana continuă în luna aprilie, în colegiile și liceele din
București.
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Atelier de lucru „Etapele digitalizării”
În data de 03 martie, a.c. Direcția Relații Internaționale, prin Biroul ERASMUS+, a organizat un
atelier online cu tema „Etapele digitalizării", pornind de la nevoia de continuare a procesului
digitalizării început în cadrul programului de mobilități ERASMUS+, și ca parte integrantă a
procesului de eficientizare a activităților biroului, ale direcției în relația cu celelalte structuri
departamentale din ASE. Contextul este unul general, și anume recomandările și solicitările
Comisiei Europene de digitalizare. Atelierul a fost susținut de Alin Niță - cofondator FivePlus
Solutions și Aurelian-Iuscu, Managing Partener la Business Future Solutions
Conferința anuală a proiectului de cercetare „Empowerment through liquid integration of
migrant youth in vulnerable conditions” (MIMY)
În data de 4 martie a.c. proiectul de cercetare „Empowerment through liquid integration of
migrant youth in vulnerable conditions” (MIMY) a marcat un an de derulare prin organizarea
Conferinței anuale. La eveniment au participat partenerii proiectului din România, Asociația
Novapolis și Asociația MEPEI, alături de reprezentanți ai instituțiilor cu rol decisiv în
managementul și implementarea politicilor legate de imigrație în România: Mara Roman
(Reprezentanța Comisiei Europene), cms. Tudor Badea

(Ministerul de Interne, Inspectoratul

General pentru Imigrări), Gabriela Leu (UNHCR) și Bogdan Preda (Consiliul Național Român
pentru Refugiați). În deschiderea evenimentului, la care au participat peste 50 de persoane,
reprezentanți ai mediului de afaceri şi studenți, au vorbit din partea ASE prof. univ. dr. Alina
Dima, prorector cercetare științifică, dezvoltare si inovare și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv,
prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, expert în proiect. Prof. univ. dr.
Monica Roman, manager de proiect, a prezentat rezultatele analizelor cantitative, micro și macro
economice, care arată decalajele dintre tinerii nativi și refugiați în ceea ce privește rata sărăciei,
accesul la educație sau la piața muncii. Mai mult, modelele derulate nu au demonstrat efecte
semnificative ale tinerilor imigranți

în țările europene asupra variației ratei șomajului sau

numărului de tineri NEET. Aceste concluzii relevante deopotrivă pentru cercetători și decidenți au
fost diseminate și în mass media națională, evenimentul fiind acoperit de agenția de presă Hotnews
și de Canalul de știri Digi24. Rezultatele au fost discutate într-o masă rotundă moderată de lect.
dr. Vlad Roșca, iar cuvântul de încheiere a fost adresat de drd. Valentin Lazar, director DMCI.
Proiectul de cercetare MIMY este finanțat prin programul CE HORIZON 2020, prin GA 870700.
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Academia de Studii Economice din București urcă pe primul loc în România în clasamentul
THE Emerging Economies Universities Rankings 2021
Academia de Studii Economice din București și-a continuat trendul ascendent în prestigiosul
clasament Times Higher Education Emerging Economies Universities Rankings, în pofida
activității în condițiile dificile, specifice contextului pandemic, și urcă pe locul 1 între
universitățile românești și în segmentul 201-250 la nivel internațional, conform ediției 2021.
Apărută la data de 9 martie, a.c., aceasta reunește 606 de universități de cercetare intensivă și
predare din 48 de țări cu economie emergentă din lume.
Adresăm felicitări cordiale tuturor membrilor comunității noastre universitare care au contribuit la
obținerea acestui rezultat de echipă și ne exprimăm speranța menținerii noastre viitoare pe aceste
poziții fruntașe, care aduc multiple beneficii universității noastre.
Universitățile din clasament au fost clasificate după 13 indicatori de performanță, grupați pe
activitatea de predare (30%), de cercetare (30%), impactul rezultatelor cercetării (20%), activitatea
internațională (10%) și transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic (10%).
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Apariții în presă: ASE in THE Emerging Economies Universities Rankings 2021

REUSITA.RO - https://www.reusita.ro/business/627-ase-bucuresti-locul-1-in-clasamentul-times-highereducation-emerging-economies-universities-rankings-2021
BUCURESTIBUSINESS - https://bucurestibusiness.ro/ase-bucuresti-primul-loc-in-clasamentul-timeshigher-education-emerging-economies-universities-rankings/

HOTNEWS - https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24655271-topul-times-higher-educationpentru-tarile-economii-emergente-ase-bucuresti-singura-primele-250-nivel-international-alte-12universitati-romanesti-sunt-prezente.htm
AGERPRES - https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/03/10/comunicat-de-presa-academiade-studii-economice-bucuresti--675305
G4 media.ro - https://www.g4media.ro/13-universitati-romanesti-incluse-in-clasamentul-timeshigher-al-universitatilor-din-tari-cu-economii-emergente-doar-trei-figureaza-in-jumatateasuperioara-a-rankingului-majoritatea-la-co.html
Pescurt.ro - http://pescurt.ro/stiri-actualitate/13-universitai-romaneti,-incluse-in-clasamentultimes-higher-al-universitailor-din-ari-cu-economii-emergente-doar-trei-figureaza-in-jumatateasuperioara-a-rankingului-majoritatea-la-coada_10-03-2021_16069488
DCNews - https://www.dcnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti--locul-1-dinromania-in-clasamentele-mondiale_806717.html
Newsweek - https://newsweek.ro/educatie/nici-o-universitate-romaneasca-in-primele-200-intopul-statelor-cu-economie-emergenta-ungaria-are4?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ultimaora
News20.ro - https://www.news20.ro/topul-times-higher-education-pentru-tarile-cu-economiiemergente-ase-bucuresti-singura-in-primele-250-la-nivel-international-ce-alte-12-universitatiromanesti-sunt-prezente-educatie.html
Perfect style.ro - https://www.perfect-style.ro/topul-times-higher-education-pentru-tarile-cueconomii-emergente-ase-bucuresti-singura-in-primele-250-la-nivel-international-ce-alte-12universitati-romanesti-sunt-prezente/
Alephnews - https://alephnews.ro/inregistrare/stirile-de-la-ora-15-00-prezentate-de-oana-despa10-martie-2021/
Realitatea.net - https://www.realitatea.net/stiri/actual/academia-de-studii-economice-urca-intopul-mondial-al-universitatilor_6048e4c785f9c57a1659ef17
Ziareaz.ro
https://ziareaz.ro/stiri/bursa/articol/ase-liderul-invatamantului-economic-si-deadministratie-publica-din-europa-de-sud-est
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Pescurt.ro
http://pescurt.ro/stiri-educatie/ase,-liderul-invatamantului-economic-si-deadministratie-publica-din-europa-de-sud-est_11-03-2021_16070436
Bursa.ro
https://www.bursa.ro/ase-liderul-invatamantului-economic-si-de-administratiepublica-din-europa-de-sud-est-67244243

Editura ASE la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, ediția martie 2021
În perioada 1-31 martie a.c., Editura ASE a participat cu un stand virtual la Târgul de Carte
Gaudeamus Radio România, ediție desfășurată exclusiv online. Evenimentele organizate sub
egida ASE au putut fi urmărite pe www.gaudeamus.ro și pe pagina de Facebook Radio România
Gaudeamus. În cadrul târgului, Editura ASE a propus următoarele lansări de carte:


12 martie - Lansarea cărții „Monografie statistică a Academiei de Studii Economice
din București. 100 de promoții de absolvenți”, volumele 1 și 2.

Volumul 1 – Coordonator: Nicolae Istudor, autori: Emilia Gogu, Alexandru Isaic-Maniu, Ion
Vorovenci și Volumul 2 – Coordonator: Nicolae Istudor, autori: Emilia Gogu, Dumitru Miron,
Alexandru Isaic-Maniu, Ion Vorovenci
Au participat la eveniment prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului Universitar al
ASE, conf. univ. dr. Emilia Gogu, prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu, conf. univ. dr. Ion
Vorovenci și conf. univ. dr. Irina Elena Petrescu.
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14 martie - Lansarea cărții „Virgil Madgearu. Profesorul, omul cetății, doctrinarul”,
apărută în colecția „Personalități ale ASE”, editori: Dumitru Miron, Mihai Korka,
argument: Nicolae Istudor, autori: Dumitru Miron, Mihai Korka, Mihail Oprițescu, George
Șerban-Oprescu, Liana Badea, Grigore Ioan Piroșcă, Andreas Stamate-Ștefan, Ion
Vorovenci, Sorin Dumitriu.

În cadrul lansării de carte au luat cuvântul prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului
Universitar al ASE, prof. univ. dr. Mihai Korka, prof. univ. dr. George Șerban-Oprescu și conf. univ.
dr. Ion Vorovenci.

Pe 15 martie a avut loc un dublu eveniment editorial sub egida Centrului de Cercetări al
Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane din cadrul Academiei de Studii Economice
din București – lansarea următoarelor cărți apărute în colecția „Et in Arcadia ego”:
Antropologiile islamului. Dimensiuni filosofico-religioase și economice, autoare: Loredana
Cornelia Boșca și Volumul 5 din seria „Filosofie și Economie” – Antropologie și comportament
economic. Homo œconomicus versus homo reciprocans, coordonator: Loredana Cornelia Boșca,
autori: acad. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Vlad. I. Roșca, Ștefan-Dominic Georgescu, Gabriel
Dinu, Ilie Pintea, Loredana Cornelia Boșca, Alecxandrina Deaconu, Mihail-Valentin Cernea,
Lucia Ovidia Vreja, Cristina Voinea, Radu Uszkai, Cătălina Radu, Grigore Georgiu, Henrieta
Anișoara Șerban, Zeno Gozo, Octavian-Dragomir Jora, Mihaela Iacob, Maria-Roxana Bischin,
Claudiu Cicea, Corina Marinescu.
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Au participat: conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boșca, directorul Centrului de Cercetări al
Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane și lect. univ. dr. Ilie Pintea, directorul adjunct
al Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Conferința Europeană a
Serviciilor Financiare ECFS2021
În data de 11 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat în calitate de
guest speaker la cea de-a 5-a ediție a Conferinței Europene a Serviciilor Financiare ECFS2021
intitulată „Provocările noului deceniu în sectorul serviciilor financiare”, desfășurată online.
În cadrul conferinței au fost dezbătute teme legate de digitalizare, inovația în serviciile financiare,
aplicarea practică a ultimelor noutăți legislative, acest forum adăugând și o perspectivă economică
și managerială realităților din domeniul financiar, întrunind profesioniști ai finanțelor, teoreticieni
și practicieni deopotrivă.
În intervenția sa, prof. univ. dr. Nicoale Istudor a făcut referire la rolul ASE în actualul context de
dezvoltare a lumii. În acest sens, ASE își propune să participe, prin colectivele de cadre didactice
și doctoranzi, la identificarea problemelor cu care se confruntă economia românească, cea
europeană și mondială, și la formularea de soluții argumentate științific pentru rezolvarea acestora.

Reuniune de lucru cu AACSB
În data de 12 martie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, a
avut o întâlnire de lucru online cu Timothy S. Mescon, Ph.D., Vice-Președinte Executiv al AACSB
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International și Chief Officer Europe, Middle East and Africa. Cu aceasta ocazie au fost stabilite
detaliile practice privind pregătirea riguroasă și depunerea dosarului ASE de eligibilitate, cu scopul
obținerii acreditării internaționale AACSB.

Victorii de prestigiu ale CSU ASE


AUR la Winter Sofia beach-volleyball Winter Tournament- etapa a 8-a

În weekendul 12-14 martie a.c., s-a desfășurat la Sofia a 8-a etapă a Turneului de volei „Sofia Beach

Winter Tournament". Echipa formată din Brădătan Alexia si Hododi Ioana au cucerit aurul,
dominând clar competiția și obținând 5 victorii din tot atâtea meciuri. Alături de campioanele
noastre au fost și: Chirea Alexandru, Debrezeni Roland, Poleac Hana, Sandu Mădalina. Lotul este
pregătit de dl. antrenor Ifrim Răzvan, care a bifat astfel a 84-a medalie din carieră! Felicitări!



Echipa de fotbal-tenis- LOCUL 1 la prima etapă a Campionatului Național

În perioada 12-14 martie a.c., s-a desfășurat la Târgul Mureș prima etapă a Campionatului
Național de fotbal-tenis. Proba principală (cea de triplu) a fost dominată de CSU ASE, care s-a
clasat pe locul 1! La celelalte două probe s-a jucat finala mică, reușind și la acestea ca echipa ASE
să fie un adversar puternic. Componența echipei a fost: Dulceață Victor, Nacu Florin, Moraru
Gabriel, Bidireanu Dragoș, Udrea Răzvan, Cârstea Adrian. Felicitări!
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A fost lansat proiectul „Porțile Deschise la ASE”
Începând cu luna martie a.c., ASE a lansat evenimentul „Porțile Deschise la ASE”, adresat elevilor
din clasa a XII-a. Proiectul se va desfășura pe platforma Zoom, în fiecare zi de joi, în intervalul
18.00-19.00, până în luna iulie. Prin intermediul întâlnirilor online, reprezentanți ai USASE, ai
Serviciului Marketing și Comunicare și studenți voluntari de la facultățile noastre vor sta de vorbă
cu elevii interesați să devină studenți la ASE, furnizându-le informații și răspunsuri la orice
întrebări despre Admiterea 2021, dar și despre viața de student la ASE.
În cadrul sesiunilor de informare „Bobocii știu de ce”, participanții sunt informați cu privire la
modalitatea de admitere și beneficiile pe care le pot avea dacă alegsă studieze la una dintre cele 12
facultăți ale ASE. Mulțumim voluntarilor pentru implicare și participanților!

Participarea ASE la lansarea clasamentului THE Emerging Economies Universities
Rankings 2021
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În data de 16 martie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, a
reprezentat ASE la evenimentul organizat online de către Times Higher Education, prilej cu care
a fost lansat clasamentul Emerging Economies Universities Rankings 2021.

Întâlnire de lucru ASE-Elrond Network
În data de 18 martie a.c., Academia de Studii Economice din București a fost gazda unei întâlniri
de lucru între reprezentanții universității noastre, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector
responsabil de relația cu mediul economico-social și viața studențească, drd. Dragoș Andrei Stoica,
director al Direcției Relații cu Mediul de Afaceri, lect. univ. dr. Cristian Teodor, președintele
Fundației ASE și reprezentanții Elrond Network, cel de-al doilea unicorn din România. S-au
discutat condițiile unui parteneriat pe digitalizarea proceselor administrative, demers esențial
pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a activității Academiei de Studii Economice din
București.

Conferința Internaţională pentru Excelență în Afaceri cu tema „Economia digitală și crearea
de noi valori”
În perioada 18-19 martie a.c., s-a desfășurat cea de-a 15-a Conferință Internaţională pentru
Excelență în Afaceri cu tema „Economia digitală și crearea de noi valori”, organizată de către
FABIZ, Departamentul Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (Catedra UNESCO),
în parteneriat cu Societatea pentru Excelență în Afaceri. Conferința s-a bucurat de prezența în
calitate de invitați a prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, prorector în domeniul cercetării,
dezvoltării și inovării, conf. univ. dr. Tănase Stamule, decan al FABIZ, a unor personalități de la
universităţi de prestigiu din străinătate: Profesor Alexeis Garcia-Perez, Universitatea Coventry din
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Regatul Unit al Marii Britanii, profesorul Luis Miguel Ciravegna Martins da Fonseca,
Universitatea Porto School of Engineering, Portugalia şi Cristian Badarinza, asistent universitar în
cadrul Universităţii Naţionale din Singapore. În data de 19 martie, s-au desfășurat în paralel cele
17 secţiuni ale conferinţei, unde au fost prezentate un număr de 157 de articole, cu autori din cadrul
ASE și de la alte universităţi din țară şi din străinătate: Cehia, Danemarca, Franța, Germania,
Indonezia, Italia, Liban, Marea Britanie, Portugalia, Singapore și Spania.
Conferinţa s-a încheiat cu premierea a celor mai apreciate articole şi acordarea diplomelor de
participare. Lucrările prezentate se vor publica în volumul conferinţei sub editura Sciendo (De
Gruyter) indexat în Clarivate Analytics – Web of Science Clarivate Analytics şi alte baze de date
internaţionale, precum și în alte numere speciale ale unor reviste partenere ale conferinței.

Seminar online „Cultura organizațională – valori, misiune, impact COVID/telemuncă”
În data de 19 martie a.c., a avut loc un seminar online cu tema „Cultura organizațională – valori,
misiune, impact COVID/telemuncă” cu participarea prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorectorul
responsabil de relația cu mediul economico-social și viața studențească, a doamnei Mariana
Gheorghe, fost CEO OMV-Petrom și Sergiu Manea, CEO BCR și președinte ALUMNI ASE,
ambii membri ai Consiliului Consultativ al ASE. Una dintre ideile pe care s-au focusat dezbaterile
a fost aceea că în context pandemic este esențială creativitatea cadrelor didactice în interacțiunea
cu studenții, pentru a asigura un învățământ performant și de calitate.

14
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Sesiuni de instruire online pentru accesarea resurselor electronice științifice și specializate
Biblioteca ASE a reluat în cursul lunii martie a.c. seria de sesiuni de instruire online pentru
accesarea resurselor electronice științifice și specializate la care ASE deține acces. În parteneriat
cu Refinitiv (an LSEG Business) s-au desfășurat în perioada 19–26 martie 2021 webinarii pentru
utilizarea platformei Thomson Reuters Eikon for Students. Temele abordate (Being a Chief
Economist, Piețe financiare internaționale, Equity Markets in Eikon, Date macroeconomice etc.),
prezentarea facilităților și tehnicilor de utilizare a platformei specializate de date Eikon for
students, inclusiv componenta Datastream, au fost de maxim interes.
Noi sesiuni de instruire online au fost organizate de Biblioteca ASE și Enformation pentru
accesarea platformelor conținut full-text (jurnale, reviste, cărți electronice), bibliografic,
bibliometric și specializat, disponibile prin intermediul bibliotecii, inclusiv prezentarea serviciului
acces mobil la resurse. Webinariile au vizat prezentarea resurselor electronice Anelis Plus 2020
(ScienceDirect - Elsevier, ProQuest Central, Emerald Management Xtra, Clarivate Analytics,
Scopus, eBooks, DeGruyter, CAB Ebooks Leisure & Tourism) și alte resurse

științifice

electronice abonate instituțional (Jstor Business Collection, CEEOL - Central and Eastern
European Online Library). Sesiunile online s-au bucurat de participarea studenților de la toate
programele de studii și a cadrelor didactice.
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Extindere acces la resurse electronice specializate în cadrul Bibliotecii ASE
Pentru a susține procesele de informare, documentare și cercetare, Biblioteca ASE a diversificat
serviciile de baze de date specializate, asigurând din luna martie acces online la platformele
Euromonitor Passport (acces online din intranet și din internet), IFRS box (acces online din
intranet, local pe terminale din bibliotecă), JStor Business Collection I & II (acces online din
intranet și din internet). Detalii privind accesul la aceste resurse electronice abonate instituțional
pe pagina https://www.ase.ro/?page=biblioteca-ase.

ASE – cea mai bună universitate în UE și locul 8 în lume la șah
Pe 21 martie a.c., a luat sfârșit Campionatul mondial universitar de șah, la care au participat
aproape 1000 de jucători de la peste 200 de universități din 64 de țări din întreaga lume, devenind,
astfel, cel mai mare eveniment sportiv universitar din istorie.
În urma partidelor disputate și verificărilor realizate de comisia de fairplay, în clasamentul final,
Academia de Studii Economice din București s-a clasat prima între țările Uniunii Europene
și pe locul 8 la nivel mondial la proba de blitz.
Lotul echipei a fost format din: Costachi Mihnea (FABIZ), Dolana Andrei Theodor (CSIE), Toma
Radu-Cristian (CSIE), Scripcaru George-Daniel (EAM), Fluerariu Radu-Cristian (Management),
Ciocan Maria-Alexandra (CSIE), Coman Emilia-Florentina (CSIE), Popa Andrada (CSIE), Bejan
Clarisa-Iustina (FABBV); Antrenor: Georgescu Tiberiu-Marian. Felicitari! Suntem mândri să fim
reprezentați de studenți atât de talentați!
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la evenimentul Global Money
Week 2021
În data de 22 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la o dezbatere
online intitulată „Academic Fin HUB - Educație și profesiune, parteneriat pentru viitor!”, la
care alături de mediul academic au fost reprezentanți ai UNSAR - Uniunea Națională a Societăților
de Asigurare și Reasigurare din România, BVB - Bursa de Valori București și APAPR - Asociația
pentru Pensiile Administrate Privat din România, evidențiindu-se, astfel, necesitatea unui
parteneriat real între universități și angajatori.
Întâlnirea a marcat debutul „Global Money Week", eveniment organizat la nivel mondial, al cărui
scop este de a inspira tinerii să afle cât mai multe informații despre bani, economisire, posibilitățile
de angajare și cum se poate deveni antreprenor. În fiecare an, comunități întregi își unesc eforturile
pentru îmbunătățirea percepției asupra banilor, înlăturarea politicilor financiare învechite și pentru
a oferi tinerilor instrumentele necesare pentru a-și modela propriul viitor.
Eveniment online „Erasmus is Loading”
În data de 25 martie, a.c. a avut loc evenimentul online Erasmus is Loading din seria Caravana
Erasmus, dedicat promovarii mobilităților de tip plasament. Au fost invitați potențiali parteneri de
practica și organizații intermediare (AIESEC, Algoos Greece, Internobmen Bulgaria, University
of Varna) care au prezentat oportunități de internship și traineeship în mai multe state printre care
Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Portugalia, Spania, Turcia.
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE - reales în funcția de președinte al Asociației
Facultăților de Economie din România
În data de 25 martie a.c., a avut loc Adunarea Generală a Asociației Facultăților de Economie
din România (AFER), la care au fost invitați să participe reprezentanții legali ai membrilor
asociați

ai

AFER. În

cadrul întâlnirii

au

fost aprobate

raportul

de activitate al

Asociației/Consiliului Academic pentru mandatul 2016 - 2021 și al Comisiei de cenzori, bilanțul
contabil și raportul anual cu privire la execuția bugetară.
Ulterior, au avut loc alegeri pentru funcțiile din Consiliul Academic (președinte, primvicepreședinte, 5 vicepreședinți, secretar general și 9 membri) și Comisia de cenzori (3 membri).
În urma votului secret exprimat de cvorumul format din cei 50 de participanți cu drept de vot,
rezultatul alegerilor a fost: președinte - prof. univ. dr. Nicolae Istudor; prim vicepreședinte -prof.
univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea; vicepreședinte - prof. univ. dr. Iliuță Costel Negricea, prof. univ.
dr. Răzvan-Mihail Papuc, prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prof. univ. dr. Teodora Cristina
Roman, prof. univ. dr. Petru Ștefea; secretar general - prof. univ. dr. Adriana Giurgiu; membrii
Consiliului Academic al AFER: conf. univ dr. Dorel Berceanu, conf. univ dr. Florin Claudiu
Boțoc, prof. dr. Valeriu Ioan-Franc, prof. univ dr. Adrian Micu, conf. univ. dr. Răzvan Valentin
Mustață, prof. univ dr. Ion Popa, prof. univ dr. Gabriela Prelipcean, prof. univ. dr. Elena-Cerasela
Spătariu, conf. univ dr. Cristina-Roxana Tănăsescu. Pentru Comisia de cenzori au fost aleși: prof.
univ. dr. Veronel Avram, lect. univ. dr. Florin Dobre, conf. univ. dr. Iuliana Oana Mihai. De
asemenea, Președintele ales al AFER, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a numit, cu acordul Adunării
Generale, Directorul Executiv - lect. univ. dr. Ioan-Radu Petrariu.
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Eveniment organizat de Centrul de Studii Americane
În data de 25 martie a.c., Centrul de Studii Americane, aflat în coordonarea prorectorului pentru
relații internaționale, a organizat evenimentul online „Journey to Studying, Working and Living
in the U.S.A.", eveniment în cadrul căruia invitatul special, doamna Anca Agachi, absolvent al
programului de licență al facultății REI, a relatat cu privire la propria experiență și împlinirile
profesionale în Statele Unite ale Americii, după urmarea unui program de masterat la Columbia
University.
Concursul interdisciplinar „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”
În perioada 29-31 martie a.c., Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu
Colegiul Economic „A.D. Xenopol” și Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din
București au desfășurat, pe platforma Zoom, Concursul interdisciplinar pe teme economice
„Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”. Festivitățile de deschidere, de premiere și de
închidere a concursului au fost transmise pe pagina instituțională de Facebook și canalul de
YouTube al ASE . Apreciem prezența de anvergură, în contextul special actual, și mulțumim celor
peste 400 de elevi, înscriși cu 160 de lucrări, din 35 de colegii și licee din București și toată țara,
cadrelor didactice care i-au îndrumat și părinților elevilor, pentru interesul față de concursul nostru.
Concursul interdisciplinar a cuprins următoarele competiții:


Târgul Firmelor de Exercițiu - „Cel mai bun catalog”; „Cea mai bună prezentare PPT/
negociator”; „Cel mai bun spot video”; „Cele mai profesionale materiale promoționale”;
„Cel mai bun slogan”.



Secțiunea Concurs de eseuri: Contabilitate - clasa a XI-a și a XII-a. Concursul de eseuri
„Rolul contabilității și raportării financiare a companiilor în condiții de criză”;
„Turism - clasa a XI-a și a XII-a. Concursul „Simularea activității desfășurate în cadrul
unei agenții de turism”; Economie - clasa a XI-a și a XII-a. Concursul de eseuri cu tema
„Provocări economico-sociale, actuale și de perspectivă, generate de criza pandemică”.
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Premiile au fost acordate de ASE și de sponsorii concursului, asigurați de Direcția Relații cu
Mediul de Afaceri . Toți participanții la concurs (elevi și profesori coordonatori) au primit diplome
de participare.

Expovet: Forum național de dezbateri
În data de 31 martie a avut loc „Expovet: Forum național de dezbateri”, găzduit de universitatea
noastră, în calitate de partener Erasmus +, într-un proiect de anvergură la nivel european, coordonat
de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul de afaceri și viața studențească, menit
să conecteze competențele absolvenților de relații economice internaționale la exigențele pieței
globale a muncii. Au participat specialiști din România și Grecia, de la ASE, UBB, UAIC, UVT,
Universitatea Ovidius, din mediul de afaceri, iar dezbaterile au fost extrem de utile.
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Cărți ale Editurii ASE indexate CEEOL
În luna martie, la inițiativa Editurii ASE și cu acordul și participarea autorilor/coordonatorilor, au
fost indexate în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL), în regim
open acces, următoarele lucrări apărute sub sigla Editurii ASE:








Relații Economice Internaționale. Teorii, strategii, instrumente și studii de caz
Coordonatori: Gheorghe Hurduzeu și Luminița Nicolescu
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=938215
International Economic Relations. Theories, strategies, policies, tools and case studies
Coordonatori: Gheorghe Hurduzeu și Luminița Nicolescu
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=938214
L'impact de la politique de cohésion sur la convergence réelle en Roumanie
Autor: Cătălina Bădoiu
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=936268
Rolul structurilor cooperatiste în piața transferului de cunoaștere
Autor: Maria Claudia Diaconeasa
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=937745.
Crowfunding. Metodă inovativă de finanțare pentru industriile creativ-culturale
Autor: Mina Fanea-Ivanovici
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=936140
Branding în fotbal
Autor: Vlad Roșca
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=937793
Metode de evaluare și strategii de îmbunătățire a calității serviciilor ecoturistice
Studiu de caz: Județul Sălaj
Autor: Alina Gheorghe
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https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=936737
Strategic management for local communities
Coordonatori: Constantin-Marius Profiroiu, Ruxandra-Irina Popescu
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=938811
Economic Sociology, Human Resource Management and Organizational Dynamics
Coordonatori: Constantin-Marius Profiroiu, Ruxandra-Irina Popescu
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=939647
Governance and management in a globalized context
Coordonatori: Constantin-Marius Profiroiu, Ruxandra-Irina Popescu
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=939688
Istoria și evoluția frontierelor românești până în anul 1600
Autor: Titus Cristureanu
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=936963
România 1918-2018. Un secol de frământări politice
Coordonator: Marius-Cristian Neacșu
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=939856
John Barth. Între autor și personaj
Autor: Raluca Nicoleta Șerban
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=937013

Revista Journal of Philosophical Economics (J Phil Econ) în portofoliul ASE
Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 101/17.03.2021, revista Journal of
Philosophical Economics (J Phil Econ), redactor-șef prof. univ. dr. Valentin Cojanu, secretar
general de redacție conf. univ. dr. Sergiu Bălan, a fost inclusă în portofoliul ASE, între publicațiile
Editurii ASE. Revista apare sub egida Facultății de Relații Economice Internaționale și este
indexată în baze de date prestigioase, dintre care menționăm: Emerging Sources Citation Index
(ESCI) Clarivate, Scopus, EBSCO (Academic Search Complete), EconLit (Journal List), Index
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Copernicus (Journal Master List), ProQuest, RePEc (CitEc). Ca urmare a evaluării realizate de
către CNCS în anul 2020 pentru domeniul Filosofie, revista a fost clasificată în categoria B.

Ședințe CA online


În data de 11 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutată și
aprobată repartizarea fondului de burse pentru semestrul al II-lea al anului universitar
2020-2021.



În data de 17 martie a.c., a avut loc ședința CA pe platforma Zoom, în cadrul căreia au fost
discutate și aprobate următoarele puncte: Raportul anual al Rectorului ASE privind starea
universităţii – anul 2020; Programul Operațional aferent anului 2021; scoaterea la concurs
a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată în semestrul II, anul universitar
2020–2021; scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante pe perioadă determinată în
semestrul II, anul universitar 2020-2021; raportul cu privire la execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la finele anului 2020; raportul
de activitate al Fundației Academiei de Studii Economice pentru anul 2020; modificarea
Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți; analiza protocolului
privind susținerea publică a tezelor de doctorat între Academia de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza” și Academia de Studii Economice din București; acordul de Parteneriat în vederea
eliberării diplomei de Licență „Arte, Litere, Limbi, menținerea Limbi Străine Aplicate” de
către Universitatea Artois, Arras, Franța și a diplomei de Licență „Limbi moderne aplicate”
de către ASE; lista programelor universitare de masterat organizate modularizat, an
universitar 2021-2022; graficul de activități pentru anul universitar 2021-2022 la
programele de studii universitare de licenţă ZI și FR; graficul de activități pentru anul
universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licenţă ID; graficul de
activități pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de
masterat; graficul de activități pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii
universitare de doctorat; lista proiectelor ce urmează a fi depuse de către Academia de
Studii Economice din București, în vederea obținerii finanțării din fondul pentru finanțarea
situațiilor speciale, precum și lista directorilor responsabili de fiecare proiect; modificarea
Structurii organizatorice de educație și cercetare și a Structurii organizatorice a serviciilor
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tehnico-administrative din cadrul ASE; modificarea Regulamentului de organizare și
funcționare a ASE; structura organizatorică a Clubului Sportiv ASE; regulamentul propriu
privind organizarea şi funcționarea Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București în
subordinea ASE: rezultatul procesului de evaluare periodică a calităţii personalului didactic
din cadrul ASE; modificarea Calendarului Studentului aferent anului 2020-2021; discuții
privind oportunitatea preluării clădirii administrate de Ministerul Afacerilor Internelor din
Calea Griviței 2-2A, corpul B, sector 1 în patrimoniul ASE; suplimentarea fondului de
burse sociale: înființarea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională
continuă și a planului de învățământ pentru „Digitalizarea organizațiilor prin RPS”, în
cadrul Facultății CIG; înscrierea în RNPP a programului postuniversitar de formare și
dezvoltare profesională continuă „Digitalizarea organizațiilor prin RPS”, în cadrul
Facultății CIG; referatul DMCI nr. 282/05.03.2021, privind includerea revistei Journal of
Philosophical Economics în portofoliul ASE și apariţia sub sigla Editurii ASE;
suplimentarea listei cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în
cadrul ASE, în semestrul al II-lea din anul universitar 2020-2021; transferarea unor posturi
din structura administrativă; transformarea unor posturi din structura administrativă;
scoaterea la concurs a unor posturi din structura administrativă; modalități în care este
suportat comisionul aferent plăților cu cardul, în vederea înrolării ASE în Sistemul Național
Electronic de Plată Online; acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; achitarea
cotizației aferentă Consiliului Național al Rectorilor pentru anul 2021.


În data de 19 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;
redistribuirea unui loc, începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021, de la
Facultatea EAM, programul de masterat Economia și administrarea afacerilor
agroalimentare, la Facultatea CSIE, programul de masterat Sisteme informatice pentru
managementul resurselor și proceselor economice; comisiile de coordonare și examinare
în vederea obținerii gradului didactic, seria 2021–2023.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Președintele Consiliului de Administrație

24

CA ‒ Buletin informativ nr. 3/martie 2021

