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La mulți ani, ASE! 

Cu ocazia împlinirii a 108 ani de la înfiinţarea, prin Decretul Regal nr. 2978, a Academiei de Înalte 

Studii Comerciale şi Industriale (AISCI), s-au desfășurat o serie de manifestări: 

• 6 aprilie 2021 - Adunarea Festivă (online)  

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a mulțumit comunității academice pentru 

performanțele obținute, tenacitatea, abnegația și responsabilitatea în exercitarea misiunii și rolului 

de educatori și formatori de destine. Rectorul ASE a făcut o scurtă trecere în revistă a rezultatelor 

importante, obținute de comunitatea noastră universitară în ultimul an: locuri meritorii în 

clasamente de prestigiu, ediția 2021, Admitere foarte bună în 2020, proces didactic eficient, fără 

rabat de la standardele obișnuite, ASE fiind în continuare universitatea cea mai bună în domeniul 

învățământului economic și de administrație publică din România. 

Au luat cuvântul prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. 

Alexandru Puiu, Rector ASE în perioada 1985-1990,  prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rector ASE în 

perioada 2012-2016 și Președintele Senatului între anii 2016-2020, prof. univ. dr. Florin 

Georgescu, Prim-Viceguvernator BNR, studenta Ina Nimerenco – Președinte USASE.  

Apariții în presă despre Aniversarea ASE: 

https://rtnews.ro/2021/04/06/6-aprilie-1913-se-infiinteaza-academia-de-studii-economice-la-

bucuresti/ 

https://www.activenews.ro/cultura/6-aprilie-1913-Se-infiinteaza-Academia-de-Studii-

Economice-la-Bucuresti-30125 

 

http://www.ase.ro/
https://rtnews.ro/2021/04/06/6-aprilie-1913-se-infiinteaza-academia-de-studii-economice-la-bucuresti/
https://rtnews.ro/2021/04/06/6-aprilie-1913-se-infiinteaza-academia-de-studii-economice-la-bucuresti/
https://www.activenews.ro/cultura/6-aprilie-1913-Se-infiinteaza-Academia-de-Studii-Economice-la-Bucuresti-30125
https://www.activenews.ro/cultura/6-aprilie-1913-Se-infiinteaza-Academia-de-Studii-Economice-la-Bucuresti-30125
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• Lansarea Raportului privind investițiile străine directe în România 

În data de 6 aprilie a.c., Academia de Studii Economice din București a organizat, alături de 

Consiliul Investitorilor Străini (FIC), evenimentul dedicat celei de-a doua ediții a studiului comun 

intitulat „Raportul privind Investițiile Străine Directe în România”. Studiul realizat în 

parteneriat de ASE și FIC cuprinde aspecte legate de investițiile străine la nivel global, regional și 

local, și un studiu de caz privind efectele de multiplicare a investițiilor străine în energie, 

telecomunicații și auto. Obiectivul studiului este acela de a evidenția faptul că investițiile 

reprezintă baza unei economii solide, reziliente și diversificate, prin care România poate prospera, 

investițiile străine directe (ISD) reprezentând o sursă importantă de finanțare a economiei și a 

transferului de know-how. 
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• Te așteptăm la ASE! – întâlnire a reprezentanților USASE cu viitori candidați 

Pe 8 aprilie a.c., studenți-reprezentanți ai USASE s-au întâlnit online cu elevi candidați la 

programele universitare de licență și masterat ale facultăților ASE, cărora le-au prezentat oferta 

ASE și au răspuns la întrebările acestora.  

• Sesiunea științifică studențească anuală 

În perioada 8-9 aprilie a.c., a avut loc online sesiunea științifică studențească, la care au participat 

cu lucrări peste 420 de studenți ai ASE de la programele universitare de licență și peste 130 de la 

programele de masterat în cadrul celor 20 de secțiuni la licență, respectiv 9 - la masterat. Studenții 

participanți au fost susținuți, prin prezența online în număr mare, de colegii lor. La fiecare secțiune 

au fost acordate câte 3 premii (I, II, III) și 4 mențiuni. Mulțumim celor implicați în organizarea și 

desfășurarea celei mai importante manifestări științifice a studenților ASE. Felicitări tuturor 

studenților participanți, celor care au obținut premii și cadrelor didactice coordonatoare ale 

lucrărilor!   

  

 

Caravana „Admitere la ASE 2021”  în București 

La începutul lunii aprilie a.c., ASE a continuat cea de-a zecea ediție a Caravanei „Admitere la 

ASE” cu deplasări în București, după ce, în cursul lunii martie a fost prezentă în peste 80 de colegii 

și licee din țară. 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 despre Admiterea 2021 la programele universitare de 

licență. Caravana ASE a fost prezentă în 52 de colegii și licee din capitală. 
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Campanie de promovare a Admiterii la ASE 2021 

La începutul lunii aprilie a.c., a fost demarată campania outdoor din fața clădirii Eminescu în 

vederea promovării ofertei educaționale și a concursului de admitere din luna iulie a acestui an. 

Campania se va derula pe o perioadă de patru luni, având ca obiectiv atragerea unui număr 

important de candidați la facultățile ASE.  

Informații complete pot fi obținute de către candidați pe https://admitere.ase.ro/, la adresa de email 

admitere@ase.ro, telefonic, pe Zoom, prin pagina oficială de Facebook a ASE, în cadrul 

întâlnirilor săptămânale online cu studenții de la USASE și reprezentanți ai Serviciului de 

Marketing și Comunicare. 

  

Mesajul ASE cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de la înființarea Universității  

Româno-Americane 

În data de 5 aprilie a.c., cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de la înființarea Universității  

Româno-Americane, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a transmis din Aula Magna 

un mesaj aniversar din partea Academiei de Studii Economice din București.  

https://admitere.ase.ro/
mailto:admitere@ase.ro
https://www.facebook.com/ACADEMIA-DE-STUDII-ECONOMICE-DIN-BUCURESTI-195529883835960
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Vizită de lucru pe șantierul ASE din Piața Romană 

În luna aprilie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a continuat vizitele periodice pe 

șantierul din Piața Romană nr. 7, pentru a discuta la fața locului stadiul realizării lucrărilor.  Se 

constată respectarea graficului inițial, atât la clădirea nouă, cât și la Casa Nanu Muscel. 

https://www.constructiv.ro/2021/04/santierul-din-piata-romana-nr-7-avanseaza-se-restaureaza-

vila-nanu-muscel-si-se-ridica-o-cladire-

noua/?fbclid=IwAR0LsNOZVAOYzEsAivTz9mE4h9vhWoA0CH-QMSfIs4HHPwyrh_m-

jT0zbrk 

 

  

 

 

 

https://www.constructiv.ro/2021/04/santierul-din-piata-romana-nr-7-avanseaza-se-restaureaza-vila-nanu-muscel-si-se-ridica-o-cladire-noua/?fbclid=IwAR0LsNOZVAOYzEsAivTz9mE4h9vhWoA0CH-QMSfIs4HHPwyrh_m-jT0zbrk
https://www.constructiv.ro/2021/04/santierul-din-piata-romana-nr-7-avanseaza-se-restaureaza-vila-nanu-muscel-si-se-ridica-o-cladire-noua/?fbclid=IwAR0LsNOZVAOYzEsAivTz9mE4h9vhWoA0CH-QMSfIs4HHPwyrh_m-jT0zbrk
https://www.constructiv.ro/2021/04/santierul-din-piata-romana-nr-7-avanseaza-se-restaureaza-vila-nanu-muscel-si-se-ridica-o-cladire-noua/?fbclid=IwAR0LsNOZVAOYzEsAivTz9mE4h9vhWoA0CH-QMSfIs4HHPwyrh_m-jT0zbrk
https://www.constructiv.ro/2021/04/santierul-din-piata-romana-nr-7-avanseaza-se-restaureaza-vila-nanu-muscel-si-se-ridica-o-cladire-noua/?fbclid=IwAR0LsNOZVAOYzEsAivTz9mE4h9vhWoA0CH-QMSfIs4HHPwyrh_m-jT0zbrk
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Semnarea parteneriatului dintre ASE și Norofet Group 

În data de 7 aprilie a.c., a fost semnat Acordul de parteneriat dintre Academia de Studii 

Economice din București, reprezentată de Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și Norofert 

Group, unul dintre cei mai importanți producători de inputuri ecologice din România, reprezentat 

de domnul Vlad Popescu, General Manager. 

Parteneriatul se va realiza pe mai multe paliere, unul dintre cele mai importante fiind asigurarea 

unei baze de practică și acordarea de burse private pentru studenții ASE de la programele de licență 

și masterat în domeniul economiei agroalimentare și a mediului. Specialiști de la Norofert Group 

vor fi invitați la cursuri și conferințe organizate de ASE. Împreună cu cadrele didactice, aceștia 

vor elabora studii și vor implementa proiecte cu finanțare nerambursabilă.  

Norofert Group este specializat în îngrășăminte organice, fabricate integral în România din 

ingrediente naturale și ecologice, produse fitosanitare organice, insecticide și fungicide, tratamente 

pentru semințe și tratamente foliare. În prezent, Norofert Group deține aproximativ 30% din piața 

locală de inputuri pentru agricultura ecologică. 

  

 

Participarea prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu la evenimentul organizat cu prilejul 

Zilei Comemorării Holocaustului Israelian 

În data de 8 aprilie a.c., la invitația E.S. dl. David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în 

România, domnul prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru relații 

internaționale, a reprezentat Academia de Studii Economice din București la evenimentul 

organizat cu prilejul Zilei Comemorării Holocaustului Israelian în cadrul căruia a luat cuvântul 

domnul Octavian Fulop, supraviețuitor al Holocaustului.  
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Workshop „The Impact of Digitalization on SMEs: Challenges for Public Governance and 

Economic Development” 

Pe 9 aprilie a.c., a avut loc workshop-ul „The Impact of Digitalization on SMEs: Challenges 

for Public Governance and Economic Development”- Policy Seminar, organizat de Korea 

Productivity Center (KPC), Centrul de Cercetare pentru Studii în Domeniul Productivității din 

ASE și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT). Raportul interimar supus 

dezbaterii în cadrul acestui eveniment este rezultatul cooperării dintre cercetătorii ASE și 

cercetătorii de la Yonsei University, Ajou University și KPC, Coreea de Sud. 

 

Întâlnirea conducerii ASE cu E.S. dl. Ambasador Ovidiu Dranga 

În data de 12 aprilie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și prof. univ. dr. Constantin 

Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, au primit vizita E.S. domnul Ovidiu Dranga, 

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Polonă, care se află în 

România pentru pregătire în vederea preluării mandatului de Ambasador Extraordinar și 

Plenipotențiar în Japonia. În cadrul întâlnirii, au fost discutate aspecte legate de relațiile cu 

universități japoneze și de interesul ASE de a extinde colaborarea academică cu acel spațiu 

geografic. 

 
 

 

Participare la emisiunea „Investiți în România” (TVR Internațional) 

În data de 13 aprilie a.c., prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector ASE, responsabil de 

relația cu mediul economico-social și viața studențească, a acordat un interviu în cadrul emisiunii 

„Investiți în România” difuzată pe postul de televiziune TVR Internațional. Principalele teme 
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abordate au vizat eforturile pe care ASE le face pentru a pregăti viitorii specialiști în comerț 

exterior și parteneriatele cu mediul economic, astfel încât studenții să fie bine ancorați în piața 

muncii. În cadrul emisiunii s-a subliniat faptul că ASE se preocupă constant de pregătirea 

studenților în vederea unei inserții cât mai bune a acestora pe piața muncii.  

 

 

Participarea prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu la două grupuri de lucru în cadrul 

rețelei europene UNICA 

În perioada 14 - 15 aprilie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru relații 

internaționale, a reprezentat Academia de Studii Economice din București în două grupuri de lucru 

organizate în cadrul Rețelei Universităților din Capitalele Europene UNICA, respectiv grupul de 

lucru „UNICA & The City” și „UNICA Green & SDGs”.  

 

 Atelier de lucru online Erasmus Plus  

În data de 16 aprilie a.c., Direcția Relații Internaționale prin Biroul Erasmus Plus a realizat o 

sesiune de informare a membrilor comunității academice cu privire la oportunitățile de finanțare 

a proiectelor de cooperare academică și parteneriat internațional oferite de noul Program Erasmus 

Plus al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. 

 

Eveniment online „Erasmus+: Building Bridges – Spania” 

În data de 19 aprilie a.c., Biroul Erasmus Plus din cadrul Direcției Relații Internaționale a organizat 

prima ediție a evenimentului „Erasmus+ Building Bridges”.  Prima ediție a proiectului s-a 

concentrat asupra oportunităților de studii din cadrul mobilităților Erasmus+ din Spania. Sesiunea 

a oferit studenților participanți posibilitatea de a descoperi aspecte legate de cultura locală, viața 
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studențească, opțiunile de cazare din cadrul universităților iberice, toate acestea direct de la 

studenții care au participat anterior într-o mobilitate.  

 

Participarea ASE la Times Higher Education Innovation and Impact Summit 

În perioada 19-22 aprilie a.c., ASE a luat parte la THE Innovation and Impact Summit, 

desfășurat de Times Higher Education. Evenimentul online „Cultivating Resilience, Changing 

the World”, care a reunit peste 750 de delegați, a tratat teme precum principalele motoare ale 

inovației globale în urma schimbărilor create de pandemie și rolul universităților în comunitate. 

În cadrul Summit-ului au fost prezentate rezultatele THE Impact Rankings 2021, un tabel global 

de performanță care evaluează universitățile în raport cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

Națiunilor Unite. 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti ocupă locul 401-600 în clasamentul 2021 

„Times Higher Education University Impact Rankings ”  

Academia de Studii Economice din Bucureşti este prezentă, pentru al treilea an consecutiv, în 

clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings, care reflectă impactul 

universităţii în societate conform obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.  

ASE se situează pe locul 401-600 în clasamentul general, pe aceeași poziție cu Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și Universitatea Politehnică București. Clasamentul Times Higher 

Education University Impact Rankings a inclus în evaluare în acest an 1115 universități din 94 

de țări. Detalii privind prezența universităților în acest clasament pot fi consultate pe site-ul: 

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_ord

er/asc/cols/undefined. 

Apariții în media în urma Comunicatului de presă remis de Biroul de presă al ASE: 

DCNews - https://www.dcnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucures-ti-i-n-

clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings_815916.html 

Agerpres- https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/04/22/comunicat-de-presa-academia-de-

studii-economice-din-bucuresti--701211 

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/aprilie2021/Comunicat_de_presa_ASE_THE_University_Impact_Rankings_2021.pdf
https://www.dcnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucures-ti-i-n-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings_815916.html
https://www.dcnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucures-ti-i-n-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings_815916.html
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/04/22/comunicat-de-presa-academia-de-studii-economice-din-bucuresti--701211
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/04/22/comunicat-de-presa-academia-de-studii-economice-din-bucuresti--701211
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Amosnews - https://www.amosnews.ro/ase-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-

education-university-impact-rankings/ 

Reusita.ro - 739-4-universitati-din-romania-in-topul-times-higher-education-impact-rankings-

2021 

Infoactual - https://www.infoactual.ro/ce-loc-ocupa-ase-in-clasamentul-2021-times-higher-

education-university-impact-rankings.html?utm_medium=parteneri&utm_source= 

Curs de guvernare - https://cursdeguvernare.ro/ase-ocupa-locul-401-600-in-clasamentul-2021-

times-higher-education-university-impact-rankings.html 

NEWSBUCURESTI- https://newsbucuresti.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-

locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact/ 

PRESSONLINE - https://pressonline.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-locul-401-

600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact/ 

 

 

Reuniune de lucru cu reprezentanții AACSB 

În data de 22 aprilie a.c., prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector relații 

internaționale, a avut o întâlnire de lucru desfășurată în mediul virtual cu domnul Dr. Timothy S. 

Mescon, Vice-Președinte Executiv al AACSB International (The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business) și Chief  Officer Europe, Middle East and Africa și doamna 

Marine Condette, expert acreditare AACSB. Discuțiile purtate s-au axat pe evaluarea progresului 

în cadrul procesului de pregătire a dosarului de eligibilitate a ASE pentru acreditare internațională.  

 

Conferința Anuală EUA 2021  

În zilele de 22 și 23 aprilie a.c., prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector relații 

internaționale, a reprezentat ASE la Conferința Anuală a Asociației Universităților Europene 

https://www.amosnews.ro/ase-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings/
https://www.amosnews.ro/ase-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings/
https://www.reusita.ro/business/739-4-universitati-din-romania-in-topul-times-higher-education-impact-rankings-2021
https://www.reusita.ro/business/739-4-universitati-din-romania-in-topul-times-higher-education-impact-rankings-2021
https://www.infoactual.ro/ce-loc-ocupa-ase-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings.html?utm_medium=parteneri&utm_source=
https://www.infoactual.ro/ce-loc-ocupa-ase-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings.html?utm_medium=parteneri&utm_source=
https://cursdeguvernare.ro/ase-ocupa-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings.html
https://cursdeguvernare.ro/ase-ocupa-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact-rankings.html
https://newsbucuresti.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact/
https://newsbucuresti.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact/
https://pressonline.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact/
https://pressonline.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-locul-401-600-in-clasamentul-2021-times-higher-education-university-impact/
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(European Universities Association) cu tema „Universities 2030: From vision to reality”.  

Dezbaterile au vizat identificarea de soluții pentru materializarea viziunii EUA expuse în 

documentul „Universities without walls – A vision for 2030” conform căruia universitățile 

europene vor fi structurate sub forma unor comunități deschise de învățare angajate în crearea unei 

societăți globale durabile, definite ca entități autonome și responsabile care se străduiesc să se 

îmbunătățească continuu. 

 

 

 

 

 

 

Mesaj aniversar adresat de Rectorul ASE cu ocazia sărbătoririi a 18 ani de activitate 

InfoCons 

Cu ocazia celei de-a 18-a aniversări de la înființarea InfoCons,  prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, a transmis un mesaj de felicitare pentru activitatea desfășurată spre binele fiecărui 

consumator de produse sau servicii din țara noastră, pentru promovarea unei atitudini de tip nou, 

caracterizată prin respect real față de consumatorul roman și a urat succese notabile în viitoarele 

activități întreprinse de această asociație.  
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Echipa Națională de Robotică a României - pe locul 1 a Campionatul Internațional FTC Russia 2021 

În perioada 23-25 aprilie a.c, în cadrul Campionatului Internațional FTC Russia 2021, competiție 

desfășurată fizic la Nizhny Novgorod, echipa națională de Robotică a României - AutoVortex 

a obținut o victorie categorică, ocupând locul 1 și medalia de aur. Echipa este coordonată de 

asist. univ. dr.  Ionuț Valentin Panea, de la Departamentul de Finanțe al Facultății de Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori din ASE. Echipa a participat cu doi roboți și a jucat finala 

împotriva celor mai bune două echipe din Rusia, doborând recordul mondial cu cel mai mare 

punctaj la acest campionat. Felicitări tuturor celor implicați pentru acest rezultat remarcabil obținut 

prin muncă și pasiune! 

 

 

 

Participarea Rectorului ASE la Food Intel Forum 2021 

În perioada 27 aprilie - 4 iunie a.c., se desfășoară a IV-a ediție „Food Intel Forum 2021”,  cel mai 

important eveniment internațional din România în agribusiness, producție alimentară, producție 

de băuturi, retail și HoReCa. Rectorul ASE a fost guest speaker la evenimentul de deschidere a 

lucrărilor forumului. Aspectele supuse atenției fac referire la: modalitățile de accelerare a 

comercializării și introducerii tehnologiilor agro-alimentare cele mai avansate; identificarea 

tuturor surselor moderne de finanțare, de produse financiare diversificate și politici de stimulare 

a finanțării în agricultură; îmbunătățirea rolului fondurilor de garantare pentru agricultură și 

IMM-uri, din România și UE; dezvoltarea dialogului cu cercurile de afaceri din agricultură, 

producția alimentară și de băuturi, retail și HORECA din Uniunea Europeană, dar și din alte țări, 

pentru racordarea la tendințele și evoluțiile de pe plan internațional. Participă oameni de afaceri, 

reprezentanți ai administrațiilor centrale și locale, bancheri și asigurători, reprezentanți de la 

fondurile de investiții, finanțatori, proprietari, directori, top management. 
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Carte publicată la o prestigioasă editură internațională 

Editura Palgrave Macmillan a publicat recent volumul „Academic Literacy Development: 

Perspectives on Multilingual Scholars „Approaches to Writing”, având ca editori pe  

prof. univ. dr. Laura-Mihaela Mureșan și prof. Concepción Orna-Montesinos de la Universitatea 

Zaragoza, Spania. Volumul conține 17 capitole la care au contribuit autori din 14 țări și 5 

continente și reflectă modalitatea în care alfabetizarea academică este percepută și însușită în 

diferite contexte ale învățământului academic. Fiecare capitol este format din cinci secțiuni și 

ilustrează o serie de metode de cercetare utilizate pentru a descrie și interpreta aspecte ale 

procesului de elaborare a unei lucrări științifice. Situat pe fundalul tendințelor de internaționalizare 

a învățământului superior și a presiunii asupra cadrelor didactice universitare din toate țările pentru 

elaborarea unor lucrări în limba engleză împreună cu autori multiculturali, acest volum va fi util 

atât mediului academic, cât și practicienilor. Volumul se adresează atât celor interesați de domeniul 

lingvistic dar și celor interesați în a găsi soluții pentru îmbunătățirea lucrărilor academice în scopul 

publicării acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr aniversar al revistei „ASEciti” 

În luna aprilie a.c., revista universitară studențească „ASEciti” a publicat cel de-al 12-lea număr, 

sărbătorind astfel un an de existență. Ediția a fost una specială, cu articole interesante și un 

interviu cu sportivul Adrian Munteanu și, de asemenea, articolele câștigătoare trimise de cititori 

pentru „Concursul de articole”. Felicitări colectivului redacțional și la cât mai mulți cititori! 

Numărul aniversar poate fi accesat pe linkul: https://www.flipsnack.com/.../aseciti-num-r-

aniversar.html 

https://www.flipsnack.com/.../aseciti-num-r-aniversar.html?fbclid=IwAR31MnSsGslty8AYO_g_y0CvZwmfR6p7WmpJbrNqUNeLc_6iRMprG4BP8qI
https://www.flipsnack.com/.../aseciti-num-r-aniversar.html?fbclid=IwAR31MnSsGslty8AYO_g_y0CvZwmfR6p7WmpJbrNqUNeLc_6iRMprG4BP8qI
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Acces online la Bibliografia de specialitate pentru examenul de finalizare licență sesiune 2021 

Biblioteca ASE asigură suportul documentar necesar proceselor de studiu individual și cercetare 

în vederea pregătirii și susținerii examenului de finalizare licență, sesiunea iulie 2021. 

În acest scop, în perioada martie-aprilie a fost extinsă componenta Biblioteca online, prin 

includerea în format digital a publicațiilor din bibliografia de examen pentru toate facultățile, 

conform tematicii și bibliografiei de concurs, publicații disponibile în colecțiile bibliotecii. 

Materialul bibliografic în format digital este disponibil pentru consultare pe platforma bibliotecii 

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac. Pentru îndrumare și furnizare informații suplimentare a fost 

elaborat Ghidul de accesare a bibliografiei examen finalizare licență 2021, util fiind și Ghidul de 

autentificare pe platforma bibliotecii. Listele bibliografice cu materialul digital pe facultăți sunt 

disponibile la adresa: http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/public_library_lists 

 

 

 

Nr. 3 al revistei FoodBiz 

 

A apărut nr. 3 al revistei FoodBiz, revistă de business în agricultură, știri, analize și evenimente 

din agricultură, tehnologie, HORECA, industriile alimentare și finanțări. În acest număr, editor 

invitat a fost prof. univ. dr. Nicoale Istudor, Rectorul ASE, cu intervenții despre finanțarea 

investițiilor rurale și variante posibile de finanțare pentru agribusiness, iar din echipa de editori 

invitați a făcut parte și conf. univ. dr. Irina Petrescu de la Facultatea de Economie Agroalimentară 

și a Mediului.  

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac
https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Ghid_finaliz_Licenta_2021.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Ghid%20autentificare%20platforma%20biblioteca2.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Ghid%20autentificare%20platforma%20biblioteca2.pdf
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/public_library_lists
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Ședințe CA online 

 

• În data de 1 aprilie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; înființarea 

programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor 

de învățământ pentru Criminal Business Low (în limba engleză) - Facultatea de Drept; 

înscrierea în RNPP a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă Criminal Business Low (în limba engleză) - Facultatea de Drept; înființarea 

programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor 

de învățământ pentru Drept penal al afacerilor - Facultatea de Drept; înscrierea în RNPP 

a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă; înființarea 

programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor 

de învățământ pentru Drept penal al afacerilor - Facultatea de Drept; transformarea unor 

posturi din structura administrativă; transferarea unor posturi din structura administrativă; 

scoaterea la concurs a unor posturi din structura administrativă, rezultatele procesului de 

evaluare periodică a calităţii personalului didactic din cadrul ASE;  

• În data de 21 aprilie a.c., a avut loc ședința online a CA, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: procedura privind desfășurarea online a evaluării 

cunoștințelor studenților/cursanților pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021; 

modificarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 
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online la programul de studii universitare de masterat; modificarea planurilor de 

învățământ la ciclurile universitare de licență și masterat; rapoartele de autoevaluare a 

Școlilor Doctorale și a Domeniilor de studii universitare de doctorat din cadrul ASE; 

demararea procedurii de evaluare externă a domeniului de masterat Drept, programul de 

masterat Drept antreprenorial, organizat în cadrul Facultății de Drept; înscrierea în RNCIS 

a programului de Masterat Drept Antreprenorial; demararea procedurii de evaluare externă 

a programului de licență Economie și Afaceri Internaționale (în limba engleză), din cadrul 

Facultății de Relații Economice Internaționale; tarifele pentru activitățile didactice 

desfășurate în regim plata cu ora pentru cadrele didactice de la programul postuniversitar 

Manageri și Lidership; nota de fundamentare privind susținerea lucrărilor de disertație în 

cadrul programelor MBA; nota de fundamentare privind susținerea lucrărilor de disertație 

în cadrul programului MBA româno-canadian; acordul de parteneriat strategic încheiat 

între ASE și Dante Internațional; rezultatele procesului de evaluare periodică a calității 

personalului didactic din cadrul ASE; componența comisiei centrale de admitere pentru 

studii universitare de licență, sesiunea iulie 2021; componența comisiei centrale de 

admitere pentru studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2021; componența comisiei 

centrale de admitere pentru studii universitare de doctorat, sesiunea iulie 2021; 

transformarea unor posturi din structura admistrativă; scoaterea la concurs a unor posturi 

din structura administrativă; acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; nota 

Direcției Bibliotecă privind intrarea în șomaj tehnic a personalului cu activitate 

profesională diminuată; nota de fundamentare privind intrarea în șomaj tehnic a 

personalului din cadrul Direcției Sociale a căror  activitate profesională este diminuată 

semnificativ; Raportul Corpului de Control nr. 411/23.03.2021; achitarea cotizației 

aferente anului 2021 pentru Asociația Facultăților de Economie din România; diverse.  

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație 

 

 

 

 

 






