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Evaluarea gradului de satisfacție al vieții de student
La începutul lunii decembrie a.c., Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din
București și Senatul Studenților au realizat tradiționalul, deja, chestionar în vederea evaluării
gradului de satisfacție al vieții de student, aferent anului universitar anterior. Scopul este acela
de a îmbunătăți constant și considerabil calitatea învățământului din ASE și a interacțiunii dintre
cadre didactice și studenți. Chestionarul este anonimizat, asigurând studenților confortul necesar
oferirii unor răspusuri oneste și sincere.

Evaluarea cadrelor didactice
La începutul lunii decembrie a.c., studenții ASE au fost invitați să completeze chestionarul
pentru evaluarea cadrelor didactice, feedback-ul lor oferind posibilitatea de a fi propuse soluții
de adaptare a metodelor de predare la realitatea concretă și de a sprijini cadrele didactice în crearea
unui cadru și conținut dinamic și adaptat la cerințele pieții de muncă actuale.
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Studenta Ina Nimerenco, președinte USASE, a fost aleasă Președinte USR
La începutul lunii decembrie, în cadrul celei de-a 55-a Adunări generale a Uniunii Studenților din
România, liderii studenților din toată țara și-au ales reprezentanții pentru mandatul
2021-2022. În urma voturilor exprimate, studenta

Ina Nimerenco, președintele Uniunii

Studenților Academiei de Studii Economice din București, a fost aleasă Președinte USR.
Felicitări, dragă Ina, pentru această onorantă recunoaștere a meritelor tale și mult succes în
activitate! Este începutul unui drum pe care ți-l dorim încununat de succese, bucurii și realizări
substanțiale pentru studenții României!

Sesiuni de instruire online pentru accesarea resurselor electronice științifice și specializate
Biblioteca ASE a organizat, pe durata lunii decembrie, o serie de sesiuni de instruire online
pentru accesarea resurselor electronice științifice și specializate la care Academia de Studii
Economice din București deține acces.
În perioada 7-14 decembrie a.c., în parteneriat cu Elsevier B.V, s-au desfășurat webinarii pentru
utilizarea platformei SciVal, platformă ce reflectă output-ul științific ilustrat în Scopus. Temele
abordate, de mare interes, au fost: Visualization of research results - Overview module;
Comparisons and rankings; Benchmarking module; Work optimization - Reporting module;
Development of cooperation and analysis of trends in scientific research - Collaboration and
Trends modules. Sesiunile de instruire au fost susținute de Kate Patyrak, Elsevier Research
Intelligence - Customer Consultant for Central & Eastern Europe.
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Noi sesiuni de instruire online au fost organizate de Biblioteca ASE și compania Enformation
pentru accesarea platformelor conținut full-text, bibliografic și bibliometric. Webinarul, organizat
în 14 decembrie 2021, a vizat prezentarea resurselor electronice Anelis Plus 2020, inclusiv
prezentarea serviciului acces mobil la aceste resurse: ScienceDirect (Elsevier), ProQuest Central,
Emerald Management Xtra, Clarivate Analytics, Scopus, eBooks (DeGruyter, CAB, Emerald,
Wiley etc.).
În parteneriat cu Euromonitor International, Biblioteca ASE a organizat în beneficiul utilizatorilor
săi un alt webinar cu teme de actualitate: How to expand the business abroad using the Passport
database? Sesiunea de instruire a fost susținută în 14 decembrie 2021 de către Diana Romancik
- Senior Business Development Account Manager.
Pe parcursul lunii decembrie Biblioteca a organizat la solicitarea facultăților, conform unui
calendar agreat, sesiuni de instruire pentru prezentare resurse, colecții, servicii, modalități de acces
etc., având ca suport platforma Zoom Meetings.
Acțiunile desfășurate online în întregime s-au bucurat de participarea studenților de la diferite
programe de studii, a cadrelor didactice, dar și personalului cu implicații în activitatea de analiză,
evaluare și raportare a cercetării.

Premiile Academiei Române
Pe data de 8 decembrie a.c., a avut loc decernarea premiilor Academiei Române pentru anul 2019.
Evenimentul s-a desfășurat în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea
membrilor Adunării Generale și a premianților. Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, ne
bucurăm ca printre premianți sunt și colegi din ASE.
Astfel, două prestigioase premii pentru secția Științe economice, juridice și sociologie au fost
acordate unor cărți semnate de cadre didactice din ASE:


Premiul „Victor Slăvescu” a fost acordat pentru cartea Afaceri internaționale performante
în secolul 21. Noi abordări și soluții, autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu, Dorel
Paraschiv, apărută la Editura ASE în anul 2019.
Afacerile secolului XXI sunt inițiate și realizate în condițiile „noii economii” ale cărei
caracteristici generează noi provocări și condiționări. Acestea fac necesare regândirea multor
abordări și găsirea soluțiilor potrivite noului „câmp de luptă”. În condițiile existenței paletei
multidimensionale a factorilor care condiționează succesul în afaceri, lucrarea Afaceri
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internaționale performante în secolul 21. Noi abordări și soluții aduce în prim-plan elemente
care dețin o greutate specifică în creștere pentru realizarea performanțelor de top în afaceri.
Firmele

trebuie

să

acorde

o

atenție

deosebită

problemelor

determinate

de

practicile – existente pe plan global – care afectează calitatea mediului și a vieții și contribuie
la reducerea resurselor planetei. Deteriorarea macromediului, exigențele societății, în general,
însoțite de imperativele dezvoltării sustenabile, joacă un rol aparte în multiplicarea și
diversificarea provocărilor la care firmele trebuie să găsească soluții particulare
corespunzătoare. Toate acestea impun noi abordări și în domeniul afacerilor. Practicile de
afaceri trebuie să se transforme, în consecință, prin integrarea problemelor sustenabilității, ale
economiei verzi și economiei partajate. Din multitudinea de răspunsuri posibile pe care firmele
trebuie și pot să le găsească drept soluție la presiunile exercitate de toate aceste realități,
lucrarea se ocupă de afacerile electronice, marketingul verde și sustenabilitatea afacerilor,
deoarece acestea se particularizează prin marea lor corespondență cu cerințele generate de
tendințele specifice ale mediului afacerilor, în toată lumea.
Așadar, afacerile secolului XXI sunt dinamice și diversificate și se desfășoară într-un mediu
care le condiționează în diverse modalități, în permanență. Deși o firmă implicată în afaceri nu
poate schimba mediul național sau internațional în care își desfășoară activitatea, ea poate găsi
răspunsuri adecvate care îi permit să facă față presiunilor și provocărilor, dar și să utilizeze în
favoarea sa oportunitățile oferite. Lucrarea Afaceri internaționale performante în secolul 21.
Noi abordări și soluții se particularizează tocmai prin tratarea acelor aspecte strategice,
concepte, metode și tehnici specifice care pot contribui la obținerea de performanțe în afaceri
pentru a asigura succesul acestora, în era digitalizării. În noul context global turbulent, afacerile
internaționale se regândesc și companiile își redefinesc strategiile de internaționalizare.


Premiul „Virgil Madgearu” a fost acordat lucrării Productivitatea muncii și performanța în
agricultură, autor: Costel C. Negrei, apărută la Editura Academiei Române în anul 2019.
Lucrarea reflectă posibilitățile de valorificare a noilor acumulări științifice în planul ecologiei
și al economiei ecologice, cu scopul creșterii relevanței indicatorilor de măsurare a
performanței sistemelor economico-sociale, aflate în interdependență cu mediul natural, în
cadrul complexelor socio-ecologice. În consecință, metodologia de evaluare a performanței în
agricultură este proiectată având va sistem de referință complexul socio-ecologic rural,
agricultura fiind o componentă a acestuia. De pe o asemenea poziție, este oferită o nouă
perspectivă a cunoașterii și operaționalizării unor concepte precum performanța globală,
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eficiența, productivitatea muncii, intensificarea producției agricole, dimensiunea exploatației
agricole, trasabilitatea informațiilor.
Întregul demers are ca punct de plecare structura și principalele efecte ale performanței globale,
aceasta

fiind

integrată

în

matricea

evaluării

sustenabilități

sistemelor

socio-economice, alături de alți doi vectori – ciclul de dezvoltare a sistemului
socio-economic și starea mediului natural și economic.
Abordarea integratoare a fluxurilor informaționale necesare evaluării performanței globale a
presupus utilizarea modelului „factori de comandă – factori de presiune – starea sistemului –
impact – răspuns”, ceea ce a facilitat construirea matricilor „factori de comandă – factori de
presiune” și „impact/tranziție de stare – răspuns”.
Pentru operaționalizarea conceptului de performanță globală, lucrarea prezintă structura
ierarhică a acesteia și diagramele necesare normalizării valorilor indicatorilor utilizați, ca
premisă a obținerii unei valori integrate a performanței.
Un loc important în economia lucrării îl ocupă prezentarea principalilor factori ai sensitivității
performanței

în

agricultură

și

modelul

de

analiză

a

acesteia,

bazat

pe

valorile-prag ale indicatorilor utilizați, astfel încât să poată fi puse în evidență principalele
vulnerabilități.
Dimensiunea teoretică a lucrării este dublată de dimensiunea metodologică și aplicativă, prin
utilizarea modelelor structurale și funcționale și a algoritmilor de calcul, edificatoare în acest
sens fiind măsurarea productivității muncii în agricultură.
Ca proiecție, sunt formulate principalele componente ale strategiei de creștere a productivității
muncii în agricultură (indicator al performanței): liberalism și intervenționism în agricultură,
ameliorarea

structurilor

agricole,

intensificarea

efortului

investițional,

promovarea

managementului performant.
În cadrul aceluiași eveniment al acordării Premiilor Academiei Române, Diploma „Distincția
Culturală” a fost acordată conf. univ. dr. Mireille-Carmen Rădoi de la FABIZ, ASE, director
general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.
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Gala Excelenței în ASE
În data de 9 decembrie a.c., a avut loc cea de-a V-a ediție a Galei Excelenței ASE, în organizarea
căreia au fost implicate activ Direcția relații cu mediul de afaceri și Fundația ASE. În cadrul acestui
eveniment au fost oferite 10 premii de excelență membrilor comunității academice (profesori,
studenți, parteneri și personal administrativ), în valoare de 1.000 euro/premiu. Categoriile de
premii, precum și câștigătorii au fost:
1. Premiul de Excelență pentru Cercetătorul Anului – lect. univ. dr. Simona Vasilica
Oprea
2. Premiul de Excelență pentru activitatea de cercetare științifică – drd. Constantin
Marius
3. Premiul de Excelență pentru activitatea de cercetare științifică – student Chirescu
Alexandra Diana
4. Premiul de Excelență pentru cea mai bună echipă de cercetare - „Modelarea empirică
și dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din
domeniul rețelelor sociale online” (FUTURE WEB), condusă de prof. univ. dr. Mihai
Cristian Orzan
5. Premiul de Excelență pentru susținerea internaționalizării universității - prof. univ.
dr. Roxana Voicu Dorobanțu
6. Premiul de Excelență pentru antreprenoriat – student Pătrașcu Andrei Dragoș
6
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7. Premiul de Excelență pentru susținerea dezvoltării Universității - One United
Properties
8. Premiul de Excelență pentru activitatea de voluntariat și reprezentare - Uniunea
Studenților Academiei de Studii Economice din București
9. Premiul de Excelență pentru Voluntarul anului - student Ana Maria Badea
10. Premiul de Excelență pentru Salariatul anului - Pinciuc Mihai
Felicităm toți premianții și le urăm sănătate și succes în tot ce vor realiza în continuare!
Evenimentul s-a bucurat de susținerea Mastercard România, care a asigurat cuantumul premiilor
oferite, precum și de susținerea Newsweek, care a asigurat promovarea mediatică ante- și post
eveniment.

Competiția de proiecte studențești - Digitalizarea în ASE, ediția a II-a
În perioada 10 noiembrie – 10 decembrie a.c., ASE a organizat cea de-a doua ediție a competiției
de proiecte studențești cu tema generală Digitalizarea în ASE. Fiecare facultate a avut
oportunitatea de a organiza o competiție distinctă, pornind de la tema principală, valorificând
propria misiune și competențele specifice, și a dispus de un buget de 5.000 RON, alocat prin
decizia Consiliului de Administrație.
Proiectele înscrise în cadrul celor 12 secțiuni organizate de facultăți au fost prezentate online,
oferindu-le studenților oportunitatea de a interacționa și de a-și pune în valoare ideile și
creativitatea, obiectivul tuturor fiind acela de dezvoltare a componentei digitale la nivelul
facultăților, dar și în cadrul universității.
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Un număr de 85 de studenți au beneficiat de premiile oferite de către comitetele de selecție, ceea
ce demonstrează că digitalizarea rămâne o temă importantă pentru studenții de la ASE, iar ideile
valoroase și munca în echipă sunt recunoscute și apreciate.
Conducerea universității încurajează inițiativele din partea studenților și își propune să ofere cât
mai multe oportunități pentru valorificarea și transpunerea în practică a celor mai interesante
proiecte și idei. Mulțumim tuturor celor care au asigurat buna desfășurare a acestui eveniment și
felicitări tuturor premianților!

Faza națională a Olimpiadei naționale a economiștilor în formare (ONEF 2021)
În perioada 9-12 decembrie a.c., a avut loc faza națională a Competiției de planuri de afaceri
din cadrul Olimpiadei naționale a economiștilor în formare (ONEF2021). Faza națională a ONEF
a fost organizată de Asociația Facultăților de Economie din România, prin intermediul Facultății
de Business și Turism, în calitate de facultate gazdă, cu implicarea Societății Antreprenoriale
Studențești a ASE. În cadrul festivității de premiere, au luat cuvântul prof. univ. dr. Gabriela Țigu,
decan al Facultății de Business și Turism, și lect. univ. dr. Radu Petrariu, director executiv al
AFER, care au felicitat participanții, premianții și pe toți cei implicați în desfășurarea acestei
competiții. Mult succes în continuare!
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CSU ASE – rezultate excepționale ale echipei de șah
 Sportivii CSU ASE - desemnați șahiștii anului 2021!
Pe 12 decembrie a.c., în cadrul primei ediții a Galei Șahului Românesc, au fost premiați șahiștii
anului 2021, adică top 5 sportivi care au obținut cele mai importante performanțe și cele mai
semnificative progrese pe parcursul acestui an calendaristic, pe 4 categorii: junioare, juniori,
senioare, seniori. Cu această ocazie, sportivii CSU-ASE au confirmat încă o dată că sunt campioni
adevărați. Aceștia sunt: Alessia-Mihaela Ciolacu - locul I la senioare; Miruna-Daria Lehaci- locul
I la junioare; Constantin Lupulescu- locul II la seniori; Bulmaga Irina- locul III la senioare; David
Gavrilescu- locul V la seniori (la doar 18ani).

 Aur la Campionatul Național de Șah Blitz pentru Mircea Pârligras!
Ultima probă a Campionatelor Naționale de seniori - proba de șah blitz - a completat palmaresul
CSU ASE cu încă 3 medalii, dintre care una de aur. Mircea Pârligras (aur masculin), Constantin
Lupulescu (argint masculin) și Miruna Lehaci (bronz feminin) au triumfat în cadrul probei de șah
blitz din cadrul Campionatelor Naționale pentru seniori. Remarcabil și parcursul jucătorilor
Georgescu Tiberiu - locul 5, la egalitate cu locul 3 și Toma Radu, locul 15.
În total, turneul s-a bucurat de prezența a 152 de participanți, dintre care 8 mari maeștri! Ultima
competiție a acestui an a fost un succes pentru clubul CSU ASE! Suntem mândri de voi!
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Conferința „Feminist Vision of Building a Better World in the Post-Pandemic Period”
În data de 13 decembrie a.c., a avut loc online Conferința „Feminist Vision of Building a Better
World in the Post-Pandemic Period”, organizată de Impact and Policy Research Institute, New
Delhi, India. România a fost reprezentată de prof. univ. dr. Roxana Marinescu, Departamentul de
Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, care a
luat cuvântul alături de Prof Manisha Desai, Department Head, Sociology; Professor of Sociology
and Asian and Asian American Studies, University of Connecticut, USA; Dr Chitra Sinha,
Independent Academic, Author, and Gender Studies Specialist, Co-founder, Kooheji Training and
Education Management, Bahrain; Prof Lakshmi Lingam, Dean, School of Media and Cultural
Studies, Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai, India.
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Industria IT sponsorizează proiecte educaționale inovatoare de la ASE
Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii a continuat cu succes programul Bursele
ANIS, ajuns la cea de-a patra ediție. Anul acesta sunt sponsorizate de către industria IT 12 cursuri
tech inovatoare, realizate de tineri profesori universitari de la cele mai mari universități din țară,
ce țintesc abordarea unor tehnologii precum AI/ML, Big Data, Blockchain, Cybersecurity, ș.a.
În total s-au înscris 23 candidaturi, provenite de la cadre didactice tinere, ce predau la unele dintre
cele mai mari universități din țară.
Proiectele

depuse

au

fost

evaluate

după

următoarele

criterii: caracterul

inovativ al

cursului/laboratorului și sustenabilitatea lui, structura, ce trebuie să acopere obiectivele și materia
cursului/laboratorului, respectiv profilul candidatului și metodele inovative de predare.
Proiectele selectate se încadrează în tehnologii de top precum: AI/ML – patru cursuri, Big Data –
două cursuri, Blockchain – un curs, Cybersecurity – două cursuri, Health Tech – un curs, Tech for
All – două cursuri. De la ASE au fost sponsorizate următoarele proiecte: la categoria Cybersecurity
- Iancu Bogdan (ASE) a propus cursul Securitatea Codului Sursă (Source Code Security), care a
obținut susținerea Atos IT Solutions and Sevices, iar pentru segmentul Tech for All s-au acordat
două sponsorizări dintre care una cursului Technology Entrepreneurship, realizat de Anagnoste
Sorin (Academia de Studii Economice din București). Felicitări!

Întâlnirea semestrială a studenților cu reprezentanții conducerii universității
În data de 16 decembrie a.c., a avut loc întâlnirea semestrială a conducerii ASE cu studenții
universității noastre. Este, de câțiva ani, o tradiție ca semestrial problemele studenților să fie supuse
spre dezbatere și soluționare conducerii ASE. Întâlnirea s-a desfășurat pe platforma Zoom și s-a
bucurat de participarea a aproximativ 300 de persoane, studenți și membri ai conducerii
universității, facultăților și principalelor structuri administrative. Au fost dezbătute, în spirit
constructiv, democratic și de respect reciproc, probleme legate de desfășurarea online a procesului
didactic în semestrul I al anului universitar în curs, pregătirea și organizarea probelor de verificare
și a examenelor, perspectivele de desfășurare a activității în semestrul al II-lea, aspecte care țin de
comunicarea dintre studenți și cadre didactice. S-au formulat propuneri constructive și s-au luat
decizii pe loc pentru a optimiza anumite aspecte, sesizate de către studenți.
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„Modelul economic românesc în UE – ORIZONT 2040”
În data de 15 decembrie a.c., a avut loc, la sediul Băncii Naționale a României, lansarea lucrării
„Modelul economic românesc în UE – ORIZONT 2040”. Inițiată și elaborată de Asociația
pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), lucrarea este coordonată de dr. ec.
Constantin Boștină – președinte ASPES, prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rectorul ASE și
regretatul profesor Gheorghe Zaman (1942-2021), membru corespondent al Academiei Române.
Parteneri la elaborarea lucrării au fost AGER, AFER, ASE, Institutul Național de Cercetări
Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu Șișești”, România Durabilă, Societatea Academică de Management din
România, Asociația Confederațiilor Patronale din România, Camera de Comerț și Industrie a
României, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România .
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a făcut o scurtă trecere în revistă a propunerilor și
dezbaterilor care au avut loc pe parcursul elaborării acestui model de dezvoltare, proiectul fiind
adresat reprezentanților mediului de afaceri economico-social, universităților, Parlamentului
României, Președinției - cele două instituții capabile să asigure finalizarea acestui demers.
În lucrare se regăsesc rezultate de cercetare, idei, reflecții, experiențe practice sintetizate din
mediul academic, universitar și de cercetare, din mediul de afaceri și din cel financiar‐bancar, din
societatea civilă, din lumea tinerilor întreprinzători, studenți și elevi. Conținutul lucrării oglindește
esența a 22 de dezbateri la care au participat cu intervenții zece membri ai Academiei Române,
120 de profesori din învățământul superior, cercetători din institute și profesori din învățământul
preuniversitar, 300 de antreprenori, patroni din mediul de afaceri, conducători și alți specialiști din
domeniul financiar‐bancar, tineri în plin proces de formare profesională.
12
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La lansare au participat Președintele Emil Constantinescu și conducătorii tuturor organizațiilor,
care au fost implicate în elaborarea ei.

Activități de internaționalizare, desfășurate sub auspiciile International Knowledge Fair


În data de 6 decembrie, prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații
internaționale, a avut o întâlnire cu prof. Andre Cabanis, ex-vicepreședinte al Universității din
Toulouse I Capitol. În data de 7 decembrie a.c., Direcția relații internaționale a organizat
conferința online cu titlul: „The University Press – best practices from Université Toulouse I
Capitole”, în cadrul căreia vorbitor invitat a fost prof. Andre Cabanis.



Pe 8 decembrie a.c., a avut loc prima dintre cele trei sesiuni de facilitare cu scopul
îmbunătățirii abilităților și competențelor specifice necesare pentru un management al
proiectelor

internaționale

eficient,

organizate

în

cadrul

proiectului

CNFIS-FDI-2021-0392. Tema întâlnirii a fost: „Scrierea unei propuneri de proiect
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internațional de succes”. La discuții au participat Cătălin Lucian Lungu (CEO al
LACONSEIL Belgium) și Christine Demeter (șef birou Erasmus Plus - ASE ).



Pe 10 decembrie a.c. a avut loc cea de-a doua sesiune de informare, axată pe managementul
consorțiilor academice în proiecte internaționale. La dezbateri au participat prof. Kosjenka
Dumančić, vice-decan pentru cooperare internațională la Facultatea de Economie și
Afaceri de la Universitatea din Zagreb, domnul Giuseppe Ursino, CEO JO Group, Italia și
prof. univ. dr. Roxana Voicu Dorobanțu, profesor asociat și manager de proiect în cadrul
Facultății de Relații Economice Internaționale, ASE.

Best Paper Award ICESS 2021
International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS), organizată de ASE în
perioada 10-11 iunie 2021, a avut printre rezultate și premierea celor mai bune lucrări, prezentate
în cadrul conferinței, cu sprijinul mediului de afaceri și al revistelor partenere: Amfiteatrul
Economic, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, care au dedicat un
număr special celei de-a patra ediții a conferinței cu tema: Resilience and Economic Intelligence
14
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Through Digitalization and Big Data Analytics. În urma evaluării comitetului științific, au fost
acordate 2 premii “Best Paper Award” următoarelor lucrări elaborate de colective de cercetare
interdisciplinare din cadrul universității noastre:
Economic Sentiment Perceptions During COVID-19 Pandemic – A European CrossCountry Impact Assessment, autori: Iustina Alina Boitan, Emilia Mioara Câmpeanu și Sanja
Sever Mališ
Digitalization and Labor Market—A Perspective within the Framework of Pandemic Crisis,
autori: Grigore Ioan Piroșcă, George Laurențiu Șerban-Oprescu, Liana Badea, Mihaela-Roberta
Stanef-Puică, Carlos Ramirez Valdebenito.
Felicitări autorilor celor două lucrări!

Economic Sentiment Perceptions During
COVID-19 Pandemic – A European CrossCountry Impact Assessment.
ICESS 2021

Digitalization and Labor Market—A
Perspective within the Framework of
Pandemic Crisis
ICESS 2021

Campania ROLEmodel – promovăm studenții antreprenori
Societatea Antreprenorială Studențească a ASE a continuat în anul 2021 campania ROLEmodel
– promovăm studenții antreprenori, ajunsă la a doua ediție. Aceast are drept scop identificarea,
promovarea și susținerea studenților antreprenori din ASE. 11 studenți antreprenori și-au exprimat
acordul de a participa la un interviu, cu principalul obiectiv de a colecta informații demne de a se
concretiza în „povești de succes”, inspiraționale pentru întreaga comunitate. Studenții antreprenori,
precum și povestea afacerii lor au fost promovate intens în mediul online, pe paginile de social
media ale SAS. Totodată, în luna decembrie, toate aceste povești s-au concretizat într-un ghid
menit să inspire studenții ASE să devină antreprenori (https://online.fliphtml5.com/swmf/aqbh/).
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Participanții din cadrul campaniei ROLEmodel 2020 au beneficiat, pe tot parcursul anului 2021,
de sesiuni de mentorat lunare, cu Dan Ostahie, Owner & CEO Altex Romania.

Șantierul Piața Romană nr.7
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, s-a întâlnit la fața locului, pe șantier, ca în fiecare
lună și ori de câte ori situația o impune, cu responsabilii de realizarea la timp și în condițiile
convenite a lucrărilor de ridicare a noului imobil al ASE din Piața Romană nr.7 și de reabilitare a
Casei Nanu Muscel. S-a constatat evoluția conform graficului stabilit și au fost prezentate în mod
concret principalelele etape la care se lucrează în această perioadă. Încă o dată a fost evidențiată
necesitatea finalizării la termen a tuturor lucrărilor și predarea în cele mai bune condiții a celor
două obiective către ASE, către viitorii lor beneficiari, studenții și cadrele didactice din ASE.
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Ședințe CA luna decembrie:


În data de 3 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte: programarea desfășurării concursurilor didactice pentru
posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1242/03.12.2021, Semestrul I,
anul universitar 2021–2022; programarea desfășurării concursurilor didactice pentru
ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată, Semestrul I, anul
universitar 2021 – 2022.



În data de 8 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul
căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: strategia de prevenire și combatere
a fenomenului de plagiat; metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2022-2023;
metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de
studii universitare de masterat, anul universitar 2022-2023; Metodologia de admitere la
doctorat, anul universitar 2022 – 2023; Metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului de admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel
I ȘI II, anul universitar 2022-2023; Metodologia privind organizarea și desfășurarea
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concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 20222023; numărul de locuri şi teme scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la
studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021-2022; modificarea Protocolului
cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” ANIMV); înființarea programului
de studii universitare de masterat Informații pentru afaceri, limba de predare Engleză,
domeniul de masterat Administrarea afacerilor, de 120 ECTS, organizat în București, de
Facultatea de Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; demararea procesului
de validare și înscriere în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare
de masterat Informații pentru afaceri și plata taxei; modificarea planurilor de învățământ
programului de studii universitare de masterat profesional „Informații pentru afaceri” din
cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine; aprobarea
Parteneriatului dintre ASE, Universitatea Economică din Bratislava și Universitatea de
Economie din Varna pentru demararea programului de tip Executive Education (program
postuniversitar) Business Development & Leadership in an International Context; planurile
de învățământ ale programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare
profesională continuă: Business Strategy and Digital Transformation (Strategie în afaceri
și transformare digitală) și Business Development & Leadership in an International Context
(Dezvoltarea afacerii și Leadership într-un context internațional), Facultatea BBS;
demararea procedurilor de înscriere în Registrul național al programelor postuniversitare
și validare a programelor postuniversitare: Business Strategy and Digital Transformation
(Strategie în afaceri și transformare digitală și Business Development & Leadership in an
International Context (Dezvoltarea afacerii și Leadership într-un context internațional),
Facultatea BBS; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de
finalizare a programului de studii anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini,
Anul universitar 2021-2022; Regulamentul de organizare şi funcţionare al departamentului
pentru pregătirea personalului didactic (D.P.P.D.); rectificarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pentru anul 2021; Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022; Programul
Operațional pentru anul 2022; organizarea şcolilor de vară pentru anul universitar 20212022; lista conferințelor științifice ce urmează a se desfășura în 2022, organizate de către
facultățile ASE; acordarea salariilor diferenţiate cadrelor didactice care desfășoară
activități administrative, suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului; acordarea
salariului diferenţiat membrilor CA; comisia și calendarul pentru alegeri în vederea
18
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completării Consiliului Facultății de Economie Teoretică și Aplicată; cererea Prof. dr.
Adriana Duțescu privind susținerea de activități didactice în cadrul Institutului Bancar
Român; scoaterea la concurs unui post de director DRI; solicitarea domnului Nichita
Marian, absolvent al FABBV, privind susținerea examenului de licență în cadrul
Universității

„Danubius”

Galați;

solicitarea

domnului

Ungureanu

Costin-Alexandru, absolvent al FABBV, privind susținerea examenului de licență în cadrul
Universității „Valahia” din Târgoviște.


În data de 13 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul
căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: prelungirea perioadei de
înmatriculare a cetățenilor pe cont propriu valutar și a bursierilor statului român din țări
non-UE până la data de 21 Ianuarie 2022; componența comisiilor de concurs și contestații
pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul
al II-lea, anul universitar 2021-2022; componența comisiilor de concurs și contestații
pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul al II-lea,
anul universitar 2021-2022; rediscutarea și aprobarea numărului de locuri şi a temelor
scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru
anul universitar 2021-2022; solicitarea lect. univ. dr. Caraiani Petre privind desfășurarea
de activități didactice la Universitatea București; Raportul de Control nr. 463 din
08.12.2021; calendarul pentru desfășurarea alegerilor unui membru în Consiliul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; repartizarea fondului de burse
pentru studenții înmatriculați la programul de studii de master didactic; planul de cercetare
al ASE pentru anul 2021 și Planul de cercetare al ASE pentru anul 2022; înființarea
programului de masterat „Management și marketing în turism”, Facultatea BT și a
planurilor de învățământ; înscrierea în RNCIS și validarea calificării programului de studiu
„Management și marketing în turism”, încadrarea în domeniul Administrarea Afacerilor de
către ARACIS și plata taxei de înscriere la RNCIS; completarea ofertei educaționale la
studiile

universitare

de

masterat;

inițierea

proiectului

de

cercetare

al

conf. univ. dr. Vasile Alcsandru Strat cu titlul „DAI the Digital Asset Index – An
architecture for Decentralized Applications (DApps) and Knowledge Profileration”;
informare privind rezultatul alegerilor pentru Director al Școlii Doctorale Economie II.
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În data de 17 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte: rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de
asistent de cercetare științifică pe perioadă determinată; plata burselor din deblocarea de
sold pentru studenții vaccinați până la data de 31.12.2021; înființarea programului de
masterat „Management și marketing în turism”, Facultatea Business și Turism și a
planurilor de învățământ; înscrierea în RNCIS și validarea calificării programului de studiu
„Management și marketing în turism”, încadrarea în domeniul Adiministrarea Afacerilor
de către ARACIS și plata taxei de înscriere la RNCIS; completarea Metodologiei privind
organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de
masterat, anul universitar 2022 – 2023; finanțarea participării unor angajați ai ASE la
programele postuniversitare „Manageri si leadership” și „Dreptul fiscal al afacerilor”;
completarea listei temelor proiectelor de cercetare postdoctorală, sesiunea de admitere
februarie 2022; transformarea 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 Academiei de Studii Economice din
Bucureşti; acordarea concediului fără plată unor angajați ASE.



În data de 22 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele: acordarea salariului diferențiat unor angajați din structura
administrativă, acordul cadru de cooperare bilaterală cu Chambre Francaise de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture en Roumanie, România, achitarea taxei anuale de membru
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pentru anul 2021 de la 2000 euro la
4000 euro, acordarea concediului fără plată pentru dna Elena Găman, Director Direcția
Juridică și Contencios Administrativ, pentru 3 zile, începând cu 27.12.2021.

Dragi colegi, membri ai comunității noastre universitare,
Încheiem împreună încă un an desfășurat, practic, integral online, într-un prelungit și
nedorit context pandemic. Știu că nu a fost ușor pentru dumneavoastră, nici pentru studenții
noștri dragi, nici pentru noi, cei care girăm coordonarea activității Academiei de Studii
Economice din București.
20
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Cu atât mai mult doresc să vă mulțumesc din suflet, cu tot respectul, pentru rezultatele
obținute de noi toți, împreună, prin care am menținut universitatea noastră la un nivel
onorant pe plan național și internațional.
Vă doresc să fiți sănătoși, să aveți cât mai multe satisfacții și împliniri pe plan personal și
profesional și să vă bucurați de tot ceea ce vă aduce mulțumirea sufletească, împreună cu
cei dragi.
Sărbători fericite și un An Nou foarte bun!

Cu drag,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Președintele Consiliului de Administrație
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