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50 de ani de la absolvirea ASE
Pe 2 octombrie a.c., Amfiteatrul OMV a găzduit reuniunea promoției 1971 a Facultății de
Comerț Exterior, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la absolvirea facultății. Printre absolvenții
promoției se numără personalități care s-au remarcat profesional de-a lungul celor 50 de ani și
care, prin evoluția carierei lor, au contribuit la consolidarea prestigiului ASE: acad. Mugur
Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României și fost premier al României, șeful de promoție
Gheorghe Munteanu fost președinte al Băncii Italo Române, Ioan Mircea Pașcu, fost
vicepreședinte al Parlamentului European și fost Ministru al Apărării, ambasadorul Adrian
Constantinescu, Lia Tase, fost director în Banca Națională a României, Gabriela Tudor, director
BNR, ș.a.
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a transmis absolvenților promoției 1971 a
Facultății de Comerț Exterior salutul membrilor comunității universitare din ASE, iar în mesjul
domniei sale a evidențiat rolul important pe care specialiștii promoției 1971 l-a avut în
consolidarea și dezvoltarea prestigiului universitar al ASE.
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la ceremonia de acordare a distincției BENE
MERENTI
În data de 5 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la ceremonia de acordare
a distincției BENE MERENTI domnilor prof. dr. ing. Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul
Educației și prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat în Ministerul Educației.
Evenimentul a avut loc în Sala de Consiliu a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”,
având ca invitați rectori ai universităților din țară și membri din conducerea UAUIM. Domnul
Rector Nicolae Istudor, în cuvântul său, i-a felicitat pe cei doi colegi premiați de către UAUIM,
urându-le realizări deosebite, în continuare, în interesul învățământului superior din România.

Evoluția lucrărilor din Șantierul Piața Romană nr 7
În data de 6 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Cătălin
Dobrea, Prorector ASE și lect. univ. dr. Florin Dobre, Directorul General Administrativ, au
partcipat la ședința de lucru al operatorilor economici implicați în șantierul din Piața Romană nr.
7. După ședință, participanții au vizitat șantierul pentru a verifica stadiul construcției noii clădiri a
ASE, precum și cel de renovare a casei Nanu Muscel, în vederea respectării graficului de lucrări.
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Interviul Rectorului ASE în cadrul emisiunii ZF Business Hi-Tech
În data de 6 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu în
cadrul unei ediții speciale a emisiunii ZF Business Hi-Tech, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de
prezență pe piața din România a companiei Microsoft. Rectorul ASE a vorbit despre parteneriatul
de durată pe care ASE îl dezvoltă cu Microsoft de mai bine de 7 ani prin realizarea de internshipuri,
prin renovarea unui amfiteatru ASE și dotarea unui laborator performant la nivel european și
sprijinul oferit de companie universității noastre în momentul trecerii de la cursurile susținute
clasic la sistemul de predare online. „Dorim să continuăm acele activități pe care le putem
desfășura în sistemul online cu sprijinul Microsoft. În ceea ce priveşte procesul de digitalizare va
trebui să găsim proiecte comune pe care noi să le dezvoltăm. De ce nu, aceste proiecte pot fi
finanțate prin programele europene, pentru că nu degeaba se pune un accent deosebit în cadrul
Programul Naţional de Rezilienţă şi Redresare pe componenta de digitalizare (Ministerul Educaţiei
ne sugerează să depunem astefel de proiecte în parteneriat cu mediul economico-social)”, a
precizat Rectorul ASE.

Participarea ASE la workshopul „MoveIn for Managing Academic Employer Contacts”
În data de 7 octombrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații
internaționale, a participat la workshopul „MoveIn for Managing Academic Employer
Contacts”, organizat de QS, în cadrul căruia a dezbătut soluțiile unui cadrul adecvat pentru
îmbunătățirea reputației pe plan internațional a Academiei de Studii Economice din București.
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Întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor
În perioada 7-9 octombrie a.c., a avut loc la Brașov întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor
la care au participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și drd. Ina Nimerenco,
președintele Uniunii Studenților ASE. În cadrul discuțiilor s-au dezbătut teme actuale legate
de desfășurarea anului universitar 2021-2022, aspecte specifice ale procesului de predareînvățare în învățământul universitar, determinate de contextul actual: stadiul evaluării studiilor
doctorale, misiunile universităților/rankingurile academice, masteratul didactic, organizarea
programelor de formare psihopedagogică în universitățile românești, etapele implementării
Proiectului România Educată etc.
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ASE ocupă locul I la nivel național în domeniul Științe Sociale (Social Sciences) în
clasamentul Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022
ASE se află, pentru al 4-lea an consecutiv, pe poziții notabile în clasamentul Times Higher
Education World University Rankings by Subject 2022 – în domeniile Științe Sociale (Social
Sciences) și Afaceri&Economie (Business&Economics).
ASE se poziționează pe locul I în România și pe locurile 401-500 la nivel internațional în
domeniul Ştiinţe Sociale și 601+ în domeniul Afaceri&Economie, conform clasamentului Times
Higher Education World University Rankings by Subject 2022, dat publicității la data de
13 octombrie a.c.
Ştiinţe Sociale: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subjectranking/social-sciences#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
Afaceri&Economie: https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2022/subject-ranking/socialsciences#!/page/0/length/25/locations/RO/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

•
•
•
•

https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/10/13/comunicat-de-presa-academia-de-studiieconomice-bucuresti--796004
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-25103841-ase-babes-bolyai-raman-celemai-bune-universitati-romanesti-daca-vrei-studiezi-economie-vezi-clasamentul-mondialcelor-mai-bune-facultati-economie.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158703176989195&id=158929
134194
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/topul-mondial-al-universitatilor-specializarea-economieiasul-in-urma-bucurestiului-si-clujului--302960.html
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https://www.ziarelive.ro/stiri/ase-si-babes-bolyai-raman-cele-mai-bune-universitatiromanesti-daca-vrei-sa-studiezi-economie-vezi-clasamentul-mondial-al-celor-mai-bunefacultati-de-economie.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/topul-mondial-al-universitatilor-specializarea-economieiasul-in-urma-bucurestiului-si-clujului--302960.html
https://www.ziarulprofit.ro/index.php/ase-si-babes-bolyai-raman-cele-mai-buneuniversitati-romanesti-daca-vrei-sa-studiezi-economie-vezi-clasamentul-mondial-alcelor-mai-bune-facultati-de-economie/
https://bucurestibusiness.ro/ase-bucuresti-cea-mai-buna-facultate-din-romania-indomeniul-stiinte-sociale/?related_post_from=17138
https://www.giurgiuonline.com/ase-si-babes-bolyai-raman-cele-mai-bune-universitatiromanesti-daca-vrei-sa-studiezi-economie-vezi-clasamentul-mondial-al-celor-mai-bunefacultati-de-economie/
https://newslist.ro/update-ase-si-babes-bolyai-raman-cele-mai-bune-universitatiromanesti-daca-vrei-sa-studiezi-economie-clasamentul-mondial-al-celor-mai-bunefacultati-de-economie/
https://bucurestibusiness.ro/ase-bucuresti-cea-mai-buna-facultate-din-romania-indomeniul-stiinte-sociale/
https://www.edupedu.ro/cateva-universitati-romanesti-prezente-in-clasamenteleinternationale-times-higher-2022-pentru-educatie-stiinte-sociale-si-stiinte-economicenicio-prezenta-romaneasca-in-clasamentul-pentru-domeniu/
https://www.ziar.com/news=13857602
http://centruldepresa.ro/stiri/ase-bucuresti-si-ubb-cluj-raman-cele-mai-bune-universitatiromanesti-daca-vrei-sa-studiezi-economie
https://actualdecluj.ro/ase-bucuresti-si-ubb-cluj-raman-cele-mai-bune-universitatiromanesti-daca-vrei-sa-studiezi-economie/
https://www.rador.ro/2021/10/14/comunicat-de-presa-al-academiei-de-studii-economicedin-bucuresti-theunirankings/
https://jurnaluldeafaceri.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-premii/

Zilele Erasmus 2021
În data de 14 octombrie a.c., Direcția Relații Internaționale a organizat o întâlnire online dedicată
studenților ASE interesați să obțină o mobilitate de studiu Erasmus+ sau un stagiu Erasmus+ și
care au fost informați despre oportunitățile de participare și implicare în aceste activități
studențești.
Sub același generic „Erasmus Days 2021”, în data de 15 octombrie, reprezentanți ai ASE au
participat la întâlnirea „Destinatie – Franța”, organizată de Ambasada Franței și Institutul Francez.
Pentru studenții români, Franța este prima țară de destinație pentru mobilitatea Erasmus și a 4-a
destinație pentru mobilitatea individuală.
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CSU ASE - cel mai puternic club de șah din România
CSU ASE a fost desemnat cel mai puternic club de șah din România în urma câștigării
Superligii, cel mai important turneu pentru cluburile de șah din România. Campioanele CSU ASE
sunt: Bulmaga Irina, Atalik Ekaterina, Ciolacu Alessia, Lehaci Miruna-Daria, Ionescu Irina,
Ursente Maria-Eugenia, conduse de căpitan Popa Andrada și managerul și antrenorul secției de
șah, lect. univ. dr. Georgescu Tiberiu-Marian, care a îndrumat și pregătit jucătoarele.
În data de 15 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, s-a întâlnit cu
managerul și antrenorul secției de șah a clubului, lect. univ. dr. Tiberiu Georgescu, căpitanul
echipei, studenta Andrada Popa, și lect. univ. dr. Adrian Iacobini, directorul CSU ASE pentru a le
adresa felicitările sale și a discuta perspectivele evoluției șahiștilor noștri în competițiile viitoare.

Conferința internațională de Administrație și Management Public
În perioada 15-17 octombrie a.c., Facultatea de Management și Administrație Publică a organizat
cea de-a 17-a ediție a conferinței internaționale de Administrație și Management Public. Conferința
a fost deschisă de prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector cu relații internaționale, și
CA ‒ Buletin informativ nr.10/octombrie 2021
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prof. univ. dr. Elvira Nica, decanul Facultății de Administrație și Management Public. În cadrul
conferinței au fost dezbătute subiecte legate de sectorul administrației și managementului public,
teme de resurse umane, precum și aspecte de dezvoltare durabilă.

Schimb de bune practici între asociațiile studențești ale ASE și companii din România din
industria vinului
În perioada 15-17 octombrie a.c., reprezentanți ai conducerii ASE și ai asociațiilor studențești din
ASE au participat la un schimb de bune practici în firme din industria vinului din România. La
Sărata Monteoru, județul Buzău, studenții au interacționat cu administratori ai cramelor, au
degustat și evaluat produsele și au analizat potențialul actual de producție al zonei viticole. După
lucrul în echipe, la sfârșitul proiectului, studenții au prezentat soluții prompte, actuale, digitale
pentru valorificarea potențialului firmelor din industria vinului. Echipa de proiect va livra firmelor
soluțiile identificate de către studenți.
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Campanie de vaccinare în ASE
Având în vedere evoluția îngrijorătoare a situației epidemiologice și dorind să contribuie, prin
mijloacele de care dispune, la diminuarea factorilor care pot genera răspândirea exponențială a
ratei de infectare, inclusiv în rândul comunității noastre universitare, ASE a organizat în perioada
18-20 octombrie, la parterul clădirii Moxa, în spații amenajate corespunzător, o campanie de
vaccinare pentru angajați și studenți. „M-am vaccinat. Şi susţin vaccinarea cu toată puterea..
Pentru siguranţa noastră, e bine să ne vaccinăm, nu am niciun dubiu aici. Sigur că e opţiunea fiecăruia,
dar eu îi sfătuiesc pe toţi colegii și studenţii noştri să ia această decizie.” - a afirmat prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE.
https://www.libertatea.ro/stiri/apelul-celor-mai-importanti-rectori-din-tara-catre-studenti-vaccinativa-3797465?utm_source=facebook&fbclid=IwAR0iZAeR8ycoMXEatbTqVb3VWoHxdHokjnwX9fWAgAqtlf4NCBSobO64lk

Proiect ERASMUS – modul de formare în sistem hibrid
În cadrul proiectului ERASMUS cu titlul “Evaluation of agro-ecological development
potential through transnational cooperation and entrepreneurial innovation”, finanțat în
baza contractului cu numărul 2019-1-RO01-KA203-063939, în care ASE, prin Facultatea de
Economie Agroalimentară și a Mediului, are calitatea de partener, în perioada 18-22 octombrie
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2021 s-a desfășurat un modul de formare, în sistem hibrid, cu titlul Notions on organic farming,
biological quality of eco-products and entrepreneurial innovation in agri-food science.
Participanții au fost reprezentanți ai Universității “Alexandru Ioan-Cuza” Iași, Universității
București, University of Catania, Institute of Agricultural Economics Belgrade, ISCTE –
Instituto Universitário de Lisboa.

Academia de Studii Economice din București reconfirmă primul loc pe țară în clasamentul
THE Emerging Economies Universities Rankings 2022
Academia de Studii Economice din București își reconfirmă poziționarea pe primul loc între
universitățile românești în clasamentul Times Higher Education Emerging Economies Universities
Rankings 2022, iar la nivel internațional urcă pe locul 157. Clasamentul, dat publicității la data de
19 octombrie a.c., reunește 698 de universități de cercetare intensivă și predare din 50 de țări cu
economie emergentă din lume.
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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https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/10/20/comunicat-de-presa-academia-de-studiieconomice-din-bucuresti--799506
https://www.amosnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-reconfirmaprimul-loc-pe-tara-in-clasamentul-the-emerging-economies-universities-rankings-2022/
https://www.edupedu.ro/16-universitati-romanesti-incluse-in-clasamentul-pentrueconomii-emergente-al-times-higher-education-ase-prima-la-nivelnational/?fbclid=IwAR1FTvtbECAElvBpoJawlXE7puokNGyMMbOH8jLO_tyrdmH0q1
-SJF1iJHc
https://www.g4media.ro/16-universitati-romanesti-incluse-in-clasamentul-pentrueconomii-emergente-al-times-higher-education-ase-prima-la-nivel-national.html
https://www.promptmedia.ro/2021/10/16-universitati-romanesti-incluse-in-clasamentulpentru-economii-emergente-al-times-higher-education/
https://www.bizbrasov.ro/2021/10/20/universitatea-transilvania-brasov-the-clasament/
https://qwer.ro/universitatea-transilvania-din-brasov-se-afla-in-clasamentul-times-highereducation-2022-in-domeniul-economiei-emergente
http://pescurt.ro/stiri-actualitate/16-universitai-romaneti,-incluse-in-clasamentul-pentrueconomii-emergente-al-times-higher-education-ase-prima-la-nivel-naional_20-102021_16763483

ASE a participat la Târgul Internațional de Educație IEFT din Turcia
În perioada 22-24 octombrie a.c., o delegație ASE a participat la cea de-a 37-a ediție a Târgurilor
Internaționale de Educație IEFT, organizate în Turcia, la Istanbul, alături de alte 50 de instituții
de învățământ din 20 de țări. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanți ai organizatorilor, cu
participanții și vizitatorii târgului, membrii delegației noastre au prezentat oportunitățile de studiu
și de dezvoltare personală și profesională pe care universitatea noastră le oferă studenților străini.
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Conferința internațională de turism „Abordări și provocări contemporane ale
sustenabilității turismului" - CACTUS 2021
În perioada 21 - 22 octombrie a.c., a avut loc cea de-a 8-a ediție a Conferinței internaționale de
turism „Abordări și provocări contemporane ale sustenabilității turismului" - CACTUS
2021, organizată de The Academic Association for Research in Tourism and Services și ASE.
Conferința s-a desfășurat exclusiv online și s-a axat pe o gamă largă de subiecte legate de turism,
precum: Economie și Management; Turism și ospitalitate post-pandemie; Managementul crizelor
și reziliența; Inovare și digitalizare în turism; Etică și responsabilitate socială în turism; Geografia
turismului; Managementul calității în turism; Inovație și digitalizare; Responsabilitatea socială în
turism; Provocări pentru dezvoltarea turismului durabil; Turism de nișă și perspective de
marketing; Turism inteligent și destinații inteligente; Tendințele industriei; Calitatea serviciilor și
tendințe. CACTUS 2021 a constituit o oportunitate excelentă pentru practicienii și consultanții din
întreaga lume care sunt implicați în studiul, inovarea și dezvoltarea problemelor legate de turism
și ospitalitate de a se reuni și de a face schimb de idei. De asemenea, această conferință oferă, an
de an, o platformă interdisciplinară pentru cercetători, practicieni de a prezenta și discuta cele mai
recente inovații, tendințe și preocupări, precum și provocările practice întâlnite și soluțiile adoptate
în domeniul larg al turismului și al calității serviciilor.

Întâlnirea Consorțiului Universitaria
În perioada 22-24 octombrie a.c., ASE a organizat, în calitate de președinte în exercițiu, prima
întâlnire a Consorțiului Universitaria în noua sa formulă extinsă, care include șapte universități:
ASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din
12
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Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, și doi noi membri
asociați, Universitatea din Craiova și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Lucrările întâlnirii s-au desfășurat în format hibrid, cu prezența fizică a rectorilor, președinților de
senat, altor reprezentanți ai conducerii universităților la Centrul de Perfecționare Complex Predeal
„Ion Gh. Roșca” al ASE. Reuniunea de la Predeal s-a desfășurat cu respectarea normelor în vigoare
pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS CoV2, participanții fiind exclusiv
persoane vaccinate.
Consiliul de administrație al Consorțiului a decis, cu unanimitate de voturi, admiterea a doi noi
membrii asociați (Universitatea ”OVIDIUS” din Constanța și Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galați). De asemenea, în cadrul ședinței de deschidere a evenimentului a fost semnat Parteneritul
dintre consorțiul Universitaria și Asociația Colegiilor Centenare.
Lucrările întâlnirii s-au desfășurat în plen și pe 10 paneluri structurate pe teme actuale care vizează
politicile educaționale din învățământul superior și specificul desfășurării activității în universități
în contextul constrângerilor impuse de situația pandemică prelungită.
COMUNICAT

DE

PRESĂ

https://www.ase.ro/.../Comunicat_de_presa_Consortiul....

REZOLUȚIA ÎNTÂLNIRII https://www.ase.ro/.../Rezolutie_Consortiul_Universitaria...
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https://www.bzi.ro/in-perioada-22-24-octombrie-a-avut-loc-prima-intalnire-aconsortiului-universitaria-in-noua-sa-formula-extinsa-care-include-sapte-universitatiprintre-care-si-uaic-iasi-4295627
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/10/25/comunicat-de-presa-consortiuluniversitaria--802259
https://www.observatordetimis.ro/2021/10/25/consortiul-universitaria-intalnire-in-nouaformula/
https://www.edupedu.ro/verificarea-plagiatelor-cele-mai-mari-universitati-din-romaniacer-ministerului-educatiei-ca-fondurile-pentru-analiza-doctoratelor-sa-poata-fi-reportatepentru-anii-viitori/
https://www.libertatea.ro/stiri/apelul-celor-mai-importanti-rectori-din-tara-catre-studentivaccinati-va-3797465?fbclid=IwAR0Xb_2UHy8LC6X2cf335GvP5D54Gt9dHbfM20gtKHXPuG17ONeQs5D7JE
https://www.rador.ro/2021/10/25/consortiul-universitaria-sustine-certificatulverde/?fbclid=IwAR1FK9TyySfQyOVKvN2mhzAYhDGcha76WJfioNsG26Mntj1fw7o
P0SjHWYM
https://www.g4media.ro/verificarea-plagiatelor-cele-mai-mari-universitati-din-romaniacer-ministerului-educatiei-ca-fondurile-pentru-analiza-doctoratelor-sa-poata-fi-reportatepentru-anii-viitori.html
https://cursdeguvernare.ro/consortiul-universitaria-accesuniversitati-certificat-verdereglementare-nationala.html
http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/consortiul-universitaria-in-formulanoua-extinsa-30957/
https://www.svnews.ro/uaic-a-participat-la-intalnirea-consortiului-universitaria/270914/
https://www.ziarelive.ro/stiri/uaic-a-participat-la-intalnirea-consortiuluiuniversitaria.html
https://www.jurnalulolteniei.ro/2021/10/25/consortiul-universitaria-cere-reglementareaaccesului-in-universitati-pe-baza-de-certificat-verde/
https://www.edumanager.ro/universitatea-ovidius-din-constanta-si-universitatea-dunareade-jos-din-galati-au-devenit-membri-asociati-ai-consortiului-universitaria/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/propuneri-pentru-universitati-introducereacertificatului-verde-profesori-si-studenti-vaccinati-1508368/
https://www.stireadeiasi.ro/breaking-news/rectorii-a-sapte-universitati-din-romania-aucerut-ca-accesul-in-universitati-sa-fie-interzis-celor-care-nu-au-certificat-verde/

Echipa de robotică AutoVortex ASE a participat la ExpoDubai 2020
Echipa de robotică Auto Vortex ASE a participat la Expo Dubai 2020, cel mai ambițios proiect al
Emiratelor Arabe Unite de până acum și cel mai mare eveniment de acest gen din lume. Aici au
prezentat atât roboții cu care au scris istorie în Rusia, cât și primul robot umanoid multifuncțional
complet gândit, construit și programat de către membrii echipei, care a interacționat cu publicul, a
permis accesul la pavilionul României de la distanță, a reacționat automat la interlocutori prin
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mimica și mișcarea capului și a mâinilor și a avut în piept un ecran pe care au rulat prezentări și
logo-urile partenerilor.

ASE învinge Massachusetts Institute of Technology (MIT) la Collegiate Chess Championship
Pe 23 octombrie a.c., s-a disputat meciul dintre Academia de Studii Economice din București și
Massachusetts Institute of Technology (MIT) la șah, în cea de a 5-a rundă a turneului caritabil
„Collegiate Chess Championship”. ASE a învins prestigioasa universitate din Statele Unite cu
scorul 12-4, victorie ce o aduce mai aproape de un loc în play-off-ul competiției. Studenții noștri
se luptă în cadrul acestui turneu cu universități de prestigiu precum: MIT, Harvard, Yale,
Princeton, University of Michigan, Moscow Institute of Physics and Technology și University of
Warsaw. Felicitări și mult succes în continuare!

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la dezbaterea „Cercetarea
ştiinţifică în domeniul financiar. Provocări şi soluţii”.
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În data de 28 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
dezbaterea „Cercetarea științifică în domeniul financiar. Provocări și soluții”, organizata de
Institutul de Studii Financiare si DC Media Group. Subiectele discutate s-au axat pe teme de
cercetare relevante pentru domeniul financiar, finanțarea cercetării în domeniul financiar;
tendințele piețelor financiare în perioada pandemiei; cercetarea ştiinţifică în domeniul financiar –
mijloc de promovare a educaţiei financiare; utilizarea tehnologiilor în cercetarea ştiinţifică din
domeniul financiar. https://www.facebook.com/dcnews.ro/videos/569461784353519.
În cadrul discuțiilor, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a vorbit despre preocuparea și implicarea
permanentă pe care o au universitățile în relația cu mediul socio-economic, despre modul de
finanțare al cercetărilor și despre eforturile de pregătire a specialiștilor capabili să găsească soluții
de progres și dezvoltare socială, prin intensificarea și susținerea finanțării activităților didactice și
de cercetare. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților publice
și ai mediului de afaceri care au analizat situația curentă a cercetării științifice cu aplicabilitate în
domeniul financiar. Evenimentul face parte din proiectul WORLD INVESTOR WEEK 2021 și a
putut fi urmărit la DC News, DC News TV și DC Business, platforme care însumează zilnic peste
250.000 de unici și 1.500.000 de afișări. De asemenea, a fost transmis pe paginile de Facebook și
Youtube ale site-urilor.

Sesiuni de instruire online Biblioteca ASE - servicii, biblioteca digitală, acces și resurse
La începutul anului universitar 2021-2022, pe durata lunii octombrie, Biblioteca ASE a organizat
o serie de sesiuni de instruire online pentru studenții de la programele de studii licență, masterat
și doctorat pentru a veni în sprijinul acestora cu informații utile privind resursele de documentare
disponibile în bibliotecă, resurse necesare pregătirii pe durata anului universitar, susținerii
examenelor și elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor.
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Sesiunile, organizate pe platforma Zoom meetings, au fost promovate în mediul online,
înregistrând un număr semnificativ de studenți. Participanții au aflat detalii despre serviciile și
facilitățile oferite de Biblioteca ASE, condiții de acces, tipuri de colecții, resurse electronice,
servicii electronice de bibliotecă, biblioteca online, platforme de reviste în format fulltext,
modalități de accesare, serviciul de acces mobil la resurse. Sesiunile au inclus și prezentarea noului
website al Bibliotecii ASE biblioteca.ase.ro care oferă utilizatorilor un mod facil și intuitiv de
navigare în vederea regăsirii informațiilor despre bibliotecă. Biblioteca a permanentizat aceste
tipuri de acțiuni, modalitate directă de formare a utilizatorilor.
Acces online la Oxford Full Journals Collection și DE GRUYTER 2022 Journal Package
Academia de Studii Economice din București beneficiază de acces online la Oxford Full Journals
Collection și DE GRUYTER 2022 Journal Package. Oxford University Press, prin partenerul său
în

România

–

ROMDIDAC

–

și

Asociația Anelis

Plus oferă,

în

perioada

octombrie - decembrie 2021, instituțiilor membre în Asociație, acces gratuit la revistele electronice
incluse în Full Journals Collection prin intermediul platformei Oxford Academic.
Accesul

se

asigură

online

pe

baza

IP-urilor

instituționale

la

adresa

https://academic.oup.com/journals.
De asemenea, Editura De Gruyter, prin partenerul său în România, E-nformation, oferă în perioada
octombrie - noiembrie 2021 acces gratuit la De Gruyter 2022 eJournal Collection, asigurând acces
la peste 340 de reviste cu conținut multidisciplinar. Accesul se asigură online din campus (IP
instituțional) și din afara instituției prin serviciul de acces mobil, adresa de accesare
https://www.degruyter.com/cms/pages/ejournals.
Conferința internațională „Synergies in Communications”
Pe 28-29 octombrie 2021 a avut loc Conferința internațională „Synergies in Communication (SiC
2021)” organizată de către Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri din cadrul
Facultății de Relații Economice Internaționale, în colaborare cu Université Libre de Bruxelles
(ULB), Belgia, University of Hyogo, Japonia, University of Zaragoza, Spania, Quest România,
PROSPER-ASE Language Centre și Societatea Română de Studii de Anglistică și Americanistică
(RSEAS). Lucrările conferinței au fost dedicate celei de-a 20-a aniversări a Zilei Europene a
Limbilor, evenimentul fiind inclus în calendarul european al acestei importante aniversări.
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În deschiderea evenimentului au luat cuvântul prof. univ. dr. Alina Dima, prorector ASE pentru
cercetare științifică, dezvoltare și inovare, conf. univ. dr. Irina David, prodecan Facultatea REI,
prof. univ. dr. Titela Vîlceanu, președinte Societatea Română de Studii de Anglistică și
Americanistică și conf. univ. dr. Teodora Şerban-Oprescu, director Departamentul de Limbi
Moderne și Comunicare în Afaceri. Programul conferinței a inclus prezentarea a 60 de lucrări
elaborate de cadre didactice și cercetători de la 22 de universități și asociații profesionale din țară
(Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Pitești, Sibiu, Timișoara) și din
străinătate (Belgia, Brazilia, Croația, India, Italia, Japonia, Spania, Statele Unite ale Americii,
Ucraina).

Conferința internațională „The Future of Europe”
În zilele de 28 și 29 octombrie a.c., a avut loc cea de-a 12-a ediție a conferinței internaționale „The
Future of Europe”, organizată de Facultatea de Relații Internaționale, alături de partenerii săi:
Academeya, Institutul European din România, Institutul de Prognoză Economică, Societatea
Română de Economie, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”. În
deschidere, au luat cuvântul prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector relații cu mediul
economico-social și viața studențească, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, decan al Facultății de
Relații Economice Internaționale și prof. univ. dr. Cristian Păun, prodecan REI. Conferința a fost
organizată online și a cuprins mai multe paneluri de discuție cu următoarele teme: noile provocări
ale guvernării Uniunii Europene, o nouă lumea digitală a afacerilor internaționale, abordarea
responsabilității sociale corporative și a managementului riscului în Europa, finanțe și servicii
bancare în Uniunea Europeană, supraviețuirea Uniunii Europene, economia familiei – o
perspectivă europeană, aspecte economice ale crizei medicale Covid 19.
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Congresul profesiei de auditor financiar din România – ediția a VII-a
În data de 29 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE a participat la cel
de-al VII-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România. Evenimentul s-a
desfășurat online și a avut ca temă de dezbatere „Modernizarea profesiei de auditor financiar în
contextul actualelor provocări globale”. Întâlnirea a reunit personalități recunoscute în această
profesie din România și alte țări, reprezentanți ai organismelor profesionale, ai autorităților de
reglementare, ai mediului academic și de afaceri.
În deschidere, a luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, amintind despre
colaborarea dintre ASE și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) care are o istorie
îndelungată. În cadrul conferinței, Rectorul ASE a declarat că universitatea noastră este deschisă
pentru implementarea proiecte pe bază de parteneriate cu toate organismele profesionale de profil
economic.
În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorului ASE, i-a fost acordat premiul
pentru cooperare academică.
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Ședințe CA
•

În data de 8 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte: procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor
studenţilor/cursanţilor la programele de studii universitare de masterat în sistem
modularizat, cu evaluare la finalul modulului și la programele postuniversitare, anul
universitar 2021-2022; procedura privind gestionarea procesului de cazare a studenților în
căminele ASE în timpul anului universitar 2021-2022; redistribuirea unui loc finanțat de la
bugetul de stat, în anul universitar 2021-2022, în cadrul Facultății de Administrarea
Afacerilor, cu predare în limbi străine; finanțarea proiectului aferent Componentei A:
Creșterea calității resursei umane specializate în cercetarea științifică universitară: Proiect
de cercetare cu titlul: „Proiect de formare continuă în domeniul cercetării științifice pentru
cercetătorii ASE” – suma de 152.400 lei; finanțarea proiectului aferent Componentei C:
Creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional: Proiect de
cercetare cu titlul „Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE” – suma de 96.625 lei; lista
studenților implicați în activitățile desfășurate interesul universității, în perioada
01.10.2021 – 31.05.2022; suplimentarea listei doctoranzilor care solicită prelungirea
perioadei

de

grație,

pentru

anul

universitar

2021-2022;

suplimentarea

listei

postdoctoranzilor care solicită prelungire studiilor postdoctorale, pentru anul universitar
2021-2022; redistribuirea unui loc la buget de la Școala Doctorală Informatică Economică
la Școala doctorală Cibernetică; încheierea Convenției cu Academia Națională de
Informații "Mihai Viteazul" din București; încheierea Acordului de Parteneriat cu SC
Centrul Medical Dr. Furtună SRL, pentru desfăşurarea eficientă a campaniei de vaccinare
împotriva Sars-Cov-2 a studenţilor și angajaţilor Academiei de Studii Economice din
București.
•

În data de 20 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul
căreia au fost discutate următoarele puncte: scoaterea la concurs a posturilor didactice
vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I, anul universitar 2021-2022; scoaterea
la concurs a posturilor didactice vacante pe perioada determinată, în semestrul I, anul
universitar

2021-2022;

organizarea

cursurilor

suplimentare

de

matematică

și

microeconomie; acordarea salariului diferențiat pentru cadrele didactice care desfășoară
activități suplimentare la disciplinele Microeconomie și Matematică; scutirea de la plata
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taxei de arhivare a certificatelor de absolvire a cursului postuniversitar „Management
strategic al ospitalității; înființarea programului de masterat „Dezvoltarea durabilă a
afacerilor și organizațiilor economice”, Facultatea de Economie Agroalimentară și a
Mediului;

desființarea programului de masterat „Antreprenoriat și administrarea

afacerilor”, Facultatea de Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; înființarea
unui nou program postuniversitar „Audit financiar”, Facultatea de Contabilitate și
Informatică de Gestiune; planul de învățământ pentru programul postuniversitar „Audit
financiar”, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune; înființarea unui nou
program postuniversitar „Utilizarea aplicațiilor Office: Microsoft Excel”, Facultatea de
Contabilitate

și

Informatică

de

Gestiune;

aprobarea

tarifelor

la

programele

postuniversitare, nivel I și nivel II, organizate de DPPD; redistribuirea locurilor de la
programele de studii de licență, finanțate de la bugetul de stat, în vederea alocării
studenților care îndeplinesc condițiile regulamentare pentru ocuparea acestora; mobilitatea
definitivă de la ASE (Facultatea de Drept); finanțarea participării unor cadre didactice
titulare în ASE la programele de formare psihopedagogică organizate în regim
postuniversitar, nivelul I și II, an universitar 2021-2022; repartizarea fondului de burse
pentru semestrul I, an universitar 2021-2022; plata burselor pentru Comisia de Cazare;
plata burselor pentru Comisia de Monitorizare și Avizare a rezultatelor cazării; Nota
privind solicitarea deblocării sumei de 600.000 de lei din soldul de burse, pentru plata
bursei speciale unui număr de 2000 de studenți implicați în Caravana Sănătății calendarul
de desfășurare a concursului de alegere a directorului școlii Doctorale Economie II;
componența comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea noiembrie
2022, pentru fiecare școală doctorală; temele de cercetare scoase la concurs pentru
admitere noiembrie la studii universitare de doctorat; solicitarea studentului doctorand
Kamil Ghanim Ahmed, privind schimbarea perioadei de prelungire a studiile universitare
de doctorat, corespunzătoare anului universitar 2021 – 2022, cu prelungirea studiilor
doctorale sub forma grației modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul
2021; modificarea Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii
Economice din București , în anul universitar 2021-2022; referatul DJCA privind punerea
în executare a Sentinței civile n. 1521/02.03.2021 a Tribunalului București, Secția a VIIIa Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, pronunțată în dosarul nr. 28502/3/2020; Nota
DJCA privind renunțarea la judecarea contestațiilor la executare formulate de către A.S.E
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București, în cadrul dosarelor nr. 9979/4/2021 și nr. 22752/4/2021, aflate pe rolul
Judecătoriei Sectorului 4 Bucureșticomisia calendarului

pentru

alegeri în vederea

completării consiliului Facultății de Economie Teoretică și Aplicată; solicitările unor cadre
didactice privind desfășurarea de activități didactice la alte universități acordarea
gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar; calendarul desfășurării concursului
de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul auxiliar; rezultatele procesului de
evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul ASE; transformarea unor
posturi din structura administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi din structura
administrativă; acordarea concediilor fără plată unor angajați in cadrul proiectului SMIS
119598; componența comisiei de cercetare disciplinară pentru cercetarea posibilelor
abateri săvârșite de către un angajat ASE; modificarea Metodologiei de concurs pentru
ocuparea posturilor de cercetare – dezvoltare din cadrul organigramei Academiei de Studii
Economice din București; acordarea salariului diferențiat unui angajat ASE.
•

În data de 27 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul
căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: aprobarea rezultatelor concursului
pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic de predare, de la următoarele
facultăți: Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, Business și Turism,
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Contabilitate și Informatică de Gestiune,
Drept, Economie Agroalimentară și a Mediului, Economie Teoretică și Aplicată, Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori,

Management, Marketing, Relații Economice

Internaționale și de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; distribuirea
locurilor suplimentare finanțate de la buget, acordate de ME la programele de studii
universitare de licență și masterat; finanțarea participării unui cadru didactic titular în ASE
la programele de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar, nivelul I,
an universitar 2021 – 2022; modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității; acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar;
calendarul desfășurării concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul
auxiliar; metodologia privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii
Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive; metodologia
privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți; modificarea Procedurii de cazare
privind gestionarea procesului de cazare a studenților în căminele ASE, în anul universitar
2021 – 2022; inițierea proiectului de cercetare „Data science for finance 2.0 - joint
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challenge for academia and industry (acronym: FinData)”, director de proiect
conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat; solicitarea unui cadru didactic privind desfășurarea
de activități didactice la Universitatea Poitiers, Franța; scoaterea la concurs a unor posturi
din structura administrativă; modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității; redistribuirea unui loc în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine.

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