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Cea mai bună universitate economică din România, universitatea noastră, a împlinit 109 ani de la
înființarea sa, prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, având denumirea inițială de Academia de Înalte
Studii Comerciale și Industriale (AISCI). ASE a sărbătorit cei 109 ani de prestigioasă existență
printr-o serie de manifestări, anunțate pe site-ul său instituțional www.ase.ro și pagina oficială de
Facebook. Manifestările aniversare au inclus Adunarea festivă, organizarea ședinței festive de
Senatul pentru înmânarea titlului de DHC, momente de omagiu și depunere de flori la mormintele
personalităților din istoria noastră, lansări de cărți, concursul interdisciplinar „Elevii de astăzi,
profesioniștii de mâine”, „Zilele porților deschise”, Sesiunea științifică anuală a studenților ASE,
numeroase competiții ale Clubului Sportiv Universitar ASE, expoziție și vernisaj de pictură.
Aniversarea ASE a fost reflectată amplu în mass media.
•

ȘTIRI PE SURSE - https://www.stiripesurse.ro/109-ani-de-la-infiintarea-academiei-destudii-economice-din-bucuresti_2325060.html

•

AGERPRES - https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2022/04/04/academia-de-studiieconomice-implineste-109-ani-de-la-infiintare-miercuri-adunarea-festiva-dedicataaniversarii--896430

•

PRIMA TV - https://www.focusprimatv.ro/academia-de-studii-economice-implineste109-ani-de-la-infiintare-miercuri-adunarea-festiva-dedicata-aniversarii/

•

AMOSNEWS - https://www.amosnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucurestiimplineste-109-ani/

•

ZIAR.COM - https://www.ziar.com/news=14252897

•

ZIARELIVE.RO - https://www.ziarelive.ro/stiri/109-ani-de-la-infiintarea-academiei-destudii-economice-din-bucuresti.html
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•

DCNEWS - https://www.dcnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-laaniversarea-a-109-ani-de-la-infiintare_865181.html

•

MEDIAFAX - https://www.mediafax.ro/comunicate/restaurarea-picturii-murale-dinaula-academiei-de-studii-economice-20718637
http://www.comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=16085

•

EDUMANAGER - https://www.edumanager.ro/academia-de-studii-economice-109-anide-la-infiintare-manifestari-dedicate-aniversarii/

•

ZIARE.COM - https://ziare.com/academia-de-studii-economice/academia-de-studiieconomice-din-bucuresti-implineste-109-ani-1733835
https://www.facebook.com/Ziare.com/posts/10160024875198817

•

PEDAGOTECA- https://pedagoteca.ro/academia-de-studii-economice-sarbatorestemiercuri-109-ani-de-la-infiintare/

•

BURSA- https://www.bursa.ro/academia-de-studii-economice-sarbatoreste-109-ani-deexistenta-64941648

•

BUCURESTI.ROBO-STIRI.RO - https://bucuresti.robo-stiri.ro/academia-de-studiieconomice-implineste-109-ani-de-la-infiintare-miercuri-adunarea-festiva-dedicataaniversarii/

•

TRIBUNA INVATAMANTULUI - https://tribunainvatamantului.ro/6-aprilie-ziuaacademiei-de-studii-economice-din-bucuresti/

•

ECONOMISTUL- http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/ase-implineste109-ani-37150/

Pe scurt despre manifestări, în ordinea desfășurării:
• CINSTIM MEMORIA ÎNAINTAȘILOR ASE – Comemorare și depunere de coroane
Săptămâna celei de-a 109-a aniversări a ASE a început cu depuneri de coroane și pios omagiu
înaintașilor noștri, adus de către prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr.
Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, prorectori, decani, directori de departamente
didactice.
Nicolae Xenopol, Nicolae Iorga, Virgil Madgearu, rectorii Constantin Bărbulescu, Paul Bran,
Stanislas Cihoschi, Gheorghe Dolgu, Ion Gh. Roșca, sunt doar câteva dintre personalitățile
invocate de memoria noastră. Gânduri pioase și recunoștință!
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• DESCHIDEREA CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR PE TEME ECONOMICE,
EDIȚIA A VIII-A „ELEVII DE ASTĂZI, PROFESIONIȘTII DE MÂINE”
ASE, în parteneriat cu Colegiul Economic „A.D. Xenopol” și cu Colegiul Național de
Informatică „Tudor Vianu” din București au organizat o serie de competiții în cadrul proiectului
„Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine” – concurs interdisciplinar pe teme economice, ediția
a VIII-a, desfășurat în perioada 4-8 aprilie a.c. La festivitatea de deschidere, prof. univ. dr.
Dorel Mihai Paraschiv, prorector cu mediul de afaceri si viața studențească, și studenta drd.
Andra Mecu, președinte USASE, au urat succes celor peste 200 de elevi participanți.
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• EVENIMENTE ALE CLUBULUI SPORTIV AL ASE - LANSARE SECȚIE
CULTURISM, AULA MAGNA
Ȋn Aula Magna plină cum nu a mai fost de peste doi ani, ȋn prezența Rectorului ASE și a
susținătorilor sportivilor au fost prezentați campionii naționali din 2022 de la șah, volei de plajă și
catchball de la CSU ASE. Evenimentul a avut în centrul atenției secția de fitness-culturism, care
și-a sărbătorit înființarea oficială. Proaspeții sportivi economiști sunt antrenați de dl. prof. Dănuț
Enunță (antrenor emerit) și dna. prof. Irina Munteanu (multiplă campioană mondială absolută).
Sportivii noștri și-au reiterat palmaresul impresionant, și-au împărtășit ambițiile și au primit cu
bucurie felicitările și încurajările colegilor și oficialilor universității.

•

EVENIMENTE SPORTIVE

Evenimentele sportive au continuat în săptămâna marcării celor 109 ani de la înființarea ASE. În
prezența studenților, alături de Departamentul de Educație Fizică și Sport, a fost organizată o
competiție de baschet 3x3 feminin cu participarea echipei reprezentative a Facultății de Medicină
și a vicecampioanelor naționale de la CSS4 Champions București. Meciurile fetelor au fost urmate
de un meci amical de baschet 5x5, un meci între echipa studenților din ASE și tinerii sportivi ai
CSU ASE Dan Dacian București.
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•

LANSARE DE CARTE – RECTOR GHEORGHE TAȘCĂ – „Un economist în misiune
diplomatică la berlin (1930-1932) – Memorii și însemnări 1924-1949”
În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a felicitat
colectivul care a contribuit la apariția celor două volume ale lucrării, pe nepoata Rectorului
Gheorghe Tașcă, doamna Alexandra Filotti, coordonatorul volumelor, prezentă la eveniment,
care a decis să lanseze această carte în universitatea noastră, unde domnul profesor a fost
extrem de apreciat pentru întreaga sa activitate. Rectorul ASE a subliniat caracterul
cuprinzător și structura echilibrată a acestor volume de memorii, deosebit de utile atât unor
specialiști în istorie, drept, economie sau politologie, cât și pentru cititorul de rând care vrea
să își facă o impresie despre ce s-a întâmplat într-o perioadă tulbure din istoria țării noastre.
Au prezentat apoi cartea și activitatea Rectorului Tașcă Președintele Senatului Universitar,
prof. univ. dr. Dumitru Miron, alți invitați de notorietate.

VERNISAREA PICTURII MURALE DIN AULA MAGNA
În prezența participanților la Adunarea Festivă, ziua de 6 aprilie, Ziua Universității, a debutat cu
vernisarea, după restaurarea completă, a cunoscutei picturi murale din Aula Magna, „Istoria
Negoțului Românesc”, autor Cecilia Cuțescu Storck, realizată cu susținerea integrală a partenerului
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platinum al ASE, One United Properties. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a mulțumit sponsorului,
reprezentat de domnul Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties, și doamnei prof.
univ. dr. Maria Dumbrăvician de la Universitatea Națională de Arte București, Departamentul
Conservare și Restaurare, care a coordonat procesul de restaurare.
Rectorul ASE și-a exprimat bucuria de a preda generațiilor ce vor veni această pictură murală
refăcută printr-o necesară, minuțioasă și complexă procedură de restaurare, începută în toamna
anului 2021. Timp de 6 luni, specialiștii au lucrat la refacerea picturii de peste 100 de mp. Echipa
de lucru și coordonare a proiectului a fost formată din Maria Dumbrăvician (Faber Studio, conf.
univ. Dr. UNArte), Cristina Serendan (lect. univ. dr.), Ioana Olteanu (Faber Studio, drd.) și Laura
Hangiu (Faber Studio), toți specialiștii Faber Studio fiind atestați de Ministerul Culturii.
AGERPRES - https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/04/07/comunicat-de-presa-academiade-studii-economice-bucuresti--898597
NEWSBUCURESTI - https://newsbucuresti.ro/restaurarea-picturii-murale-din-aula-academieide-studii-economice-a-fost-finalizata/
AMOSNEWS - https://www.amosnews.ro/restaurarea-picturii-murale-din-aula-academiei-destudii-economice-a-fost-finalizata/
ZIARULNEWS - https://ziarulnews.ro/2022/04/07/restaurarea-picturii-murale-din-aulaacademiei-de-studii-economice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-united-properties/
INVESTINGINPROPERTY - https://investinginproperty.ro/2022/04/07/restaurarea-picturiimurale-din-aula-academiei-de-studii-economice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-unitedproperties/
BIZPLUS - https://www.bizplus.ro/restaurarea-picturii-murale-din-aula-academiei-de-studiieconomice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-united-properties/
PRESSONLINE - https://pressonline.ro/restaurarea-picturii-murale-din-aula-academiei-destudii-economice-a-fost-finalizata/
CURS DE GUVERNARE - https://cursdeguvernare.ro/cea-mai-mare-pictura-murala-dinromania-din-aula-magna-ase-a-fost-restaurata-cu-ajutorul-one-united-propreties.html
ROMANIA POZITIVA - http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/restaurarea-picturii-muraledin-aula-academiei-de-studii-economice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-united-properties/
Nine O`Clock - https://www.nineoclock.ro/2022/04/11/the-restoration-of-the-historic-mural-inthe-hall-of-the-academy-of-economic-studies-was-completed-with-the-support-of-one-unitedproperties/
6
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Culturaladuba - https://culturaladuba.ro/pictura-murala-realizata-de-cecilia-cutescu-storck-inaula-ase-a-fost-restaurata/
E-Femeia - https://e-femeia.ro/restaurarea-picturii-murale-din-aula-academiei-de-studiieconomice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-united-properties/
Prorally - https://www.prorally.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-finalizeazarestaurarea-picturii-istorice/
BURSA - https://www.bursa.ro/restaurarea-picturii-murale-din-aula-academiei-de-studiieconomice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-united-properties-81071649
NEW MONEY - https://www.newmoney.ro/restaurarea-picturii-murale-din-aula-academiei-destudii-economice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-united-properties/
PRWAVE - https://www.prwave.ro/restaurarea-picturii-murale-din-aula-academiei-de-studiieconomice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-united-properties/
ECONOMISTUL - http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/restaurarea-picturiimurale-din-aula-academiei-de-studii-economice-a-fost-finalizata-cu-sprijinul-one-unitedproperties-37195/
ANTENA 3 - https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/pictura-murala-aula-academiea-studiieconomice-bucuresti-restaurata-635407.html
Antena 3 si CNN - https://www.facebook.com/watch?v=505642191187355

•

ADUNAREA FESTIVĂ
Pe 6 aprilie a.c., a avut loc în Aula Magna Adunarea Festivă, dedicată zilei ASE. Au luat
cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Dumitru Miron,
Președintele Senatului universitar, prof. univ. dr. Pavel Năstase, fost Rector al ASE și studenta
drd. Andra Mecu, președinte USASE.
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În cadrul Adunării Festive au fost acordate diplomele Meritul Universitar „Virgil Madgearu”
doamnei prof. univ. dr. Coralia Angelescu și domnului prof. univ. dr. Dinu Vasile și titlul
onorific de Profesor Emerit unor cadre didactice ale ASE, în semn de recunoaștere a activității,
astfel:
Acordarea de Diplome și Titluri Onorifice:
-

Facultatea de Business și Turism: prof. univ. dr. Marieta Olaru, prof. univ. dr. Mihai
Grigorescu, prof. univ. dr. Ion Diaconescu, conf. univ. dr. Anca Purcărea, prof. univ. dr.
Maria Ioncică;

-

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică - prof. univ. dr. Lungu Ion

-

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune - prof. univ. dr. Vasile Răileanu,
prof. univ. dr. Vasile Robu; prof. univ. dr. Victoria Stanciu; prof. univ. dr. Gheorghe
Popescu;

-

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului - prof. univ. dr. Mariana Bran

-

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată - prof. univ. dr. Mariana Iovițu; prof. univ.
dr. Marta Christina Suciu, prof. univ. dr. Angela Rogojanu, prof. univ. dr. Alexandru
Tășnadi

-

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori - prof. univ. dr. Gabriela Victoria
Anghelache; prof. univ. dr. Dumitru Badea; prof. univ. dr. Vasile Dedu; prof. univ. dr.
Vasile Ilie, prof. univ. dr. Ion Stancu

-

Facultatea de Management - prof. univ. dr. Viorel Lefter; prof. univ. dr. Gheorghe Cârstea;
prof. univ. dr. Ioan Radu; prof. univ. dr. Marin Andreica; prof. univ. dr. Vasile Deac;
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-

Facultatea de Marketing - prof. univ. dr. Ștefan Orzan; prof. univ. dr. Gheorghe Orzan;

-

Facultatea de Relații Economice Internaționale - prof. univ. dr. Ioan Popa
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ÎNMÂNAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA - Academician MIRCEA
DUMITRU
Ȋn data de 7 aprilie a.c., a avut loc Ședința Senatului universitar, în cadrul căreia a fost înmânat
titlul de Doctor Honoris Causa domnului Academician Mircea Dumitru, președinte al Secției
de Filosofie, Psihologie, Teologie și Pedagogie a Academiei Române, director al Institutului de
Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, membru al
Academiei Europaea, profesor universitar doctor, foste Rector al Universității din București.
În cadrul ceremoniei au luat cuvântul, Președintele Senatului ASE, prof. univ. dr. Dumitru Miron,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Paul Pocatilu, Cancelarul Senatului
ASE și conf. univ. dr. Ștefan-Dominic Georgescu, Directorul Departamentului de Filosofie și
Științe socioumane din ASE, care a prezentat „Laudatio”.
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LANSĂRI DE CARTE, 7 aprilie
•

Ovidiu Nicolescu și Ciprian Nicolescu - Stakeholder management and social responsibility.
Concepts, approaches and tools in the Covid context, editura Routledge.

•

Victor Slăvescu, Note și însemnări zilnice, volumul IV, (1 ianuarie 1945 – 6 mai 1950), ediție
îngrijită și Argument de Georgeta Filitti, Editura ASE, București, 2021. Apărută la Editura
ASE, care a și organizat lansarea, cartea „Note și însemnări zilnice”, volumul IV, autor Victor
Slăvescu, ediție îngrijită de Georgeta Filitti, a fost un eveniment cultural cu o semnificație aparte
pentru universitatea noastră, aflată la ceas aniversar. Lucrarea a fost prezentată de către prof. univ.
dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar al ASE, prof. univ. dr. Georgeta Filitti,
reputat istoric, cea care a transpus caietele de note ale lui Victor Slăvescu în cele patru volume,
exeget al operei lui Victor Slăvescu și editor al mai multor lucrări ale acestuia, și conf. univ. dr.
Ion Vorovenci de la Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane din cadrul ASE, inițiatorul
proiectului editorial. Au avut loc, de asemenea, intervenții din partea participanților la eveniment,
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oameni de carte și pasionați de istorie. Tomul lansat în data de 7 aprilie se referă la perioada 1
ianuarie 1945 - 6 mai 1950 și este ultimul din seria memoriilor lui Victor Slăvescu: volumele I și
II au apărut în 1996 la Editura Enciclopedică, în colecția „Biblioteca Băncii Naționale”, cel de-al
III-lea în 2013, la Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, iar acesta a văzut lumina tiparului
la Editura ASE în anul 2021, marcând astfel 130 de ani de la nașterea lui Victor Slăvescu. Primul
volum se deschide în octombrie 1923, dată la care Victor Slăvescu era în ipostaza de membru al
Partidului Național Liberal și economist în ascensiune, iar ultimul se încheie în momentul arestării
lui de către regimul comunist și cuprinde, în note și însemnări zilnice, după cum arată titlul, anii
de tranziție de la economia de piață la cea comunistă, cu măsuri politice și economice ce au avut
consecințe majore asupra întregii țări, inclusiv asupra învățământului superior economic. Opul
constituie un inestimabil document istoriografic, este valoros prin obiectivitatea conținutului și
acuratețea informației redate de un fin observator al vremurilor, în spatele cuvintelor aparent
simple ale unui om deosebit de instruit, care a trăit intens și a participat la evenimentele care au
marcat istoria României, ascunzându-se drama unei întregi generații. Economist de marcă și om
politic vertical și integru, ocupând numeroase și importante funcții publice în România
interbelică, Victor Slăvescu a devenit conferențiar definitiv la Academia de Înalte Studii
Comerciale și Industriale (AISCI) în 1925, profesor definitiv în 1932, deținând și funcția de rector
al AISCI în perioada ianuarie - octombrie 1944. În 1933 a fost ales membru corespondent al
Academiei Române, iar în 1939 – membru titular. În 1947 a fost „epurat” din învățământ, iar în
1948 radiat din rândul membrilor Academiei Române, fără nicio îndoială în mod abuziv. După
mai multe persecuții, în mai 1950 a fost arestat „în lotul demnitarilor”, pentru „activitate intensă
contra clasei muncitoare”, și întemnițat la Sighet, de unde a fost eliberat după 7 ani, în 1957. A
cercetat și a scris enorm, iar multe dintre cărțile sale au rămas în manuscris.
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FESTIVITATEA DE PREMIERE A CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR PE TEME
ECONOMICE „ELEVII DE ASTĂZI, PROFESIONIȘTII DE MÂINE”, ediția a 8-a, format
hibrid, 7 aprilie, Aula Magna și online.
Concursul a implicat participarea elevilor la următoarele competiții:
•

Târgul Firmelor de Exercițiu - la care au fost premiați cei mai merituoși elevi pentru: Cel
mai bun catalog de prezentare a produselor; Cea mai bună prezentare Power Point sau cel
mai bun negociator; Cel mai bun spot video; Cele mai profesionale materiale promoționale;
Cel mai bun slogan;

•

Secțiunea destinată concursului de eseuri, pe trei domenii: Contabilitate – clasa a XI-a și a
XII-a - concursul de eseuri „Rolul contabilității și raportării financiare a companiilor în
condiții de criză”; Turism - clasa a XI-a și a XII-a - concursul „Simularea activității
desfășurate în cadrul unei agenții de turism”; Economie - clasa a XI-a și a XII-a- concursul
de eseuri cu tema „Provocări economico-sociale, actuale și de perspectivă, generate de
criza pandemică”.

ZILELE PORŢILOR DESCHISE LA ASE
În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Universității, ASE a primit vizita a peste 1500 de elevi de
la colegiile și liceele din capitală și din țară, astfel: Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Şcoala
Superioară Comercială "N. Kretzulescu", Colegiul Economic "A.D. Xenopol", C.N.
"I.L.Caragiale",Colegiul Ec. "Hermes", Colegiul Economic "Costin C. Kiriţescu", C.N. "Ion
Creangă", Colegiul Economic "Viilor", C.N. "Spiru Haret", C.N. "Iulia Haşdeu", C.N. "Şcoala
Centrală", C.N. "Ion Neculce", L.T. "Ion Barbu", Liceul Tehnologic "Mircea Vulcănescu", L.T.
12
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"Al. I. Cuza", L.T. "C.A. Rosetti", L.T. "Dante Alighieri", C.N. "Mihai Viteazul", C.N. "Cantemir
- Vodă", C.N. "Victor Babeş", C.N. "Gheorghe Lazăr", C.N. Bilingv "George Coşbuc", C.N.
"Grigore Moisil", C.N. "Octav Onicescu", L.T. "George Călinescu", L.T. "Dimitrie Bolintineanu",
C.N. "Sf. Sava", C.N. "Elena Cuza", C.N. "Matei Basarab", L.T. "Marin Preda", L.T. "N. Iorga",
L.T.”Traian”, L.T. "Ştefan Odobleja", L.T. "Constantin Brâncoveanu", C.N. de Informatică
"Tudor Vianu", C.N. "Mihai Eminescu", Colegiul German "Goethe", L.T. "Jean Monnet", L.T.
"Benjamin Franklin", L.T. Bilingv "Miguel De Cervantes", L.T. "T. Vladimirescu, L.T. "Eugen
Lovinescu", L.T. "Mihail Sadoveanu", L.T.”Lucian Blaga”, L.T. "Nichita Stănescu", C.N. "Gh.
Şincai", L.T. "Alexandru Vlahuţă", L.T. "Decebal", Colegiul Economic Buzău , C.N. „B. P.
Haşdeu” Buzău , C.N. „Mihai Eminescu” Buzău; C.N. „Alexandru Odobescu” Piteștiș, C.N.
„Mihai Viteazul” Ploieşti, C.N. Pedagogic „Regina Maria” Ploieşti, C.N.„Barbu Stirbei"Călărași,
Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, L.T.”Anastasescu” Roșiori de Vede, L.T.Școala
Europeană București. În cadrul vizitelor ghidate, reprezentanții ASE au oferit elevilor posibilitatea
de a discuta cu cadre didactice și studenți, de a vizita spații de învățământ, săli de lectură, săli de
sport, de a afla informații despre Admiterea 2022, condiții de studiu, mobilități.
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SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ
În perioada 7-8 aprilie 2022 a avut loc Sesiunea Științifică a Studenților, etapa I (faza pe facultăți),
cea mai importantă manifestare științifică a studenților Academiei de Studii Economice din
București. În acest an, studenții au avut oportunitatea de a prezenta în format fizic, în fața colegilor
dar și a profesorilor, rezultatele activității de cercetare.
La această competiție s-au înscris 728 studenți cu un număr total de 565 lucrări, din care 511
studenți și 404 lucrări la programele de licența și respectiv 217 studenți și 161 lucrări la programele
de masterat. Lucrările au fost prezentate în cadrul celor 21 secțiuni pentru licență și 7 secțiuni
pentru masterat, iar fiecare secțiune a beneficiat de trei premii (premiul I, II și III) și patru mențiuni.
Felicitări tuturor celor care au participat la această competiție, premianților, dar și cadrelor
didactice care au coordonat aceste lucrări științifice! Ca în fiecare an, acest eveniment este un nou
prilej pentru valorificarea și validarea unor rezultate științifice, pentru diseminarea unor idei noi
care pot fi transformate în proiecte și articole științifice.

VERNISAJ EXPOZIȚIE DE PICTURĂ: „Îndrugatul lânii, retrospectivă”, Vali Irina
Ciobanu (critic de artă: Mariana Dragu, curator: Gabriel Niculescu)
Expoziția „Îndrugatul lânii, retrospectivă” are porțile deschise până în data de 29 mai 2022, în
Palatul ASE, în cadrul Galeriei de artă contemporană Cecilia Cuțescu Storck (etajele I și II din
Clădirea I. N. Angelescu). Născută în 1976 la Valea Popii, un mic sat din Călărași, Vali Irina
Ciobanu și-a început ucenicia în atelierul pictorului Dan Botezan de la vârsta de 15 ani până la 22
de ani când și-a deschis propriul atelier de pictură. A studiat Filosofia și Istoria Religiilor la
Universitatea din București și a pictat în același timp colaborând cu galeriile UAP din București.
14
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Are numeroase expoziții personale: 2022 – „Caracterele”- Pavilionul României la Expo Dubai
2020, Emiratele Arabe Unite; 2022 -„Brancuși, dragostea mea!”- Centrul Cultural Mihai
Eminescu, București; 2021 - „Despre apă, la feminin” - Galeria Almar, București; 2020 - „Scurt
excurs oriental”, Galeria Orizont, București; 2019 - „Celest, Marin, Teluric” - Qreator, București;
2019 - „Solstițiu de vară” - la Galeria 2 Art, București; 2018 - „Istorii vizuale în jurul lumii” la
Renaissance Art Gallery, București; 2017 - „De la hartă la Artă”- Muzeul Național al Hărții și
cărții vechi, România; 2015 - „Un alt tip de zbor” la Galeria Atelier din București; 2013 - „Grație
și Mișcare” la Palatul Cesianu Racoviță din București. Participă la expoziții de grup internaționale
în Germania, Canada,Taiwan, India, Italia și Bulgaria. Vali Irina Ciobanu a realizat ilustrație de
carte pentru copii, coperți de cărți, etichete pentru diferite soiuri de vin, pictură murală pentru
Centrul de Studii Japoneze și Centrul Cultural Mihai Eminescu din București, picturi decorative
pentru sedii de firmă, precum și lucrări de artă pentru filme publicitare.

ASE - locul II la Campionatul național universitar de șah
În perioada 2-3 aprilie a.c., Universitatea de Vest din Timișoara a fost gazda Campionatelor
Naționale Universitare de Șah. ASE a fost reprezentantă la această competiție de 10 sportivi - 5 la
masculin și 5 la feminin, iar la sfârșitul turneului s-a clasat pe locul al II-lea în clasamentul general
pe universități. Pe lângă rezultatul cu echipa, sportivii noștri au avut și rezultate individuale foarte
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bune: Dolana Andrei-Theodor a obținut medalia de argint la proba de șah blitz masculin, Druță
Adrian a obținut medalia de bronz la proba de șah rapid masculin, Șchiopu Andreea-Alexandra a
terminat extrem de aproape de podium, pe locul al IV-lea, la proba de șah rapid feminin, iar
Fluerariu Radu-Cristian s-a clasat pe locul 5 în proba de șah blitz masculin. Conducătorul
delegației: lect. univ. dr. Georgescu Tiberiu-Marian. Felicitări, dragi sportivi!

ASE își menține poziția de cea mai bună universitate din România în subdomeniul Economie
și Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject 2022.
Academia de Studii Economice din București urcă pe locul 351- 400 în lume și își menține poziția
de lider la nivel național în subdomeniul Economie și Econometrie, conform prestigiosului
clasament QS World University Rankings by Subject 2022, dat publicității miercuri, 6 aprilie
2022, chiar de Ziua Universității.
Conform aceluiași clasament, ASE se menține în top 501-550 la nivel internațional și pe locul al
doilea în România în subdomeniul Business și Management.
QS World University Rankings reprezintă̆ unul dintre cele mai importante clasamente
internaționale de ierarhizare valorică a universităților pe diferite domenii. QS World University
Rankings by Subject cuprinde în acest an 1543 de universități și un total de 51 de discipline,
grupate în cinci mari domenii. Clasamentul evaluează̆ și ierarhizează̆ instituțiile de învățământ
superior în baza unei metodologii care ia în considerare criterii referitoare la reputația academică,
reputația în rândul angajatorilor, calitatea cercetării derulate (reflectată prin numărul de citări ale
lucrărilor publicate de membrii instituțiilor universitare) și indicele Hirsch.
16
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București business - https://bucurestibusiness.ro/ase-este-lider-national-in-subdomeniuleconomie-si-econometrie-in-clasamentul-qs-world-university-rankings-by-subject-2022/
EDUPEDU - https://www.edupedu.ro/qs-world-university-rankings-by-subject-academia-destudii-economice-bucuresti-urca-in-clasament-in-intervalul-351-400-in-subdomeniul-economiesi-econometrie/
ECONOMEDIA - https://economedia.ro/clasamentul-qs-international-al-universitatilor-dupadomenii-de-studiu-doar-ase-si-ubb-reprezinta-romania-pe-specializareaeconomie.html#.Yk5rNihByUk
AGERPRES - https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2022/04/06/universitatea-bucuresti-siase-primele-la-nivel-national-in-mai-multe-domenii-in-qs-world-university-rankings-by-subject-898184
ZIARUL NEWS - https://ziarulnews.ro/2022/04/06/academia-de-studii-economice-dinbucures%cc%a6ti-i%cc%82s%cc%a6i-ment%cc%a6ine-pozit%cc%a6ia-de-cea-maibuna%cc%86-universitate-din-roma%cc%82nia-i%cc%82n-subdomeniul-economie-s%cc%a6ieconometrie-co/
AGERPRES - https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/04/06/comunicat-de-presa-academiade-studii-economice-bucuresti--898124
ZIARUL NEWS - https://ziarulnews.ro/2022/04/06/academia-de-studii-economice-dinbucures%cc%a6ti-i%cc%82s%cc%a6i-ment%cc%a6ine-pozit%cc%a6ia-de-cea-maibuna%cc%86-universitate-din-roma%cc%82nia-i%cc%82n-subdomeniul-economie-s%cc%a6ieconometrie-co/
AGERPRES - https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/04/06/comunicat-de-presa-academiade-studii-economice-bucuresti--898124

Caravana ASE - în București
În cursul lunii aprilie, Caravana „Admitere ASE 2022” a continuat vizitele în colegiile și liceele
din București. Reprezentanții Serviciului Marketing și Comunicare s-au întâlnit cu elevi din
clasele a 12-a din următoarele colegii și licee: Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Școala
Superioară Comercială „N. Kretzulescu”, Colegiul Economic „A.D. Xenopol”, C.N.
„I.L.Caragiale”, Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”, C.N. „Ion Creangă” , Colegiul
Economic „Viilor” , C.N. „Spiru Haret, C.N. „Iulia Hașdeu”, C.N. „Școala Centrală”, C.N. „Ion
Neculce”, L.T. „Ion Barbu”, L.T. „Al. I. Cuza”, L.T. „C.A. Rosetti”, L.T. „Dante Alighieri”, C.N.
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„Mihai Viteazul”, C.N. „Cantemir – Vodă”, C.N. „Victor Babeș”, C.N. „Gheorghe Lazăr”, C.N.
„Grigore Moisil”, C.N. „Sf. Sava”, C.N. „Elena Cuza”, C.N. „Matei Basarab”, L.T. „N. Iorga”, cu
care au discutat despre oferta educațională și procesul de admitere la programele universitare de
licență din acest an. Elevii au primit materiale informative.

Cursuri de pregătire suplimentară la disciplina Macroeconomie
Consiliul de administrație al ASE vine în sprijinul studenților cu pregătirea suplimentară online
la disciplina Macroeconomie în lunile aprilie - mai a.c., conform orarului comunicat pe pagina
oficială a instituției www.ase.ro. Link-ul este pe platforma
online.ase.ro - https://online.ase.ro/course/view.php?id=17839.
Rectorul ASE – invitat în cadrul emisiunii „Investiți în România”
În data de 5 aprilie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost invitat în cadrul
emisiunii „Investiți în România” transmisă la TVR Internațional. Temele de discuție s-au axat
pe efectele conflictului ruso-ucrainean asupra agriculturii, impactul creșterii prețurilor la
îngrășăminte, carburanți și la energie și soluțiile pentru securitatea alimentară, principalii piloni ai
Politicii Agricole Comune în perioada 2021-2027, programe naționale de sprijin pentru fermierii
români și investiții în digitalizarea agriculturii. Rectorul ASE a făcut o referire la provocările legate
de creșterea prețurilor, de practicarea unei agriculturi performante și de formarea de specialiști
pentru industria alimentară.
Intervenția poate fi urmărită accesând linkul: https://youtu.be/Bl1uOihNqKw
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Interviurile Rectorului ASE pe portalul wall-street.ro
În luna aprilie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat două interviuri pe
portalul wall-street.ro având ca temă de dezbatere securitatea alimentară, problemele ivite în
urma declanșării conflictului dintre Rusia și Ucraina și cum le putem transforma în oportunități,
România putându-și astfel întări poziția pe piețele globale de cereale. De asemenea, Rectorul ASE
a vorbit despre soluții de atragere a tinerilor către agricultură prin creșterea salariilor în acest
domeniu și despre acordarea de facilități fiscale și împrumuturi subvenționate tinerilor fermieri.
Interviurile pot fi vizionate integral, accesând linkurile:
•

https://www.wall-street.ro/articol/Agricultura/284093/rector-ase-nu-intra-in-discutie-caromania-ar-avea-probleme-cu-securitatea-alimentara.html#gref

•

https://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/284187/rector-ase-ar-trebui-sa-negandim-la-stabilirea-unui-salariu-minim-mai-mare-in-agricultura-cum-s-a-facut-inconstructii.html

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor
În perioada 7-10 aprilie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor organizată de Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iași (TUIASI). Au fost prezenți rectorii celor 75 de universități membre ale CNR,
ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Marcel Ioan
Boloș, consilierul prezidențial pentru educație, Ligia Deca, coordonatori ai structurilor și
comisiilor din toate agențiile de finanțare și acreditare din învățământul superior, reprezentanți a
cinci organizații studențești importante la nivel național. Subiectele discuțiilore au fost legate de
realizarea unei treceri de la sistemul online de educație la cel on-site, față în față, precum
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și includerea în noua Lege a Educației, care se află în lucru la Ministerul Educației, a unor
prevederi care să permită funcționarea online sau în regim mixt a programelor de studii. Alte
subiecte dezbătute: finanțarea învățământului universitar pe cele trei componente: finanțarea de
bază,

cea

suplimentară

și

cea

pentru

cercetare,

participarea

universităților

la

implementarea proiectului România Educată și la implementarea proiectelor incluse în Planul
Național de Redresare și Reziliență; susținerea universităților din Ucraina, dar și aspecte privind
problemele studenților, semnalate de către organizațiile acestora.
Conform rezoluției adoptată la Iași, Consiliul Național al Rectorilor (CNR) a solicitat ca
universitățile să fie cele care eliberează titlurile și diplomele de doctor și nu Ministerul Educației,
potrivit rezoluției adoptate la Iași de către CNR. De asemenea, CNR susține creșterea semnificativă
a alocației pentru bursele studențești și a cuantumului burselor sociale, concomitent cu stimularea
prezenței studenților la activitățile didactice.

Succese ale CSU ASE la Campionatul Balcanic de Fitness-Culturism
În perioada 8-10 aprilie a.c., la Knjazevac, s-a desfășurat Campionatul Balcanic de Bodybuilding.
Abia înființată, secția de fitness-culturism a CSU ASE a trimis doi sportivi care să reprezinte
România la această competiție cu tradiție. Ruxandra Tomescu și Cătălin Dimulescu sunt multipli
campioni naționali și internaționali și tocmai au câștigat și primele medalii alături de CSU ASE.
Noii noștri sportivi, Ruxandra Tomescu & Cătălin Dimulescu au devenit Vicecampioni Balcanici
la perechi. Ruxandra Tomescu a obținut Bronzul la Bikini Fitness Senioare - 162 cm, iar Cătălin
Dimulescu - Bronzul la Men Physique Seniori - 178 cm. Mult succes în continuare, campionilor!
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Conferința națională de Dreptul muncii „Ion Traian Ștefănescu”
În data de 12 aprilie a.c., ASE, Facultatea de Drept, Academia de Științe Juridice din România,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Drept și Grupul editorial Universul
Juridic au organizat la ASE, Conferința Națională de Dreptul Muncii „Ion Traian
Ștefănescu”. În deschiderea conferinței, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a felicitat
organizatorii pentru acest eveniment, desfășurat în Aula Magna, având în vedere că prof. Ion
Traian Ștefănescu a fost mult timp cadru didactic al ASE. Domnul Rector a realizat o scurtă
incursiune în activitatea academică a profesorului, exprimându-și prețuirea, în numele tuturor celor
care l-au cunoscut, pentru studiile de cercetare realizate în domeniul disciplinei de drept al muncii
și rezultatele remarcabile obținute de-a lungul vieții, mărturie fiind „producția” sa științifică și
publicistică, rămasă moștenire generațiilor viitoare, practicieni ai dreptului muncii.
În cadrul Conferinței, desfășurată în format hibrid - fizic și online, au fost prezentate studii de
specialitate din domeniul dreptului muncii, dreptului privat și dreptului public și a avut loc lansarea
volumului omagial „In memoriam Ion Traian Ștefănescu – o carte prin care profesorul se
întoarce”, ai cărui coordonatori sunt prof. univ. dr. Ioan Chelaru, prof. univ. dr. Brândușa
Teleoacă Vartolomei și conf. univ. dr. Monica Gheorghe, volum pe care Editura Universul Juridic
l-a inclus în prestigioasa colecție de lucrări dedicate marilor nume ale Dreptului românesc.

Un nou număr al revistei ASEciti
Începutul lunii aprilie a adus și noul număr al Revistei ASEciti - ediția 24, care marchează 2 ani
de la apariția acestei publicații a studenților, care a oferit tuturor culoare în contextul global de la
începutul pandemiei. În spatele fiecărui număr se află o echipă frumoasă de studenți talentați,
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constantă în munca și pasiunea depuse în cadrul acestui proiect. Îi felicităm că au reușit pe
parcursul acestei perioade dificile pentru noi toți să ne ofere din energia lor pozitivă! Succes!

Vizite ghidate la ASE: Porțile Palatului ASE - deschise permanent pentru candidații noștri!
În luna aprilie a.c., candidați la ASE de la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” din București
și de la Colegiul „Carol I” din Valea Doftanei au venit la ASE într-o vizită de documentare de
peste 2 ore prin spațiile noastre de învățământ, într-o experiență de cunoaștere a universității reale,
cu studenți și profesori, bucuroși să îi salute și să le răspundă la întrebări. Surpriza a fost întâlnirea
cu Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și plăcerea de a avea o fotografie împreună.
Reprezentanți ai Serviciului Marketing și Comunicare și ai Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră au prezentat oferta educațională a facultăților ASE, facilități studențești, oportunități de
carieră și viața de student. Elevii au primit materiale de informare despre procesul de admitere din
acest an la programele universitare de licență. Le mulțumim pentru interesul manifestat pentru
facultățile ASE și le dorim succes la bacalaureat și la admitere!
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor i-a fost oferită medalia consacrată Aniversării a 50 de ani de
la crearea Francofoniei
În luna aprilie a.c., cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Francofoniei și a aniversării a 50 de
ani de la crearea Francofoniei instituționale, Ministerul Afacerilor Externe a felicitat ASE pentru
efortul susținut și activitatea deosebită a universității noastre în promovarea educației și cercetării
în limba franceză, inclusiv prin participarea la Programul de burse doctorale și post-doctorale
„Eugen Ionescu”, finanțat de MAE și gestionat împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei.
În acest context, prof. univ. dr. Nicolae Istudor i-a fost oferită medalia consacrată aniversării a
50 de ani de la crearea Francofoniei, emisă de Banca Națională a României, în semn de
mulțumire pentru contribuția ASE în promovarea rolului României în cadrul Francofoniei
științifice și educaționale.

Expoziție de oua încondeiate în ASE
În zilele de 11 și 12 aprilie a.c., Muzeul ASE, în cooperare cu Asociația Frumosul Românesc a
organizat o expoziție și un atelier de încondeiat ouă. Am sărbătorit apropierea Paștelui la sediul
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Muzeului ASE, clădirea Ion N. Angelescu, împreună cu oaspeții noștri, artizanii asociației conduse
de doamna Valentina Spânu, studenți, cadre didactice și angajați ai ASE.

Vizita conducerii ASE la Universitatea din Zilina, Slovacia
O delegație a ASE, condusă de Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, s-a aflat în vizită la
University of Žilina (UNIZA), Slovacia, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al
UNIZA doamnei prof.univ. dr. Elvira Nica, decanul Facultății de Administrație și Management
Public de la ASE. În timpul vizitei, Rectorul ASE și Rectorul UNIZA, prof. Ing. Jozef Jandačka,
PhD, au semnat un Memorandum of Understanding care creează cadrul legal pentru o colaborare
ulterioară de perspectivă dintre cele două universități.
Consiliul de Administrație o felicită pe doamna decan Elvira Nica cu ocazia obținerii acetui titlu
onorific!

Facilități oferite de Biblioteca ASE
•

Acces la softuri specializate de cercetare pentru cadre didactice, doctoranzi și
studenți ASE - Direcția Managementul Cercetării și Inovării (DMCI) și Biblioteca ASE
asigură acces gratuit la o serie de softuri specializate utilizate în cadrul proceselor de
cercetare, documentare și studiu individual de către membrii comunității academice
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ASE. Pachetele software de specialitate instalate în vederea exploatării pe noua
infrastructură dezvoltată și implementată la Bibliotecă sunt: SAS, MATLAB, EViews
12, NVIVO, ANACONDA, R Studio. Licențele software disponibile pe noile stații de
lucru din Biblioteca ASE - Sala de lectură Periodice (0116) sunt destinate utilizării de
către cercetători, cadre didactice, dar și studenți, fiind instrumente și pachete software
specializate pentru analiza datelor, dezvoltarea de algoritmi sau crearea de modele,
econometrie, prognoze și modelare, organizarea, analizarea și vizualizarea informațiilor
statistice, procesarea datelor și analiză predictivă.

•

Acces la Bibliografia de specialitate pentru examenul de finalizare licență sesiune
2022 - Biblioteca ASE asigură suportul documentar necesar procesului de studiu
individual în vederea pregătirii și susținerii examenului de finalizare licență, sesiunea
iulie 2022. 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 actualizat Ghidul de accesare a bibliografiei
examen finalizare licență, 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. Publicațiile din bibliografie se
consultă în format tipărit în cadrul sălilor de lectură din unitatea centrală (imobil Ion N.
Angelescu).
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•

Extindere acces la resurse electronice specializate în cadrul Bibliotecii ASE - Pentru
a susține procesele de informare, documentare și cercetare, Biblioteca ASE a
diversificat în serviciile de baze de date specializate prin asigurarea accesului la noi
resurse electronice sau continuarea accesului la cele consacrate: Thomson Reuters
Eikon for Students (with Datastream), Euromonitor Passport, CEEOL (Central and
Eastern European Online Library), CABI (colecțiile Leisure and Tourism și Tourism
Cases), Harvard Business Review. Accesul se asigură online (pe bază de IP instituțional,
prin serviciul acces mobil sau credențiale de acces, în funcție de specificul platformei
și politica de acces a producătorului, distribuitorului sau editurii. Detaliile privind
condițiile de accesare pentru fiecare tip de resursă electronică sunt prezentate pe site-ul
bibliotecii la adresa https://biblioteca.ase.ro/resurse-electronice/.

•

Acces la Bibliografia de specialitate pentru examenul de admitere la master,
sesiune 2022 - Biblioteca ASE susține activitatea de studiu în vederea pregătirii și
susținerii examenului de admitere la program master, sesiunea iulie 2022. În perioada
martie-aprilie a fost actualizată și completată arhiva digitală a materialului bibliografic
pentru admitere master, respectiv digitizarea bibliografiei de concurs pentru toate
facultățile, conform tematicii aprobate, publicații și resurse disponibile în colecțiile
bibliotecii. Materialul bibliografic în format digital va fi disponibilizat electronic, în
baza

unei

solicitări

transmise

bibliotecii

la

adresa

admiteremaster2022@biblioteca.ase.ro cu precizarea facultății și a codului programului
de master. Studenții ASE vor transmite solicitarea de pe adresa de e-mail instituțional.
Materialul bibliografic se va elibera candidaților, utilizatori externi ai Bibliotecii ASE,
în baza unui permis de bibliotecă valabil. Publicațiile din bibliografie se consultă în
format tipărit în cadrul sălilor de lectură din unitatea centrală (imobil Ion N. Angelescu).
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Conferința ”Provocări structurale ale sectorului bancar românesc”
În luna decembrie 2021, în baza discuțiilor inițiate de prof. univ. dr. Bogdan Cristian Negrea,
directorul Departamentului Monedă și Bănci din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori, de la Academia de Studii Economice din București și Florian NEAGU,
Directorul adjunct al Direcției de Stabilitate financiară din cadrul Băncii Naționale a României, la
nivelul celor două instituții s-a semnat Protocolul de colaborare în vederea impulsionării
cercetării și performanței academice în domeniul monetar-bancar.
Acest protocol vine să susțină dezvoltarea colaborării dintre Banca Națională a României și
Academia de Studii Economice din București, reprezentată de Departamentul de Monedă și Bănci
din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, colaborare ce este determinată
de mai multe cerințe, precum:
-

nivelul cercetării în domeniul monetar, financiar și bancar din România care are un spațiu
amplu de îmbunătățire ceea ce impune măsuri de stimulare a acesteia, în special a cercetării
științifice cu impact internațional;

-

necesitatea unei prezențe mult mai active a mediului academic în spațiul public, inclusiv
în ceea ce privește inițiativele legislative naționale și europene care pot afecta stabilitatea
monetară și financiară.

-

nevoie unei pregătiri temeinice a viitorilor finanțiști.

Lansarea acestui proiect s-a realizat pe 28 aprilie 2022 (lună aleasă nu întâmplător, prin faptul
că ambele instituții au fost înființate în luna aprilie: 17 aprilie 1880 – Banca Națională a României
și 6 aprilie 1913 – Academia de Studii Economice din București) a fost marcată de organizarea
conferinței cu tema: ”Provocări structurale ale sectorului bancar românesc”, prilej cu care
reprezentanți ai BNR și ai ASE au dezbătut aspecte relevante privind contextul economic și
financiar românesc. Conferința de lansare a parteneriatului BNR-ASE a fost prezidată de Excelența
sa, dl. Academician Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României și de dl. Prof.
univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București.
În cadrul conferinței de lansare a proiectului prof. dr. Bogdan Negrea a prezentat programul de
masterat Bănci și asigurări, care se va derula sub egida acestui parteneriat, precum și programul
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de masterat Finanțe și bănci – DOFIN, deja consacrat, ce a furnizat o mare parte a specialiștilor
care în prezent își desfășoară activitatea în cadrul BNR.
Programul

evenimentului

precum

și

înregistrarea

acestuia

se

regăsesc

la

adresa:

https://bnro.ro/Conferin%c8%9ba-anuala-BNR---ASE-cu-tema-Provocari-structurale-alesectorului-bancar-romanesc-24072.aspx

ASE prezentă la Conferința EUA, Budapesta
În perioada 27-29 aprilie, prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector cu relațiile
internaționale, a reprezentat ASE la conferința EUA (The European University Association (EUA)
care s-a ținut la Budapesta, la întâlnirea reprezentanților universităților din cadrul Asociației
Europene a Universităților. EUA reprezintă peste 850 de universități din 48 de țări.

ASE este pe locul I în România în THE Impact Ranking 2022
ASE urcă pe locul 301- 400, din 1406 universități evaluate, în clasamentul 2022 „Times Higher
Education University Impact Rankings ” și este pe locul I in România.
ASE este prezentă, pentru al patrulea an consecutiv, în clasamentul Times Higher Education
University Impact Rankings, care reflectă impactul universităţilor în societate conform
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.
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ASE se situează în ediția 2022, publicata in 27 aprilie a.c., pe locul 301- 400 în clasamentul
general, față de 401-600 în anul anterior, și a obținut un scor de 76,3 puncte din 100, comparativ
cu 59,5 puncte în 2021, 74,9 puncte în anul 2020 și 64,6 în anul 2019. ASE se situează pe cel mai
bun loc din România, pe aceeași poziție cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. În această
ediție sunt prezente 13 universități din România. Comunicat de presă

https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/04/28/comunicat-de-presa-academia-de-studiieconomice-din-bucuresti--908851
https://www.dcnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucures-ti-urca-pe-locul-301-400din-1406-universita-t-i-evaluate-i-n-clasamentul-2022-times-higher-education-university-impactrankings_868353.html
https://www.realitatea.net/stiri/actual/ase-avanseaza-in-topul-celor-mai-bune-universitati-dinlume-times-higher-education_626a820317df4a4b186a3712
https://www.amosnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-urca-pe-locul-301-400din-1-406-universitati-evaluate/
https://www.g4media.ro/13-universitati-romanesti-incluse-in-times-higher-education-impactrankings-2022-universitatea-babes-bolyai-si-ase-bucuresti-cele-mai-bine-clasate.html
https://www.realitatea.net/stiri/actual/ase-avanseaza-in-topul-celor-mai-bune-universitati-dinlume-times-higher-education_626a820317df4a4b186a3712
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https://www.ziarelive.ro/stiri/ase-avanseaza-in-topul-celor-mai-bune-universitati-din-lumetimes-higher-education.html
https://www.edupedu.ro/13-universitati-romanesti-incluse-in-times-higher-education-impactrankings-2022-universitatea-babes-bolyai-si-ase-bucuresti-cele-mai-bine-clasate/
https://scoala.xyz/13-universitati-romanesti-incluse-in-times-higher-education-impact-rankings2022-universitatea-babes-bolyai-si-ase-bucuresti-cele-mai-bine-clasate/
https://www.edumanager.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-a-avansat-in-timeshigher-education-university-impact-rankings/
Ședințe CA
•

În data de 4 aprilie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: inițierea proiectului cu titlul „TIDE - Tackling Inequalities and
Improving Democracy in Europe”, director de proiect conf. univ. dr. Clara Volintiru; inițierea
proiectului cu titlul „unBiased quALity driven trading and monEtization of data asseTs
(BALLET)”, director de proiect conf. univ. dr. Vasile Strat; reorganizarea Centrului de
Cercetare „Analize și Politici Regionale” și transformarea acestuia în Centrul de Cercetare
pentru Dezvoltare Durabilă (CCDD); taxa de școlarizare pentru programul postuniversitar de
Drept Fiscal al Afacerilor de 160 ore sa fie 4.500 lei; Comisia de cazare în anul universitar
2022-2023; Comisia de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării în anul universitar
2022-2023; rezultatele procesului de evaluare periodică a calității personalului didactic din
cadrul Academiei de Studii Economice din București; transformarea unor posturi din structura
administrativă; transferul unor posturi din structura administrativă; scoaterea la concurs a unor
posturi din structura administrativă; acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE;
scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe; scoaterea din funcțiune a obiectelor de inventar.

•

În data de 7 aprilie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: Nota privind scoaterea la concurs a două gradații de merit pentru
cadrele didactice din cadrul Academiei de Studii Economice din București; calendarul propus
pentru desfășurarea concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul
didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București; cadrele

didactice

universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din
București,
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în

semestrul
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al II-lea din anul universitar 2021-2022; echivalarea gradelor didactice universitare pentru
specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura
activități didactice în regim plata cu ora în semestrul al II-lea din anul universitar 2021-2022.
•

În data de 11 aprilie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutată și
aprobată inițierea proiectului cu titlul „Protect and restore marine and fresh water ecosystems
and biodiversity” (HORIZON- MISS-2021-OCEAN-02) - director de proiect lect. univ. dr.
Elena Preda.

•

În data de 16 aprilie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul cărora au fost dezbătute și
aprobate următoarele puncte: pachetul de informații cu privire la competiția proiectelor
instituționale; suma de 474.160 lei pentru plata, din venituri proprii, a 106 burse sociale, pentru
lunile februarie - septembrie 2022 din semestrul al II-lea anului universitar 2021-2022;
inițierea proiectului de cercetare „Place – aegis: place assessment of economic growth,
inclusiveness and sustainability”, director de proiect prof. univ. dr. Miruna Mazurencu Pele;
renormarea capacității de cazare în camerele în care sunt cazați studenții ASE din București;
transformarea unor posturi din structura administrativă; transferarea unor posturi din structura
administrativă.

•

În data de 27 aprilie a.c., a avut loc, în Aula Magna, ședința CA, în cadrul căreia au fost
dezbătute și aprobate următoarele puncte: modificarea Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat anul
universitar 2021-2022; graficul de activități pentru anul universitar 2022-2023 la programele
de studii universitare de licență ZI si FR; graficul de activități pentru anul universitar 20222023 la programele de studii universitare de licență ID; graficul de activități pentru anul
universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de masterat ; graficul de activități
pentru anul universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de doctorat; lista cu
programele

universitare de masterat organizate modularizat an universitar 2022-2023;

transformarea unor posturi din structura administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi din
structura administrativă; acordarea calității de membru al Școlii doctorale de Contabilitate,
pentru domnul Mihai Florin, cadru didactic titular în cadrul Facultății de Contabilitate și
Informatică de Gestiune; acordarea calității de membru al Școlii doctorale de Contabilitatea,
pentru domnul Dragomir Voicu Dan, cadru didactic titular în cadrul Facultății – de
Contabilitate și Informatică de Gestiune; acordarea calității de membru al Școlii doctorale de
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Economie I, pentru doamna Trașcă Daniela Livia, cadru didactic titular în cadrul Facultății de
Economie Teoretică și Aplicată; acordarea calității de membru al Școlii doctorale de Economie
I, pentru doamna Iacob Silvia Elena, cadru didactic titular în cadrul Facultății – de Economie
Teoretică și Aplicată; corectarea erorii materiale privind înmatricularea pe locurile alocate
absolvenților de licee situate în mediul rural; rezultatele procesului de evaluare periodică a
calității personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București; nota
de Fundamentarea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022; comisiile de
coordonare și examinare în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2022-2024; componența
Comisiei centrale de admitere pentru studii universitare de licență, sesiunea iulie 2022;
componența Comisiei centrale de admitere pentru studii universitare de masterat, sesiunea iulie
2022; componența Comisiei centrale de admitere pentru studii universitare de doctorat,
sesiunea iulie 2022; comisiile de admitere la nivel de facultăți la studiile universitare de licență
și masterat 2022-2023; cotizația aferentă anului 2022 pentru Asociația Facultăților de
Economie din România; Raportul nr.463 din 08.12.2022; Calendarul de desfășurare a
examenelor de finalizare studii de masterat la programele MBA Romano-Francez ȋn anul
universitar 2021-2022; Rezultatele concursului pentru acordare gradațiilor de merit, personal
didactic, Facultatea EAM; Programarea desfășurării concursurilor didactice pentru perioada
nedeterminată, semestrul II, anul universitar 2021-2022; Programarea desfășurării
concursurilor didactice pentru perioada determinată, semestrul II, anul universitar 2021-2022.

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