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Participarea conducerii ASE la manifestări aniversare ale universităților partenere
La începutul lunii iunie, reprezentanți ai conducerii Academiei de Studii Economice din București
au participat la o serie de manifestări aniversare ale mai multor universități partenere:
-

În data de 31 mai a.c., prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, a
participat la manifestările prilejuite de marcarea celor 30 de ani de existență ai Universității
„Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;

-

În data de 2 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
ceremonia de deschidere a festivităților de la Universitatea de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară din București, prilejuite de împlinirea a 170 de ani de prezență
prestigioasă în rândul învățământului superior. La eveniment au fost prezenți prof. univ.
dr. Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației, domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, Ministrul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și doamna Ligia Deca, consilier prezidențial,
Departamentul Educație și Cercetare.

-

În data de 3 iunie, prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, prorector Managementul
economico-financiar, a reprezentant ASE în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea
a 30 de ani de activitate desfășurată de Universitatea „Valahia” din Târgoviște, sub titlul
„Universitatea Valahia din Târgoviște – 30 de ani. Calitate academică, provocări,
performanță și determinare”.
În cadrul festivităților, au fost înmânate mesaje de felicitare din partea conducerii ASE,
însoțite de plachete aniversare, în semn de respect și prețuire pentru eforturile depuse și
rezultatele remarcabile obținute de-a lungul timpului de aceste universități. Felicitări
colegilor noștri, care cu pasiune, competență și perseverență își dedică activitatea pentru
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creșterea prestigiului învățământului superior românesc, atât pe plan național, cât și
internațional.

CSU ASE – pe harta șahului mondial
Începând cu data de 1 iunie a.c., CSU ASE se află pe harta șahului mondial. Trei sportivi ai CSU
ASE se află în top 100 mondial: David Gavrilescu - locul 32 juniori, Irina Bulmaga - locul 54
feminin, Ciolacu Alessia - locul 68 junioare. Felicitări pentru aceste rezultate excepționale!
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Editura ASE la Salonul Internațional de Carte Bookfest
În perioada 1 - 5 iunie a.c., Editura ASE a participat la Salonul Internațional de Carte Bookfest,
ediția a XV-a, de la Romexpo. În cadrul evenimentului, au fost lansate o serie de cărți, după cum
urmează:
•

1 iunie - Sub egida Facultății de Business și Turism și a Masteratului de Geopolitică și
Afaceri, lansarea cărții „30 de ani de la sfârșitul Războiului Rece”, coordonator:
Marius-Cristian Neacșu. Autorii volumului: Clara Nae, Ioana Andreea Chiciuc, David
Matei, Dorin Pene, Irina Grigorovici, Alexandru Ilie, Carina Gole, Ștefan Tache, Andrada
Mărgineanu, Marian Tucă, Octavian Tudor, Alexandra-Maria Colcer, Denisa Țăranu,
Alexandra Bălăceanu

•

1 iunie - Sub egida Departamentului de Economie Agroalimentară și a Mediului, lansarea
cărții „Managementul ariilor naturale protejate. Studiu de caz: Managementul Sistemului
Lagunar Razelm-Sinoe, componentă a Rezervației Biosferei Delta Dunării”, autori: Albert
Scrieciu, Bogdan Chiripuci, Veronica Toza;

•

3 iunie - Sub egida Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, lansarea
cărții „Panaït Istrati, littérature et société / Panait Istrati, Literature and society”,
coordonatori: Dana Radler, Aurora Băgiag, Teodora-Anca Șerban-Oprescu.
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Workshop cu tema: Crearea culturii sustenabilităţii
În perioada 2-5 iunie a.c. a avut loc workshopul „Crearea culturii sustenabilităţii – premisă a
adoptării practicilor economice competitive și sănătoase din perspectiva mediului şi a
responsabilităţii sociale” din cadrul proiectului „Creșterea capacității instituționale pentru
formarea competențelor practice ale studenților în domeniul dezvoltării sustenabile și a protecției
mediului prin crearea unui hub educațional”, director proiect prof. univ. dr. Dorel Paraschiv,
Prorector ASE. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Perfecționare Complex ASE Predeal „Ion
Gh. Roșca”. În deschidere au vorbit prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ.
dr. Lucian Puiu Georgescu, Rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați, despre rolul
universității de catalizator al schimbărilor întregii societăți prin formarea și consolidarea
competențelor ecosociale. La eveniment au participat și reprezentanți din mediul de afaceri.
Workshopul a avut o serie de teme de dezbatere referitoare la:
• Tranziția către ESG și impactul asupra companiilor din România;
• Sustenabilitate – element central al strategiei de business. Accesarea surselor „verzi” de finanțare;
• Turism sustenabil;
• Potențialul de cercetare aplicativă al ASE pe domeniul dezvoltării sustenabile: experiența ASE;
• Bune practici ale firmelor partenere ASE, în domeniul inovării și digitalizării din perspectiva
protecției mediului și a responsabilității sociale.

4

CA ‒ Buletin informativ nr. 6/iunie 2022

Interviul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în Ziarul Financiar
În data de 5 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un scurt interviu
pe portalul www.zf.ro legat de nivelul de salarizare oferit de angajatori proaspeților absolvenți
din domeniul IT, unde concurența este cea mai mare, dar și despre posibilitatea de a căuta experți
din mediul de business care să suplinească nevoia de profesori de informatică, o metodă în trendul
european de a aduce experiența practică spre zona universitară.
https://www.zf.ro/eveniment/interviu-nicolae-istudor-rectorul-ase-bucuresti-salariile-1-000-euro20883156
Sesiunea studențească de vară
În perioada 6 iunie - 26 iunie a.c., a avut loc evaluarea cunoștințelor în cadrul sesiunii de vară,
pentru studenții de la programele universitare de licență și de masterat. Mulțumim pentru efortul
cadrelor didactice și al studenților în sensul desfășurării în bune condiții a acestei importante
activități din viața universității. Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute!

Lansare de carte în ASE, Facultatea de Drept
Pe data de 6 iunie a.c., a avut loc lansarea cărții „Dreptul construcțiilor”, autor dr. Oana
Gherghina, eveniment organizat de Facultatea de Drept împreună cu Editura C.H. Beck și
Asociația Romană de Dreptul Construcțiilor. La eveniment a participat prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE, alături de alți invitați cadre didactice și specialiști în domeniu. A fost o
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dezbatere interesantă pe tema efectelor produse de apariția prin HG 1/2018 a Contractului Național
de Construcții, asupra cadrului legal actual și provocărilor viitoare în domeniu.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, invitat al emisiunii „Investiți în România”
În data de 7 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost invitatul emisiunii
„Investiți în România” de la TVR Internațional, alături de reprezentanți ai conducerii altor mari
universități din țară. Discuțiile s-au axat pe subiecte legate de pilonii ofertelor educaționale,
creșterea finanțării universităților pentru realizarea unui învățământ superior de calitate, beneficiile
învățământului hibrid, care să asigure atât integrarea noilor tehnologii digitale în procesul de
predare-învățare, cât și dezvoltarea de pedagogii și conținuturi inovative. Alte teme de discuție:
alocarea

de

resurse

financiare

substanțiale

pentru

susținerea

cercetării,

beneficiile

internaționalizării universităților, atragerea studenților străini, oportunitățile absolvenților de studii
superioare pe piața muncii etc.

Evaluarea sistemului românesc de cercetare și inovare
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Pe data de 8 iunie a.c., prof. univ. dr. Mihaela-Alina Dima, prorector Cercetare științifică,
dezvoltare și inovare, a participat la prezentarea Raportului de țară în cadrul Mecanismului de
Sprijin al Politicilor (Policy Support Facility – PSF), care a avut loc la Biblioteca Academiei
Române. La acest eveniment au participat experții Uniunii Europene, Ministrul Cercetării, Inovării
și Digitalizării, Sebastian Burduja, Consilierul prezidențial pe Educație Ligia Deca etc.
Această evaluare a fost lansată pentru a sprijini autoritățile române în proiectarea și implementarea
reformelor, pentru a îmbunătăți calitatea și performanța sistemului de cercetare și inovare și pentru
a spori integrarea țării în Spațiul European de Cercetare.
Evaluarea a fost efectuată în perioada iunie 2021 - februarie 2022 de către Panelul PSF, care a
efectuat două vizite în România, în septembrie și decembrie 2021, în timpul cărora a intervievat
aproximativ 160 de reprezentanți din 71 de organizații, acoperind toate componentele sistemului
românesc de cercetare și inovare relevante.

Conferința semestrială a studenților cu reprezentanții conducerii universității
În data de 8 iunie a.c., a avut loc conferința semestrială a studenților cu reprezentanții
conducerii universității. La întâlnire au participat studenți și membri ai conducerii universității,
facultăților și principalelor structuri administrative. Au fost dezbătute, în spirit constructiv,
probleme legate de desfășurarea procesului didactic, pregătirea și organizarea probelor de
verificare și a examenelor, aspecte care țin de comunicarea dintre studenți și cadre didactice. S-au
formulat propuneri constructive și s-au luat decizii pe loc pentru a optimiza anumite aspecte,
sesizate de către studenți.
CA ‒ Buletin informativ nr.6/iunie 2022
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Conf. univ. dr. Andreea Paul Vass – premiul „Femeia Anului în Educație”
În data de 8 iunie a.c., a avut loc cea de-a doua ediție a Galei ,,Premiile Femeia Anului”, gală în
cadrul căreia sunt omagiate femeile care se implică activ în societate, prin activitățile și programele
pe care le organizează. Conf. univ. dr. Andreea Paul Vass, președinte al INACO (Inițiativa
pentru competitivitate), cadru didactic la Facultatea de Relații Economice Internaționale, a primit
premiul „Femeia Anului în Educație”, în cadrul evenimentului organizat de Asociația pentru
Dialog și Valori Universale, în parteneriat cu Lumina și Fundația Prețuiește Viața, fiind al treilea
premiu primit în cursul acestui an pentru proiectul SmartLab. Felicitări pentru aceste performanțe
extrem de onorante și mult succes în activitățile pe care le desfășurați!

Forumul Educației Financiare
În data de 9 iunie a.c., Autoritatea de Supraveghere Financiară, Academia de Studii Economice
din București și Asociația Română a Băncilor au organizat, în Aula Magna, Forumul Educației
Financiare, eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, care a fost
prezent la eveniment.
8
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Forumul își propune să fie, an de an, un reper în promovarea programelor de educație financiară
și un catalizator al inițiativelor în acest domeniu.
Forumul Educației Financiare a fost deschis de către prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rectorul
ASE, fiind urmat de alocuțiunea Excelenței Sale, domnul Președinte Klaus Werner IOHANNIS.
În cadrul alocuțiunii sale, președintele Klaus Werner Iohannis a subliniat importanța derulării
acestui proiect sub Înaltul Patronaj al Președinției, întrucât educația economică și financiară în
cadrul societății și la nivelul mediului de afaceri necesită o abordare serioasă, integrată și, în final,
cu rezultate concrete.
În discursul său, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a mulțumit pentru prezența
președintelui României la acest eveniment și a tuturor participanților implicați care au susținut
acest demers benefic și a oferit Excelenței Sale, Președintele României, invitația cu numărul unu
la manifestarea cea mai importantă a aniversării Universității, care se va desfășura anul viitor la
Ateneul Român, cu ocazia împlinirii a 110 ani de existență a ASE.
De asemenea, Rectorul ASE a evidențiat necesitatea dezvoltării unor proiecte comune cu cei trei
actori cu potențial esențial pe piața educației financiare (Banca Națională a României, Autoritatea
de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor) și a vorbit despre planurile de viitor
bazate pe expertiza și experiența specialiștilor din ASE și a reprezentanților mediului de afaceri de
a continua derularea de parteneriate strategice, cu programe destinate atât cadrelor didactice, cât
și studenților, care să conducă la o creștere a nivelului de educație financiară a populației
României.
Forumul Educației a reunit nume importante, precum: Sorin-Mihai CÎMPEANU, Ministrul
Educației; Adrian CACIU, Ministrul de Finanțe; Sebastian-Ioan BURDUJA, Ministrul Cercetării,
Inovării și Digitalizării. La eveniment a participat și guvernatorul Băncii Naționale a României,
acad. Mugur Isărescu, alături de liderii instituțiilor și asociației organizatoare.
Agenda forumului a cuprins următoarele teme de dezbatere:
-

Educația financiară – resort pentru dezvoltarea României;

-

Educația financiară – factor determinant pentru creșterea și maturizarea piețelor financiare;

-

Necesitatea prioritizării educației financiare pentru sistemul de învățământ românesc;

-

Educația financiară – factor de prosperitate individuală, prin îmbunătățirea incluziunii
financiare și prin dezvoltare personală;

-

Piața de capital, soluție pentru finanțarea dezvoltării mediului antreprenorial.
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Evenimentul, care a vizat lansarea și prezentarea proiectelor de educație financiară din mediul
financiar, vine să sublinieze, încă o dată, că educația financiară este o prioritate și totodată un
deziderat care trebuie realizat cu contribuția tuturor actorilor din cadrul piețelor financiare, pentru
a crea premisele bunăstării la nivelul întregii societăți, dar și a dezvoltării durabile, pe termen lung,
a acestor piețe.

Analiză privind importanța strategică a agrobusiness-ului
În numărul 4 al Revistei FoodBiz a fost publicat un articol realizat de prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE, și conf. univ. dr. Irina Petrescu – de la Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului, referitor la importanța strategică a agrobusiness-ului, care se
confruntă în prezent cu o serie de provocări determinate de accesul greoi la sursele de finanțare
10
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pentru producătorii agroalimentari, creșterile de prețuri la combustibili, energie și alte input-uri,
precum și de efectele crizei cauzate de pandemia Covid 19. În acest sens, articolul prezintă direcții
și preocupări pentru facilitatea accesului la credite pentru producătorii agroalimentari prin
intermediul unor programe care să asigure garanții bancare și capitalul necesar pentru efectuarea
unor investiții în utilaje și tehnologie.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la ședința de constituire a Adunării Eparhiale
pentru mandatul 2022-2026
În data de 9 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat în Aula Magna
„Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, la ședința de constituire a Adunării Eparhiale
pentru mandatul 2022- 2026, desfășurată sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Ședința a fost precedată de Sfânta Liturghie și Te-Deum. În cadrul ședinței, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor a fost delegat să fie reprezentant în Adunarea Națională Bisericească pentru mandatul
următorilor patru ani.
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O delegație ASE a fost primită de Ambasadorul României în Republica Arabă Egipt
În data de 13 iunie a.c. o delegație a ASE, însoțită de reprezentanți ai Universității din Tanta, Egipt
a fost primită de Ambasadorul României în Republica Arabă Egipt, E.S. Dr. Mihai Stuparu. Vizita
de lucru a delegației ASE la Cairo s-a desfășurat în cadrul Acordului de cooperare și al programului
de schimburi academice dintre cele două instituții de învățământ. Discuțiile s-au axat pe
posibilitatea extinderii cooperării româno-egiptene în sistemul de învățământ superior.
Ambasadorul României a apreciat eforturile părților de extindere a cooperării româno-egiptene și
în cadrul sferei învățământului universitar și a asigurat privind sprijinul Ambasadei în promovarea
ofertei educaționale românești în Egipt, în cadrul mandatului și prerogativelor sale.

12
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Temă de dezbatere în Senatul României: Importanța internshipului pentru tineri și
îmbunătățirea cadrului legislativ
În data de 16 iunie a.c., a avut loc la Senatul României o dezbatere legată de actualizarea și
îmbunătățirea legislației referitoare la internship susținută de Comisia pentru drepturile omului,
egalitate de șanse, culte și minorități din Senat. Moderatorul dezbaterii, președintele Comisiei,
Anca Dragu, a subliniat că internshipul vine în sprijinul tinerilor pentru a le oferi o experiență,
precum și o remunerare de care este nevoie.
Din partea ASE a participat prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector Relații cu mediul
economico-social și viața studențească, care a declarat că Universitatea noastră este în permanent
contact cu mediul de business pentru a oferi studenților cât mai multe oportunități prin crearea
târgurilor de joburi, prin cunoașterea companiilor care se prezintă în fața studenților, prin
intensificarea eforturilor de a crea aceste competențe și de a anticipa nevoile pieței, astfel încât
absolvenții să fie cât mai integrați în piața muncii.

Cea de-a 5-a ediție a International Conference on Economics and Social Sciences
(ICESS 2022)
În perioada 16-17 iunie a.c., s-a desfășurat cea de-a VI-a ediție a International Conference on
Economics and Social Sciences (ICESS) cu tematica “Fostering recovery through metaverse
CA ‒ Buletin informativ nr.6/iunie 2022
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business modelling”, organizată de Academia de Studii Economice din București și având ca
parteneri Rețeaua universitară Higher Education and Research in Management of European
Universities (HERMES), Academia Română, Universitatea Sapienza din Roma, EM Strasbourg
Business School, Ministerul de Finanțe al Marelui Ducat de Luxembourg, Centrul Europe Direct
din cadrul Universității Luxembourg, Universitatea din Luxemburg și Centrul Luxemburg pentru
Istorie Contemporană și Digitală.
În cadrul ceremoniei de deschidere au transmis mesaje participanților prof. univ. dr. Alina Mihaela
Dima, prorector – Cercetare științifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr. Constantin Marius
Profiroiu, prorector – Relații Internaționale, prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului
ASE, Christine Volkmann, profesor la universitatea Bergische Universität Wuppertal (Germania),
Fabrizio D’ascenzo, profesor la universitatea Sapienza University of Rome (Italia). La deschiderea
conferinței, doamna Yuriko Backes, Ministrul de Finanțe al Marelui Ducat de Luxembourg, a
adresat un mesaj video participanților. Prima sesiune plenară a avut doi invitați speciali: Radu
Vrânceanu, profesor în cadrul ESSEC Business School (Franța) specializat în economie
experimentală și Bruno Rossignol, director al programului pentru Climă și Patrimoniu din cadrul
Institutului Băncii Europene de Investiții (Luxembourg).
Cea de-a doua sesiunea plenară intitulată „Economic Ideas and Political Action in Shaping
Economic and Monetary Union: Pierre Werner and Luxembourg” s-a desfășurat sub înaltul
patronaj al doamnei Yuriko Backes, Ministru de Finanțe al Marelui Ducat de Luxembourg, fiind
organizată

de

Centrul

Europe

Direct

din

cadrul

Universității

din

Luxemburg

(ED-UNILU - program european competitiv de istorie publică), Universitatea din Luxemburg și
Centrul Luxemburg pentru Istorie Contemporană și Digitală (C²DH) pentru a marca cea de-a 20-a
aniversare a euro (moneda fiduciara) ale cărui baze au fost puse de Raportul Werner (1970).
Dr. Elena Dănescu, cercetător în cadrul C²DH și coordonator al Europe Direct de la Universitatea
din Luxemburg, a susținut o prezentare despre rolul Luxemburgului și a lui Pierre Werner în
formarea uniunii economice și monetare și în dezvoltarea unei forme puternice de cooperare
transnațională. Sesiunea plenară s-a încheiat cu inaugurarea expoziției „Pierre Werner (1913-2002)
– O viață dedicată Luxemburgului și Europei”, organizată de ED-UNILU, Universitatea din
Luxemburg și C²DH cu sprijinul domnului Henri Werner si constituită din fotografii și documente
inedite provenind din colecțiile private ale lui Pierre Werner, și din alte arhive relevante
luxemburgheze și europene. Momentul dedicat Luxemburgului în cadrul conferinței de la
14
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București a fost onorat de prezența domnului Danier Plier, Consul onorific al Luxemburgului la
Sibiu, în calitate de reprezentant al doamnei Elisabeth Cardoso, Ambasadorul Marelui-Ducat de
Luxemburg in România cu reședința la Atena.
Pe 17 iunie a.c., în timpul celor 13 secțiuni ale conferinței, peste 400 de cercetători din 29 de țări
au prezentat 200 de studii de cercetare atât on-line, cât și în format fizic. Lucrările prezentate vor
fi selectate pentru volumele proceedings și alte publicații partenere ale conferinței.
Prof. univ. dr. Fabrizio D`Ascenzo, de la Universitatea Sapienza din Roma - Doctor Honoris
Causa al ASE
Un alt eveniment important din cadrul Conferinței ICESS a fost derulat de Senatul Academiei de
Studii Economice din București, la propunerea conducerii Facultății de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine, care a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa domnului prof.
univ. dr. Fabrizio D`Ascenzo, de la Universitatea Sapienza din Roma. Acesta este un merituos
reprezentant al comunității profesionale și științifice de la una dintre cele mai vechi universități
din lume, fondată în anul 1303 și care are una dintre cele mai mari comunități universitare din
Europa (115.000 de studenți; peste 4.000 de cadre didactice, în jur de 5.500 de studenți străini).
Titlul onorific de Doctor Honoris Causa este acordat pentru contribuția semnificativă a domnului
profesor Fabrizio D`Ascenzo la impulsionarea parteneriatului între Universitatea Sapienza din
Roma și Academia de Studii Economice din București și la creșterea vizibilității internaționale a
universității noastre, pentru meritele profesionale și științifice remarcabile în domeniul
administrării afacerilor și antreprenoriatului, precum și pentru implicarea constantă și proactivă în
procesele care pot contribui la consolidarea și actualizarea competențelor de cercetare ale
membrilor comunităților științifice din cele două universități.
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Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa Rectorului ASE
În data de 17 iunie a.c., Senatul Universitar al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu a conferit cel mai înalt titlu onorific al universității, cel de Doctor Honoris Causa,
domnului prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din
București, la propunerea Facultății de Științe Economice și Administrative. Împreună cu membrii
Senatului universitar și invitați de la Sibiu, la festivitate a fost prezentă o numeroasă delegație de
la Academia de Studii Economice din București.
Decizia Facultății de Științe Economice și Administrative de a propune Consiliului de
Administrație, respectiv Senatului universitar al Academiei Forțelor Terestre, acordarea acestui
titlu domnului prof. univ. dr. Nicolae Istudor, s-a fundamentat pe rolul jucat de Domnia Sa în
spațiul academic românesc și pe contribuțiile substanțiale, aduse dezvoltării domeniului economic
și agroalimentar.
Acordarea titlului de DHC este o confirmare a importanței activității Domniei Sale pentru această
instituție a învățământului superior militar, atât prin promovarea și susținerea unei imagini
favorabile în mediul academic, cât și prin atașamentul la valorile profesionale specifice Academiei
Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. Ceremonia a avut loc în contextul manifestărilor dedicate
aniversării a 175 de ani de existență a învățământului superior militar din România.
În perioada 13-17 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
evenimentele prilejuite de această sărbătoare și a oferit conducerii Academiei o plachetă
aniversară, precum și un mesaj de felicitare pentru rezultatele remarcabile înregistrate de-a lungul
acestei perioade. La deschiderea seriei de evenimente au fost prezenți
16

Ministrul Apărării
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Naționale, Vasile Dîncu, șeful Statului Major al Apărării, gl. Daniel Petrescu, șeful Statului Major
al Forțelor Terestre, membri ai administrației publice locale și centrale, ai comunității academice
din întreaga țară, comandanți ai celorlalte structuri militare din Sistemul Național de Apărare și
alți invitați din sfera academică.

Forumul Economic Național „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană.
România-Orizont 2040”.
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În data de 23 iunie a.c., Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES),
Academia de Studii Economice din București (ASE), Asociația Generală a Economiștilor din
România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) au organizat
Forumul Economic Național – „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană.
România-Orizont 2040”. Acesta este un demers științific desfășurat pe parcursul a 22 dezbateri
în perioada 2017 (la împlinirea a 10 ani de la intrarea României în UE) și februarie 2020 (debutul
pandemiei

de

COVID-19).

Deschiderea

acestui

forum

a

fost

făcută

de

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a vorbit despre coordonatele principale
ale construirii unei economii naționale românești, ca o economie bazată pe potențialul real uman,
material, natural, mineral și financiar al României. La Forum au participat conducători ai
unor agenții centrale, secretari de stat, președinți ai consiliilor județene, membri ai ASPES, ai
AGER și ai AFER, reprezentați ai elevilor și studenților.

„Educația – Pilonul Economiei”
În data de 24 iunie a.c.. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat la emisiunea
Săptămâna Financiară la Profit News TV, fiind invitat pentru a dezbate tema „Educația –
Pilonul Economiei”, care poate fi vizionată la https://www.youtube.com/watch?v=Fqd6UKkq414
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Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare - faza națională a Competiției de
Comunicări Științifice, secțiunea licență
În perioada de 24 - 25 iunie 2022 a.c., a avut loc faza națională a Competiției de Comunicări
Științifice, secțiunea licență, din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, ediția
a XVI-a. Facultatea gazdă a ediției din acest an a fost Facultatea de Științe Economice din cadrul
Universității „Valahia” din Târgoviște. Concursul s-a desfășurat pe două sub-secțiuni – Economie
respectiv Administrarea Afacerilor, fiind prezentate în total 36 de lucrări.
Pentru fiecare secțiune s-a acordat un mare premiu, câte trei premii cu destinație și câte o mențiune.
Anul acesta, secțiunea licență a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare s-a bucurat de
o participare numeroasă, fiind înregistrați 59 de studenți, care au reprezentat 18 facultăți din 13
centre universitare ce organizează programe de studii în domeniul economic.
În urma evaluării, au fost premiate următoarele lucrări ale studenților ASE:
Subsecțiunea Economie:
o Marele Premiu „Paraschiv Vagu”: studentei FOMETESCU Vasilica-Izabela,

de la

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, pentru lucrarea „Incidența
provocărilor demografice asupra cheltuielilor publice”;
o Premiul pentru aplicabilitate: studentei MIRCIOIU Corina-Elena, de la Facultatea de
Management pentru lucrarea „Cum ne influențează cursurile online alegerile în carieră?”;
Subsecțiunea Administrarea Afacerilor:
o Premiul pentru creativitate și inovare: studentului BACIU Radu-George, de la Facultatea
de Business și Turism, pentru lucrarea „Turismul spațial. O afacere sustenabilă în viitor
sau nu?”;
o Mențiune: studentului RUSU Marius-Ioan, de la Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică, pentru lucrarea „Modele integrate de analiză și predicție, cu
aplicații în studiul influenței opiniei publicului asupra vânzării unui produs și proiecția
vânzărilor”.
În cadrul festivității de premiere, lector univ. dr. Radu PETRARIU, Directorul executiv al AFER,
a mulțumit comitetului de organizare din cadrul facultății gazdă, membrilor juriului și studenților
participanți, câștigători ai fazelor locale ale Olimpiadei din acest an, amintind de organizarea
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concursului și pentru secțiunea Masterat și de alte evenimente de interes pentru stimularea
cercetării științifice studențești.

Școala de Vară de limba și cultura japoneză
În perioada 27 iunie -1 iulie a.c. a avut loc cea de-a VII-a ediție a Școlii de Vară de Limba și
Cultura Japoneză, organizată și coordonată de conf. univ. dr. Raluca Nicolae de la Facultatea de
Relații Economice Internaționale. Școala de vară a constat în cursuri de limba japoneză pentru
studenții care au studiat minim un an în cadrul cursului facultativ de limba japoneză de la ASE,
urmate de ateliere culturale de ikebana (coordonator Sanda Lazur), atelier de citit manga în original
(coordonator Raluca Nicolae), atelier de origami (coordonator Mădălina Ceangau) și o călătorie
culinară la restaurantul Edo Sushi. Atelierele de ikebana și de origami au avut loc la Grădina
Botanică din București, iar cursurile de limba japoneză s-au desfășurat pe platforma Zoom.

Școli de vară internaționale
În perioada 27 iunie – 1 iulie a.c., sub egida proiectului Erasmus + Terragov Teaching Institutional
Resilience and Prompt Reaction to Crisis: Good Governance Experiences in Europe, s-au organizat
două școli de vară internaționale, la București și Vilnius, pe tema rezilienței și bunei
guvernanțe în contextul crizei. Prima școală de vară a fost găzduită de către Academia de Studii
Economice din București și s-a bucurat de participarea a peste 50 de studenți și profesori din
Islanda, Spania, Croația, Lituania și România. Universitățile partenere în proiect sunt: University
of Iceland, University Complutense of Madrid, Zagreb University, Vilnius University, Bucharest
University of Economic Studies (ASE).
20
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Proiectul se axează pe conceptul de bună guvernanță și provocările aferente de la nivel infra și
supranațional, propunându-și să cerceteze reacția în fața crizei și cele mai adecvate soluții. Scopul
școlii de vară a fost acela de a asigura studenților calificări cheie pentru o piață internațională a
muncii foarte dinamică, bazându-se pe o perspectivă comparativă în ceea ce privește
managementul crizei și reziliența instituțională. Studenții dezvoltă astfel abilități interculturale,
adaptabilitate, agilitate, cunoștințe despre instituțiile internaționale și europene, înțelegerea altor
culturi, își îmbunătățesc abilitățile de limbi străine și își extind orizonturi individuale.
Pe lângă activitățile academice constând în cursuri, dezbateri, vizite de studiu și elaborarea unui
proiect în echipă, școala de vară Terragov a avut și o pronunțată dimensiune interculturală, atinsă
prin jocuri, vizite ghidate și evenimente interculturale.

Săptămâna Diplomației Comerciale la ASE
Pe 28 iunie a.c., în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, s-a desfășurat
reuniunea consilierilor economici externi cu membrii Consiliului de Export, Consiliilor
Consultative pentru Turism, Antreprenoriat și IMM-uri, respectiv membri ai Centrului de
Excelență în Comerț Exterior.
În deschiderea evenimentului a luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a
subliniat faptul că Romania are nevoie de o Strategie de Export, încă din anul 2020, și în acest
sens a propus ministerului de resort, mediului academic, tuturor organizațiilor guvernamentale sau
non-guvernamentale care pot contribui la atingerea acestui obiectiv să-și unească eforturile în
vederea demarării acestui demers. În ceea ce privește importanța pregătirii profesionale, a amintit
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despre proiectul comun - masteratul de Comerț Exterior și a transmis un mesaj privind
disponibilitatea ASE de a elabora programe de pregătire specifice, personalizate pe nevoile actuale
și viitoare ale specialiștilor din minister din poziția de partener activ în toate proiectele ministerului
antreprenoriatului și turismului.
Reuniunea a fost prezidată de Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, domnul ConstantinDaniel Cadariu, care a trecut în revistă evoluțiile din comerțul exterior al României, conjunctura
regională și mondială care își pune amprenta și în acest domeniu, acțiunile inițiate pentru
sprijinirea mediului de afaceri din România pentru a face față provocărilor actuale și, de asemenea,
pentru promovarea mai intensă a exporturilor, investițiilor străine și a turismului românesc.
Reprezentanții mediului de afaceri s-au referit la problemele cu care se confruntă firmele
românești – mai ales în contextul actual – și au formulat propuneri concrete privind orientarea și
derularea programelor de sprijin, dar și pentru consolidarea cooperării cu ministerul și mediul
academic în vederea unei mai bune promovări pe piețele externe pentru stimularea exporturilor de
mărfuri și servicii românești.

22

CA ‒ Buletin informativ nr. 6/iunie 2022

Vizita conducerii ASE pe șantierul Piața Romană nr. 7
În data de 29 iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, însoțit de membri ai Biroului
Consiliului de Administrație, a făcut o vizită pe șantierul Piața Romană nr. 7 pentru a constata
stadiul lucrărilor la restaurarea Casei Nanu Muscel și la ridicarea noului spațiu de învățământ al
Academiei de Studii Economice din București.
În urma discuțiilor și a vizitei la fața locului s-a constatat că lucrările se desfășoară conform
graficului inițial, ceea ce creează premisele inaugurării obiectivelor conform termenului stabilit.
Rectorul ASE a avut o întâlnire cu toți factorii răspunzători de derularea proiectului.

Expoziție de pictură în ASE
Începând cu luna iunie a.c., Galeria Cecilia Cuțescu Stork găzduiește expoziția de pictură a
artistului Vitalie Butescu intitulată „Ieri...Azi...Mâine”. Lucrările se găsesc la etajele 1 și 2 din
clădirea Ion N. Angelescu și pot fi vizitate până la sfârșitul lunii iulie.
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Vitalie Butescu este un pictor al impresionismului originar cu o carieră artistică ce impresionează
prin amploare și complexitate: peste patruzeci expoziții personale, numeroase participări în cadrul
unor expoziții de grup, precum și participări la tabere de creație și târguri internaționale de artă Șia expus lucrările atât în țară, cât și în străinătate: Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, Grecia,
Japonia, Marea Britanie (la renumita galerie londoneză „Harlequin Gallery”) și S.U.A.
Este membru activ al Uniunii Artiștilor Plastici din România și membru corespondent al
International Academy of Culture and Art. Are lucrări în colecții particulare din România,
Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, Grecia, Slovenia, Japonia, Marea Britanie, SUA și în Muzee
de artă contemporană din București – Cotroceni, Aiud, Medgidia, Constanța, Slatina.

Muzeul ASE prezintă destinul familiei Tașcă-Filotti:
Gheorghe Tașcă a fost rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale între 1929 și
1930. A fost economist, jurist, diplomat, dar și politician. Întrucât a fost ministru țărănist o scurtă
perioadă, autoritățile comuniste l-au arestat și l-au închis la „penitenciarul demnitarilor” de la
Sighet, unde a murit în 1951, din cauza condițiilor vitrege. Printr-o minune (o neglijență a
Securității), jurnalul său din perioada interbelică și corespondența sa au rămas în posesia familiei.
Anul acesta, manuscrisele până azi inedite au fost publicate în două volume la Editura Vremea.
Toma Roman jr, directorul Muzeului ASE a stat de vorbă despre soarta acestor însemnări, dar și
despre destinul profesorului Tașcă și al rudelor sale cu doamna Alexandra Filotti, nepoata
rectorului. Puteți urmări discuția aici: https://www.youtube.com/watch?v=wHbSaUskbTE
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Lansare de carte, autor Pavel Năstase: JURNAL DE RECTOR LA CENTENAR ASE
În data de 30 iunie a.c., în Aula Magna a Palatului ASE a avut evenimentul de lansare a cărții
„Jurnal de rector la Centenar ASE”, autor prof. univ. dr. Pavel Năstase, rector ASE în perioada
2012 - 2016, președinte al Senatului universitar între 2016-2020, Ministru al Educației Naționale
în 2017. Lansarea cărții s-a constituit într-un moment de respect și recunoștință față de unul dintre
rectorii cu o contribuție semnificativă la evoluția Academiei de Studii Economice din București.
Invitați speciali ai evenimentului, care au luat cuvântul în cadrul manifestării, referindu-se la
colaborarea și activitatea prof. univ. dr. Pavel Năstase, au fost: prof. univ. dr. Adrian Năstase –
fost Prim-ministru al României în perioada 2000-2004; prof. univ. dr. Ioan Talpoș – Președinte
AFER în perioada 2006-2007; prof. univ. dr. Răzvan Zaharia – Președinte al Senatului universitar
al ASE în perioada 2012-2016.
Alocuțiunile de început au fost rostite de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof.
univ. dr. Dumitru Miron, Președinte al Senatului universitar. Domniile lor l-au felicitat pe domnul
prof. univ. dr. Pavel Năstase pentru apariția acestei cărți, o culegere valoroasă de însemnări și
memorii, un adevărat act de cultură, apreciind contribuția acestuia la ceea ce rămâne ca importante
mărturii în urma slujirii Alma Mater. Ambii vorbitori au mulțumit pentru apariția acestei lucrări și
efortul tuturor celor care au contribuit la scrierea ei, atât în ceea ce privește conținutul, cât și
prezentarea grafică.
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Campania de promovare a ofertei educaționale a ASE
Campania de promovare în vederea Admiterii la programele universitare de licență a continuat pe
parcursul lunii iunie. ASE a desfășurat campania de informare a candidaților prin mijloace
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variate - materiale outdoor pe prismele stradale din fața clădirii Eminescu, articole în cele mai
importante portaluri de știri, afișaj stradal, broșuri tematice și materiale informative la intrările în
clădirile ASE, dar și în format electronic.
De asemenea, în zilele de vineri, au continuat întâlnirile săptămânale online cu candidații la
programele universitare de licență sub genericul „Admis la ASE 2022!” Mulțumim tuturor
reprezentanților ASE și USASE pentru această activitate!
Realitatea.net - https://www.realitatea.net/stiri/actual/alege-un-lider-si-vei-deveni-un-lider-aseanunta-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta-masterat-si-doctorat-pentru-anuluniversitar-20222023_62a02ad36a1e8c147236ed02
EVZ.ro - https://evz.ro/alege-un-lider-si-vei-deveni-un-lider.html
Hotnews
- https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-25609174-alege-lider-fii-student-ase-4-8-iulie-inscrieriprogramele-universitarelicenta.htm; https://www.facebook.com/www.hotnews.ro/posts/10159139092584195
- https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-25653144-vino-ase-4-iulie-ase-startul-admitere2022.htm; https://www.facebook.com/www.hotnews.ro/posts/10159173843764195
Ziare.com
- https://ziare.com/ase/alege-un-lider-fii-student-la-ase-4-8-iulie-inscrieri-la-programeleuniversitare-de-licenta-1746113;
- https://ziare.com/ase/fii-student-la-ase-4-8-iulie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta1747164;
- https://ziare.com/universitati/vino-la-ase-pe-4-iulie-ase-da-startul-la-admitere-20221748292; https://www.facebook.com/Ziare.com/photos/a.10150704458108817/10160191791988
817
DCNews
- https://www.dcnews.ro/incep-inscrierile-la-academia-de-studii-economice-din-bucurestideviza-universitatii-alege-un-lider-fii-student-laase_875081.html; https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dcnews.ro%2Fincepinscrierile-la-academia-de-studii-economice-din-bucuresti-deviza-universitatii-alege-un-lider-fiistudent-laase_875081.html&h=AT2nCcKECRIyjraCpOkMiUDQVUvUCsyBwC8MqFlxXFtkaVrlDOJGi
vALA2722GSTDvpAEhOGoyXDJgH4sHyzYsRuDo9x5Tajh6AzNG1SrRrUATCvHxdzmVXEwhhIqWkszya&s=1;
- https://www.dcnews.ro/fii-student-la-ase-pe-4-iulie-ase-da-startul-la-admitere2022_876233.html; https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dcnews.ro%2Ffiistudent-la-ase-pe-4-iulie-ase-da-startul-la-admitere2022_876233.html&h=AT3aegFfZwItBlRkKFKc85cN0oLdQ1ZuUpUUhhugZKMGQZrbvhFEKqg9Ub5fAOZidxDsZcnnAy1w51fo8ipjbCDUL7ouUidlThFOJFsmwcz8FwS1Hc5HaXVGz-2AIs32zP&s=1;
- https://www.dcnews.ro/vino-la-ase-pe-4-iulie-ase-da-startul-la-admitere2022_877038.html; https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dcnews.ro%2Fvino
-la-ase-pe-4-iulie-ase-da-startul-la-admitere2022_877038.html&h=AT33nllKNB221d3GRdwAfMRed_RnQrgk84HZdTJFcDuV4uiynxeeD5
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QVImWuRlqu1e7xBZi119eVxleVWXQXKryzSfJ3f9McsNjFvCtL44aAn0ELV7dMl9OurZ&s=
1
ADEVĂRUL - https://adevarul.ro/educatie/universitar/fii-student-ase-4-8-iulie-Inscrieriprogramele-universitare-licenta-1_62b0b91f5163ec4271cdc2a0/index.html
ZIARUL PROFIT.RO - Vino la ASE! Pe 4 iulie ASE dă startul la Admitere 2022!
- https://www.ziarulprofit.ro/index.php/vino-la-ase-pe-4-iulie-ase-da-startul-la-admitere-2022/
Ședințe CA
•

În data de 1 iunie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: Strategia de Digitalizare a Academiei de Studii Economice
din București pentru perioada 2022-2027; solicitarea prof. univ. dr. Ion Anghel privind
desfășurarea de activități didactice la o altă universitate; componența comisiilor pentru
obținerea gradului didactic II.

•

În data de 15 iunie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul căreia
au fost discutate și aprobate următoarele puncte: Raportul privind execuția bugetului de
venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada
01.01-31.03 2022; Metodologia privind întocmirea statelor de funcții ale personalului
didactic din ASE pentru anul universitar 2022-2023; Metodologia privind cazarea cadrelor
didactice și angajaților ASE și a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN,
pentru anul universitar 2022-2023; prelungirea perioadei de valabilitate a Acordului de
Parteneriat în vederea eliberării diplomei de master „Drept, Economie, Management
mențiunea Antreprenoriat și management de proiect” de către Universitatea d’Artois,
Franța și a diplomei de master „Managementul afacerilor mici și mijlocii” de către
Academia de Studii Economice din București; acordarea calității de membri al școlii
doctorale Contabilitate pentru doamna Curea Ștefania Cristina, cadru didactic titular în
cadrul Facultății de CIG; acordarea calității de membru al școlii doctorale Informatică
Economică pentru domnul Furtună Titus Felix, cadru didactic în cadrul Facultății de CSIE;
inițierea unor proiect privind digitalizarea universității, finanțat prin PNRR; rezultatele
procesului de evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul Academiei de
Studii Economice din București; transferarea unor posturi din structura administrativă,
transformarea unor posturi din structura administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi
din structura administrativă; acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; cuantumul
burselor pentru studenții membri ai Comisiei de cazare; cuantumul burselor pentru
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studenții membri ai Comisiei de Monitorizare și Avizare a rezultatelor; aprobarea comisiei
de cazare Serviciul de Cazare Studenți în perioada 1.07 - 30.09.a.c.; prelungirea acordării
de burse unor studenți implicați în activitățile administrative; acordarea de burse studenților
reprezentați din partea ASE la campionatul de baschet, șah, karate, ediția 2022; tariful de
cazare de 15 lei/noapte/student în perioada de vară a anului universitar 2021-2022; cazarea
candidaților pentru perioada susținerii admiterii la licență și masterat, sesiunea iulie 2022
în Căminul Moxa la tariful de 15 noapte/persoană; acordarea a două burse pentru
desfășurarea activității unor studenți din cadrul ASE la Centrul de Excelență în Comerț
Exterior; suplimentarea comisiilor de admitere la studiile universitare de licență și
masterat, sesiunea iulie 2022; schimbarea responsabililor revistelor științifice care
funcționează în cadrul ASE București (Economy Informatic și revista CACTUS);
aprobarea solicitării domnului Șapera George Daniel privind întreruperea studiilor
doctorale, Nota de fundamentare privind accesul vizitatorilor în căminele ASE; tarifele de
cazare în cadrul Centrului de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca” și a
Centrului de Perfecționare Covasna; tarifele de cazare cămin Occident; tarifele pentru
cursul postuniversitar „Manager si leadership”, Facultatea de Management; aprobarea
solicitarii studentului Vișan Andrei Octavian, Facultatea F.A.B.B.V., privind întreruperea
studiilor, pe o durată de 1 an.
•

În data de 17 iunie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: modificarea Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență pentru
anul

universitar 2022-2023; modificarea Regulamentului privind organizarea și

desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat
pentru anul universitar 2022-2023; modificarea Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat
pentru anul universitar 2022-2023;
•

În data de 23 iunie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost discutate și
aprobate următoarele puncte: inițierea unui proiect de cercetare cu titlul: Subvenționarea
Revistei Economic Computation and Economic Cybernetics Studies Research, director de
proiect prof. univ. dr. Ion Smeureanu; inițierea unui proiect de cercetare cu
titlul: Subvenționarea Revistei Amfiteatru Economic, director proiect prof. univ. dr.
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Laurențiu Tăchiciu; inițierea unui proiect de cercetare cu titlul: Subvenționarea Revistei
Tribuna Juridică, director proiect conf. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru; rezultatele
procesului de evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul ASE;
transformarea unor posturi din structura administrativă; transferarea unor posturi din
structura administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi din structura administrativă.

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