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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 7/iulie 2022 

 
 
Admiterea la programele universitare de licență, masterat și doctorat – sesiunea iulie 2022 

 

Pe parcursul lunii iulie, Academia de Studii Economice din București a desfășurat una dintre cele 

mai importante și provocatoare activități pentru universitatea noastră - concursul de admitere la 

programele universitare de licență, masterat și doctorat.  

Activitățile de promovare a ofertei educaționale pentru cele 12 facultăți ale ASE au creat contextul, 

pe tot parcursul anului, de anunțare și demarare a concursului și s-au desfășurat prin organizarea 

campaniilor publicitare în mediul online, outdoor, afișaj stradal, interviuri la televiziuni sau online, 

în principal cu Rectorul ASE. Au fost concepute și emise permanent mesaje despre oferta 

educațională, etapele concursului, prin advertoriale online pe cele mai importante portaluri de știri 

și educație, pe site-ului instituțional www.ase.ro și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram 

ale universității. În timpul Admiterii a funcționat, timp de 8 ore pe zi, un call-center pentru 

candidații la programele universitare de licență, în cadrul căruia studenți voluntari și consilieri de 

la Serviciul Marketing și Comunicare au discutat despre etapele și detaliile procesului de admitere, 

îndrumând viitorii studenți ai ASE. Aceștia au răspuns la peste 10.000 de apeluri telefonice, mesaje 

pe Facebook, Instagram și email. Pentru programele universitare de masterat, întrebările și 

orientarea în carieră au fost realizate, telefonic și pe email, de membrii Centrului de Orientare și 

Consiliere in Carieră.  

Concursul de admitere s-a finalizat, deși într-un context tot mai complicat la nivel național, cu un 

rezultat foarte bun la programele universitare de licență, unde au fost admiși 5406 candidați, 

respectiv în trendul manifestat la nivel de țară la programele de masterat (unde au fost repartizați 

2371 de candidați) și la doctorat (unde au fost admiși 140 de candidați).  

http://www.ase.ro/
http://www.ase.ro/


2                                                                           CA ‒ Buletin informativ nr. 7/iulie 2022 

 

 

Consiliul de Administrație al ASE mulțumește tuturor membrilor comunității noastre universitare, 

implicați în pregătirea și desfășurarea procesului de admitere: membrilor comisiilor centrale, ai 

comisiilor de înscriere pe facultăți, Serviciului Marketing și Comunicare, Direcției TIC, studenților 

voluntari, personalului administrativ, pentru realizarea cu succes a acestei misiuni, atât de 

importante pentru întreaga dinamică a comunității universității noastre.  

Pentru locurile rămase neocupate la toate formele de programe universitare, ASE va organiza o 

sesiune de admitere în luna septembrie, conform calendarului aprobat, pentru care deja a fost 

începută campania de promovare. 

Felicitări și bun-venit în comunitatea ASE noilor studenți, admiși la programele noastre 

universitare în urma concursului de admitere din iulie 2022! Vă mulțumim că ați ales ASE și vă 

dorim să vă bucurați din plin de plăcerea de a învăța, a descoperi frumusețea vieții și a deveni oameni 

de succes și fericiți! 
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ARTICOLE DE PRESĂ – ADMITEREA LA ASE, iulie 2022 

 

• Hotnews - A doua zi de înscrieri la ASE! Admiterea la programele universitare de licență 

este în plină desfășurare! Alege ASE, alege o carieră de succes! - 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-25661148-doua... 

https://www.facebook.com/www.hotnews.ro/posts/10159182281889195 

• Hotnews - Alege un lider! #Alege ASE! ADMITERE 2022 la programele universitare de 

DOCTORAT! 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25671987-alege-lider-alege-ase-admitere-2022-

programele-universitare-doctorat.htm 

https://www.facebook.com/www.hotnews.ro/posts/10159192027204195 

• ZIARE.COM - Înscrierile la ASE au început! Programele universitare de licență vă 

așteaptă! Alege ASE, alege o carieră de succes! - https://ziare.com/ase/inscrierile-la-ase-

au-inceput-  

• ZIARE.COM – ADMITERE 2022 la programele universitare de MASTERAT! - 

https://ziare.com/masterat/admitere-2022-la-programele-universitare-de-masterat-

1752114 

https://www.facebook.com/Ziare.com/posts/10160233847263817?__cft__[0]=AZV0gZ0

m15zD4YLWCBXVdT_GAi_VOJYHN_cAs5Ny-

FzgUc5a5rvdck8B4ABuOB_gbkCS5KmBz3RBxjZJyIgjmwK0VOC_yd7ynqQswAYLi

DEz5JxrLIPkg-GZf-wM7YQmUZDzoaHjJEhA0IGeKjeW7Kh4&__tn__=%2CO%2CP-

R 

• ADEVARUL - Au mai rămas două zile de înscrieri la ASE! Admiterea la programele 

universitare de licenţă este în plină desfăşurare. Alege ASE, alege o carieră de succes! -

https://adevarul.ro/.../au-mai-ramas-doua-zile-inscrieri... 

• ECONOMISTUL - Admiterea la ASE la programele universitare de licență este în plină 

desfășurare! - https://www.economistul.ro/stiri-si.../admiterea-la-ase-la- programele-

universitare-de-licenta-este-in-plina-desfasurare-40845/ 

• OPINIA BUZAU - Academia de Studii Economice din București a început concursul de 

admitere - https://opiniabuzau.ro/academia-de-studii-economice-din... concursul-de-

admitere/ 

• Amos News - Admiterea la ASE la programele universitare de licenţă este în plină 

desfăşurare! https://www.amosnews.ro/amiterea-la-ase-la-programele... 

• Max Media - Admitere ASE licență. Înscrieri, taxă, concurs - https://max-

media.ro/admitere- 

• Ziarul News - Admiterea la ASE la programele universitare de licență este în plină 

desfășurare! - https://ziarulnews.ro/.../admiterea-la-ase-la-programele... 

• Radio Impuls - Admitere ASE 2022: Cu ce medii se intră la fără taxă? - 

https://www.radioimpuls.ro/admitere-ase-2022-cu-ce-medii... 

• DCNews - Admitere ASE licență. Înscrieri, taxă, concurs -

https://www.dcnews.ro/admitere-ase-licenta-inscrieri-taxa... 

• Agerpres - Admiterea la ASE la programele universitare de licenţă este în plină 

desfăşurare! - https://www.agerpres.ro/.../2022/07/05/comunicat-de-presa- 

• Metropola TV - Peste 7.000 de locuri disponibile la ASE în acest an -

https://www.metropolatv.ro/.../peste-7-000-de-locuri... 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-25661148-doua-inscrieri-ase-admiterea-programele-?fbclid=IwAR0Up9mpqvIv1BZrQtN3kgoFDTFSjHqUmbPD-GPNAjR2SzGg0y49d_GQBok
https://www.facebook.com/www.hotnews.ro/posts/10159182281889195
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25671987-alege-lider-alege-ase-admitere-2022-programele-universitare-doctorat.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25671987-alege-lider-alege-ase-admitere-2022-programele-universitare-doctorat.htm
https://www.facebook.com/www.hotnews.ro/posts/10159192027204195
http://ziare.com/?fbclid=IwAR2lgtpszo-NSdVyFycNLAX5GquS9v2RzdPR7SZ5NE1BO5VGseSd0IOTpCU
https://ziare.com/ase/inscrierile-la-ase-au-inceput-?fbclid=IwAR06qpTXQPCgDNIyVklkCNEWfv2NWyDCc1CqaSVQ8Gia4Q0Los9EzhBBsDU
https://ziare.com/ase/inscrierile-la-ase-au-inceput-?fbclid=IwAR06qpTXQPCgDNIyVklkCNEWfv2NWyDCc1CqaSVQ8Gia4Q0Los9EzhBBsDU
https://ziare.com/masterat/admitere-2022-la-programele-universitare-de-masterat-1752114
https://ziare.com/masterat/admitere-2022-la-programele-universitare-de-masterat-1752114
https://www.facebook.com/Ziare.com/posts/10160233847263817?__cft__%5b0%5d=AZV0gZ0m15zD4YLWCBXVdT_GAi_VOJYHN_cAs5Ny-FzgUc5a5rvdck8B4ABuOB_gbkCS5KmBz3RBxjZJyIgjmwK0VOC_yd7ynqQswAYLiDEz5JxrLIPkg-GZf-wM7YQmUZDzoaHjJEhA0IGeKjeW7Kh4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Ziare.com/posts/10160233847263817?__cft__%5b0%5d=AZV0gZ0m15zD4YLWCBXVdT_GAi_VOJYHN_cAs5Ny-FzgUc5a5rvdck8B4ABuOB_gbkCS5KmBz3RBxjZJyIgjmwK0VOC_yd7ynqQswAYLiDEz5JxrLIPkg-GZf-wM7YQmUZDzoaHjJEhA0IGeKjeW7Kh4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Ziare.com/posts/10160233847263817?__cft__%5b0%5d=AZV0gZ0m15zD4YLWCBXVdT_GAi_VOJYHN_cAs5Ny-FzgUc5a5rvdck8B4ABuOB_gbkCS5KmBz3RBxjZJyIgjmwK0VOC_yd7ynqQswAYLiDEz5JxrLIPkg-GZf-wM7YQmUZDzoaHjJEhA0IGeKjeW7Kh4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Ziare.com/posts/10160233847263817?__cft__%5b0%5d=AZV0gZ0m15zD4YLWCBXVdT_GAi_VOJYHN_cAs5Ny-FzgUc5a5rvdck8B4ABuOB_gbkCS5KmBz3RBxjZJyIgjmwK0VOC_yd7ynqQswAYLiDEz5JxrLIPkg-GZf-wM7YQmUZDzoaHjJEhA0IGeKjeW7Kh4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Ziare.com/posts/10160233847263817?__cft__%5b0%5d=AZV0gZ0m15zD4YLWCBXVdT_GAi_VOJYHN_cAs5Ny-FzgUc5a5rvdck8B4ABuOB_gbkCS5KmBz3RBxjZJyIgjmwK0VOC_yd7ynqQswAYLiDEz5JxrLIPkg-GZf-wM7YQmUZDzoaHjJEhA0IGeKjeW7Kh4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://adevarul.ro/.../au-mai-ramas-doua-zile-inscrieri...
https://www.economistul.ro/stiri-si.../admiterea-la-ase-la-%20programele-universitare-de-licenta-este-in-plina-desfasurare-40845/
https://www.economistul.ro/stiri-si.../admiterea-la-ase-la-%20programele-universitare-de-licenta-este-in-plina-desfasurare-40845/
https://opiniabuzau.ro/academia-de-studii-economice-din...%20concursul-de-admitere/
https://opiniabuzau.ro/academia-de-studii-economice-din...%20concursul-de-admitere/
https://www.amosnews.ro/amiterea-la-ase-la-programele...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmax-media.ro%2Fadmitere-%3Ffbclid%3DIwAR3SGq5i8wFebIFGhvqgaZ1ncnrrZQoEPhT3QkHNzHn9bE4RrjHViQth7Ac&h=AT0A_EoxL0aDc4UhTDR9-kD8-3HAT-gVPZvT698r9t5xsu512HoydGq8FyLysVzo-j-itbq4nom-ox9MulN8Q_29Ktj5qXzBpnvg0zUo2czr_JuQzNcxfX4uYPXvU9_3H5W4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ceHP834siKCEAwq1lNUVwlfRYQCgxrsUuLlbcc4zqqao4oYIGQ68jy7buduzYod0KW23fy7JoYBnx1Ky8sBcaH2bNdDIJy11y0fbRpP-QAoG5dmdQ3DtVBSDZ8TIwQ5OQZ9UAjqjm7uoBhipg56YLqA9PDvl0lHM6qCOa0zFdqRbrO43rPFfNO_a3pcbsgUNwgiqztg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmax-media.ro%2Fadmitere-%3Ffbclid%3DIwAR3SGq5i8wFebIFGhvqgaZ1ncnrrZQoEPhT3QkHNzHn9bE4RrjHViQth7Ac&h=AT0A_EoxL0aDc4UhTDR9-kD8-3HAT-gVPZvT698r9t5xsu512HoydGq8FyLysVzo-j-itbq4nom-ox9MulN8Q_29Ktj5qXzBpnvg0zUo2czr_JuQzNcxfX4uYPXvU9_3H5W4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ceHP834siKCEAwq1lNUVwlfRYQCgxrsUuLlbcc4zqqao4oYIGQ68jy7buduzYod0KW23fy7JoYBnx1Ky8sBcaH2bNdDIJy11y0fbRpP-QAoG5dmdQ3DtVBSDZ8TIwQ5OQZ9UAjqjm7uoBhipg56YLqA9PDvl0lHM6qCOa0zFdqRbrO43rPFfNO_a3pcbsgUNwgiqztg
https://ziarulnews.ro/2022/07/05/admiterea-la-ase-la-programele-universitare-?fbclid=IwAR2BFmpm7QBvfJ4N8I5p9gA5nWW0XBBzU9OQipNy7fAwfMP2VZfWqkygCgU
https://www.radioimpuls.ro/admitere-ase-2022-cu-ce-medii...
https://www.dcnews.ro/admitere-ase-licenta-inscrieri-taxa...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.agerpres.ro%2Fcomunicate%2F2022%2F07%2F05%2Fcomunicat-de-presa-%3Ffbclid%3DIwAR3VTcNwgVCby6j61DrsFH_LttKXnlf8UYiG-ze3pw-PHP1ySKp-tECdQfQ&h=AT12QjFRKrkJdkoCXybs7PgRdEl0zWYANrrLAFwjKxnAT-CWPe1xc70QlhJ3zJsAZZMCd9J-okGGJ2rc51gvWIALLUML50YqOmOjoFv7DdT-jxPQs-iE5n06Ivxe-SKeX0hK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ceHP834siKCEAwq1lNUVwlfRYQCgxrsUuLlbcc4zqqao4oYIGQ68jy7buduzYod0KW23fy7JoYBnx1Ky8sBcaH2bNdDIJy11y0fbRpP-QAoG5dmdQ3DtVBSDZ8TIwQ5OQZ9UAjqjm7uoBhipg56YLqA9PDvl0lHM6qCOa0zFdqRbrO43rPFfNO_a3pcbsgUNwgiqztg
https://www.metropolatv.ro/.../peste-7-000-de-locuri...
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• Ziarelive - Facultatea din România care are 7.000 de locuri disponibile în acest an. Cum 

vă puteți înscrie - https://www.ziarelive.ro/.../facultatea-din-romania-care... 

• Magna News - Universitatea şi Academia de Studii Economice din Bucureşti au început 

luni înscrierile pentru examenul de admitere. - https://magnanews.ro/2022/07/au-inceput- 

• ZF - Cea mai mare universitate de business a început înscrierile la admitere: „Anual, 9-

10% dintre cei care iau bacalaureatul îşi depun dosarele de admitere la ASE. Absolvenţii 

de ASE aşteaptă salarii de 1.000 de euro net pe lună“ - https://www.zf.ro/eveniment/cea-

mare-  

• EDUMANAGER - Peste 7.000 de locuri sunt scoase la concurs pentru anul universitar 

2022- 2023 la cele 12 facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din 

Bucureşti - https://www.edumanager.ro/peste-7-000-de-locuri... economice/ 

• MAIN NEWS - Peste 7.000 de locuri, disponibile la ASE în acest an - 

https://mainnews.ro/peste-7-000-de-locuri-disponibile.../... 

• BURSA - Peste 7.000 de locuri la Academia de Studii Economice - 

https://www.bursa.ro/peste-7000-de-locuri-la-academia-de... 

• PEDAGOTECA - ASE București: a început admiterea la programele universitare de 

licență -https://pedagoteca.ro/ase-bucuresti-a-inceput-admiterea...licenta/ 

• DCNEWS - A treia zi de înscrieri la ASE! Admiterea la programele universitare de licență 

este în plină desfășurare! Alege ASE, alege o carieră de succes! - https://www.dcnews.ro/a-

treia-zi-de-inscrieri-la-ase... licenta-este-in-plina-desfasurare-alege-ase-alege-o-cariera-

de-succes_878035.html 

• IMPACT - Admitere ASE 2022. Acte necesare și probele pe care trebuie să le susțină 

candidații - https://www.impact.ro/admitere-ase-2022-acte-necesare-si... trebuie-sa-le-

sustina-candidatii-384108.html 

• KANAL D - Admitere ASE 2022: Ce documente trebuie să cuprindă dosarul de înscriere? 

https://www.stirilekanald.ro/admitere-ase-2022-ce... de-inscriere-20235096  

• 9AM NEWS - Admitere la Academia de Studii Economice din București. În ce constă 

concursul de admitere - https://www.9am.ro/.../359263/Admitere-la-Academia-de- Studii-

Economice-din-Bucuresti-In-ce-consta-concursul-de-admitere.html 

• UK STIREA ZILEI - Au mai rămas două zile de înscrieri la ASE! Admiterea la 

programele universitare de licenţă este în plină desfăşurare. Alege ASE, alege o carieră de 

succes! - https://stireazilei.co.uk/au-mai-ramas-doua-zile-de... universitare-de-licenta-

este-in-plina-desfasurare-alege-ase-alege-o-cariera-de-succes/ 

 

 

ASE a participat la Adunarea Generală UNICA 

În perioada 29 iunie – 01 iulie, prof. univ. dr. Dan Dumitrescu, prorector cu 

managementul resurselor umane și fondurilor europene, a reprezentat universitatea noastră la 

evenimentul 32nd UNICA General Assembly and Rector's’ Seminar “Leading Digital 

Transformation in the Post-COVID University”, care a avut loc la University College, Dublin, 

Irlanda. 

https://www.ziarelive.ro/stiri/facultatea-din-romania-care-are-7000-de-locuri-?fbclid=IwAR0afYbkSSJQSs8pvAxQBx7QVs2rtp82wmiJHLC2qZfhLXt7DDzWFrHS2SI
https://magnanews.ro/2022/07/au-inceput-?fbclid=IwAR2p84pTpUn2TaVkDVTRuMxpXH5nTrEdvGXD5AoyD85gm4IBbACdLcn1lgw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Feveniment%2Fcea-mare-%3Ffbclid%3DIwAR1f5pvvJZoMRLMcXJohON4ckJE8x0XRA8-f1ohz9Qkuab_Kl3-YkijmNJM&h=AT3TVQ8GTfwpCA4IpDS2e9Y82EWdWMsrb3dbyC8IPVQWtpWEZ1Wa5PraqcHEtYaS16zrNjM9kGU6vxBKtho6OCls3oPj1PClbRHsOzl4u7UM8DhrlRvQHzIICN1AXcqCH3kL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ceHP834siKCEAwq1lNUVwlfRYQCgxrsUuLlbcc4zqqao4oYIGQ68jy7buduzYod0KW23fy7JoYBnx1Ky8sBcaH2bNdDIJy11y0fbRpP-QAoG5dmdQ3DtVBSDZ8TIwQ5OQZ9UAjqjm7uoBhipg56YLqA9PDvl0lHM6qCOa0zFdqRbrO43rPFfNO_a3pcbsgUNwgiqztg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Feveniment%2Fcea-mare-%3Ffbclid%3DIwAR1f5pvvJZoMRLMcXJohON4ckJE8x0XRA8-f1ohz9Qkuab_Kl3-YkijmNJM&h=AT3TVQ8GTfwpCA4IpDS2e9Y82EWdWMsrb3dbyC8IPVQWtpWEZ1Wa5PraqcHEtYaS16zrNjM9kGU6vxBKtho6OCls3oPj1PClbRHsOzl4u7UM8DhrlRvQHzIICN1AXcqCH3kL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ceHP834siKCEAwq1lNUVwlfRYQCgxrsUuLlbcc4zqqao4oYIGQ68jy7buduzYod0KW23fy7JoYBnx1Ky8sBcaH2bNdDIJy11y0fbRpP-QAoG5dmdQ3DtVBSDZ8TIwQ5OQZ9UAjqjm7uoBhipg56YLqA9PDvl0lHM6qCOa0zFdqRbrO43rPFfNO_a3pcbsgUNwgiqztg
https://www.edumanager.ro/peste-7-000-de-locuri...%20economice/
https://mainnews.ro/peste-7-000-de-locuri-disponibile.../...
https://www.bursa.ro/peste-7000-de-locuri-la-academia-de...
https://pedagoteca.ro/ase-bucuresti-a-inceput-admiterea...
https://www.dcnews.ro/a-treia-zi-de-inscrieri-la-ase...
https://www.dcnews.ro/a-treia-zi-de-inscrieri-la-ase...
https://www.impact.ro/admitere-ase-2022-acte-necesare-si-probele-pe-care-?fbclid=IwAR2AD7HQuC3RNcUtCz9rdj184-uMP2N18waBHFhea7k0iw_T2TlLZM_YTQs
https://www.stirilekanald.ro/admitere-ase-2022-ce...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.9am.ro%2Fstiri%2FSocial%2F359263%2FAdmitere-la-Academia-de-%3Ffbclid%3DIwAR1Mar4JknSA2fEIQgaArWMX4O6HL_6NFW6f4iBrckW7B4j70sKBFebKJms&h=AT2sJ8M8edttvoRDOCQv7jarj2O36ssmHLpKdtfm2V5fhPIMkuv3WxuSGjzaHBhzHr9dDsXL5hspoE3tb5zEpIpw8Mc1kEdGvUjsY8Qor06r6qjeBcwITRBjR1g0CVP2s3E-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ceHP834siKCEAwq1lNUVwlfRYQCgxrsUuLlbcc4zqqao4oYIGQ68jy7buduzYod0KW23fy7JoYBnx1Ky8sBcaH2bNdDIJy11y0fbRpP-QAoG5dmdQ3DtVBSDZ8TIwQ5OQZ9UAjqjm7uoBhipg56YLqA9PDvl0lHM6qCOa0zFdqRbrO43rPFfNO_a3pcbsgUNwgiqztg
https://stireazilei.co.uk/au-mai-ramas-doua-zile-de...%20universitare-de-licenta-este-in-plina-desfasurare-alege-ase-alege-o-cariera-de-succes/
https://stireazilei.co.uk/au-mai-ramas-doua-zile-de...%20universitare-de-licenta-este-in-plina-desfasurare-alege-ase-alege-o-cariera-de-succes/
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Adunarea Generală UNICA este cea mai importantă întâlnire din agenda anuală a acestei rețele, în 

cadrul căreia universitățile membre analizează cele mai recente activități derulate, dezvoltă idei 

pentru proiecte și inițiative noi, au posibilitatea de a discuta problemele de politică legate de Spațiul 

European al învățământului superior și rolul universităților în societate.  

Seminarul Rectorilor UNICA „Universități de top în vremuri de criză și schimbare” a reflectat 

asupra transformărilor extraordinare prin care a trecut învățământul superior european în ultimii 

ani. Seminarul și-a propus să ofere perspective și să schimbe experiențe despre modul în care 

universitățile răspund la principalele provocări actuale, inclusiv următoarele: 

• Focus pe Ucraina. Managementul crizelor, diplomația științei și valorile academice; 

• Gestionarea schimbărilor post-COVID și adaptarea învățământului superior pentru viitor; 

• Reconstruirea în mod durabil pentru universități și societăți mai incluzive, egale și verzi. 

 

  

 

Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare - faza națională a Competiției de 

Comunicări Științifice, secțiunea masterat 

Pe data de 2 iulie a.c., a avut loc faza națională a Competiției de Comunicări Științifice, 

secțiunea masterat, din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, ediția a 

XVI-a.  

Gazda ediției din acest an a fost Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din 

București. La concurs au fost prezentate în total 36 de lucrări. Secțiunea masterat de anul acesta 

a Olimpiadei Naționale a economiștilor în formare s-a bucurat de o participare numeroasă, fiind 

înregistrați 29 de studenți, care au reprezentat 14 facultăți din 9 centre universitare ce 

organizează programe de studii în domeniul economic. Premiile s-au acordat astfel: un mare 

premiu, trei premii cu destinație și o mențiune. 
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În urma evaluării, au fost premiate următoarele lucrări de la Academia de Studii Economice 

dn București: 

- Marele Premiu „Costin Murgescu”: Boțoroaga Cosmin-Alin, de la Facultatea de Relații 

Economice Internaționale 

- Premiul pentru originalitatea abordării: Dan Lorena Alesandra, de la Facultatea de 

Management. 

În cadrul festivității de premiere, domnul lect. 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 

evenimentele ce urmează a fi organizate de către AFER: competiția de planuri de afaceri din 

cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare #ONEF2022, precum și Forumul 

Național al Economiștilor din România #FNER2022, care în acest an este dedicat la nivel 

european tineretului, va fi organizat cu prezența studenților din cadrul facultăților membre AFER 

și va fi axat în jurul conceptului de Competențe.  

    

 

Rectorul ASE la TVR Info 

  

În data de 4 iulie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat la o emisiune a 

TVR Info realizată de doamna Anca Lăzărescu. La această întâlnire au mai participat: domnul 

prof. univ. dr. Mircea Dumitru (fost Ministru al Educației), domnul prof. univ. dr. Viorel 

Scripcariu, rectorul UMF Iași, domnul Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii din București. 

Temele dezbătute în timpul acestei emisiuni au fost următoarele: lecțiile învățate de către membrii 

comunităților universitare în timpul pandemiei; atractivitatea programelor de studii ale 

universităților românești pentru absolvenții de liceu din țară și din străinătate; necesitatea 
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investițiilor în transformarea digitală; bune practici privind internaționalizarea universităților 

românești; procesul de admitere la programele de studii de licență și masterat etc.    

 

Imobilul „Nicolae Iorga” din Strada Șerban Vodă 

 

În data de 4 iulie, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, însoțit de prof. univ. dr. Cătălin 

Răzvan Dobrea, prorector managementul economico-financiar, și conf. univ. dr. Florin Dobre, 

director general administrativ, a făcut o vizită la clădirea „Nicolae Iorga” din Strada Șerban Vodă 

nr. 22-24, pentru a discuta situația la fața locului în vederea demarării lucrărilor de consolidare și 

extindere a imobilului. Reprezentanții ASE au fost însoțiți de specialiști cu o expertiză recunoscută  

în domeniu, prof. univ. dr. Marian Moiceanu, Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism 

„Ion Mincu” din București și conf. dr. arh. Horia Moldovan, decanul Facultății de Arhitectură de 

la UAUIM.  

 

 

Dezbatere pentru aprobarea noului Plan Național de Cercetare Dezvoltare Inovare  

2022-2027 

În data de 6 iulie a.c.,  Ministerul Cercetării și Inovării a organizat o dezbatere publică referitoare 

la proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului Național de Cercetare 

Dezvoltare Inovare 2022-2027.  La aceasta dezbatere, care a avut loc la Institutul Național de 

Statistică, a participat din partea ASE prof. univ. dr. Mihaela-Alina Dima, prorector cu activitatea 

de cercetare, dezvoltare și inovare. Dezbaterile au evidențiat că noul plan trebuie să aibă în vedere 

un echilibru între finanțarea de bază și stimularea performanței, iar organizarea competițiilor de 
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proiecte de cercetare să fie mai predictibilă. Concluziile au reliefat că noul Plan Național Cercetare 

Dezvoltare Inovare 2022-2027 trebuie racordat la provocările cercetării de la nivel european, iar 

principalele eforturi să fie legate de modul în care se va asigura o finanțare corespunzătoare pentru 

activitățile propuse.  

 

Vizita în ASE a dl. Gianrodolfo Tonielli, country manager director Accenture România 

În data de 6 iulie a.c., a avut loc vizita în ASE a domnului Gianrodolfo Tonielli, country 

managing director, Accenture România. Domnia sa s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector ASE și asist. univ. dr. Dragoș 

Andrei Stoica, director Direcția Relații cu mediul de Afaceri.  

Vizita a avut ca scop stabilirea strategiei de implicare a Accenture în pregătirea formală și 

informală a studenților universității noastre. Totodată, s-a efectuat și o vizită la sala Robert 

Schumann, sală ce va fi renovată și retehnologizată până la finele acestui an universitar. Acest 

proiect a fost susținut integral de către Accenture Romania, valoarea investiției fiind de 

aproximativ un sfert de milion de euro. 
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Dezbatere în ASE cu tema „Viziune, reziliență, transformare – o agendă pentru România 

2030” 

În data de 9 iulie a.c., a avut loc în ASE dezbaterea cu tema „Viziune, reziliență, transformare 

– o agendă pentru România 2030”, desfășurată în parteneriat cu Asociația România 2030 și 

Fundația Friedrich Ebert Stiftung. La eveniment a participat Excelența Sa, domnul Mircea Geoană, 

Secretar general adjunct al NATO, alături de reprezentanți ai ASE și ai mediului economico-social.  

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a vorbit despre 

angajamentul ASE de a identifica problemele cu care se confruntă economia țării noastre și de a 

oferi soluții fundamentate științific pentru rezolvarea acestora.  

 

 

Conferința Internațională „Present Issues of Global Economy” 

În perioada 14-16 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, împreună 

cu o delegație din ASE, la cea de-a  XI-a ediție a Conferinței Internaționale „Present Issues of 

Global Economy”, organizată de Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității 

„Ovidius” din Constanța. La eveniment, care s-a desfășurat în format hibrid, au participat peste 

150 de contributori din țară și străinătate, care au prezentat lucrări în cadrul celor cinci secțiuni: 

Afaceri internaționale; Dezvoltare regională, integrare și globalizare; Studii economice și sociale;  

Marketing-Management; Finanțe-Contabilitate. Dezbaterile au constituit un bun prilej de a reuni 

cadre didactice și cercetători din domeniul științelor economice, interesați să-și popularizeze 

rezultatele activității de cercetare științifică. 
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Ceremonia decorării Drapelului de Luptă și de acordare a gradului absolvenților Academiei 

de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

În data de 15 iulie a.c. prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, prorector managementul     

economico–financiar, a participat la ceremonia decorării Drapelului de Luptă și de acordare a 

gradului absolvenților Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, promoția  

„Regina Maria  - 100 de ani de la Încoronare”. În cadrul evenimentului au avut loc alocuțiunea și 

citirea ordinului comandantului (Rectorului) Academiei de Poliție, desemnarea șefilor de promoție 

și felicitarea acestora, decorarea Drapelului de Luptă al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza”, rostirea Jurământului de credință, precum și realizarea dispozitivului de defilare a 

promoției. 

 
 

 
 
 

Prof. univ. dr. Daniela Luminița Constantin – nominalizată la categoria „Învățământ și 

cercetare” a Topului „100 Femei de succes”, ediția 2022 

Revista Capital a introdus, în premieră pentru ediția 2022 a „Top 100 Femei de succes”, recent 

lansată, categoria „Învățământ și cercetare”. Între cele 10 femei nominalizate la aceasta categorie 
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se numără și prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin, cadru didactic al Facultății de 

Administrație și Management Public. În cadrul interviului acordat revistei Capital cu acest 

prilej, doamna prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin a menționat că rețeta succesului pentru 

Academia de Studii Economice din București  este „definită de preocuparea pentru excelență în 

activitatea didactică și de cercetare științifică, pe care conducerea universității o cultivă promovând 

competiția și coeziunea în rândurile comunității noastre academice”. 

https://www.capital.ro/femeile-care-contribuie-la-cercetarea-romaneasca-premiatele-capital-in-

cadrul-galei-top-100-femei-de-succes.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Rezultate CSU ASE luna iulie 

 

• Gavrilescu David a obținut o nouă normă de Mare Maestru  

La doar câteva zile după ce a terminat sesiunea de examene și primul an de facultate, studentul și 

sportivul CSU, David Gavrilescu, a plecat către Bundesliga, cel mai important turneu pe echipe 

din Germania. După un parcurs foarte bun, 8 puncte din 12, fără nicio înfrângere, David a reușit 

să obțină a doua normă de Mare Maestru și este la „un pas” de a deveni cel mai tânăr Mare Maestru 

din România. Felicitări, David!  

https://www.capital.ro/femeile-care-contribuie-la-cercetarea-romaneasca-premiatele-capital-in-cadrul-galei-top-100-femei-de-succes.html
https://www.capital.ro/femeile-care-contribuie-la-cercetarea-romaneasca-premiatele-capital-in-cadrul-galei-top-100-femei-de-succes.html
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• Alessia Ciolacu - două medalii de aur la Campionatul European pe echipe  

 

În perioada 12-18 iulie a.c., delegația României a fost prezentă la Salonic, acolo unde s-au 

desfășurat Campionatele Europene de Șah Clasic pentru juniori. CSU ASE a avut un singur 

reprezentant la această competiție, pe Alessia Ciolacu. Alessia a obținut atât medalia de aur cu 

echipa României, dar și medalia de aur pe masa 2, terminând turneul fără înfrângere. Felicitări, 

Alessia! Felicitări întregii delegații a României! Echipa de Fete U18 a fost formată din: Lehaci 

Miruna-Daria, Ciolacu Alessia-Mihaela, Obadă Ema, căpitan: Nanu Ciprian. 

 

 

 

 
Rectorul ASE a participat la festivitatea de absolvire a studenților ASE de la Centrul 

Teritorial Tulcea 

În data de 19 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, împreună cu o delegație 

de cadre didactice din ASE, a participat la festivitatea de absolvire a promoției 2019-2022 de 

studenți ai Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul ASE, de la 

Centrul Teritorial de învățământ la distanță Tulcea. La eveniment au fost prezenți și domnul 

Dumitru Mergeani, Administratorul public al județului Tulcea, prof. univ. dr. Liviu Lucan, 
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Coordonatorul Centrului Teritorial Tulcea al ASE, domnul Ștefan Ilie, Primarul Municipiului, 

doamna Viorica Pavel, Inspectorul general al ISJ Tulcea, alături de cadre didactice ale universității 

noastre. Academia de Studii Economice din București a mai funcționat la Tulcea, prin Centrul său 

teritorial de învățământ la distanță, în urmă cu aproape 20 de ani, oferind vreme de zece ani 

județului Tulcea plusvaloare prin intermediul generațiilor de absolvenți și licențiați în Finanțe-

Bănci și Comerț-Turism. Acesta a fost redeschis în anul 2019, cu specializarea Economie 

Agroalimentară și a Mediului. Felicitări absolvenților și mult succes în viața profesională pe care 

o vor alege! 

 

 

 
ASE a organizat prima ediție a programului „Becoming a Leader” 

În perioada 19-22 iulie a.c. a avut loc la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca” 

cursul pilot „Becoming a leader”, în cadrul proiectului „Student ASE! Echitate, Incluziune, 

Acces pentru studenții ASE!” CNFIS-FDI-2022-0331, derulat de Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră. Scopul cursului a fost dezvoltarea competențelor de leadership în rândul 

studenților ASE. Invitații speciali ai acestui eveniment au fost reprezentanți din mediul de afaceri 

cu experiență bogată în poziții de lideri: Mariana Gheorghe, Șerban Toader, Octavian Bellu, 

Mihaela Bițu, Elisabeta Moraru, Adrian Iacobuș. 
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Întâlnirea unui grup de rectori cu Premierul Nicolae Ciucă, la Palatul Victoria 

În data de 25 iulie a.c., o delegație de 6 rectori care a reprezentant Consorțiul Universitaria, precum 

și membri ai altor cinci consorții universitare românești, au avut la Palatul Victoria o întrevedere 

cu Prim Ministrul României, domnul gen. Nicolae-Ionel Ciucă, Ministrul Educației, prof. univ. dr. 

Sorin Cîmpeanu, Ministrul Cercetării Inovării și Digitalizării, domnul Sebastian-Ioan Burduja, 

Consilierul Prezidențial pentru probleme de Educație și Cercetare, doamna Ligia Deca. Rectorii 

universităților membre ale Consorțiului Universitaria prezenți la întâlnire au fost prof. univ. dr. Marian 

Preda, Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de 

Studii Economice din București, prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu, Rectorul Universității din Craiova, 

prof. univ. dr. Sorin Radu, Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, conf. univ. dr. Dan-Marcel 

Iliescu, rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof. univ. dr. Lucian Georgescu, Rectorul 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați. De asemenea, a participat prof. univ. dr. Marilen Gabriel 

Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara și Consilier al Primului Ministru.  

În cadrul dezbaterilor, s-au purtat discuții despre probleme ce vizează mediul universitar, probleme 

de etică și deontologie. Reprezentanții universităților și-au exprimat susținerea pentru proiectul 

România Educată și au formulat o serie de propuneri și recomandări de îmbunătățire a viitorului 

cadru legal de funcționare a învățământului universitar.  

 

 

ASE în clasamentul internațional World’s Universities with Real Impact (WURI) 2022 

Clasamentul World’s Universities with Real Impact are o abordare diferită față de clasamentele 

tradiționale și evaluează universitățile pe baza conceptelor noi, cum ar fi gradul de inovare, 

promovarea antreprenoriatului, responsabilitatea și gestionarea crizelor. 

ASE se află pe următoarele poziții: 
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• Locul 29 în rândul universităților cu impact real în ceea ce privește SPIRITUL 

ANTREPRENORIAL; 

• Locul 42 în rândul universităților cu impact real în A PATRA REVOLUȚIE 

INDUSTRIALĂ/INDUSTRY 4.0; 

• Locul 51-100 în rândul universităților cu impact real în REALIZAREA DE APLICAȚII 

PENTRU INDUSTRIE; 

• Locul 51-100 în rândul universităților cu impact real în ceea ce privește 

MANAGEMENTUL CRIZELOR; 

• Locul 101-200 în rândul universităților cu IMPACT REAL LA NIVEL MONDIAL. 

 

 

Întâlnire de lucru cu Ministrul educației 

În data de 29 iulie și 01 august a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat 

împreună cu prof. univ. dr. Marian Preda, președintele în exercițiu al Consorțiului Universitaria, 

Rectorul Universității din București, la o întâlnire de lucru cu Ministrul Educației Naționale, prof. 

univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, desfășurată la sediul ministerului.  

Au fost dezbătute propunerile Consorțiului cu privire la Legea educației, iar rezultatele 

negocierilor au fost publicate într-un Comunicat de presă. De asemenea, membrii echipei de 

negociere din Ministerul Educației au luat în calcul 30 de propuneri de îmbunătățire a Legii, 

formulate de către prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. 



16                                                                           CA ‒ Buletin informativ nr. 7/iulie 2022 

 

 

 

Felicitări, AutoVortex CSU ASE! 

AutoVortex CSU ASE a câștigat, în data de 30 iulie a.c., locul 1 la Campionatul internațional de 

robotică din Utah, SUA! Echipa este antrenată de asist. univ. dr. Panea Ionut Valentin din cadrul 

ASE Bucuresti. Felicităm echipa pentru acest succes, încă unul, alături de numeroasele obținute 

deja! Elevii campioni sunt: Midache Andrei Ianis, Vasile Theodor Adrian, Dăscălescu Radu 

Gabriel, Dicu Maria Ioana, Hantascu Adrian Florin, Vasile Elena Maria și Milea Razvan Iacob.  

 

 

 

Lansări de carte în ASE 

 În luna iunie a.c., a avut loc în sala „Virgil Madgearu”, sub patronajul Facultății de Drept 

din cadrul Academiei de Studii Economice din București, lansarea cărții Drept roman, 

autoare av. drd. Ionela Cuciureanu, o lucrare ce își dorește a fi un „vademecum”, un 

însoțitor de drum în una dintre cele mai complexe discipline pe care studentul la Drept, în 

anul I, trebuie să le studieze. 

Deși vizează cu precădere studenții anului I, lucrarea poate reprezenta un aide-memoire 

pentru orice jurist care își dorește să aprofundeze originile sistemului de drept continental 

și rațiunile care stau la baza construcțiilor juridice care îl definesc.  

Au participat, alături de autoare: conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, decanul Facultății de 

Drept din cadrul Academia de Studii Economice din București, prof. univ. dr. Mihai 

Bădescu, Facultatea de Drept, ASE, lect. univ. dr. Jean Andrei, Facultatea de Drept, 
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Universitatea din București, lect. univ. dr. Alina Monica Axente, Facultatea de Drept, 

Universitatea „Titu Maiorescu”, precum și un numeros auditoriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În luna iunie a.c., în atmosfera primitoare a sălii de lectură „Victor Slăvescu” a Bibliotecii 

ASE, a avut loc lansarea unei alte cărți de drept, Criminologie, autori procuror  

lect. univ. dr. Teodor Manea și procuror Horia-Șerban Tiugan. Cartea se adresează atât 

studenților la Drept, cât și practicienilor dreptului penal, celor care legiferează în materie 

penală, precum și celor care vor să înțeleagă dinamica socială, pentru că infracțiunea este 

o realitate prezentă, din păcate, în orice societate. Au luat cuvântul, alături de autori, conf. 

univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, decanul Facultății de Drept din cadrul ASE, judecător dr. 

Andrei Viorel Iugan, Curtea de Apel București, Secția I penală, și judecător dr. Cristian 

Bălan, Tribunalul București, Secția I penală. Apariția primei cărți de criminologie la 

Editura ASE a prilejuit o fructuoasă întâlnire între specialiști în drept și studenții Facultății 

de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București. 
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Ședințe CA  

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

aprobate următoarele puncte: Regulamentul privind resursele Cloud gestionate de către 

Academia de Studii Economice din București; Codul de Conduită din cadrul Academiei de 

Studii Economice din București; acordarea calității de membru al Școlii doctorale 

Administrarea Afacerilor, pentru domnul Anagnoste Sorin, cadru didactic titular în cadrul 

Facultății FABIZ; acordarea calității de membru al Școlii doctorale Administrarea 

Afacerilor, pentru domnul Hornoiu Remus-Ion, cadru didactic titular în cadrul Facultății 

de Business și Turism; acordarea calității de membru al Școlii doctorale Administrarea 

Afacerilor, pentru doamna Grosu Raluca Mariana, cadru didactic titular în cadrul Facultății 

de Business și Turism; acordarea calității de membru al Școlii doctorale Administrarea 

Afacerilor, pentru doamna Schiopu Andreea Fortuna, cadru didactic titular în cadrul 

Facultății de Business și Turism; acordarea concediului fără plată pentru domnul Mare 

Dumitru, fochist în cadrul Serviciului Tehnic - Intreținere si Reparații, perioada 05.08.2022 

- 16.09.2022; acordarea  concediului fără plată pentru domnul Matei Cristian, electrician 

în cadrul Serviciului Tehnic - Intreținere si Reparații, perioada 01.07.2022 - 31.07.2022; 

acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; modificarea comisiilor de admitere pe 

facultăți la studiile universitare de licență și master, sesiunea iulie 2022; modificarea 

comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, sesiunea iulie 2022; 

Nota de Fundamentare privind  Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022; 

contractele civile pentru activități cu caracter ocazional (admitere la studii universitare – 

sesiunile iulie și septembrie 2022, licență, masterat și doctorat) și care nu îndeplinesc 

condițiile prevăzute de art. 7 punctul 1 din Codul  fiscal - Legea nr. 227/2015; acordarea 

cu o creștere de până la 30% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul și de 

calitatea activității desfășurate, pentru persoanele care desfășoară activități 

suplimentare organizării și desfășurării admiterii an universitar 2022-2023 la studiile 

universitare de licență, masterat și doctorat; rezultatele procesului de evaluare periodică a 

calității personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București; 

modificarea listei nominale cu studenții care vor desfășura activități în cadrul Serviciului 

de Marketing și Comunicare în perioada aferentă procesului de admitere la studiile 

universitare de licență, respectiv de masterat; comisia și calendarul alegerilor parțiale 
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pentru ocuparea postului vacant aferent Departamentului Finanțe în cadrul Senatului ASE; 

comisia și calendarul alegerilor parțiale pentru ocuparea postului vacant aferent 

Departamentului de Economie Agroalimentară și a Mediului în cadrul Senatului ASE; 

comisia și calendarul alegerilor parțiale pentru ocuparea postului vacant aferent 

Departamentului de Matematici Aplicate în cadrul Senatului ASE; comisia și calendarul 

alegerilor pentru ocuparea unui loc în Consiliul Facultății CSIE. 

• În data de 5 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: modificarea comisiilor de admitere la studiile universitare de 

licență si master, sesiunea iulie 2022; modificarea comisiilor de finalizare a studiilor 

universitare de master, sesiunea iulie 2022. 

• În data de 8 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următoarele puncte: modificarea comisiilor de admitere la studiile universitare de 

licență si masterat, sesiunea iulie 2022; modificarea comisiilor de finalizare a studiilor 

universitare de licență, sesiunea iulie 2022; componența Consiliului Director al Fundației 

ASE; încheierea unui acord de parteneriat cu Primăria Municipiului București; rezultatele 

procesului de evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul ASE; 

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

din structura administrativă; aprobarea raportului de cercetare disciplinară prealabilă al 

domnului Marcu Mihăiță. 

• În data de 14 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următoarele puncte: modificarea comisiilor de finalizare a studiilor universitare 

de licență, sesiunea iulie 2022, modificarea comisiilor de admitere la studiile universitare 

de masterat, sesiunea iulie 2022; rezultatele procesului de evaluare periodică a calității 

personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București; acordarea  

salariului diferențiat unor angajați ASE. 

• În data de 16 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următotorul punct: aprobarea modificării comisiilor de finalizare a studiilor 

universitare de licență, sesiunea iulie 2022. 
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• În data de 17 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: modificarea comisiilor de finalizare a studiilor universitare 

de licență, sesiunea iulie 2022. 

• În data de 18 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următotorul punct: aprobarea modificării comisiilor de finalizare a studiilor 

universitare de licență, sesiunea iulie 2022. 

• În data de 20 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: modificarea comisiilor de admitere la studiile universitare de 

masterat, sesiunea iulie 2022; suplimentarea cifrei de școlarizare pentru românii de 

pretutindeni, anul universitar 2022-2023, studiile universitare de licență; graficul  

desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul 

universitar 2022-2023. 

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

aprobate următoarele puncte: relocarea unor locuri la concursul de admitere la studiile 

universitare de doctorat, sesiunea iulie 2022. 

• În data de 27 iulie a.c., a avut loc în Aula Magna ședința CA, în cadrul căreia au fost 

discutate și aprobate următoarele puncte: rezultatele concursurilor didactice pentru 

ocuparea pe perioada nedeterminată a posturilor scoase la concurs, semestrul al II-lea, anul 

universitar 2021-2022; rezultatele concursurilor didactice pentru ocuparea pe perioada 

determinată a posturilor scoase la concurs, semestrul al II-lea, anul universitar 2021-20212; 

solicitarea de menținere a calității de titular, în anul universitar 2022-2023, a cadrelor 

didactice aflate în prelungire de activitate; avizarea prof. univ. dr. Marian Preda , Rector al 

Universității din București, în funcția de președinte al Consorțiului Universitaria; 

regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licență și masterat anul universitar 2021-2022; modificarea graficului 

activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de 

licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă; 

modificarea graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de 

studii universitare de masterat; modificarea calendarului studentului; regulamentul 

instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat 2022-2023; 

planul pentru egalitate de gen al Academiei de Studii Economice din București pentru 
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perioada 2022-2030; aprobarea completării listei privind 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; modelele tip  a contractelor  de   școlarizare și  a actelor  

adiționale  pentru  anul universitar 2022-2023; delegarea atribuțiilor de semnare a 

contractelor de școlarizare și a actelor adiționale, pentru anul universitar 2022-2023; 

delegarea atribuțiilor de semnare a contractelor de  școlarizare  a  actelor adiționale, 

doctorat, postdoctorat  pentru anul universitar 2022-2023; rezultatele procesului de 

evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul ASE; raportul Biroului Corpul 

de Control nr. 499 din 07.07.2022 cu privire la analiza și evaluarea cheltuielilor neeligibile 

din cadrul proiectului SIPOCA 395 și a propunerii de recuperare a  cheltuielilor neeligibile 

de la responsabilul de proiect; Nota de Fundamentare privind rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2022; Nota de Fundamentare privind actualizarea valorii 

patrimoniale a ASE cu imobilul Nicolae Iorga, din strada Calea Șerban Vodă, nr.22-24, 

sector 4, București; Nota DJCA nr.1781 din 08.04.2022, privind asumarea instituțională a 

sumei de 11.636,41 lei, reprezentând chirii și contavaloare utilități, S.C. KARA INVEST 

DISTRIBUTION SRL; acordarea de burse pentru studenții implicați în comisia de cazare 

în cămine, pe perioada vacanței de vară; acordarea de burse pentru studenții implicați în 

comisia de monitorizare  și avizare a rezultatelor cazării pe perioada vacanței de vară; 

informare privind transmiterea către Senat a Notei privind delegarea Consiliului de 

Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru stabilirea numărului 

de locuri scoase la concurs, precum și redistribuirea acestora pe programe în vederea 

organizării concursului de admitere etapa Septembrie 2022, la studiile universitare de 

licență și masterat; informarea  privind  transmiterea  către  Senat  a  Notei  privind  

delegarea   Consiliului  de Administrație al Academiei de Studii Economice din București 

pentru aprobarea temelor, repartizarea și redistribuirea  numărului de locuri scoase la 

concurs pentru programele de studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie și 

noiembrie 2022;Informare privind modificarea ședinței ordinare a Consiliului de 

Administrație din luna noiembrie 2022 (se modifică din 24.11.2022 , ora 10:00 în 

23.11.2022 , ora 10:00); aprobarea completării listei cadrelor didactice asociate care vor 

desfăşura activităţi didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, anul 
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universitar 2021-2022; aprobarea realocării unui loc de la buget, fără bursă, de la Școala 

doctorală CSIE la Școala doctorala Economie II; aprobarea modificării Graficului 

activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele ID; aprobarea solicitării 

domnului Voinea Liviu, profesor în cadrul Facultății de R.E.I., privind suspendarea 

postului din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în perioada 01.08.2022-

31.07.2023; aprobarea acordării concediului fără plată pentru domnul Năftănăilă Ionel, 

conferențiar la Departamentul de Management pentru o perioadă de 12 luni, începând cu 

26.09.2022; aprobarea acordării concediului fără plată pentru doamnei Mihaela Gh. 

Mocanu, conferențiar la Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, 

Departamentul de Contabilitatea și Audit pe perioada anului universitar 2022-2023, 

începând cu 01.10.2022; aprobarea solicitării doamnei Bârlea Roxana Magdalena, 

conferențiar în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comnicare în Afaceri, privind 

suspendarea postului din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în perioada 

01.09.2022- 30.09.2023; aprobarea acordării concediului fără plată pentru doamna 

Ștefănescu Roxana Felicia, bibliotecar în cadrul Direcției Bibliotecă,  în perioada 

01.08.2022 - 29.08.2022.  

 

Dragi colegi, membri ai comunității noastre universitare, 

Încheiem un an universitar solicitant, pentru noi și pentru studenți, pe care l-am parcurs cu 

mulțumirea de a fi împreună, uniți în atașamentul nostru față de universitate și valorile ei, pentru 

a obține rezultate onorante, de a fi cât mai buni în ceea ce facem și, mai ales, de a rămâne  

sănătoși, noi și familiile noastre. 

Este vremea să ne oferim o vacanță, de care toți avem nevoie și pe care o merităm din plin.  

Este momentul să ne bucurăm de vară, de liniște, să ne ocupăm de noi și de familiile noastre, de 

refacerea energiei, a sănătății, a motivației de a continua cu entuziasm munca noastră, atât de 

importantă, nobilă și dificilă. 

Vă doresc o lună august cu multă sănătate și bucurii, împreună cu toți cei dragi!  

Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne revedem sănătoși în septembrie!  

Cu drag, 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație  
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