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Studentul ASE David Gavrilescu - cel mai tânăr mare maestru internațional din România!  

În luna august a.c., David Gavrilescu, student în anul II la Facultatea de Relații Economice 

Internaționale din cadrul ASE și sportiv al CSU ASE, campioană națională la șah pe echipe, a 

devenit cel mai tânăr mare maestru internațional la șah din România. 

David este dublu campion național la șah rapid, fiind pe locul 4 în clasamentul celor mai buni 

șahiști din România, acum unul dintre cei 22 de mari maeștri internaționali ai României, cea mai 

mare categorie pe care o poate atinge vreodată un jucător de șah. Antrenor: marele maestru 

Constantin Lupulescu. Suntem mândri să te avem atât ca student, cât și ca sportiv, David! 

Felicitări!  

Detalii în Emisiunea Telejurnal de la TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=-7JaRmsod6M  

Sursa foto: TVR1, Facebook CSU ASE  
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Alte rezultate obținute de CSU ASE în august-septembrie 2022 

 Locul 1 perechi și titlul de Miss & Mister Fitness pentru Ruxandra și Cătălin Dimulescu –

turneul Miss & Mister Fitness România 2022, organizat la Mamaia în perioada 13-14

august a.c., de Federația Română de Culturism și Fitness în parteneriat cu clubul Power

Gym Fitness Constanța.

 Irina Bulmaga - locul 6 la Campionatul European Feminin de șah, desfășurat  în perioada

20-31 august a.c. la Praga, la care au participat 123 de sportive din 28 de țări. Rezultatul

Irinei este cel mai bun rezultat obținut de o jucătoare româncă în ultimii peste 10 ani.

 Radu-Cristian Toma a fost desemnat oficial Maestru Internațional de către Federația

Internațională de Șah (FIDE)  pe data de 26 august.

 Multiple medalii obținute de sportivii CSU ASE la Campionatele naționale de cadeți,

Juniori, Seniori și Masters la Culturism și Fitness, desfășurate în perioada 1-4 septembrie

a.c. în Sala Transilvania din Sibiu, un concurs maraton cu peste 450 concurenți: 27

campioni naționali, 10 vicecampioni naționali, 13 medalii de bronz. Antrenori emeriți:

Dănuț Enuță și Irina Nicoleta LE.

 Echipele masculină și feminină ale CSU ASE – campioane ale Superligii de Șah 2022,

organizate la Oradea în perioada 21-29 septembrie a.c. de către Federația Romînă de Șah.

Felicitări tuturor sportivilor CSU ASE!
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Școli de vară organizate de ASE 

Școala de vară Data Science 

În perioada 21-31 iulie a.c., a avut loc la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. 

Roșca”  Școala de vară Data Science, organizată de ASE împreună cu The Big Data for Smart 

Society Institute (GATE), Bulgaria, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria. Scopul 

școlii de vară a fost acela de a familiariza studenții cu subiecte relevante de ultimă oră în știința 

datelor. Programul a acoperit elementele fundamentale ale științei datelor și s-a concentrat pe 

următoarele subiecte cheie ale științei datelor: analiza datelor și statistici; învățare automată; serii 

temporale, grafice, procesare text; vizualizarea datelor. În cadrul școlii, s-au desfășurat o serie de 

prelegeri despre paradigme și metode ale științei datelor, sesiuni practice și proiecte pentru 

studenți. 

Școli de vară organizate de FABIZ în perioada iulie-septembrie 2022 

Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ) a organizat 

următoarele școli de vară:  

 „Școala de Vară Antreprenoriat și Limba Germană FABIZ 2022” – în perioadele 17-29 iulie

și 31 iulie-12 august 2022 la Brașov - un program intensiv de învățare a limbii germane dedicat

începătorilor și celor cu nivel intermediar și avansat (nivel A1-C1);
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 „Antreprenoriat și Limba Franceză FABIZ 2022” – în perioada 14– 26 august 2022 la  

Brașov - un program intensiv de învățare a limbii franceze,dedicat începătorilor și celor cu 

nivel intermediar și avansat (nivel A1-C1); 

 „Challenges for 2030: Economy digitalization and the energy revolution” – în perioada  

25 august - 4 septembrie 2022 la Constanța – un program destinat celor care doresc să afle mai 

multe despre modul în care economiile se transformă în contextul web 3.0 și trecerea la 

„economia verde” 

 

Școala internațională de vară „Bucharest Summer University” 

În perioada 14-26 august a.c., s-a desfășurat cea de-a 16-a ediție a Școlii internaționale de vară 

„Bucharest Summer University”, organizată de Academia de Studii Economice din 

București, Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE) prin 

intermediul Senatului Studenților, Asociația Facultăților de Economie din România și Alumni 

ASE, sub mentoratul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. 

Tema acestei ediții a fost: „Fintech - Challenges for Financial Services”. Scopul acestui proiect 

a fost angrenarea studenților din peste 20 de țări în dialog și dezbateri cu specialiști consacrați, atât 

din mediul academic, cât și din cel de afaceri, promovarea schimbului de idei și prezentarea unor 

soluții pentru problemele apărute în domeniul fintech. Sergiu Manea, președintele Asociației 

Absolvenților Alumni ASE și totodată, CEO BCR, a fost speaker pentru studenții pasionați de 

FinTech, în cadrul acestei școli de vară.  

Pe parcursul celor două săptămâni, studenții s-au bucurat de numeroase activități educaționale și 

culturale, cum ar fi: participarea la cursuri și dezbateri cu specialiști din domeniu, vizite de studiu 

la sediul companiei E&Y, tururi ale capitalei (City Tour, turul de biciclete), vizite ale muzeelor 

din București (Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național al 

Țăranului Român), o excursie în țară (Transfăgărășan, Bâlea Lac, Barajul Vidraru, Brașov, 

Predeal), precum și alte activități (vizită la Banca Națională a României, Palatul Parlamentului, la 

Castelul Peleș, unde au fost însoțiți de Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Castelul Bran, 

Treasure Hunt, Global Village, Karaoke ș.a.m.d.).  

Ediția din acest an s-a bucurat de prezența unor vorbitori de renume dintre care amintim: Sergiu 

Manea - CEO BCR, Cristian Popa - BNR, Raluca Micu - BNR, Mircea Bahna - Murex MX 

Business Analyst, Nic Bălăceanu - Romanian Fintech Association; CEO Lendrise, Radu  
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Ciobanu - FABBV, Gelu Gherghescu, Răzvan Pirnac, Laurențiu Mihăilescu, Ionuț Pop, Costin 

Băroiu - EY, Sorin Niță - FABIZ, Paul Dumitru, Alexandra Ioana Bontaș - ASF, Adrian  

Mitroi - CFA. 

Școala internațională de vară „Bucharest Summer University”, ediția a XVI-a, s-a încheiat cu 

evaluarea finală a participanților, în urma căreia aceștia au primit 5 puncte de credit transferabile 

(ECTS).  

 

 

 

 

Școala de Vară „Instrumente avansate de analiză a datelor aplicate în domeniul dezvoltării 

sustenabile” – Covasna  

În perioada 31 august – 3 septembrie a.c., a avut loc Școala de Vară „Instrumente avansate de 

analiză a datelor aplicate în domeniul dezvoltării sustenabile”, eveniment organizat la Centrul 

de Pregătire Profesională Covasna al ASE, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0313 

„Creșterea capacității instituționale pentru formarea competențelor practice ale studenților în 

domeniul dezvoltării sustenabile și a protecției mediului prin crearea unui hub educațional”, 

director de proiect: prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și 

viața studențească.  
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Cu ocazia acestui eveniment, a fost inaugurat hub-ul educațional creat în cadrul Centrului de 

Pregătire Profesională Covasna în scopul formării competențelor practice ale studenților. Pe 

parcursul celor patru zile, studenții participanți de la Academia de Studii Economice din București, 

respectiv Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ Sibiu, au avut ocazia să dezbată idei și 

teme în domeniul sustenabilității, al utilizării unor instrumente avansate de analiză a datelor pentru 

ameliorarea problemelor de mediu și securității energetice. Atelierele de lucru au reunit invitați și 

participanți cu expertiză în domeniul dezvoltării sustenabile și al utilizării tehnicilor avansate de 

analiză a datelor: ec. dr. Andrei Rădulescu, Banca Transilvania; col. conf. univ. dr. Dumitru Iancu, 

AFT „Nicolae Bălcescu“ Sibiu; prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prof. univ. dr. Cătălin Dobrea, 

prof. univ. dr. Adela Bâră, prof. univ. dr. Cristina Boboc, prof. univ. dr. Daniela Manea, conf. univ. 

dr. Mihaela Covrig, conf. univ. dr. Cristian Teodor, lect. univ. dr. Adrian Oțoiu din cadrul ASE. 

 

 
 

Școala de vară organizată de Facultatea Business si Turism 

 Școala de vară „Sănătate și frumusețe prin Turism” a avut loc în perioada 4-10 septembrie a.c. 

în stațiunea Băile Tușnad; au participat 30 de studenți și 2 profesori organizatori, lect. univ. dr. 

Andreea Marin-Pantelescu și asist. univ. dr. Georgică Gheorghe. Studenții participanți au fost 

organizați în 5 echipe (6 membri/echipă) și au lucrat împreună pentru toate activitățile 

desfășurate la școala de vară Băile Tușnad 2022. Proiectul util realizat de studenți a fost „Plan 

de promovare a stațiunii Băile Tușnad în rândul tinerilor folosind digitalizarea”. Prelegerile pe 

teme de turism din cadrul Școlii de vară de la Băile Tușnad au fost susținute în această ordine: 

lect.univ.dr. Andreea Marin-Pantelescu, „Prezentarea Asociației CACTUS”, „Prezentarea 

proiectului pe echipe - Plan de promovare a stațiunii Băile Tușnad în rândul tinerilor folosind 

digitalizarea”, „Prezentarea beneficiilor apelor minerale din Băile Tușnad”, „Prezentarea 

puterilor vindecătoare ale pădurilor de conifere din Băile Tușnad”, dl. Albert Tibor, 
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„Prezentarea atracțiilor turistice din stațiunea Băile Tușnad”, dna dr. Teodora Ciolompea, 

„Sănătate prin turismul balnear”, dna. Anamaria Nicolae, Training Coordinator JW Marriott, 

„Wellness și spa la JW Marriott Bucharest Grand Hotel”. Activitățile școlii de vară au fost 

sprijinite de următorii sponsori: Asociația CACTUS, Dobrogea Grup, JW Marriott, Amadeus, 

ASOFFIAS, Patronatul pentru Cercetare și Inovare. 

 

 

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

La începutul lunii, ASE a desfășurat etapa septembrie a concursului de admitere la programele 

universitare de licență, masterat și doctorat. Admiterea 2022 la ASE s-a încheiat cu succes, cu 

un număr record de 9895 de candidați declarați admiși, dintre care 6288  la studiile universitare de 

licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), 840 la studii universitare de licență forma de 

învățământ la distanță (ID), 2583 la studii universitare de masterat și 184 la programele 

universitare de doctorat. 

Procesul de admitere din septembrie 2022 în mass-media: 

 Hotnews - https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-25750711-vino-ase-5-septembrie-ase-

startul-admitere-2022-sesiunea-din-toamna.htm;  https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-

25772227-vino-ase-ase-startul-admitere-2022-sesiunea-din-toamna-inceput-inscrierile-

programele-universitare-licenta.htm 

 DCNews - https://www.dcnews.ro/ase-admitere-2022-sesiunea-din-toamna-cum-devii-

student-la-ase-au-inceput-inscrierile-la-programele-universitare-de-licenta_886191.html 

 Adevărul - https://adevarul.ro/stiri-interne/educatie/admiterea-la-ase-sesiunea-

septembrie-2022-tot-ce-2201905.html 

 Ziare.com - https://ziare.com/alege-ase/admiterea-la-ase-sesiunea-septembrie-2022-tot-

ce-trebuie-stiut-despre-concursul-de-admitere-oferta-de-locuri-si-ce-perspective-ai-ca-
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absolvent-al-ase-1754189; https://ziare.com/universitati/admiterea-la-ase-septembrie-

2022-tot-ce-trebuie-stiut-despre-concursul-de-admitere-oferta-de-locuri-la-programele-

universitare-de-licenta-masterat-si-doctorat-1758216; https://ziare.com/ase/admitere-la-

ase-2022-sesiunea-din-toamna-mai-sunt-trei-zile-de-inscrieri-la-programele-universitare-

de-licenta-1759683 

 

„România viitorului”, un restart pentru cercetarea românească 

În data 6 septembrie a.c., Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat programul 

„România viitorului”, în cadrul unui eveniment cu o largă participare a mediului de cercetare 

românesc, susținut și de prezența primului ministru Nicolae Ciucă, a numeroși miniștri, 

parlamentari, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale. 

Academia de Studii Economice din București a fost reprezentată de prof. univ. dr. Mihaela-Alina 

Dima, prorector cu activitatea de cercetare științifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr. Dorel 

Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, lector univ. dr. 

Robert Bumbac, coordonator Societatea Antreprenorială Studențească ASE și Valentin Lazăr, 

director Direcția Managementul Cercetării și Inovării. 

„România viitorului” își propune să susțină o nouă abordare în domeniul cercetării, inovării și 

cunoașterii, care să ducă cercetarea mai aproape de mediul antreprenorial și să premieze cercetările 

valoroase din punct de vedere aplicativ și nu numai. În cadrul evenimentului a fost organizată și o 

expoziție cu rezultatele de ultimă oră ale cercetării românești, care a reunit reprezentanți ai 

universităților, ai institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și ai mediului economic pentru a 

dinamiza interacțiunea la nivelul ecosistemului. 
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Participarea ASE la aniversarea a 30 de ani de la reînființarea Curții de Conturi a României 

În data de 7 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

festivitățile dedicate aniversării a 30 de ani de la reînființarea Curții de Conturi a României. 

Evenimentul a fost marcat în perioada 7-8 septembrie prin Conferința internațională 

„Curtea de Conturi a României - Digitalizare în audit” și un concert aniversar la Opera 

Națională a României.  

 

Protocol de colaborare în domeniul prevenirii consumului de droguri 

Pe 15 septembrie a.c., a avut loc la ASE o întâlnire de lucru dintre prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, și comisar-șef de poliție Georgel-Cristian Ivan, directorul Agenției Naționale 

Antidrog (ANA), în cadrul căreia a fost semnat un protocol de colaborare care stipulează 

realizarea de acțiuni comune până în anul 2026. Cu această ocazie, conducătorii celor două 

instituții și-au exprimat convingerea că vor putea acționa eficient în zona prevenirii consumului de 

droguri în rândul tinerilor din mediul universitar, prin orientarea acestora către activități de 

petrecere a timpului liber într-un mod sănătos.  

În cadrul protocolului, specialiștii Agenției Naționale Antidrog vor organiza și desfășura o serie 

de proiecte și activități de prevenire a consumului de droguri, precum și sesiuni de formare și 

informare în domeniul drogurilor, adresate studenților, cadrelor didactice universitare, 

administratorilor de cămine și reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din 

București. De asemenea, din rândul studenților și cadrelor didactice ale universității vor fi selectați 
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și formați voluntari antidrog, care vor participa activ la implementarea proiectelor și activităților 

de prevenire, informare și conștientizare cu privire la riscurile consumului de droguri. 

Anual, va fi stabilită Ziua antidrog în ASE, zi care va fi dedicată în totalitate acțiunilor preventive 

și de descurajare a consumului de substanțe interzise.  

Totodată, studenții ASE vor putea efectua stagii de practică la Agenția Națională Antidrog, în 

cadrul cărora vor fi familiarizați cu informații privind principalele categorii de substanțe și efectele 

acestora, noțiuni utilizate în domeniul drogurilor, semnele consumului de droguri, sistemul de 

prevenire și asistență destinat persoanelor dependente de droguri în România. 

Documentul semnat se înscrie în activitatea de colaborare interinstituțională stabilită prin 

protocolul-cadru încheiat între cele două structuri, în vederea conștientizării studenților și cadrelor 

didactice din mediului universitar asupra problematicii consumului și traficului de droguri din 

România. 

  

Întâlnire de lucru la ASE  

În data de 15 septembrie a.c., în Sala de lectură „Virgil Madgearu” din ASE s-a desfășurat 

întâlnirea comună a reprezentanților Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor, 

Academiei de Studii Economice din București și echipele de audit din cadrul Curții de 

Conturi.  

Dezbaterea a avut drept obiectiv clarificarea și abordarea unitară a modalităților și practicilor de 

lucru în domeniul contabilității ordonatorului principal de credite (Ministerul Educației) și a 

ordonatorilor de credite secundari și terțiari subordonați acestuia, în baza constatărilor realizate de 

experții Curții de Conturi. La discuții, din partea ASE, a participat prof. univ. dr. Răzvan Cătălin 

Dobrea, prorector Managementul economico-financiar. 
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Vizita conducerii ASE pe șantierul din Piața Romană nr. 7 

În data de 16 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Cătălin 

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

directorul general administrativ, au făcut o vizită de evaluare la fața locului a stadiului lucrărilor 

la imobilul Piața Romană nr. 7, în vederea analizei calendarului de implementare a proiectului, 

precum și pentru studierea posibilităților de alocare a spațiilor. De asemenea, restaurarea Casei 

Nanu Muscel începe să devină vizibilă, dezvăluind și păstrând arhitectura și valoarea istorică a 

construcției.  
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Interviul prof. univ. dr. Dorel Paraschiv la Radio France International 

În data de 16 septembrie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, a acordat un interviu la Radio France International, 

moderat de domnul Laurent Coderc, având ca teme de discuție provocările economice și 

perspective pe piața muncii pentru tinerii absolvenți.   

Interviul poate fi urmărit, accesând linkul de mai jos: 

https://www.youtube.com/watch?v=FOroCUTKALk&t=122s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expoziție de pictură în ASE 

În perioada 20 septembrie-20 noiembrie a.c., Galeria de artă contemporană  „Cecilia Cuțescu 

Storck” din Palatul ASE găzduiește expoziția de pictură a artistului Mircea Năstase.  

Despre artist: este licențiat al Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, 

Facultatea de stomatologie. Între anii 2004-2010 a realizat studii libere de pictură și 

desen. Actualmente masterand U.A.D. Cluj Napoca. Este membru fondator al grupului  

”Antidot” - din anul 2015, grup de atitudine si exprimare plastică nonconformistă în cadrul artei 

vizuale contemporane. Expoziții: Mircea Năstase a avut expoziții personale, astfel: 2006 – la 

Muzeul Unirii, Alba Iulia, martie 2012 – la Galeria de artă U.A.P. – Alba Iulia, 2016 – la Galeria 

Studio din Alba Iulia, 2019 – Expoziție personală de pictură – Mircea Năstase & Ioana Raica, la 

Galeria „Mariana Berinde” din Cluj Napoca, 2021 – la E. M. Art Gallery, Deva, și la Galeria 

„Mariana Berinde”, Cluj Napoca. 
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Ziua Internațională a Sportului Universitar sărbătorită în ASE 

Cu prilejul zilei de 20 Septembrie – Ziua Internațională a Sportului Universitar, Academia de 

Studii Economice din București a găzduit întâlnirea cluburilor sportive universitare pentru 

constituirea Asociației Cluburilor Sportive Universitare din România. La această întrunire au 

participat 18 directori de cluburi sportive universitare din România dintre cele 30 de cluburi 

existente în prezent, alături de dl. Secretar de Stat al Ministerului Educației, prof. univ. dr. ing. 

Gigel Paraschiv, și dna Claudia Georgescu, Director al Federației Sporturilor Școlare și 

Universitare (FSSU).  

 

Delegația ASE în vizită la ASEM 

În perioada 22-24 septembrie a.c., o delegație a conducerii ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rector, și prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului, a participat, la invitația 

conducerii Academiei de Studii Economice din Moldova, partener strategic al ASE, la Conferința 

Științifică Internațională „Competitivitate și inovare în economia cunoașterii” și la 

festivitățile prilejuite de Ziua Universității. În plenul conferinței, Rectorul ASE, în calitate de 

keynote speaker, a susținut o alocuțiune în plen despre Creșterea competitivității sectorului 

agroalimentar român în contextul de dezvoltare durabilă. 

Delegația ASE a avut o întâlnire cu conducerea ASEM, în frunte cu Rector, prof. univ. dr. hab. 

Alexandru Stratan, în cadrul căreia au fost discutate noi direcții interuniversitare în vederea 

facilitării schimbului de idei și bune practici și stabilirea unor noi obiective pentru colaborarea 

academică prin implementarea unor proiecte bilaterale de dezvoltare didactică.  
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Deschiderea anului universitar 2022-2023 la Academia de Studii Economice din București 

Luni, 26 septembrie a.c., a avut loc deschiderea anului universitar 2022-2023 la Academia de 

Studii Economice din București. Festivitatea de deschidere a fost transmisă live pe pagina de 

Facebook instituțional,  în prezența Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a Președintelui 

Senatului universitar, prof. univ. dr. Dumitru Miron, a consilierului onorific al Primului Ministru, 

prof. univ dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, a Ministrului Educației, 

prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu și a Ministrului Finanțelor, dr. Adrian Câciu, care au luat cuvântul, 

urând comunității universitare ASE un an cu sănătate și multe reușite profesionale. Drd. Andra 

Mecu, Președintele USASE, s-a adresat din partea studenților ASE bobocilor, celorlalți studenți, 

tuturor celor prezenți. 
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După discursurile de deschidere, a avut loc festivitatea de decernare a diplomelor pentru colegiile 

și liceele care au oferit universității noastre cei mai mulți candidați, precum și pentru studenții 

admiși cu cele mai mari medii, pe facultăți. Ei au primit diplome de merit pentru performanța lor, 

fiind însoțiți de directorii colegiului/liceului absolvit, care au primit de asemenea diplome de 

excelență pentru rezultatele unității de învățământ respectiv.  

Studenții care au obținut cele mai mari medii pe facultăți provin din următoarele colegii/licee: 

Home Life Academy – SUA (la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi 

străine); Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București (la Facultatea de Administrație și 

Management Public); Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina (la Facultatea de Business 

și Turism); Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Tecuci (la Facultatea de Cibernetică, Statistică 

și Informatică Economică); Boerne-Samule Champion High School din Texas (la Facultatea de 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică); Liceul Teoretic „C. Noica” din Sibiu (la 

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune); Colegiul Național „Vladimir Streinu” din 

Găești (la Facultatea de Drept); „Calistrat Hogaș” din Tecuci (la Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului); Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți (la 

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată); Liceul Tehnologic din Iancu Jianu, Jud. Olt (la 

Facultatea de Finanțe Asigurări, Bănci și Burse de Valori); Colegiul Național „Spiru Haret” din 

București (Facultatea de Management); Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București (la 

Facultatea de Marketing); Colegiul Național „Grigore Moisil” din București (la Facultatea de 

Relații Economice Internaționale).  

Academia de Studii Economice din București are o tradiție prin a-și onora partenerii din mediul 

preuniversitar prin recunoașterea și aprecierea colegiilor/liceelor pentru numărul mare de 

absolvenți care au devenit studenți ai ASE. Astfel, și anul acesta, directorii primelor 20 de colegii/ 

licee au fost: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” București; Școala Superioară Comercială 
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„Nicolae Kretzulescu” București; Colegiul Economic „A. D. Xenopol” București; Colegiul 

Economic „Costin C. Kirițescu” București; Colegiul Național „I. L. Caragiale” București; Colegiul 

Economic „Hermes” București; Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” București; Colegiul Economic 

Buzău; Colegiul Național „Matei Basarab” București; Colegiul Național „Ion Creangă” București; 

Colegiul Național „Iulia Hașdeu” București; Colegiul Național „Ion Neculce” București; Colegiul 

Național „Gheorghe Șincai” București; Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești; Colegiul 

Național „Școala Centrală” București; Liceul Teoretic „Dante Alighieri” București; Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” București; Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” București; 

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” București; Festivitățile s-au desfășurat, apoi, pe facultăți. 

Succes tuturor în noul an universitar! Vivat, Crescat, Floreat Academia de Studii Economice din 

București! 

 

 

 

Monitorizare de presă deschidere an universitar:  

 Prezența media la deschiderea oficială - an universitar 2022/2023: Antena 1, Kanal D, 

TVR, B1, National TV, Digi tv, Radio Romania 

 Agerpres - https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/09/21/comunicat-de-presa-

academia-de-studii-economice-din-bucuresti--982613 

 DCNews - https://www.dcnews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucures-ti-luni-

deschiderea-anului-universitar-2022-2023_888246.html 

 DCBusiness - https://www.dcbusiness.ro/a-inceput-noul-an-universitar-la-

ase_648445.html 
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 Ziare.com - https://ziare.com/studenti/studentii-cursuri-fizice-online-an-nou-universitar-

2022-1762702 

 Economistul https://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/luni-26-septembrie-

deschiderea-anului-universitar-2022-2023-la-academia-de-studii-economice-din-

bucuresti-42912/ 

 EduManager - https://www.edumanager.ro/a-inceput-noul-an-universitar-la-academia-de-

studii-economice/ 

 Kanal D - https://www.stirilekanald.ro/se-da-startul-anului-universitar-la-ase-20254594  

 Știri pe surse - https://www.stiripesurse.ro/a-inceput-noul-an-universitar-la-academia-de-

studii-economice_2574370.html  

 Edupedu - https://www.edupedu.ro/noul-an-universitar-la-ase-doar-in-campus-mesajul-

nostru-este-ca-invatarea-se-face-doar-in-amfiteatru-si-in-sala-de-seminarii/ 

 Daily business - https://www.dailybusiness.ro/stiri-interne/adio-scoala-online-ase-

300997/ 

 Presa online - https://pressonline.ro/a-inceput-noul-an-universitar-la-academia-de-studii-

economice/ 

 9AM - https://www.9am.ro/stiri/Social/360867/A-inceput-noul-an-universitar-Cat-costa-

taxa-de-cazare-in-caminele-din-Bucuresti.html 

 Cronica de Găești - https://cronica-gaestiului.ro/archives/74513 

 Național 24 plus - http://www.n24plus.ro/stiri-social-economic/noul-an-

universitar.html#article-videos 

 Național TV - https://www.nationaltv.ro/stiri/noul-an-universitar 

 Robo-știri - https://bucuresti.robo-stiri.ro/academia-de-studii-economice-din-

bucures%cc%a7ti-luni-deschiderea-anului-universitar-2022-2023/ 

 

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice! 

În data de 26 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. 

Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, alături de membrii Biroului Consiliului de 

Administrație, i-au felicitat pe colegii cadre didactice, proaspăt promovați sau angajați în urma 

concursului didactic în ASE: 5 profesori universitari, 4 conferențiari universitari, 9 lectori 
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universitari și 10 asistenți universitari. Rectorul și Președintele Senatului universitar, împreună cu 

membri ai BCA, le-au urat succes în activitatea didactică și de cercetare și multe împliniri 

profesionale în ASE. 

 
Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv la „Forumul economic SUA-România: De la securitate la 

prosperitate” 

În data de 28 septembrie a.c., în contextul împlinirii a 25 de ani de la Parteneriatul Strategic 

România – SUA, Camera de Comerț Americană din România (AmCham România) a 

organizat „Forumul economic SUA – România: de la securitate la prosperitate”, dedicat 

agendei economice bilaterale. La invitația organizatorilor, a participat din partea ASE prof. univ. 

dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească. Discuțiile 

cu domnul președinte Ionuț Simion și reprezentanți ai AmCham au vizat consolidarea legăturilor 

dintre universitatea noastră și mediul de business. La eveniment au participat înalți oficiali din 

SUA și România, reprezentanți ai administrației americane și ai autorităților române, alături de 

membri ai comunității de afaceri.   
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Vizita delegației ASE la Universitatea Artois 

În perioada 28 septembrie - 1 octombrie a.c. o delegație a universității noastre formată din  

prof. univ dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, 

prorector relații internaționale, a efectuat o vizită la Universitatea Artois, cu ocazia sărbătoririi a 

30 de ani de la înființarea universității. Delegația ASE a avut întâlniri cu reprezentanți ai conducerii 

Universității Artois: prof. Pasquale Mammone, Președinte, și cu prof. Philippe Duez, Decanul 

Facultății de Economie, a participat la manifestările festive și sportive.  Cu ocazia întâlnirilor 

bilaterale, au fost evidențiate proiectele comune și interesul ambelor universități de a întări relația 

de colaborare în domeniul cercetării (doctoranzi în cotutelă și visiting professors) și cu precădere 

în domeniul inteligenței artificiale aplicate, în domeniul economic și nu numai. Universitatea 

Artois este una din universitățile franceze recunoscute în domeniul inteligenței artificiale, fiind 

beneficiara unor proiecte de cercetare de amploare. 
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Noaptea ONG-urilor în ASE 

Joi, 29 septembrie a.c, a avut loc evenimentul „Noaptea ONG-urilor”. Cu această ocazie, 

studenții ASE au putut face cunoștință cu asociațiile studențești din cadrul ASE, au putut vizita 

sediile și discuta cu reprezentanții acestora despre ce înseamnă voluntariatul și cum pot profita de 

toate oportunitățile pe care viața de student le oferă. Peste 600 de studenți au trecut pragul Casei 

Studenților Economiști și au interacționat cu voluntarii USASE, ASCIG, SISC, BOS, VIP, 

AIESEC, ECOTUR, AEGEE, ASD, ASEAM, ASER. 

 
 

Activități de internaționalizare 

 Participarea prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, la 

Conferința EGPA (European Group of Public Administration), considerată cea mai 

prestigioasă conferință în domeniul administrației publice din Europa, în perioada  

6-9 septembrie a.c. La reuniunea Comitetului Director al EGPA din 6 septembrie,  

prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu a fost reales pentru un mandat de trei ani în 

acest for, fiind singurul reprezentant din Europa Centrala și de Est care deține această 

poziție importantă ca o recunoaștere a eforturilor de dezvoltare a domeniului administrației 

publice în regiune.  
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 Participarea ASE la cea de-a 32-a ediție a Annual EAIE Conference and Exhibition 

desfășurată în perioada 13–16 septembrie în Barcelona, Spania, la care au fost prezenți 

peste 6000 de participanți din întreaga lume. Participarea delegației ASE le conferința s-a 

realizat prin intermediul proiectului CNFIS-FDI-2022-0370, al cărui obiectiv este creșterea 

vizibilității și performanței internaționale a ASE. 

 

 

 

 Tabăra de vară de acreditare, desfășurată în perioada 23-25 septembrie, a reprezentat un 

weekend intens de muncă pentru participanții implicați în acreditarea internațională 

AACSB în cadrul evenimentului. În acest context, prof. univ. dr. Constantin Marius 

Profiroiu, prorector relații internaționale, a vorbit despre statutul de internaționalizare al 

universității noastre, identificând pașii pe care comunitatea noastră academică i-a făcut în 

procesul de acreditare internațională. 
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 26 septembrie a.c. - Întâlnirea prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații 

internaționale, și a reprezentanților de la Biroul Erasmus+ cu 73 de noi studenți Erasmus+ 

de la universitățile partenere din Franța, Germania, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, care 

au beneficiat și de un tur al orașului în cadrul Zilei Orientării Erasmus+ la ASE. 

  

 

Rectorul ASE, vicepreședinte al Comisiei economice a Adunării Naționale Bisericești.  

În data de 29 septembrie a,c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost validat, în 

prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în funcția de vicepreședinte al Comisiei 

economice a Adunării Naționale Bisericești.  
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ASE a participat la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022	

În data de 30 septembrie a.c., ASE a participat la evenimentul intitulat Noaptea Cercetătorilor 

Europeni, dedicat relaționării directe dintre cercetători și public și care prezintă an de an 

diversitatea cercetării, subliniind impactul acesteia asupra vieții de zi cu zi. Academia de Studii 

Economice din București a participat cu o serie de evenimente, prin implicarea următoarelor 

facultăți: Administrație și Management Public, Drept, Economie Agroalimentară și a Mediului, 

Economie Teoretică și Aplicată, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Management, alături 

de Asociația Studenților în Economie, Afaceri și Comunicare.  

 

 
 

Ședințe CA  

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

și aprobate următoarele puncte: includerea în oferta educațională pentru studiile 

universitare de masterat, sesiunea septembrie 2022, a programului „Informații pentru 

afaceri”, la Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, a tematicii și 

bibliografiei în Regulamentul de admitere pentru studii universitare de masterat; oferta 

educațională pentru studiile universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, 

frecvență redusă, ID, sesiunea de admitere septembrie 2022; oferta educațională  pentru 

studiile universitare de masterat, sesiunea de admitere septembrie 2022; 

componența  Comisiei de Cazare care prelucrează cererile de cazare depuse de studenții 

din anii I de la programele de licență, masterat și doctorat, respectiv dosarele medicale și 

sociale și studenții care au fost plecați în mobilități Erasmus; componența Comisiei de 
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monitorizare și avizare a rezultatelor cazării; inițierea unui proiect de cercetare cu titlul 

„Strategii pentru echilibrarea balanței comerciale a României prin stimularea și susținerea 

producției naționale. Studiu de caz: PENNY (REWE) - Lect. univ. dr. Sorin Anagnoste; 

solicitarea înregistrată cu nr. 8941/ 16.08.2022, privind desfășurarea unor activități 

didactice de către Colegiul Național „Decebal”, în cadrul clădirii Centrului Teritorial ASE 

pentru învățământ la distanță, situat în orașul Deva. 

 În data de 2 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutat și 

aprobat următorul punct: modificarea comisiilor de admitere la studiile universitare de 

masterat, sesiunea septembrie 2022. 

 În data de 5 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutat și 

aprobat următorul punct: inițierea proiectului „Teacher Academy for profesional wellbeing 

and soft skills development - TeacherA” (titlu provizoriu), director de proiect prof. univ. 

dr. Daniela Dumitru. 

 În data de 12 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutat 

și aprobat următorul punct:  actualizarea ofertei educaționale la studiile universitare de 

licență, forma de învățământ cu frecvență, sesiunea septembrie 2022. 

 În data de 13 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutat 

și aprobat următorul punct: actualizarea ofertei educaționale la studiile universitare de 

licență, forma de învățământ cu frecvență, sesiunea septembrie 2022 

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

aprobate următoarele puncte: Regulamentul privind activitatea didactică  pentru studiile 

universitare de licență, începând cu anul universitar 2022-2023; Regulamentul privind 

activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, începând cu anul universitar 

2022-2023; modificarea Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților de 

predare și instruire, precum și modul în care se realizează igienizarea/ dezinfecția în cadrul 

Academiei de Studii Economice din București; regulamentul privind admiterea și 

activitatea didactică în anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, valabil 

începând cu anul universitar 2022-2023; Metodologia privind activitatea didactică în cadrul 

programelor de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar, începând cu 

anul universitar 2022-2023; Metodologia pentru activitatea didactică la programele de 

formare psihopedagogică, începând cu anul universitar 2022-2023; Regulamentul privind 
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activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă, începând cu anul universitar 2022-2023; Regulamentul privind 

mobilitățile studențești în cadrul Programului Erasmus+ și al programelor asimilate; 

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții 

de la învățământul cu frecvență, în anul universitar 2022 – 2023; cuantumul burselor 

studenților pentru semestrul I, al anului universitar 2022 – 2023; Regulamentul privind 

organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor de formare profesională a adulților 

începând cu anul universitar 2022-2023; raportul  privind execuția bugetului de venituri și 

cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01-30.06.2022; 

rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022; Nota de fundamentare 

pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare 

și restaurare sediu Deva, piața Unirii nr. 3, oraș Deva, jud. Hunedoara”; nota conceptuală 

referitoare la obiectivul de investiție: Consolidare, mansardare și reabilitare funcțională 

imobil A.S.E. din București, Calea Șerban Vodă nr. 22-24, sector 4; Raportul privind 

soluționarea petițiilor pentru semestrul I, anul 2022; Nota de fundamentare privind 

dimensionarea formațiilor de studii în anul universitar 2022-2023; nota de fundamentare 

privind desfășurarea activităților didactice la programele universitare de licență, forma de 

învățământ ID și IFR; numărul formațiilor de studii la disciplina Limba română, în anul 

universitar 2022-2023; numărul formațiilor de studii la programul Anul pregătitor pentru 

învățarea limbii române și pentru cursurile facultative de limbi străine organizate în cadrul 

departamentului, în anul universitar 2022-2023; formațiile de studii la DPPD, în anul 

universitar 2022-2023; formațiile de studii pentru disciplinele facultative organizate în 

cadrul DPPD, în anul universitar 2022-2023; formațiile de studii pentru disciplinele 

facultative organizate în cadrul Facultății FABIZ, în anul universitar 2022-2023; formațiile 

de studii pentru disciplinele facultative organizate în cadrul Facultății de Drept, în anul 

universitar 2022-2023; formațiile de studii pentru disciplinele facultative organizate în 

cadrul Facultății de REI, în anul universitar 2022-2023; modificarea planului de învățământ 

al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept penal 

al afacerilor”, Facultatea de Drept; modificarea planului de învățământ al programului 

postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept fiscal al afacerilor”, 

Facultatea de Drept; Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea 
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studiilor universitare de doctorat, aplicabil începând cu anul universitar 2022-2023; dreptul 

de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Contabilitate pentru prof. univ. dr. Cleopatra 

Șendroiu; dreptul de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie I pentru domnul 

conf. univ. dr. Grigore Piroșcă; lista nominală cu studenții doctoranzi care solicită 

prelungirea studiilor universitare de doctorat cu un an, respectiv până la data de 30.09.2023; 

lista nominală cu studenții doctoranzi care solicită prelungirea perioadei de grație cu un an, 

respectiv până la 30.09.2023; lista nominală cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat 

prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2022–2023; inițierea proiectului 

de cercetare „Analiza impactului socio-economic al accidentelor vasculare cerebrale 

(AVC) în România”, director de proiect prof. univ. dr. Clara Volintiru; tarifele pentru 

activitățile didactice desfășurate în regim plata cu ora, în anul universitar 2021-2022;   

calendarul privind programarea concediilor cadrelor didactice, în anul universitar           

2022-2023; acordarea salariului diferențiat unor salariați ASE; rezultatele evaluării 

periodice a calității personalului didactic; regulamentul  de acordare a anului sabatic pentru 

titularul didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București; 

Metodologia privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București; Metodologia pentru evaluarea 

periodică a calității personalului didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București; Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din București; Metodologia de 

promovare prin examen pe posturile didactice vacante de lector universitar, conferențiar 

universitar și profesor universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din București; 

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare din cadrul 

organigramei Academiei de Studii Economice din București; nominalizarea lect. univ. dr. 

Dragoș-Mihail Mănescu în funcția de prodecan responsabil cu cercetarea și relațiile 

Internaționale din cadrul Facultății de Drept; înlocuirea doamnei prodecan conf. univ. dr. 

Charlotte Valentine Ene cu lect. univ. dr. Matei Andreea Stoican, responsabil cu activitatea 

didactică din cadrul Facultății de Drept; Calendarul studentului pentru anul universitar     

2022 – 2023; înființarea  programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă și a planurilor de învățământ aferente, organizat în cadrul Facultății de Business 

și Turism; înscrierea și validarea în Registrul Național al Programelor Postuniversitare 

(RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 
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organizat de Facultatea de Business și Turism; modificarea Metodologiei de taxe aplicate 

în ASE în anul 2022-2023; deschidere an universitar; programul evenimentelor ASE 110. 

 În data de 16 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: rezultatele procesului de admitere, iulie-septembrie 2022, 

la programele universitare de licență; modificarea numărului formațiilor de studii pentru 

programele de studii universitare de licență si masterat, în anul universitar 2022-2023; 

reînmatricularile în cadrul Academiei de Studii Economice din București; cererile de 

mobilități definitive la ASE și transferuri în cadrul facultăților ASE; rezultatele evaluării 

periodice a calităţii personalului didactic; solicitarea cadrelor didactice titulare din ASE în 

vederea desfășurării de activități didactice de predare la alte universități; cadrele didactice 

asociate care vor desfăşura activităţi în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, în anul universitar 2022-2023; echivalarea gradelor didactice pentru specialiștii 

invitați care nu au grad didactic și vor desfășura activități la plata cu ora 2022-2023;  

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

și aprobate următoarele puncte: reînmatriculările în cadrul Academiei de Studii Economice 

din București; Notade fundamentare DMCI nr. 1361/19.09.2022, privind recompensarea 

efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste cotate Web of Science sau Scopus; 

acordarea diplomelor „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen” autorilor articolelor 

publicate în reviste editate în străinătate și cotate Web of Science sau indexate Scopus; 

rezultatele evaluării periodice a calităţii personalului didactic; acordarea salariului 

diferențiat angajaților din cadrul ASE care participă la procesul de admitere la studiile 

universitare de licență, masterat și doctorat; plata contractelor civile pentru comisiile de 

admitere licență, masterat, doctorat, septembrie 2022; inițierea proiectului de cercetare 

”Energy plants integrated with Pumped Thermal energy storage for supply the energy and 

agricultural needs of African communities”; inițierea proiectului de cercetare ”Large scale 

demostrations of active and passive restoration of WETlands and floodplains in DaNUBE 

river basin (WETNUBE)”; componența echipei Serviciului Cazare Studenți pentru 

perioada 01.10.2022 – 30.06.2023; cuantumul bursei pentru echipa Serviciului Cazare 

Studenți; Nota Direcției Sociale nr. 631/11.04.2022, privind asumarea instituțională a 

sumei de 2255,27 lei reprezentând debite restante din regia de cămin;  
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 În data de 24 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: rezultatele procesului de admitere la studiile universitare 

de doctorat – sesiunea septembrie 2022; redistribuirea unor locuri la programele de studii 

universitare de licență și masterat; reînmatricularea în cadrul Academiei de Studii 

Economice din București. 

 În data de 26 septembrie a.c, a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: rezultatele procesului de admitere, sesiunea  

iulie-septembrie 2022, la programele universitare de masterat;  Redistribuirea locurilor de 

la buget pentru studiile universitare de licență și masterat.  

 În data de 27 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: numărul  gradațiilor de merit pentru personalul didactic din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București; calendarul propus pentru 

desfășurarea concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic 

din cadrul Academiei de Studii Economice din București; suplimentarea listei cadrelor 

didactice asociate care vor desfășura activități didactice în sistem plata cu ora în anul 

universitar 2022-2023. 

 În data de 30 septembrie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: redistribuirea locurilor de la buget pentru studiile 

universitare de licență și masterat; tarifele pentru activitățile didactice desfășurate în regim 

de plata cu ora pentru cadrele didactice de la programul de studii postuniversitare „Audit 

financiar”, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.    

 

Dragi membri ai comunității universitare,  

Începem un nou an universitar în circumstanțe la fel de complexe, ca și în ultimii ani, dar 

experiența dobândită de noi toți, unele îmbunătățiri ale tabloului societal general, precum și 

determinarea fermă de a menține și îmbunătăți calitatea activităților noastre ne fac optimiști și ne 

obligă să găsim cele mai bune soluții pentru membrii comunității noastre universitare. 

Ne vom baza, în continuare, pe propunerile dumneavoastră constructive atunci când adoptăm 

deciziile importante pentru universitatea noastră și vă mulțumim pentru sprijinul oferit, pe care îl 

așteptăm în continuare. 
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Vă dorim un an universitar al împlinirilor personale și profesionale, cu sănătate și realizări 

deosebite, la nivelul potențialului comunității universitare a Academiei de Studii Economice din 

București, care în anul 2023 împlinește frumoasa vârstă de 110 ani de existență! 

Vivat, Crescat, Floreat! 

Rector,      Președinte Senat, 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor  Prof. univ. dr. Dumitru Miron 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație  

 

 






