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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 10/ octombrie 2022 

 
Deschiderea anului universitar la Centrul teritorial de învățământ la distanță de la Tulcea 

Pe data de 1 octombrie a.c., a avut loc, la Centrul ASE de la Tulcea, deschiderea anului 

universitar 2022-2023 pentru programul de studii universitare de licență Economie 

Agroalimentară și a Mediului, forma de învățământ la distanță. La festivitate au participat 

subprefectul județului Tulcea, Memet Timur, directorul Colegiului Economic Delta Dunării 

Tulcea, prof. Camelia Domnica Mocanu, coordonatorul centrului teritorial Tulcea, prof. Liviu 

Lucan, decanul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, prof. univ. dr. Mirela Stoian. 

După festivitate, bobocii au primit contractele de studii, apoi au început activitățile didactice 

împreună cu prof. univ. dr. Mariana Bran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la sărbătorirea celor 130 de ani de existență a 

Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 

În data de 3 octombrie a.c, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a  participat la 

manifestările prilejuite de sărbătorirea celor 130 de ani de existență a Universității de 

http://www.ase.ro/
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Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și la ceremonia de deschidere a anului universitar. La 

eveniment au participat Excelența Sa, domnul Klaus Werner Iohannis, Președintele României,  

Cseke Attila-Zoltan, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și prof. univ. dr. 

ing. Gigel Paraschiv, Ministru Secretar de Stat al Educației.  

Cu acest prilej, Rectorul ASE a înmânat un mesaj și o plachetă aniversară pentru întreaga activitate 

desfășurată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, felicitând comunitatea 

universitară pentru rezultatele de excepție obținute în domeniul educației și al învățământului 

superior de arhitectură.  

 

 
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, invitat de onoare la manifestările prilejuite de 

împlinirea a 100 de ani de la înființarea Colegiului Economic Buzău 

În data de 5 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

manifestările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la înființarea Colegiului Economic 

Buzău.  Cu acest prilej, Rectorul ASE, absolvent al colegiului, a adresat un mesaj de felicitare și 

a înmânat o plachetă aniversară, apreciind realizările deosebite obținute atât de cadrele didactice, 

cât și de absolvenții acestui liceu. În cadrul festiv al ceremoniilor, prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

i-a fost acordată, din partea  conducerii Colegiului, o medalie aniversară, însoțită de Laudatio, 

prezentat de directoarea pe o perioadă îndelungată a colegiului, prof. Mărioara Lungu.  

Rectorul ASE a acordat un interviu publicației online opiniabuzau.ro, în cadrul căruia a vorbit 

despre mândria de a fi absolvent al acestui colegiu și despre perspectivele oferite de ASE pentru 

studenții care vin să învețe la una dintre cele 12 facultăți ale universității. 

La festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023 la ASE, au participat, ca invitați 

speciali, doi reprezentanți ai Colegiului Economic Buzău: directorul Colegiului, prof. Geta 
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Burducea, și prof. Măriuca Budău, absolventă ASE, cărora le-a fost înmânată de Rectorul ASE 

înmânat o Diplomă de recunoaștere și apreciere pentru numărul mare de absolvenți, care au devenit 

studenți ai ASE, și a calității pregătirii acestora.  
https://opiniabuzau.ro/foto-ce-spune-buzoianul-nicolae-istudor-rectorul-ase-despre-

performantele-colegiului-economic-la-admiterea-la-facultate/ 

 

  
 

Workshopul internațional “Leading Effective Teams in Time of Crisis” 

În data de 5 octombrie a.c., Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti a organizat workshopul internațional “Leading Effective Teams in Time of Crisis”, 

Vorbitor invitat: prof. Franco Gandolfi, California Institute of Advanced Management (CIAM), 

California, SUA; moderatori: prof. univ. dr. Marian Năstase și prof. univ. dr. Margareta Florescu. 

Workshop-ul s-a desfășurat în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea capabilității instituționale 

pentru cercetarea științifică în Academiei de Studii Economice din București prin creșterea 

vizibilității științifice și a sustenabilității, promovând practicile științei deschise” (OPEN 

FUTURE)”, CNFIS-FDI-2022-0472. 

În deschiderea lucrărilor au fost transmise participanților mesajele de bun venit și de încurajare a 

inițiativelor specifice din domeniul de cercetare, ca parte importantă a strategiei instituționale din 

partea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și a prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, 

prorector pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare.  

https://opiniabuzau.ro/foto-ce-spune-buzoianul-nicolae-istudor-rectorul-ase-despre-performantele-colegiului-economic-la-admiterea-la-facultate/
https://opiniabuzau.ro/foto-ce-spune-buzoianul-nicolae-istudor-rectorul-ase-despre-performantele-colegiului-economic-la-admiterea-la-facultate/
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Conferința internațională „Perspectives in Banking and Financial Law” 

În data de 7 octombrie a.c., a avut loc la ASE Conferința internațională „Perspectives in 

Banking and Financial Law”, ediția a XV-a, organizată de Facultatea de Drept împreună 

cu Asociația Europeană de Drept Bancar și Financiar – România (AEDBF), Asociația 

Consilierilor Juridici din Sistemul Bancar și Financiar, Societatea Română de Dreptul Afacerilor. 

La eveniment au participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, reprezentanți ai 

principalelor organizații profesionale din domeniu și oficiali români din sistemul public, alături de 

practicieni, cercetători și cadre universitare din țară și străinătate, interesați de dreptul bancar, 

financiar și Fintech. A 15-a ediție a conferinței a adus la aceeași masă personalități de renume din 

domeniile juridic, financiar și bancar, printre care se numără dl. Roberto Ferretti (președinte 

AEDBF la nivel european), prof. Ianfred Silberstein (președinte AEDBF la nivel național), dl. 

Adrian Vasilescu (reprezentant BNR), Gabriela Folcuț (Director executiv al Asociației Române a 

Băncilor) și Liviu Fenoghen (Directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în 

domeniul Bancar). Conferința a oferit oportunitatea tuturor celor interesați de domeniul bancar, 

drept financiar și tehnologie (FinTech) să discute și să dezbată idei și viziuni privind evoluția 

tehnologică și impactul acesteia asupra mediului financiar-bancar.  

 

https://drept.ase.ro/
https://www.aedbf.eu/en/
https://www.acjsfb.ro/
https://www.acjsfb.ro/
http://bankingfinanciallaw.rsbl.ro/
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Performanțe notabile ale Clubului CSU ASE la Cupa Europeană a Cluburilor de Șah 

În perioada 3-10 octombrie a.c., s-a desfășurat la Mayrhofen, Austria, Cupa Europeană a 

Cluburilor de Șah, o prestigioasă competiție în care cluburile sportive de pe tot continentul se 

întrec pe parcursul a 7 runde, aducând la start cei mai buni jucători ai lumii. Ediția de anul acesta 

s-a bucurat de prezența campionului mondial en-titre, Magnus Carlsen, și a peste alți 120 de mari 

maeștri. CSU ASE a obținut rezultate notabile: echipa feminină a scris o pagină în istoria șahului 

românesc, clasându-se pe locul 2 în clasamentul general, obținând prima medalie din ultimii 24 de 

ani pentru România la această competiție, iar echipa masculină s-a clasat pe locul 6 în clasamentul 

final. Componență lot feminin: Irina Bulmaga, Dinara Saduakassova, Ekaterina Atalik, Marsel 

Efroimski, Jovana Rapport, Căpitan: Tiberiu Georgescu. Componență lot masculin: Viswanathan 

Anand, Richard Rapport, Bogdan-Daniel Deac, D. Gukesh, Liviu-Dieter Nisipeanu, Gabriel 

Sargissian, Constantin Lupulescu, David Gavrilescu, Capitan: Ivan Sokolov. 

Echipa a fost felicitată pentru aceste rezultate de Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, în 

cadrul întâlnirii pe care acesta a avut-o cu membrii săi, după întorcerea de la competiție.  
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Conferință susținută de Preacuviosului Părinte Arhimandrit Efrem în Aula Magna 

În data de 11 octombrie a.c., Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București a găzduit 

o conferință susținută de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Efrem, starețul Mănăstirii 

Vatoped din Sfântul Munte Athos, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. 

Evenimentul s-a bucurat de o largă audiență. 

 

  
 

Lansare de carte în ASE 

În data de 11 octombrie a.c., a avut loc în sala de lectură „Virgil Madgearu”, în prezența  prof. 

univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, lansarea „Tratatului de Analiză economico-

financiară”, elaborat de cadre didactice universitare care predau Analiză economico-financiară 

la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea din Craiova, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest 

din Timişoara, Universitatea din Piteşti, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Universitatea Tehnică a 

Moldovei, Chişinău, sub egida Societății Române de Analiză Economico-Financiară.  
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Confirmarea calității activității didactice și de cercetare, desfășurată de comunitatea 

academică a ASE, în topuri internaționale de prestigiu 

• ASE în Times Higher Education World University Rankings, ediția 2023 

Conform prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ediția 2023, dat 

publicității în data de 12 octombrie a.c., ASE este, pentru al doilea an consecutiv, prima și, 

deocamdată, singura universitate din România cotată în primele 600 dintre cele 1799 de 

universități din 104 țări evaluate în această ediție. ASE se poziționează și pe locul 48 la citări, 

la nivel mondial.  

Realizat de revista britanică Times Higher Education (THE) începând cu 2004, prestigiosul 

ranking se concentrează pe excelența cercetării la scară globală, evaluând universităţile sub 

aspectul urmăririi a 13 indicatori de performanță, grupați în patru domenii: activitatea de 

predare, activitatea de cercetare, transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic și 

perspectiva internațională. Ediția 2023 poate fi consultată pe site-ul 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking.   

  

 

 

 

 

 

 

• ASE în c lasamentul Times Higher Education World University Rankings by Subject 

2023 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking
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ASE se află, pentru al cincilea an consecutiv, pe poziții notabile în clasamentul Times Higher 

Education World University Rankings by Subject 2023 - locul 601-800 la nivel internațional 

în domeniul Ştiinţe Sociale și locul 801+ în domeniul Afaceri&Economie. Dat publicității pe 

25 octombrie a.c., Clasamentul Times Higher Education World University Rankings by 

Subject 2023, menționează în aceste două domenii și alte universități membre ale Consorțiului 

Universitaria: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea  

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din 

Timișoara și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Clasamentul poate fi consultat pe site-ul 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject.  

  

Activități de internaționalizare 

• ASE la Times Higher Education World Academic Summit 

În perioada 10-12 octombrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru 

relații internaționale, a participat, la New York City, la Times Higher Education World 

Academic Summit, eveniment de importanță strategică pentru vizibilitatea internațională a 

universității. Cu acest prilej, a fost lansat clasamentul mondial al universităților elaborat de 

THE pentru anul 2023. 

 

 
 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
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• Vizită de lucru la PACE University, New York City 

Pe 12 octombrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru relații 

internaționale, a avut o întâlnire de lucru la PACE University, New York, cu prof. John 

Meltiades, Directorul pentru Afaceri globale la Lubin Business School. Cu această ocazie, s-a 

convenit de comun acord începerea unor colaborări pe linia cercetării și formării continue în 

domeniul afacerilor.  

  

 

• ASE a participat la Conferința „Globalization and Its Socio-Economic Consequences” 

În perioada 12-13 octombrie a.c., în Rajecke-Teplice, Slovacia, a avut loc cea de-a 22-a ediție 

a Conferinței internaționale „Globalization and Its Socio-Economic Consequences”. ASE a 

fost reprezentată de prof. univ. dr. Elvira Nica, decanul Facultății de Administrație și 

Management Public, keynote speaker în cadrul sesiunii plenare. 

 

 
 

• Vizita în ASE a prof. Luciano Saso, Președintele Rețelei Universităților din Capitalele 

Europei – UNICA 
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ASE a primit vizita prof. Luciano Saso, Președintele Rețelei Universităților din Capitalele 

Europei – UNICA, în care ASE este membră. Președintele UNICA s-a întâlnit cu prof. univ. 

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

și conf. univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu, prorector managementul resurselor umane și 

fondurilor europene, discuțiile fiind focusate pe evoluții viitoare în cadrul UNICA și 

oportunități de aderare la alianțele europene, ca și perspectiva ca ASE să găzduiască un viitor 

eveniment al rețelei din București. 

 
  

Revista Amfiteatru Economic în topul revistelor cu acces deschis, indexate în DOAJ 

Pe 12 octombrie a.c., în semn de recunoaștere ca publicație de încredere, revista Amfiteatru 

Economic a primit eticheta „DOAJ Seal” ca urmare a îndeplinirii a șapte criterii: Conservare 

digitală (demonstrează că revista asigură disponibilitatea pe termen lung și conservarea 

conținutului publicat, pentru viitor), Informații despre licență în articole (pentru a se asigura că 

cititorii/utilizatorii cunosc și înțeleg cum li se permite să utilizeze conținutul publicat, informațiile 

despre licență trebuie să fie încorporate în fiecare articol publicat), Identificatori persistenți de 

articole (articolele pot fi găsite în continuare chiar și atunci când adresele URL se modifică, iar 

cea mai obișnuită formă de identificator persistent este identificatorul de obiect digital DOI), 

Furnizarea de metadate către DOAJ (oferă o mai mare vizibilitate conținutului jurnalului, 

furnizând metadate la nivel de articol și link-uri către textul integral), Tipul de licență (pentru a 

permite reutilizarea conținutului publicat, Sigiliul DOAJ permițând patru dintre licențele Creative 

Commons: CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA), Drepturi de autor și drepturi de 

publicare (jurnalele să permită păstrarea drepturilor de autor de către autor și să nu fie transferate 

revistei sau editorului) și Politica de auto-arhivare (autorilor trebuie să li se permită să depună toate 

versiunile lucrării lor într-un depozit instituțional și nu se poate aplica niciun embargo.).  

https://dx.doi.org/


CA ‒ Buletin informativ nr.10/octombrie 2022  11 
 
 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) este o bază de date internațională care gestionează în 

acest moment 18.409 jurnale din 130 de țări. Eticheta „DOAJ Seal” este acordată revistelor care 

demonstrează cele mai bune practici în domeniul publicării cu acces deschis. Aproximativ 10% 

dintre revistele indexate în DOAJ au primit această recunoaștere. Așadar, Amfiteatru Economic se 

află în topul celor mai bune reviste indexate DOAJ.  

 

Eveniment Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) 

În luna octombrie 2022, Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) a continuat să susțină și 

să încurajeze inițiativele antreprenoriale ale studenților Academiei de Studii Economice (ASE) din 

București, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0349 „Sprijinirea, susținerea și promovarea 

antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE București” (ASEInovA). Întrucât SAS ASE 

crede cu tărie în puterea exemplului, în luna octombrie 2022, au fost demarate evenimentele de 

tip Meet & Greet în care tineri întreprinzători, studenți în cadrul ASE București, susținuți și 

promovați de SAS ASE prin campaniile sale (în special, campania ROLEmodel), sunt invitați să 

împărtășească din experiența lor antreprenorială studenților pasionați de antreprenoriat. 

Deschizătorii evenimentelor de tip Meet & Greet au fost fondatorii Citypack, o aplicație pentru 

descoperirea de experiențe de petrecere a timpului liber. Astfel, în data de 13 octombrie 2022, 

Andrei Cruceru, ROLEmodel SAS 2021, Răducu Gabriel Cruceru, Cătălin-Mihail Pripas și 

Gheorghe Eduard Diaconu le-au prezentat participanților parcursul lor antreprenorial, punând 

accent atât asupra oportunităților pe care le-au identificat, dar și asupra obstacolelor pe care le-au 

avut de depășit în „aventura” lor antreprenorială, la început de drum. Evenimentul s-a încheiat cu 

o sesiune intensă de întrebări și networking. 
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Școala de Leadership – ediția a doua  

În data de 14 octombrie a.c., ASE a găzduit evenimentul de deschidere a celei de-a doua ediții 

a Școlii de Leadership, proiect realizat în cadrul parteneriatului dintre universitatea noastră și 

Carrefour. În cadrul acestui proiect, derulat sub coordonarea științifică a prof .univ. dr. Dorel Mihai 

Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească, este conceput 

și predat un program de formare de tip executive education”, adaptat exigențelor companiei 

beneficiare, cu experți din mediul de afaceri România si Franța.  

La evenimentul de lansare au fost prezenți prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Julien 

Munch, CEO Carrefour Romania, alți reprezentanți ai conducerilor celor două entități partenere. 

 

 

 

 

Participarea Rectorului ASE la aniversarea promoției 1971 a Facultății de Contabilitate 

În data de 14 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la 

evenimentul dedicat aniversării Promoției 1971 a Facultății de Contabilitate din cadrul ASE. 

Rectorul ASE a mulțumit, în numele universității, pentru prestigiul pe care absolvenții noștri îl 

adaugă imaginii ASE prin activitatea profesională depusă și le-a adresat urări de sănătate, 

invitându-i la evenimentele aniversare din aprilie 2023. 
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Eticheta Human Resources for Excellence in Research (HRS4R), confirmată pentru încă trei 

ani! 

ASE deține, din anul 2020, eticheta Human Resources for Excellence in Research (HRS4R), 

prin care Comisia Europeană recunoaște faptul că politica de resurse umane din instituția noastră 

este în concordanță cu valorile europene prevăzute în Carta Europeană a cercetătorilor și Codul de 

conduită pentru recrutarea cercetătorilor.  

În data de 19 octombrie 2022, Comisia Europeană a comunicat depășirea cu succes a fazei de 

evaluare intermediare a deținerii etichetei HRS4R, prelungind cu 3 ani dreptul de a utiliza eticheta, 

până în anul 2025. Eticheta HRS4R reflectă angajamentul ASE de a-și îmbunătăți continuu 

politicile de resurse umane în domeniul cercetării. 

Câteva dintre concluziile experților CE: „Academia de Studii Economice din București este una 

dintre instituțiile de cercetare de top din România, cu performanțe notabile la nivel regional și 

internațional, care se reflectă și în angajamentul față de resursa umană și în modul în care este 

implementat procesul HRS4R. Există mai multe practici foarte bune care merită împărtășite la 

nivel internațional, în special sprijinul continuu acordat cercetătorilor pentru dezvoltare 

profesională”. 
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Participarea ASE la Conferința internațională „Parteneriatul strategic româno-american în 

domeniul securității cibernetice” 

În data de 20 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Dorel 

Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească, au participat 

la cea de-a șasea ediție a Conferinței internaționale „Parteneriatul stategic româno-american 

în domeniul securității cibernetice”. În cadrul conferinței au fost abordate teme de specialitate 

în domeniul securității cibernetice, precum și provocările și amenințările cibernetice (5G, 

inteligența artificială, Internet of things etc), situația legislativă națională și a reglementărilor 

internaționale în domeniu, aspecte privind pregătirea specialiștilor în domeniul securității 

cibernetice în spațiuL universitar, cât și aspecte militare de apărare cibernetică. Discursul de 

deschidere al conferinței a fost susținut de dl. Anton Mugurel Rog – General de brigadă, Directorul 

Centrului Național Cyberint. În alocuțiunea reprezentaților conducerii ASE, au fost amintite 

implicarea pe care universitatea noastră o oferă prin elaborarea strategiei proprii de digitalizare 

pentru perioada 2022-2027, bazată pe politica de securitate IT. De asemenea, prin proiectul 

finanțat de PNRR intitulat „Universitatea sustenabilă prin digitalizare. Investiții în infrastructura 

de cercetare și educație (ASE 4.0), ASE își propune o serie de obiective care vizează domeniul 

securității informatice, dintre care menționăm: înființarea unui laborator de securitate informatică 

și a unui laborator de inteligență artificială și dezvoltarea unei componente dedicate creării de 

competențe digitale avansate din domeniul tehnologiilor emergente.  

În încheiere, conducerea ASE și-a manifestat speranța că acest tip de dezbateri, care reunesc  lideri 

și decidenți din administrația centrală, din instituții publice și private de profil și din sistemul 

universitar vor contribui substanțial la promovarea unor idei și la definirea unor strategii care să 

țină pasul cu dezvoltarea noilor tehnologii din domeniul securității cibernetice.  

 
 

Master class ”Luxury Brand Management” 
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În perioada 20-23 octombrie a.c., clubul absolvenților Bucharest Business School  a organizat, în 

parteneriat cu MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, o experiență internațională 

de învățare pentru studenții și absolvenții săi, la Milano.  

Master class-ul „Luxury Brand Management” a inclus 3 zile de prelegeri cu profesori și guest 

speakeri pe temele Moda/Fashion cu prof. Manuela Balli, Mâncare și Vin /Food & Wine cu prof. 

Lelio Mondella și Ceasuri și Bijuterii Watches & Jewelery cu prof. Matteo Casadio Strozzi, 

precum și vizite în companii din aceste domenii.  

Experiența internațională a inclus un grup de 20 de membri ai comunității Bucharest Business 

School, studenți ai programelor Executive MBA Româno-Canadian și MBA Româno-Francez 

INDE, și absolvenți ai programelor Bucharest Business School. Grupul a fost însoțit de către 

membri din corpul profesoral al ASE, lect. univ. dr. Daniel Zgura, director executive education 

BBS, conf. univ. dr. Alin-Valentin Angheluță, prodecan, al Bucharest Business School și prof. 

univ. dr. Mihai Roșca, profesor în programe de educație executivă ale BBS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Participarea reprezentantului ASE la ceremonia depunerii jurământului militar 
 
În data de 21 octombrie a.c., prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, prorector managementul 

economico-financiar, a reprezentat ASE la ceremonia depunerii jurământului militar de către 

studenții anului I ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, moment deosebit în viața 

universității. Evenimentul a cuprins prezentarea onorului și a raportului, salutarea drapelului de 

luptă, trecerea în revistă a formației, rostirea jurământului militar de către studenții anului I, 

realizarea dispozitivului pentru defilare și defilarea detașamentelor de studenți. Reprezentantul 

ASE a adresat un mesaj de felicitare tinerilor studenți și cadrelor didactice ale universității noastre 

partenere. 
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Cea de-a 8-a Conferință internațională de Administrație și Management Public 

În zilele de 21-22 octombrie a.c., Facultatea de Administrație și Management Public a organizat 

cea de-a 8-a ediție a Conferinței internaționale de Administrație și Management Public, cu tema 

„Challenges of Digital Transformation and Human Resources Management Reform in Public 

Administration”.  În deschiderea evenimentului au luat cuvântul prof. univ. dr. Constantin Marius 

Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, prof. univ. dr. Eliva Nica, decan al Facultății de 

Administrație și Management Public. Vorbitor invitat: prof. Nelson Michaud, École nationale 

d’administration publique (ÉNAP), Canada. 

 

 

 

 

 

Întâlnire cu reprezentanții asociațiilor studențești ale ASE 

În data de 24 octombrie a.c., a avut loc în sala de lectură „Virgil Madgearu” o întâlnire între prof. 

univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-social și viața 

studențească, și reprezentanții asociațiilor studențești din ASE. S-a discutat despre proiectele care 
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urmează să fie demarate și modul in care asociațiile studențești se pot implica în activitățile 

desfășurate de ASE. Au participat reprezentanti ai organizațiilor: Uniunea Studenților Academiei 

de Studii Economice din București (USASE), ASCIG-Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune, SiSC ASE, AIESEC Romînia, Voluntari pentru Idei si Proiecte – VIP. 

 

 

 

 

 

 

 

Eveniment Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) ASE 

În vederea familiarizării studenților cu diverse oportunități de finanțare ale ideilor lor de afaceri, 

în data de 24 octombrie a.c., SAS ASE a organizat evenimentul „Opportunities for young 

entrepreneurs - Innovation Labs”. Invitatul special al evenimentului a fost conf. univ. dr. 

Răzvan Crăciunescu, cadru didactic în cadrul Universității Politehnică din București și Head of 

Academic Community and Spinoff Track la Innovation Labs. În urma participării, studenții au 

aflat mai multe despre Innovation Labs, principalul program universitar de accelerare a start-up-

urilor tech din România, dar și despre diverse oportunități la care tinerii aspiranți la „titlul” de 

întreprinzător pot apela în vederea finanțării afacerii lor. 
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Conferința finală a proiectului internațional de cercetare „Empowerment through liquid 

integration of migrant youth in vulnerable conditions” (MIMY) 

În data de 25 octombrie a.c., s-a desfășurat Conferința finală a proiectului de cercetare 

„Empowerment through liquid integration of migrant youth in vulnerable conditions” (MIMY), 

finanțat prin programul-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene. Alături de alte 14 instituții din 9 

țări, ASE este partener în consorțiul de cercetare coordonat de Universitatea Luxemburg. La 

evenimentul organizat în format hibrid au participat peste 40 de persoane, parteneri ai proiectului 

din România, Asociația Novapolis si Asociația MEPEI, reprezentanți ai mediului diplomatic și 

academic, ai instituțiilor cu rol decisiv în managementul si implementarea politicilor legate de 

imigrație in România și tineri imigranți. 

În deschiderea evenimentului, au vorbit din partea ASE  prof. univ. dr. Alina Dima, prorector 

pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare, și prof. univ. dr. Monica Roman, manager de 

proiect. Rezultatele proiectului au fost prezentate de dr. Jose Oliveira din partea Universității 

Luxemburg, prof. univ. dr. Izabela Grabowska din partea Universității Kozminski, Varșovia, 

Polonia, și de echipa din ASE, compusă din prof. univ. dr. Monica Roman (director de proiect), 

prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prof. univ. dr. Laura Mureșan, conf. univ. dr. Ioana Manafi, conf. 

univ. dr. Smaranda Cimpoeru, lect. univ. dr. Elena Prada și lect. univ. dr. Vlad Roșca. Conferința 

a inclus prezentări academice si un vernisaj al expozitiei fotografice „Traiectorii migraționiste 

exprimate fotografic”, realizat cu ajutorul tinerilor imigranți din Republica Moldova si din țările 

arabe, care au participat la proiect.  

Evenimentul s-a bucurat de ecouri în presă: https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-
25865813-studiu-privind-tinerii-migranti-contactul-biroul-imigrari-este-foarte-dificil-birocratic-
tinerii-vorbesc-despre-drepturile-lor-studenti-mai-restrictive-decat-cele-ale-localnicilor.htm 
 

 

 

 

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-25865813-studiu-privind-tinerii-migranti-contactul-biroul-imigrari-este-foarte-dificil-birocratic-tinerii-vorbesc-despre-drepturile-lor-studenti-mai-restrictive-decat-cele-ale-localnicilor.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-25865813-studiu-privind-tinerii-migranti-contactul-biroul-imigrari-este-foarte-dificil-birocratic-tinerii-vorbesc-despre-drepturile-lor-studenti-mai-restrictive-decat-cele-ale-localnicilor.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-25865813-studiu-privind-tinerii-migranti-contactul-biroul-imigrari-este-foarte-dificil-birocratic-tinerii-vorbesc-despre-drepturile-lor-studenti-mai-restrictive-decat-cele-ale-localnicilor.htm
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ASE și Accenture au inaugurat Sala Robert Schumann - Accenture Student Lab 

În data de 25 octombrie a.c., Accenture, companie de servicii profesionale precum digital, cloud 

și securitate și Academia de Studii Economice din București au inaugurat Sala Robert 

Schumann - Accenture Student Lab, o sală de curs ultramodernă, după o investiție de 200.000 

de dolari. La festivitate au participat și au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

ASE, și Gianrodolfo Tonielli, Country Manager Accenture România, împreună cu reprezentanți ai 

echipelor manageriale ale ASE și Accenture.  

Accenture Student Lab are o capacitate de 35 de locuri și se află în clădirea Ion N. Angelescu, la 

etajul 2. Sala include o soluție audio-video de ultimă generație, un sistem inteligent de rezervare, 

iluminare automatizată și mobilier modern. Sistemul de afișare este reprezentat de un 

videoproiector cu tehnologie laser și un ecran electric cu o diagonală de 2,9 m. Laboratorul 

beneficiază de un sistem de tip „bring your own conference”, prin intermediul căruia se poate iniția 

o video conferință direct de pe laptopul prezentatorului, utilizând camera, microfonul, ecranul și 

sistemul audio al sălii. Pentru renovarea și amenajarea Accenture Student Lab s-au folosit 

materiale și mobilier sustenabile. 

Evenimentul s-a bucurat de ecouri în presă, prof .univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector pentru 

relații cu mediul economico-social și viața studențească, acordând un interviu Aleph News pe 

această temă. Sursa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008599517458  

 

  

 

Ceremonie de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa  

În data de 25 octombrie a.c., Senatul Academiei de Studii Economice din București, la propunerea 

Facultății de Business și Turism, a conferit în cadrul Ședinței festive, în Aula Magna, titlul onorific 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008599517458


20                                                                                         CA ‒ Buletin informativ nr. 10/octombrie 2022 
 
 

de Doctor Honoris Causa (DHC), Domnului General-locotenent dr. ing. Dumitru Dorin 

Prunariu. Personalitatea căreia i s-a conferit cel mai înalt titlu acordat de ASE este membru de 

onoare al Academiei Române, primul și unicul cosmonaut român. 

Acordarea acestei distincții domnului Dumitru-Dorin Prunariu marchează prețuirea membrilor 

comunității universitare a ASE față de o personalitate proeminentă a societății noastre, care a 

contribuit semnificativ și concret la îmbunătățirea și diversificarea componentei curriculare a 

universității noastre și a promovat valorile ASE în țară și în străinătate. 

  

Workshopuri organizate de Alumni ASE 

În zilele de 25 și 27 octombrie a.c., Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din 

București (Alumni ASE) a organizat workshop-urile intitulate „Analiza corelației dintre parcursul 

profesional al absolvenților și competențele obținute în programele de studii ale ASE. Implicarea 

în activități, proiecte, programe destinate studenților” și „Asigurarea de competențe în contextul 

dinamicii economiei globale și a evoluției societății digitale (noi meserii, oportunități în IT, 

agricultură, energie, servicii suport pentru companii etc.)”, în cadrul proiectului „Studenții ASE 

pregătiți pentru provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)”. Evenimentele s-au 

desfășurat în sala „Virgil Madgearu”, fiind destinate absolvenților ASE, indiferent de promoția sau 

specializarea absolvită. 
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Vizita la ASE a dr. Timothy S. Mescon, Vicepreședinte executiv si Director pentru Europa, 

Orientul Mijlociu și Africa al AACSB International 

Pe 26 octombrie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, si Prorectorul pentru Relații 

internaționale, prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, au primit vizita dr. Timothy S. Mescon, 

Vicepreședinte executiv și Director pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa al Asociației 

AACSB International. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Magna a ASE, reprezentând o 

importantă oportunitate pentru discuții fructuoase asupra procesului de acreditare internațională a 

Universității. 

 

        

 

Vizită ghidată în ASE 

În data de 27 octombrie a.c., ASE a primit vizita unui grup de 50 de elevi și cadre didactice de la 

Liceul economic „Virgil Madgearu” din Constanța. Elevii au primit informații detaliate despre 

oferta educațională a celor 12 facultăți ale ASE, modalitatea de admitere la programele universitare 

de licență, facilități studențești, oportunități de dezvoltare personală și profesională și au vizitat 

spațiile campusului ASE. Vizita s-a finalizat cu încheierea unui protocol de colaborare între cele 

două instituții. 



22                                                                                         CA ‒ Buletin informativ nr. 10/octombrie 2022 
 
 

 

 

Conferințele reunite ale Facultății de Relații Economice Internaționale  

În zilele de 27 și 28 octombrie a.c., au avut loc conferințele reunite ale Facultății de Relații 

Economice Internaționale: cea de-a 13-a ediție a Conferinței internaționale anuale „The Future 

of Europe” – FoE 2022 și cea de-a 10-a ediție a Conferinței Internaționale „Synergies in 

Communication” – SiC 2022. Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu Banca Națională 

a României, care a găzduit sesiunea plenară și o serie de secțiuni, care s-au bucurat de participarea 

reprezentanților conducerii ASE (prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, prorector pentru cercetare 

științifică, dezvoltare și inovare, și prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, decanul Facultății de Relații 

Economice Internaționale), ai comunității academice a Facultății de Relații Economice 

Internaționale, invitați de marcă de la Academia Română, Institutul European din România etc. 

Conferința i-a avut ca invitați speciali pe Mircea Geoană, Secretar general adjunct la NATO, și pe 

Iulian Chifu, consilier de stat pentru politică externă.  

La secțiunile organizate în cadrul Conferinței FoE 2022 au participat invitați din Cehia, Italia, 

Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, Spania, Ungaria, care au dezbătut pe marginea 

umrătoarelor teme: securitatea Europei, criza economică, antreprenoriatul, problemele economiei 

globale, protecția consumatorilor de servicii financiare.  

La secțiunile organizate în cadrul Conferinței SiC 2022 au participat invitați din Albania, Algeria, 

Belgia, Bulgaria, Camerun, Cehia, Estonia, Franța, India, Irak, Israel, Japonia, Macedonia de Nord, 

Marea Britanie, Polonia, România, Spania, SUA, Ucraina, care au dezbătut în limbile engleză, 

franceză, germană și română pe teme legate de: comunicare interculturală și de afaceri, tendințe în 

mediul academic și de cercetare internațional, studii literare și culturale etc. 
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Evenimente în cadrul proiectului "Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii 

(StudFit4LabourMarket!)" CNFIS-FDI-2022-0492  

• Luni, 24 octombrie a.c., a avut loc workshop-ul „Adaptarea ofertei educaționale a Facultății 

de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) cu cerințele pieței muncii”. 

Au participat reprezentanții conducerii facultății, ai mediului socio-economic, cadre didactice 

și studenți iar dezbaterea a avut în prim-plan competențele necesare tinerilor absolvenți pe 

piața muncii, precum și corelarea programelor universitare cu acestea. Cu acest prilej a fost 

discutate și oferirea de oportunități pentru studenți, precum stagii de practică, internship-uri, 

job-uri, burse și premii pentru cercetare. De asemenea, au fost identificate soluții pentru 

îmbunătățirea proceselor actuale și dezvoltarea competențelor soft.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Workshop-ul tematic „Analiza corelației dintre parcursul profesional al absolvenților și 

competențele obținute în programele de studii ale ASE. Implicarea în activități, proiecte, 

programe destinate studenților” a avut loc marți, 25 octombrie a.c., în cadrul căruia au fost 

discutate aspecte cu privire la competențele utile pentru parcursul profesional, dobândite în 

urma programelor de studii din ASE, competențele necesare absolvenților ASE în vederea 
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angajării și implicarea mediului socio-economic în corelarea ofertei educaționale a ASE 

București cu cerințele pieței muncii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Miercuri, 26 octombrie a.c., s-a defășurat workshop-ul „Deciziile profesionale și piața 

muncii”, organizat cu sprijinul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC ASE), 

în colaborare cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România 

(UNSAR) și Asociația Absolvenților Alumni ASE. Temele abordate în cadrul workshop-ului 

au fost: managementul carierei, abilitățile și competențele vizate de angajatori și oportunitățile 

profesionale în domeniul asigurărilor pentru studenții ASE. 

               
 
• În data de 27 octombrie a.c., a avut loc workshop-ul tematic „Asigurarea de competențe în 

contextul dinamicii economiei globale și a evoluției societății digitale (noi meserii, 

oportunități în IT, agricultură, energie, servicii suport pentru companii etc.)”. Discuțiile 

cu abolvenții au vizat: adaptarea universității la viitoarele cerințe ale pieței muncii, noile 

competențe pe care trebuie să le aibă viitori economiști și perspectivele profesiei în contextul 

dinamicii economiei globale și a evoluției societății digitale.  
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Evenimentele au fost realizate prin intermediul proiectului „Studenții ASE pregătiți pentru 

provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)”. 

 

Concurs SAS ASE 

În perioada 27-28 octombrie a.c., a fost organizată prima etapa a concursului de idei de afaceri 

GoBiz 2022. După două ediții desfășurate în mediul online, concursul de idei de afaceri GoBiz a 

revenit în anul 2022 în format fizic, cu un total de 54 de participanți și 44 de echipe. Prima etapă 

a concursului a constat într-o sesiune de prezentare de tip pitch a ideii de afaceri în fața unui juriu 

format din reprezentanți de seamă ai mediul de afaceri românesc. În urma prezentării, participanții 

au primit feedback constructiv asupra ideii lor de afacere, iar în baza punctajelor obținute, 46 de 

participanți și 36 de echipe s-au calificat în etapa următoare a concursului, respectiv tabăra de 

pregătire de tip Bootcamp, ce se va desfășura în luna noiembrie.   

 
 
 
 
 

 
 
 
Lansarea Raportului Fintech România 
 
Vineri, 28 octombrie, Bucharest Business School (ASE), în parteneriat cu Asociația Fintech din 

România (ROFINTECH), a lansat primul raport care analizează ecosistemul fintech din România 
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într-un mod cuprinzător. Evenimentul de lansare a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii 

Economice din București și a fost deschis de către domnul Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor. 

Au participat reprezentanți ai mediului Fintech, ai Bancii Naționale a României, Autorității de 

Supraveghere Financiare, Bursei de Valori București, profesori din rețeaua COST Action 19130, 

ai comunității ASE. 

“Fintech Romania Report” urmărește să ofere o imagine de ansamblu a schimbărilor actuale care 

afectează sectorul FinTech din România, precum și a principalelor caracteristici și provocări ale 

acestuia. Echipa de cercetători a efectuat un sondaj în rândul companiilor fintech din România, 

completând rezultatele analizei cu cercetări documentare și cu informații colectate prin interviuri. 

Conform analizei, ecosistemul FinTech din România este încă redus, dar a crescut rapid în ultimii 

ani, cu mai mult de jumătate dintre întreprinderi înființate după 2018. El cuprinde Asociația 

Fintech din România, RoFintech, care conține 22 de întreprinderi.  

Raportul este disponibil pe pagina Bucharest Business School (RAPORT) și deja informații despre 

lansarea lui au fost preluate pe canale media: Gandul.ro, Go4it.ro, national.ro si adevarul.ro. 

Ecosistemul FinTech din România a crescut rapid. Câte întreprinderi au fost înființate după 2018 
| adevarul.ro 
Primul raport care analizează ECOSISTEMUL FINTECH din România, lansat vineri la ASE 
București | Ziarul National 
ASE lansează primul raport care analizează piața fintech din România (go4it.ro) 
Primul raport care analizează ecosistemul fintech din România, lansat vineri (gandul.ro) 
 

                      
 

 
Festivitatea de absolvire a programului EMBA Romano-Canadian 
 
Absolvenții promoțiilor 2019-2021 și 2020-2022 ale MBA-ului Româno-Canadian s-au bucurat 

vineri, 28 octombrie, de ceremonia de absolvire, în Aula Magna a ASE. Au fost prezenți la 

eveniment E. S. Annick Goulet, Ambasadorul Canadei în România, Bulgaria și Republica 

https://www.bbs.ase.ro/wp-content/uploads/2022/10/RoFin.Tech_Report_PRINT.pdf
https://adevarul.ro/economie/ecosistemul-fintech-din-romania-a-crescut-rapid-2216115.html
https://adevarul.ro/economie/ecosistemul-fintech-din-romania-a-crescut-rapid-2216115.html
https://www.national.ro/diverse/primul-raport-care-analizeaza-ecosistemul-fintech-din-romania-lansat-vineri-la-ase-bucuresti-778693.html
https://www.national.ro/diverse/primul-raport-care-analizeaza-ecosistemul-fintech-din-romania-lansat-vineri-la-ase-bucuresti-778693.html
https://www.go4it.ro/content/business/bucharest-business-school-lanseaza-primul-raport-care-analizeaza-piata-fintech-din-romania-19208129/
https://www.gandul.ro/comunicate-de-presa/primul-raport-analizeaza-ecosistemul-fintech-romania-lansat-vineri-19864163
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Moldova, prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector ASE, conf. univ. dr. Vasile 

Alecsandru Strat (decan BBS), conf. univ. dr. Alin Valentin Angheluță (prodecan BBS) și prof. 

Dr. Guy Cucumel (L'Université du Québec à Montréal, UQAM), alți invitați. 

În alocuțiunile rostite, aceștia au felicitat absolvenții pentru drumul parcurs, subliniind condițiile 

atipice în care studenții au urmat bună parte din cursurile programului MBA și experiența asociată 

acestui program cu dublă diplomă organizat de ASE București și UQAM Montreal, respectiv de 

la distanță, din fața calculatoarelor, pe fondul restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19. 

Totodată, a fost exprimată și convingerea că  acest moment festiv este începutul etapei următoare 

în calitate de membri ai comunității absolvenților Bucharest Business School. Au mai luat cuvântul 

șefii de promoție ai celor două serii (Mona Hristachi, 2021 și Alexandru Ureche, 2022), Larisa 

Budaca, absolventă în anul 2020, președinte al Clubului Absolvenților, care a încurajat absolvenții 

să se implice în proiectele asociației Alumni, astfel încât să poată contribui la succesul viitoarelor 

generații, și prof. univ. dr. Anamaria Ciobanu. Simbolurile absolvirii au fost înmânate de E. S. 

Annick Goulet (diplomele emise de Université du Québec à Montréal), respectiv de prof. univ. dr. 

Marius Constantin Profiroiu și conf. univ. dr. Alin Valentin Angheluță (diplomele din partea 

Academiei de Studii Economice din București) 

 

 
 

Prelegeri organizate de Centrul de Studii Japoneze al ASE 

În data de 28 octombrie a.c., Centrul de Studii Japoneze al ASE a organizat prima prelegere din 

seria „Introducere în societatea japoneză contemporană”,. Vorbitor: dr. Diana Tihan, Director-

adjunct al Direcției Asia-Pacific din Ministerul Afacerilor Externe, diplomat de carieră, care a 

lucrat la Ambasadele României la Tokyo (2007-2011), Beijing (2012-2014) și Copenhaga (2018-
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2019), efectuând numeroase stagii de pregătire la Seoul, Singapore, Bruxelles, Chișinău, Praga, 

Viena etc.  

                           

Sesiuni de instruire Biblioteca ASE – acces, servicii și resurse, bibliotecă digitală 

La începutul anului universitar 2022-2023, pe durata lunii octombrie, Biblioteca ASE a organizat 

o serie de sesiuni de instruire pentru studenții de la programele de studii licență, masterat și 

doctorat pentru a veni în sprijinul acestora cu informații utile privind resursele de documentare 

disponibile în bibliotecă, resurse necesare pregătirii pe durata anului universitar, susținerii 

examenelor și elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor.  

Sesiunile organizate în cadrul Bibliotecii ASE, Sala de Periodice, au fost promovate în mediul 

online, înregistrând un număr semnificativ de participanți. Studenții au fost 

informați despre serviciile și facilitățile oferite de bibliotecă, condiții de acces 

și servicii, tipuri de colecții, resurse electronice, biblioteca online, platforme de 

reviste în format fulltext sau de date și modalități de accesare, serviciul de acces mobil la resurse. 

Sesiunile au inclus și prezentarea platformei bibliotecii http://opac.biblioteca.se.ro/opac și a 

paginii www.biblioteca.ase.ro care oferă utilizatorilor un mod facil și intuitiv de navigare în 

vederea regăsirii informațiilor despre bibliotecă. 

Biblioteca a permanentizat aceste tipuri de acțiuni, modalitate directă de formare a utilizatorilor. 

 

Workshop-uri pentru accesarea platformelor EBSCO Business Source Complete și ORBIS 

În vederea susținerii proceselor de cercetare și documentare desfășurate de membrii comunității 

universitare ASE, Biblioteca a reînceput în luna octombrie seria workshop-urilor pentru accesarea 

resurselor electronice, conținut științific sau de date, disponibile în cadrul ASE București. 

http://opac.biblioteca.se.ro/opac
http://www.biblioteca.ase.ro/
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Biblioteca ASE, în colaborare cu 

Romdidac S.A. și EBSCO, a organizat în 

data de 11 octombrie 2022 Workshop-ul cu 

tema EBSCO - The Complete Solution for 

your Business Studies. Sesiunea s-a 

bucurat de participarea studenților, 

prezentarea fiind susținută de trainer-ul 

Karolina Podloucká (Customer 

Engagement Manager, Central & Eastern Europe - EBSCO Information 

Services), care a evidențiat conținutul științific specializat business al platformei, 

analizele SWOT, studiile de caz sau rapoartele de țară, categorii de resurse necesare în procesele 

de informare și studiu, resurse integrate în platfroma Ebsco Business Source Complete, la care 

instituția deține acces. 

În parteneriat cu Bureau van Dijk - A Moody's Analytics Company, prin intermediul 

furnizorului Romdidac S.A., Biblioteca a organizat în data de 27 octombrie 2022 un nou workshop  

pentru accesarea platformei specializate ORBIS. 

Sesiunea s-a desfășurat în sistem hibrid, la Sala de Periodice și pe ZOOM, 

fiind susținută de trainer-ul Lenka Hluchá (Account Manager Credit Risk & 

Procurement for CEE region - Bureau van Dijk). Sesiunea extrem de utilă, s-

a bucurat de participarea studenților, workshop-ul fiind un prilej de valorifica 

în beneficiul acestora informații și detalii privind platforma specializată ORBIS, una din 

principalele resurse de date microeconomice la nivel mondial, cuprinzând informații detaliate cu 

privire la circa 400 milioane de companii, standardizând datele primite de la aproximativ 170 de 

furnizori, instrument important pentru realizarea studiilor și analizelor comparative între 

companii. 

 

ASE 4.0 proiect de investiții pentru digitalizarea universității 

Academia de Studii Economice din București implementează proiectul „Universitatea sustenabilă 

prin digitalizare. Investiții în infrastructura de cercetare și educație” (cod 384388931) aprobat prin 

Ordinul Ministrului Educației nr. 4168/30.06.2022 ca parte a Componentei C15 - Educație din 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 



30                                                                                         CA ‒ Buletin informativ nr. 10/octombrie 2022 
 
 

Proiectul vizează investiții în 5 obiective esențiale formulate în concordanță cu Strategia de 

digitalizare a ASE, respectiv: reproiectarea și rescrierea sistemului de management al școlarității 

și modernizarea platformei de e-learning; modernizarea dotării Centrului de Date; modernizarea 

infrastructurii de comunicații din Intranet-ASE; modernizarea dotării spațiilor de învățământ 

alocate pentru seminarii și laboratoare; crearea de competențe digitale avansate în domeniul 

tehnologiilor emergente și  îmbunătățirea activităților educaționale și de cercetare. 

Un accent deosebit se va pune pe infrastructura de cercetare și de predare. În cadrul proiectului se 

vor crea 8 laboratoare noi de cercetare pe domenii de interes, precum: inteligență artificială, 

agricultură digitală urbană, imprimare 3D, securitate cibernetică, realitate virtuală și augmentată, 

robotică avansată, comunicare digitală, simulări de marketing și cercetări în neuro-științe, precum 

și un centru de testare digitală computerizată. De asemenea, se vor realiza 10 laboratoare de 

transformare digitală a afacerilor în care membrii comunității academice vor putea utiliza 

tehnologiile moderne în procesul didactic și de cercetare.  

Totodată, 31 de programe de studii vor fi actualizate pentru oferirea de competențe specifice 

profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital.  

 

Ședințe CA 

 

• În data de 6 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: modificarea denumirii programului de 

studii postuniversitare „Managementul destinației turistice”, din cadrul Facultății Business 

și Turism, în conformitare cu recomandările ANC, în programul de studii cu denumirea 

„Manager destinație turistică”; Referatul DMCI nr. 1416/03.10.2022 privind suplimentarea 

recompensării efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste cotate Web of 

Science sau Scopus; rezultatele procesului de evaluare periodică a calităţii personalului 

didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

• În data de 7 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: redistribuirea unui loc de la buget pentru studiile 

universitare de licență; 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; repartizarea fondului de burse 
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pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023; acordarea unor burse speciale pentru 

studenții care desfășoară activități în interesul Academiei de Studii Economice din 

București; finanțarea participării a 14 cadre didactice titulare în ASE care au fost admise 

la programul de studii universitare de masterat Comunicare în Limba Engleză pentru 

Predare și Cercetare Economică, în  anul universitar 2022-2023 (anul I), conform anexei, 

în total, nedepășindu-se cele 40 de locuri ce pot fi anual finanțate de către ASE (14 cadre 

didactice în anul al II-lea); asigurarea co-finanțării în cadrul proiectului ERASMUS-

CBHE-EDU-2022, Project ID:101081787, director prof. univ. dr. Liliana Crăciun. 

• În data de 11 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: normele  interne privind achiziția  

terenurilor/clădirilor/altor bunuri imobiliare identificate; rezultatele procesului de evaluare 

periodică a calităţii personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti¸ redistribuirea locurilor de la buget pentru studiile universitare de licență și 

masterat. 

• În data de 14 octombrie a.c. a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul 

căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: nota de fundamentare privind 

necesitatea achiziției imobilului situat în Piața Romană nr. 8; modificarea calendarului 

studentului octombrie 2022-septembrie 2023; încheierea unui protocol de colaborare între 

Academia de Studii Economice din București și Asociația Centrul de Strategii Avansate; 

acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE, cererile de înscriere în an suplimentar; 

modificarea componenței comisiilor pentru efectuarea inspecțiilor speciale și pentru 

susținerea lucrărilor de acordare a gradului didactic 1, seria 2021-2023 din cadrul DPPD; 

redistribuirea locurilor de la buget pentru studiile universitare de licență; transformarea 

unor posturi din structura administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi din structura 

administrativă.  

• În data de 18 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: modificarea Metodologiei de promovare prin examen pe 

posturile didactice vacante de lector universitar, conferenţiar universitar şi profesor 

universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; solicitarea prof. univ. 

dr. Nicu Marcu, titular din cadrul Academiei de Studii Economice din București, cu privire 

la desfășurarea de activități didactice de predare la alte universități; redistribuirea locurilor 
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de la buget pentru studiile universitare de licență și masterat; Nota privind propunerea 

înaintării către Senatul Academiei de Studii Economice a listei posturilor statul de funcții 

al personalului didactic-auxiliar și nedidactic care necesită transformare în vederea 

promovării; solicitarea domnului Candoi - Savu Robert, student al Academiei de Studii 

Economice din București - Școala Doctorală: Economie II - studii postdoctorale, de 

întrerupere a studiilor postdoctorale pentru perioada cuprinsă între lunile octombrie 2022 

și septembrie 2023 inclusiv. 

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

și aprobate următoarele puncte: prelungirea perioadei de înmatriculare a cetățenilor pe cont 

propriu valutar și a bursierilor statului român din țări nonUE până la 18 decembrie 2022; 

redistribuirea locurilor de la buget pentru studiile universitare de licență și masterat; 

solicitarea de reînmatriculare a domnului Jihoc Răzvan Andrei, Facultatea FABIZ. 

• În data de 24 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante pe 

perioadă nedeterminată în semestrul I, anul universitar 2022-2023; scoaterea la concurs a 

posturilor de asistent de cercetare științifică pe perioadă determinată în semestrul 1, anul 

universitar 2022-2023. 

• În data de 26 octombrie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: Raportul Comisiei de negociere aferent procedurii de 

cumpărare prin negociere cu o singură sursă, având ca obiect „Achiziție imobil Piața 

Romană nr. 8, Sector 1, București”; nota de Fundamentare privind actualizarea Bugetului 

de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022; numărul de locuri și a temelor propuse de 

Școlile doctorale pentru sesiunea de admitere la studiile universitare de doctorat – sesiunea 

noiembrie 2022; comisiile de admitere la nivelul Școlilor doctorale pentru sesiunea  de 

admitere la studiile universitare de doctorat – sesiunea noiembrie – an universitar  2022-

2023; planul de învățământ și grilele de competențe pentru programul de studii universitare 

de masterat „Administrarea afacerilor în industriile creative și culturale/Business 

Administration in Creative and Cultural Industries”, organizat de Facultatea de 

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine; planul de învățământ și grilele de 

competențe pentru programul de studii universitare de masterat „Analize de 

afaceri/Business Analytics”, organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu 
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predare în limbi străine ; demararea procedurii de validare și înscrierii în RNCIS a două 

noi programe de studii universitare de masterat profesional din cadrul Facultății de 

Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine: „Administrarea afacerilor în 

industriile creative și culturale/Business Administration in Creative and Cultural 

Industries” și „Analize de afaceri/Business Analytics”; demararea procedurii de evaluare 

externă, de către ARACIS, în vederea încadrării în domeniul Administrarea afacerilor 

(domeniu acreditat) a două noi programe de studii universitare de masterat profesional: 

„Administrarea afacerilor în industriile creative și culturale/Business Administration in 

Creative and Cultural Industries” și „Analize de afaceri/Business Analytics”, desfășurate 

în limba engleză, forma de învățământ cu frecvență (IF), organizate în cadrul Facultății de 

Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine; aprobarea taxei de școlarizare (5.000 

lei) la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

„Introducere în Intelligence Economic Internațional”, organizat de Facultatea de Relații 

Economice Internaționale, în anul universitar 2022-2023; participarea unor cadre didactice 

titulare în ASE la programele de formare psihopedagogică organizate în regim 

postuniversitar, nivelul I și II, an universitar 2022 – 2023; tariful de plata cu ora pentru 

activități didactice la programul postuniversitar de formare pihopedagogică, Nivel I și 

Nivel II, în anul universitar 2022-2023; sporirea cifrei de școlarizare la programul de studii 

de licență cu predare în limbi străine, secția engleză, la specializarea „Administrarea 

Afacerilor (în limba engleză)”; scutirea de la taxa scolarizare a programului Executiv MBA 

Româno-Canadian, pentru domnul Răzvan Barbulescu, lect. univ. dr. la Departamentul de 

Statistică și Econometrie; includerea în portofoliul Editurii ASE a publicației periodice 

studențești de tipul working papers cu titlul „Business and Tourism Student Working 

Papers”, ISSN online 2821-7845, înființată în anul 2022 de către Facultatea de Business și 

Turism; aprobarea numirii doamnei prof. univ. dr. Olimpia State în funcția de redactor-șef 

și a doamnei lect. univ. dr. Irina-Gabriela Maiorescu, în funcția de secretar general de 

redacție; inițierea proiectului de cercetare „Analiza impactului noii directive europene 

privind accizarea produselor din tutun asupra consumatorilor români, a pieței tutunului și 

a stabilității veniturilor bugetare din Romania”; acordarea calității de membru al Școlii 

doctorale de Cibernetică și Statistică Economică pentru prof. univ.dr. Manea Daniela – 

Ioana, titular în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; 
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modificarea calendarului studentului pentru anul universitar 2022 – 2023; desfășurarea de 

către studenți a unor activităţi în interesul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

în cadrul compartimentelor din structura universității; modificarea Metodologiei privind 

alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în 

structurile consultative, deliberative și executive; acordarea burselor pentru membrii 

Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării; acordarea unor burse speciale; 

Comisia de Cazare - etapa de prelucrare a cererilor de cazare pentru anul universitar 2022 

– 2023 depuse de studenții în anul I  licență, masterat și doctorat, respectiv dosarele sociale 

și medicale; Raportul Biroului Corpul de Control nr. 491 din 19.05.2022; acordarea 

salariilor diferenţiate cadrelor didactice care desfășoară activități administrative, 

suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului; solicitarea domnului Teohari Răzvan 

Vulcănescu privind plata eșalonată, în 12 rate a bursei doctorale; redistribuirea locurilor de 

la buget pentru studiile universitare de licență și masterat; nota privind organizarea de 

examene/concursuri de promovare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din 

cadrul ASE; calendarul  privind organizarea de examene/concursuri de promovare pentru 

personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul ASE; repartizarea gradațiilor de merit 

pentru personalul didactic auxiliar; calendarul gradațiilor de merit pentru personalul 

didactic auxiliar.   

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 






