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Poziționarea ASE în clasamentul Times Higher Education World University Rankings by
Subject 2021
Academia de Studii Economice din Bucureşti este prezentă pentru al treilea an consecutiv pe
poziții notabile în clasamentul Times Higher Education World University Rankings by Subject
2021 – în domeniile Business&Economics și Social Sciences.
ASE ocupă locurile 601+ în domeniul Business&Economics și 401-500 în domeniul Social
Sciences, conform clasamentului dat publicității la data de 28 octombrie 2020.
Alături de ASE, în această ediție sunt prezente, în cele două domenii, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea din București, toate
membre ale Consorţiului Universitaria.
THE Subject Rankings 2021 ierarhizează peste 1500 de universități din 93 de state, pe baza unui
set de 13 indicatori, grupați pe 5 criterii: predare, cercetare, citări, internaționalizare, inovație.
În clasamentul general THE World University Rankings 2021, ASE ocupă poziția 601-800 în lume
și primul loc în România, cea mai bună performanță înregistrată până acum.
Felicităm membrii comunității noastre universitare pentru aceste rezultate onorante!
Pentru domeniul Business&Economics:https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2021/subject-ranking/business-andeconomics#!/page/0/length/25/locations/RO/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
Pentru domeniul Social sciences: https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2021/subject-ranking/socialsciences#!/page/0/length/25/locations/RO/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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Mesajul ASE către UNATC la 70 de ani de la înființare
Pe 1 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la festivitatea de
sărbătorire a 70 de ani de la înființarea Universității Naționale de Artă Teatrală și
Cinematografică „I. L. Caragiale”, desfășurată cu prilejul deschiderii anului universitar 20202021 la UNATC. Rectorul ASE a adresat un mesaj de felicitare și a înmânat din partea comunității
universitare o plachetă aniversară. La eveniment au participat Președintele României, Klaus
Iohannis, ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, rectori, alți invitați ai universității.

Organizare workshop “Analiza și dezvoltarea capacității de cercetare aplicativă în domeniul
marketingului și calității vinului din România”, perioada 30 septembrie – 02 octombrie
În perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2020 s-a desfășurat la Centrul de Pregătire Profesională
Predeal workshop-ul cu tema: “Analiza și dezvoltarea capacității de cercetare aplicativă în
domeniul marketingului și calității vinului din România”.
Workshop-ul a fost organizat în cadrul proiectul CNFIS-FDI-2020-0304, “Modernizarea și
eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din București
(ASE) în vederea susținerii și dezvoltării componentei practice a activităților didactice“,
director proiect Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, proiect derulat în perioada 03.04.2020 –
18.12.2020.
La eveniment au participat, alături de echipa de implementare a proiectului, experți din domeniul
marketing-ului și analizei de calitate. A fost prezentată experiența anterioară instituțională pe
domeniu, rezultatele preliminare ale raportului de cercetare aplicativă și definite principalele
direcții de cercetare practică în raport cu provocările pieței forței de muncă.
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Organizare workshop “Bunele practici în marketingul vinului și analiza de calitate”, perioada
2 – 4 octombrie
În perioada 2 - 4 octombrie 2020, în cadrul proiectul CNFIS-FDI-2020-0304,
“Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii
Economice din București (ASE) în vederea susținerii și dezvoltării componentei practice a
activităților didactice“, director proiect Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, derulat în perioada
03.04.2020 – 18.12.2020, s-a desfășurat workshop-ul cu tema: “Bunele practici în marketingul
vinului și analiza de calitate”.
Alături de echipa de implementare a proiectului la evenimentul desfășurat în cadrul
Centrului de Pregătire Profesională Predeal, au participat experți din domeniu și persoane cu
reprezentativitate din industria viei și vinului. Tema dezbaterilor a vizat creșterea nivelului de
performanță în filiera vitivinicolă, vinul fiind parte componentă a unui pachet alimentar tradițional
regional, considerat vector de promovare internațională.
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Participarea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, la emisiunea Medika Special
În data de 1 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost invitat la
emisiunea „Medika special”, în cadrul căreia, alături de rectorii celor mai importante universități
din România, a vorbit despre modul în care acest an universitar este afectat de contextul pandemic,
despre modalitățile de desfășurare a cursurilor, în conformitate cu măsurile de protecție sanitară
impuse de situația epidemiologică. Emisiunea poate fi vizionată la linkul:
https://www.facebook.com/MedikaTVChannel/videos/334010884328935
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Semnarea Contractului colectiv de muncă
Pe 14 octombrie a.c, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a semnat, împreună cu lect.
univ. dr. Codrin Nisioiu, președintele Sindicatului Academica ASE, Contractul colectiv de
muncă la nivelul universității noastre.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la evenimentul BucharestFood Summit
În data de 14 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat în calitate
de speaker la evenimentul BucharestFood Summit, ediția a III-a, în cadrul Conferinței online
„Cum accelerăm integrarea producției și desfacerii în agribusiness? Tehnologii eficiente de
producție. Rețele de magazine proprii sau supermarket-uri? Vânzare accelerată.”
BucharestFoodSummit.ro este cel mai amplu și important eveniment internațional al toamnei în
domeniile agribusines, producție alimentară, producție de băuturi, retail și HoReCa.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, la BFS: „Trebuie să ne gândim ce mâncăm și de
unde, chiar dacă este o perioadă mai delicată!” http://www.agrostandard.ro/nicolae-istudor-ase-labfs-trebuie-sa-ne-gandim-ce-mancam-si-de-unde-chiar-daca-este-o-perioada-mai-delicata/
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The 3rd International Conference on Economics and Social Sciences Innovative Models to
Revive the Global Economy
În perioada 15-16 octombrie a.c, s-a desfășurat, online, Conferința internațională ICESS „The 3rd
International Conference on Economics and Social Sciences”, conferința anuală a Academiei
de Studii Economice din București. În deschiderea manifestării au luat cuvântul prof. univ. dr.
Alina Mihaela Dima, prorector ASE cu cercetarea științifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr.
Marius Profiroiu, prorector ASE cu relații internaționale, prof. univ. dr. Fabrizio D’Ascenzo, decan
al Facultății de Economie din cadrul Universității Sapienza, Roma, Italia.
Sesiunea plenară a cuprins prezentarea „The role of marketing in the company: drivers of success
in marketing careers”, a domnului Berend Wierenga, profesor la Rotterdam School of
Management, Universitatea Erasmus, Olanda, precum și prezentarea doamnei Maria Isabel
Novo-Corti, profesor la Universitatea din La Coruña, Spania, cu tema „Tax pressure, tax evasion
and perceived wellbeing. Fiscal morality and social sustainability”.
În cadrul workshop-ului „ReStart Economia” au fost dezbătute provocările, metodologia,
rezultatele și soluțiile identificate în cadrul proiectului pentru relansarea economiei după criza
provocată de pandemia Covid-19. Moderatori workshop: prof. univ. dr. Ion Anghel, prorector
ASE cu managementul economico-financiar, Alina Mihaela Dima, prorector cu cercetarea
științifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr. Cătălin Dobrea.
Ediția 2020 a ICESS a cuprins și întâlnirea anuală a membrilor catedrelor UNESCO, cu tema
„Education for sustainable development”, la care au participat ca invitați prof. univ. dr. Alina
Mihaela Dima, prorector ASE și Daniela Zaharia, secretar general al Comisiei Naționale a
României pentru UNESCO. În cadrul acestei reuniuni au avut loc prezentările invitaților speciali:
prof. univ. dr. Slavica Singer, UNESCO Chairholder in Entrepreneurship Education, University of
Osijek, Croația, prof. univ. dr. Christine Volkmann, UNESCO Chairholder for Entrepreneurship
and Intercultural Management, University of Wuppertal, Germany, și Igor Kitaev, Programme
Specialist Education, UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe.
Cea de-a doua zi a conferinței a creat un loc de dezbatere pentru 166 de lucrări științifice prezentate
în cadrul celor 12 secțiuni paralele găzduite de facultățile ASE. Toate aceste secțiuni au reunit
peste 350 de participanți, dintre care 80 au fost de la universități și instituții din străinătate.
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Academia de Studii Economice din București a câștigat competiția de soluții cu tema
„Abordări privind managementul sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19”
În cadrul competiției de soluții cu tema „Abordări privind managementul sănătății publice în
contextul pandemiei COVID-19”, organizată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), proiectul propus şi
coordonat de Academia de Studii Economice din București a fost declarat câștigător.
După o primă etapă a competiției, în care s-au înscris 18 proiecte, la cea de-a doua etapă, proiectul
ASE a fost selectat pentru finanţare. Coordonat științific de prof. univ. dr. Herţeliu Claudiu,
prodecan al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică de la ASE, proiectul este
implementat în parteneriat cu Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Center for Health
Outcomes & Evaluation S.R.L.
Scopul proiectului este să vină în sprijinul autorităţilor implicate în lupta cu virusul COVID-19
prin realizarea proiectului tehnic al unei platforme integrate de tip open source pentru
managementul de sănătate publică în cazul pandemiei COVID-19, a prototipului funcţional al
platformei, întocmirea documentaţiei de instalare, administrare, utilizare şi suport tehnic al
portalului şi al modulelor specifice şi prin identificarea, realizarea, testarea şi validarea API-urilor
specifice ce vor fi implementate în cadrul platformei.
Echipa de șah a CSU ASE calificată cu maxim de victorii în divizia A
În luna octombrie a.c., echipa CSU ASE s-a calificat în Divizia A a Campionatului național de
șah pe echipe. Echipa de băieți CSU ASE a debutat în Divizia B, unde a obținut 7 victorii din 7
partide disputate, câștigând cu 3 puncte avans față de următoarea echipă clasată. Componența
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echipei: FM Dolana Andrei-Theodor, FM Toma Radu-Cristian, FM Tantau Adrian, FM Scripcaru
George-Daniel, CM Ocnărescu Victor, FM Fluerariu Radu Cristian, Căpitan: GM Georgescu
Tiberiu-Marian.

Conferință internațională organizată de Facultatea de Drept
În data de 9 octombrie a.c., Facultatea de Drept din ASE a organizat cea de-a III-a ediție a
Conferinței internaționale „Provocări contemporane în dreptul administrativ din
perspectivă interdisciplinară”. În aceste vremuri dificile, în care omenirea se confruntă cu
pademia Covid 19, conferința s-a desfășurat online prin intermediul aplicației Zoom, asigurând
continuitatea activității științifice și realizarea unei platforme de comunicare între teoreticienii și
practicienii dreptului public. La conferință au participat profesori, doctoranzi, studenți, avocați,
magistrați, funcționari publici, consilieri juridici din 14 țări.
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Sesiuni instruire online - Platforma Thomson Reuters (Refinitiv)
În cursul lunii octombrie a.c., Biblioteca ASE și Refinitiv SA, furnizorul platformei specializate
Thomson Reuters, resursă electronică la care ASE deține acces (Eikon for students, Datastream),
au organizat o serie de webinarii pe diferite teme de interes: Cum să identifici date despre
companii, Cum să identifici date despre piețe financiare, Previziuni (forecasts) și date macroeconomice, Datastream – cea mai mare bază de date economice din lume, Descărcarea datelor în
Excel, ESG – Environmental, Social, Governance etc. Sesiunile s-au desfășurat în sistem online.

Workshop online „Inovare și excelență în programele cadru europene”
În perioada 16 - 19 octombrie a.c., a avut loc workshopul online „Inovare și excelență în
programele cadru europene”, în cadrul proiectului FDI cu titlul „Dezvoltarea capabilității
instituționale a ASE în domeniul cercetării de excelență prin susținerea cercetării avansate, a
vizibilității și a capacității de inovare în vederea creșterii competitivității în spațiul de cercetare
european (ECON_X)”.
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Proiectul are drept scop susținerea cercetării de excelență din cadrul ASE în vederea creșterii
capacității instituționale de a dezvolta şi implementa activităţi de cercetare prin pregătirea cadrului
instituțional pentru accesarea noilor programe de finanțare HORIZON EUROPE și crearea unei
,,piramide" a vizibilității cercetării din ASE, respectiv dezvoltarea unui portal al cercetării de
excelență.

Parteneriat strategic între Academia de Studii Economice din București și Grupul Altex
În data de 21 octombrie a.c., a fost semnat Parteneriatul strategic dintre ASE și Altex, cel mai
mare retailer electro-IT din România, de către Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și
CEO Altex România, Dan Ostahie.
Grupul Altex și ASE vor dezvolta și organiza proiecte comune, cursuri sau conferințe pe teme
actuale legate de industria de retail, vor conlucra pentru efectuarea unor studii de cercetare, vor
colabora în vederea implementării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă. Activități științifice
din ASE vor fi susținute activ de Altex, care se va implica și în îmbunătățirea și dezvoltarea bazei
materiale a universității noastre.
Aspectul cel mai important este asigurarea de stagii de practică în cadrul unei companii românești,
lider pe piață în retail. Astfel, studenții ASE vor avea oportunitatea de a aprofunda cunoștințele
teoretice, dobândite pe băncile facultății, de a-și îmbunătăți abilitățile profesionale practice, având
acces la expertiza specialiștilor Altex și la training-uri pentru a înțelege cum se desfășoară
activitățile fiecărui departament în parte, dar și de a afla cum să utilizeze cele mai noi tehnologii
implementate de retailer la nivelul companiei.
Apariții în presă:
•
•
•
•
•
•
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AGROstandard - Parteneriat strategic Altex-Academia de Studii Economice din Bucuresti
Angajatorulmeu.ro - Grupul Altex, partener strategic al Academiei de Studii Economice
din București
Vrancea 24 - Studenții de la ASE vor face practică în unitățile Altex
Newsnational - Parteneriat strategic între Academia de Studii Economice din București și
Grupul Altex
Curierul National - Studenții ASE vor învăța tot ce ține de industria de retail de la experții
Altex
Ziarelive.ro - Studenții ASE vor învăța tot ce ține de industria de retail de la experții Altex
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

News Buzau - Parteneriat strategic între Academia de Studii Economice din București și
Grupul Altex
Revista BIZ - Studenții de la ASE vor putea face practică la Altex
Perfectstyle.ro - Studenții De La ASE Vor Putea Face Practică La Altex
Amosnews - Parteneriat strategic între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi
Grupul Altex
Curentul.info – Studenții ASE vor învăța în mod practic tot ce ține de industria de retail de la
experții Altex
Electroretail – Altex, cel mai mare retailer electro-IT din România, încheie un parteneriat
strategic cu Academia de Studii Economice din București
Retail.ro - Parteneriat Altex și ASE: studenții vor învăța practic tot ce ține de industrie de
la retailer
Wall-street - Altex încheie un parteneriat cu ASE. Studenții vor învăța noțiuni practice din
industria de retail
Start-up.ro - Parteneriat Altex-ASE: studenții, implicați practic în industria de retail
Agerpres - Parteneriat strategic între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi
Grupul Altex
Economistul - Studenții ASE vor învăța noțiuni practice din industria de retail de la Altex
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Evenimente online din cadrul proiectului “The future of leadership in a sustainable and tech
savvy business”
Pe fundalul crizei generate de pandemia COVID-19, al unei societăți în schimbare și al necesității
formării și dezvoltării unui nou tip de leader, ASE, prin Direcția Relații cu mediul de afaceri,
împreună cu doamna Mariana Gheorghe, former CEO Petrom, actual Non-Executiv Director,
membru advisory board ASE, își propune să dezvolte o serie de evenimente adresate studenților,
masteranzilor, doctoranzilor, cu scopul de a minimiza efectele negative (cursurile online, lipsa
interacțiunii sociale) și de a găsi diverse modalități și acțiuni practice de interacțiune cu studenții.
Această activitate a fost propusă în Consiliul consultativ al ASE din iulie, cu implementare
începând din octombrie. Evenimentele online care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului „The
future of leadership in a sustainable and tech savvy business” au rolul de a determina studenții să
interacționeze cu reprezentanți ai mediului de afaceri, cu cadre didactice, să comunice și să
dezvolte noi abilități, astfel încât să rămână angrenați și activi în această perioadă mai specială.
Temele abordate vor acoperi o gamă largă de subiecte de actualitate, care să răspundă principalelor
provocări ale leadershipului într-o lume în schimbare, în care tehnologia și sustenabilitatea vor
deveni elemente de mainstream pentru succesul business-urilor:
•

Leadership, technology and sustainability. Case study Petrom - 22 octombrie

•

Tripple bottom line development - impactul Covid - 19 noiembrie

•
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·

Sustainability

·

Climate Change

Being “human” leader in artificial intelligence era - 17 decembrie
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Conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea și consolidarea competentelor studenților
prin stagii de practică în contabilitate și finanțe"

În data de 22 octombrie a.c., ASE, în calitate de beneficiar, a organizat Conferința de lansare a
proiectului POCU/626/6/13/131881 „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților
prin stagii de practică în contabilitate și finanțe".
Proiectul are ca obiectiv principal creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar
economic care își găsesc un loc de muncă în urma accesului la stagii de practică. Astfel, se dorește
ca membrii grupului țintă să identifice și să acceseze un loc de muncă în domeniul de pregătire
(contabilitate, informatică de gestiune sau finanțe-bănci), prin dezvoltarea de abilități, aptitudini și
deprinderi practice în cadrul unui program integrat de practică de specialitate. De asemenea,
proiectul vizează atingerea a două teme secundare: inovare socială și îmbunătățirea accesibilității,
a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, atât prin înființarea și derularea
activității unui centru de coordonare practică la sediul universității, cât și prin practică, prin
simularea decizională a unei întreprinderi virtuale.

The 16th edition of the Administration and Public Management International Conference
În perioada 23 - 24 octombrie a.c., a avut loc cea de-a 16-a Conferință Internațională de
Administrație și Management Public, organizată de Facultatea de Administrație și Management
Public. Președintele conferinței a fost prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector ASE
cu relațiile internaționale, co-președinte - prof. univ. dr. Elvira Nica, decan al Facultății de
CA ‒ Buletin informativ nr. 10/octombrie 2020
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Administrație și Management Public. În anul 2020 Facultatea de Administrație și Management
Public a sărbătorit 25 de ani de la crearea programului de Administrație publică în cadrul ASE și
10 ani de la crearea facultății. La mulți ani și la cât mai multe rezultate remarcabile!

Aniversarea a 160 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a
Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași
Cu ocazia sărbătoririi a 160 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și
a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, conducerea ASE a transmis celor două
universități de prestigiu Plachete aniversare și Mesaje de felicitare pentru rezultatele notabile,
obținute în domeniul învățământului superior la nivel național și internațional.
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Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor la emisiunea „Creatori de Destine”
În data de 25 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu
televiziunii online 100TV, în cadrul emisiunii „Creatori de Destine”. Temele de discuție s-au axat
pe subiecte legate de provocările acestui an universitar, despre modalitățile didactice de predare,
cursurile online, evaluările studenților, proiecte de viitor etc. Interviul poate fi integral urmărit
accesând linkul https://fb.watch/1nxiw7UwGm/

Parteneriat ASE - Asociația Science & Technology
Pe 27 octombrie a.c., a fost semnat Parteneriatul dintre ASE, reprezentată de
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și Asociația Science & Technology, reprezentată de
Alexandru Mironov, scriitor și realizator de emisiuni radio-TV de popularizare a științei, senioreditor al revistei Știință&Tehnică. Parteneriatul constă în dezvoltarea și realizarea de proiecte și
cercetări științifice comune, de dialoguri aplicate cu studenții și profesorii universității în vederea
creării sinergiilor și contextului potrivit pentru dezvoltarea personală și profesională a comunității
universitare, precum și pentru prezentarea unor studii, cercetări și poziții, care să stea la baza
îmbunătățirii legislației din România și a dezvoltării economice.

Amfiteatrul 2204 din ASE modernizat complet de Garrett Motion România
ASE a demarat anul acesta un parteneriat pe termen lung cu compania Garrett Motion, unul
dintre cei mai cunoscuţi furnizori de tehnologie de vârf din industria auto la nivel mondial.
Printr-o donaţie efectuată în anul 2019, compania Garrett Motion a sprijinit ASE în renovarea
completă a Amfiteatrului 2204, pentru a facilita desfășurarea procesului didactic în cele mai bune
condiţii. De asemenea, cele două organizaţii au pus bazele unui parteneriat educaţional, specialişti
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din cadrul Garrett Motion urmând să susţină cursuri deschise pentru studenţii ASE începând cu
anul viitor.
Garrett este unul dintre cele mai cunoscute branduri din industria automotive, soluţiile companiei
contribuind la îmbunătăţirea eficienţei, emisiilor, siguranţei şi conectivităţii vehiculelor.
Portofoliul companiei include atât produse dedicate sistemelor de propulsie clasice şi a celor
hibride şi electrice, cât şi soluţii software dedicate vehiculelor şi flotelor.
Prezentă de peste 20 de ani în Bucureşti, compania operează în România cea mai mare fabrică de
turbosuflante Garrett din lume, un centru de dezvoltare software şi un centru de servicii corporate.

Acord de parteneriat între ASE și Confederația Concordia
În data de 27 octombrie a.c., ASE, reprezentată de prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector
cu relațiile cu mediul economico-social și viața studențească, a încheiat un Acord de parteneriat
cu una dintre cele mai mari organizații patronale din România, Confederația Concordia,
reprezentată de domnul președinte Steven Cornelis Van Groningen, CEO al Raiffeisen Bank SA
Romania. Acest parteneriat își propune dezvoltarea de proiecte și inițiative comune în zona de
business și antreprenoriat în vederea dezvoltării abilităților și competențelor studenților
universității.
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Cursuri suplimentare gratuite la microeconomie și matematică
În urma deciziei Consiliului de Administrație, studenții anului I de la toate facultățile ASE, ciclul
licență, vor beneficia de cursuri suplimentare gratuite la Microeconomie și Matematică.
Cursurile au început în data de 29 octombrie a.c. și se vor desfășura până pe data de 15 ianuarie
2021. Platforma online.ase.ro are o pagină dedicată
https://online.ase.ro/course/view.php?id=55060

Perspectives of Construction Law - ediția a-IV-a
Facultatea de Drept din ASE și Asociația Română de Dreptul Construcțiilor împreună
cu Societatea de Științe Juridice și Administrative au organizat, pe data de 30 octombrie
2020, ediția a IV- a a Conferinței Internaționale ”Perspectives of Construction Law ”.
Lucrările conferinței, desfășurată online, au abordat problemele curente și perspectivele dreptului
construcțiilor, la nivel național și european, în cadrul dezbaterilor fiind abordate teme de larg
interes pentru piața construcțiilor, cu accent pe ultimele modificări legislative și tendințele în
domeniu. Conferința a beneficiat de prezența unor speakeri internaționali, în sesiunea de
deschidere luând cuvântul, în calitate de keynote speakers, domnul Richard Bailey, Președinte al
Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor, Partener in cadrul Goodman Derick LLP,
coordonator al Departamentului de Construcții, Inginerie și Arbitraj International și
domnul Roberto Panetta, Vicepreședinte al Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor,
avocat specializat în dreptul construcțiilor, arbitru și cadru didactic la Universitatea Bocconi,
Milan. Cele mai bune lucrări înscrise la conferință vor fi publicate în JURIDICAL TRIBUNE –
TRIBUNA JURIDICĂ, singura revistă de științe juridice din România indexată în Web of
Science – Calrivate Analytics (Thomson Reuters). Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei
se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței.
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Conferința The Future of Europe, ediția a XI-a
În data de 30 octombrie a.c., Facultatea de Relații Economice Internaționale a organizat, online,
cea de-a XI-a ediție a Conferinței internaționale - The Future of Europe. Sesiunile plenare au fost
transmise în flux pe pagina de Facebook a facultății și pe Youtube, iar secțiunile academice au
avut loc pe Zoom. În deschidere, au luat cuvântul prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector ASE
cu relații cu mediul economico-social și viața studențească, prof. univ. dr. Gheorghe Hudruzeu,
decan al Facultății de Relații Economice Internaționale și prof. univ. dr. Cristian Păun, prodecan
REI. La conferință au participat ca invitați de onoare și keynote speakeri: Florin Cîțu, ministrul
Finațelor, Siegfried Mureșan, raportor al Grupului PPE din Parlamentul European, Dragoș Pîslaru,
membru în Parlamentul European, în Comisia pentru Muncă și Afaceri Sociale (EMPL) unde este
coordonatorul Grupului Renew Europe, invitați străini de prestigiu.
Temele de discuție abordate s-au referit la provocările și oportunitățile pentru România generate
de European Green Deal, protecția consumatorilor în serviciile financiare, antreprenoriat și timp
pandemic, educație în timpul și după pandemia COVID 19, altele.

Reabilitarea, consolidarea și modernizarea Corpului C2 (B), S+P+3E, săli de curs pentru
imobilul din Str. Mihail Moxa nr. 5-7
ASE anunță semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea, consolidarea și
modernizarea Corpului C2 (B), S+P+3E, săli de curs pentru imobilul din Str. Mihail Moxa
nr. 5-7, sector 1, mun. București cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională
Bucureşti-Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la
nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin
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Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv
în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței
învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice
competitive.
Proiectul „Consolidarea, reabilitarea si modernizarea Corpului B, S+P+3E, săli de curs,
cod SMIS 123788” va fi derulat în perioada 12.10.2020 – 31.01.2023, cu o valoare totală de
23.855.619,84 RON din care finanţarea nerambursabilă este de 23.378.507,44 RON.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale
universitare și echiparea clădirii Corp C2 (B), din str. Mihail Moxa 5-7, sector 1, aparținând
Academiei de Studii Economice din București, pentru asigurarea creșterii relevanței
învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice
competitive.
Activități de internaționalizare
Participarea ASE București la Worldwide College Tours - Virtual College and University
Fair
În perioada 5 - 9 octombrie a.c., ASE, în cadrul proiectului FDI, a participat la târgul virtual de
oferte educaționale Worldwide College Tours. În cadrul evenimentului au fost promovate
programele de studii cu predare în limbi străine precum și programele de MBA derulate de către
universitatea noastră. Evenimentul s-a bucurat de participarea a peste 2500 de persoane interesate
(studenți, părinți, companii de consultanță în domeniul alegerii carierei). Majoritatea
participanților au provenit din America de Nord.
Reuniune de lucru online cu reprezentanții Elsevier cu privire la funcționalitățile serviciului
Scival
În data de 14 octombrie a.c., a avut loc întâlnirea de lucru a prorectorului ASE responsabil cu
relațiile internaționale, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, cu domnul Shadi Awwad și doamna Oana
Stoian, reprezentanți ai Elsevier. Întâlnirea online a avut drept scop prezentarea serviciului Scival,
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dedicat evaluării performanței în domeniul cercetării a peste 13.000 de universități și instituții de
cercetare din 230 de țări. Serviciul permite identificarea productivității unei instituții în domeniul
cercetării, vizibilitatea rezultatelor obținute la nivel mondial și realizarea de analize pentru a
identifica domeniile în care impactul cercetării poate fi amplificat. Pe lângă prezentarea
funcționalităților serviciului, întrevederea a prilejuit și detalierea poziției ASE din perspectiva
performanței internaționalizării cercetării.
Erasmus Student Network ASE Bucharest a organizat împreună cu Biroul Erasmus+ al
ASE, în data de 16 octombrie, conferința “Exploring Erasmus+”
Agenda întâlnirii a inclus prezentări ale mobilităților de studii și de plasament, ale oportunităților
de internship oferite de AIESEC România, testimoniale ale studenților beneficiari ai programului
(10 invitați) și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Desfășurată pe platforma Zoom, conferința a
fost una de succes, cu 100 de participanți direcți. Întrucât platforma nu acceptă mai mult de 100
de participanți simultan, evenimentul a fost înregistrat și încărcat și pe platforma YouTube, unde
a avut 178 de vizualizări în aceeași zi.
Reuniune de lucru online cu reprezentatul QS Quacquarelli Symonds pentru Europa
Centrală și de Est
În data de 19 octombrie a.c., a avut loc întâlnirea online dintre prof. univ. dr. Marius Profiroiu,
prorector responsabil cu relațiile internaționale, și doamna Larisa Osipova din partea instituției
QS Quacquarelli Symonds, unul dintre principalii furnizori ai clasamentelor internaționale a
universităților. Întrevederea a avut ca scop informarea asupra serviciilor furnizate de
QS Intelligence Unit care pot sprijini dezvoltarea strategiei universității pentru creșterea
vizibilității și a poziției în clasamentele internaționale, furnizând detalii despre punctele slabe și
avantajele deținute de universitate.
Participarea ASE la Begin Online Edu Fair - North Africa (Algeria, Egypt, Morocco,
Tunisia)
În data de 20 octombrie a.c., ASE, în cadrul proiectului FDI, a participat la târgul virtual de oferte
educaționale Begin Online Edu Fair. Evenimentul, în cadrul căruia au fost promovate programele
de studii cu predare în limbi străine, precum și programele de MBA derulate de către ASE, a
urmărit diseminarea informațiile relevante către participanți din Algeria, Egipt, Maroc și Tunisia.
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La târg au participat peste 3000 de persoane interesate, iar în cadrul evenimentului online au fost
derulate două sesiuni de prezentare a ASE și a ofertei sale educaționale.
Reuniune de lucru online cu reprezentanții companiei americane Coursera
În data de 22 octombrie a.c., a avut loc întâlnirea de lucru a prorectorului ASE responsabil cu
relațiile internaționale, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prof. univ. dr. Ion Smeureanu, prorector
ASE cu dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică, prof. univ. dr. Marian Dârdală,
decan al Facultății CSIE, cu domnul Michael O’Neill, University Partnerships Director EMEA al
renumitei companii de educație online Coursera din Statele Unite ale Americii. Reuniunea a avut
loc în marja discuțiilor prospective ce au drept scop inițierea și derularea colaborării între ASE și
Coursera cu scopul implementării programului Coursera for Campus.
Întâlnire de lucru cu reprezentanții Universității de Economie din Varna, Bulgaria
În perioada 22 - 23 octombrie a.c., ASE a primit vizita domnilor prof. Vladimir Zhechev –
coordonator instituțional Erasmus Plus și Dr. Ilin Dimitrov – director al Centrului de Carieră al
UEV. În cadrul întâlnirii de lucru au fost trecute în revistă oportunitățile de cooperare între cele
două universități, prin participarea în comun la inițiativa Universităților Europene ale Comisiei
Europene, prin intensificarea mobilităților în cadrul acordului bilateral Erasmus Plus precum și
prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere care să deschidă calea dezvoltării de noi
parteneriate educaționale și de cercetare.
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În perioada 26 - 28 octombrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius, prorector ASE responsabil
relații internaționale, a participat în cadrul proiectului FDI la Conferința anuală online 2020
AACSB Europa, Orientul mijlociu și Africa.
În data de 28 octombrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius, prorector ASE a participat online
la lansarea clasamentului Times Higher Education pe anul 2021, pe domenii, unde ASE ocupă
poziția 401-500 pe domeniul Științe Sociale și locul 601+ pe domeniul Economie și Business la
nivel mondial.
USASE – în sprijinul studenților din anul I
USASE vine în sprijinul studenților din anul I cu o serie de informații despre viața de student,
prezentate într-un mod prietenos și adunate în singurul ghid complet realizat pentru studenții de la
licență, masterat și doctorat. Studenții pot găsi informații esențiale legate de activitățile didactice
pe care le vor desfășura, despre clădiri, cămine, burse, mobilități internaționale și oportunități de
angajare și anterprenoriat. De asemenea, studenții anului I au beneficiat de un training, organizat
de USASE și Senatul studenților, prin care aceștia au fost îndrumați cum să utilizeze eficient
platformele online.

A 6-a ediție a Revistei ASEciti
A apărut, și vă invităm să-l răsfoiți, cel de-al 6-lea număr al Revistei ASEciti, în paginile căruia
veți găsi informații utile, articole interesante, multă tinerețe și voie bună studențească.
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Ședințe CA online
•

În data de 5 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte: prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru
burse sociale aferente semestrului I, an universitar 2020 - 2021; cadrele didactice asociate
care vor desfăşura activităţi în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în
anul universitar 2020 - 2021; echivalarea gradelor didactice universitare pentru
specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor
desfășura activități didactice în regim plata cu ora în anul universitar 2020 - 2021;
reînmatricularea și redistribuirea de locuri la studiile universitare de licență și masterat;
componența Serviciului Cazare Studenți; repartizarea unui loc bugetat transmis ulterior de
MEC, la Școala Doctorală Contabilitate; redistribuirea de locuri la studiile universitare de
postdoctorat rămase neocupate în sesiunea septembrie 2020.

•

În data de 13 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte: evaluarea situației privind desfașurarea activităților
didactice față în față pentru perioada 28.09.2020 - 09.10.2020, luând în calcul evoluția
răspândirii noului coronavirus și stabilirea modalității de organizare a cursurilor și
seminariilor pentru perioada următoare; nota de fundamentare referitoare la petiția online
privind reducerea taxelor de școlarizare; raportul privind execuția bugetului de venituri și
cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01 - 30.06.2020;
graficul de susținere a lucrării de finalizare (disertație) pentru: MBA Româno-Canadian –
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octombrie 2020 și MBA Româno-Francez- noiembrie 2020; solicitarea cadrelor didactice
titulare din ASE în vederea desfășurării de activități didactice de predare la alte universități;
lista nominală cu studenții doctoranzi care solicită prelungirea studiilor universitare de
doctorat, pentru anul universitar 2020-2021; lista nominală cu studenții doctoranzi care
solicită prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2020 - 2021; lista nominală
cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale, pentru
anul universitar 2020 - 2021; actul adițional cadru privind prelungirea studiilor
postdoctorale, pentru anul universitar 2020 - 2021; lista cadrelor didactice evaluate în luna
septembrie 2020; modificarea componenței Comisiei de Etică; transformarea unor posturi
didactice auxiliare; scoaterea la concurs a unor posturi vacante; încheierea unui parteneriat
cu Altex România SRL;
•

În data de 15 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia a fost discutată
și aprobată redistribuirea, pentru semestrul I, an universitar 2020 - 2021, a locurilor
finanțate de la bugetul de stat, rămase neocupate, în urma înmatriculării către programele
la care există studenți care îndeplinesc condițiile de ocupare a acestora.

•

În data de 20 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte:
I. Având în vedere dispozițiile Ordinului comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi
Ministrului Sănătăţii nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, potrivit cărora:
1. Criteriul epidemiologic în baza căruia instituţiile de învăţământ superior vor urma unul
dintre cele 3 (trei) scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din
ultimele 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori).
2. La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori,
CJSU/CMBSU va realiza o analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie de
existenţa transmiterii comunitare în localitate şi de numărul de focare existente în unităţile
de învăţământ, respectiv în instituţiile de învăţământ superior din localitate, precum şi de
alte criterii de risc, CJSU/CMBSU va transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării
recomandarea ca instituţia de învăţământ superior să suspende activităţile didactice pentru
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de
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învăţământ (scenariul 3), acestea urmând a se desfăşura online/prin intermediul tehnologiei
şi al internetului, respectiv a fi reprogramate, în cazul celor care nu se pot desfăşura astfel.
3. Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului universitar
se va realiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
II. Având în vedere adresa DSP București nr. 28023/19.10.2020 potrivit căreia rata de
incidență cumulată calculată la 14 zile a avut o valoare de 3.02 în data de 18.10.2020 și
3.19 în data de 19.10.2020.
În temeiul Hotărârii Senatului ASE nr. 160/23.09.2020 cu privire la aprobarea scenariului
final privind desfășurarea activităților didactice, în semestrul I al anului universitar
2020 - 2021 activitatea didactică în cadrul ASE a fost organizată și desfășurată, în perioada
28.09.2020 - 20.10.2020, la toate programele de studii universitare și postuniversitare în
sistem online, cu următoarele excepții:
-

Program de studii universitare de masterat Comunicare în limba engleză pentru

predare şi cercetare economică (EDURES) – în sistem hibrid;
-

Program de studii universitare de masterat Antreprenoriat şi administrarea

afacerilor în domeniul energiei - în sistem hibrid;
-

Programele MBA Româno-Canadian și MBA Româno-Francez INDE organizate

de Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri) - în sistem hibrid;
-

Program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională

continuă Strategic Hospitality Management – cu prezență în campus.
În conformitate cu adresa Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București nr.
28023/19.10.2020, potrivit căreia rata de incidență cumulată, calculată la 14 zile, a fost de
3,19 în data de 19.10.2020 și în baza prevederilor Ordinului comun al MEC/MS nr.
5487/1494 și a autonomiei universitare – CA a propus organizarea și desfășurarea online a
activității didactice, pentru următoarele două săptămâni (20.10.2020-03.11.2020) și la
programele sus menționate urmând ca modalitatea de desfășurare a activității didactice să
fie analizată ulterior, în funcție de evoluția epidemiologică existentă la nivel național și
local.
•

În data de 21 octombrie a.c., a avut loc ședința CA pe platforma Zoom, în cadrul căreia au
fost discutate și aprobate următoarele puncte: informare privind incidentul de securitate
cibernetică produs în perioada 2-3 octombrie 2020, în cadrul Academiei de Studii
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Economice din București; scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, pe
perioada nedeterminată, în semestrul I, anul universitar 2020-2021; scoaterea la concurs
a posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, în semestrul I, anul universitar
2020-2021; informare privind rezultatul concursului de Director General Administrativ;
lista candidaților admiși la taxă- Facultatea Bucharest Business School- Program de studii:
MBA Romano - Francez INDE; repartizarea fondului de burse pentru semestrul I, an
universitar 2020-2021; solicitările cadrelor didactice titulare din ASE, în vederea scutirii
de la plata taxei de școlarizare la Programul de formare psihopedagogică în regim
postuniversitar, nivel I și II, an universitar 2020 - 2021; solicitarea cadrelor didactice
titulare din ASE în vederea desfășurării de activitați didactice de predare la alte universități;
aprobarea modificării listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități în
cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020 - 2021; lista
autorilor propuși pentru recompensarea efortului suplimentar de a scrie articole în reviste
cotate Web of Science sau indexate Scopus; acordarea diplomei „Opera Omnia" și
„Georgescu Roegen" autorilor articolelor care au fost publicate în reviste editate în
străinătate și cotate Web of Science sau indexate Scopus; amânarea plății burselor
susținute de Association of Business Service Leaders pentru studenții programului de
masterat „Business Service"; modificarea Metodologiei privind alegerea reprezentanților
studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative,
deliberative și executive; încheierea unui protocol cu Consiliul Județean Giurgiu; comisia
de vot privind alegerea membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat al
ASE; componența comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea
noiembrie 2020, pentru fiecare școală doctorală; temele de cercetare scoase la concurs
pentru admiterea la studii universitare de doctorat; suplimentarea cifrei de școlarizare
pentru studiile universitare de doctorat cu 2 (două) locuri; realocarea a 3 locuri
disponibilizate de la Școala Doctorală Informatică la Școala Doctorală Economie II (l loc),
Management (1 loc), Marketing (1 loc); numărul de gradații scoase la concurs pentru
anul universitar 2020-2021 și repartizarea acestora pe facultăti și departamente; calendarul
concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în anul universitar 2020 - 2021, pentru
personalul didactic de predare; aprobarea răspunsului CA la memoriul depus de către
Sindicatul Academica; cuantumul normei de hrană zi/student, care se acordă în condițiile
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unei eventuale carantinări în cămine a studenților; rapoartele întocmite de Biroul de control
al ASE; rezultatele evaluărilor unor cadre didactice; transferul unor posturi din structura
tehnico-administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi vacante din structura tehnicoadministrativă; aprobarea nomenclatorului arhivistic - ediția 2020; modificarea BVC
pentru anul 2020; informare cu privire la semnarea Contractului colectiv de muncă;
consultări privind procedura de examinare pentru sesiunea din ianuarie-februarie 2021,
studii universitare de licență și masterat; fundamentarea BVC 2021; informare privind
desfășurarea activităților didactice în sistem online la toate programele de studii.
•

În data de 27 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute
și aprobate următoarele puncte: scoaterea la concurs a unui post vacant din structura
tehnico-administrativă; acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar;
calendarul desfășurării concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul
auxiliar; nota privind organizarea examenelor sau concursurilor de promovare a
personalului didactic auxiliar și nedidactic; calendarul organizării examenelor sau
concursurilor de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic.

•

În data de 29 octombrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte: nota de fundamentare privind suplimentarea fondului de
burse sociale; nota privind acoperirea cheltuielilor pentru norma de hrană; încheierea
actului aditional nr.1 la Protocolul nr.10850/2009, încheiat cu Corpul Experților Contabili
și Contabililor Autorizați din România (CECCAR); acordarea salariului diferențiat pentru
cadrele didactice care desfășoară activități didactice suplimentare la disciplinele
Microeconomie și Matematică; referatul privind aprobarea finanțării participării unor cadre
didactice titulare în ASE la programele de formare psihopedagogică organizate în regim
postuniversitar, nivel I și II, an universitar 2020-2021; nota privind redistribuirea unui loc
finanțat de la buget de la programul de masterat anul II „Cibernetică și economie
cantitativă”, facultatea CSIE, la programul de masterat anul II „Comunicare de afaceri în
limba engleză”, facultatea REI; nota privind suplimentarea numărului de gradații de merit
pentru personalul didactic auxiliar din cadrul ASE.

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Președintele Consiliului de Administrație al ASE
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