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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 12/ decembrie 2022 
  

Gala USR, desfășurată în Aula Magna ASE 

În data de 1 decembrie a.c., s-a desfășurat, în Aula Magna a ASE, Gala Studenților, eveniment 

organizat de Uniunea Studenților din România. În cadrul acestuia, cei mai buni studenți au fost 

premiați pentru performanțele obținute în 2022. Din cele 12 premii acordate, patru au revenit 

studenților noștri, astfel:  

− Reprezentantul anului: Andra Mecu;  

− Performanță academică - Masterat: Cosmin-Alin Boțoroga;  

− Performanță academică - Doctorat: Marius Constantin;  

− Performanță antreprenoriat: Mihnea Stoian. 

Felicitări lor și tuturor premianților!  

http://www.ase.ro/
https://www.facebook.com/mecu.andra?__cft__%5b0%5d=AZXaHTz5Zbtryyoivv_-7AsPl2c6AgFzELFZWv__0bShyCAn8Uwdf5dPMnhz-r47x9Sdjujoa7XsdVDw285jW-2ZzmMUV8_d1ffnJOF33Z5i0CBnzJ9otWHnj0YxFrzaaKB7swn1KCLW5teCCS1QL_tK5eOKbVawnbTPbhB721xZUJRPLWJV4ShpX6M8Qs0Clrc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cosminalinbotoroga?__cft__%5b0%5d=AZXaHTz5Zbtryyoivv_-7AsPl2c6AgFzELFZWv__0bShyCAn8Uwdf5dPMnhz-r47x9Sdjujoa7XsdVDw285jW-2ZzmMUV8_d1ffnJOF33Z5i0CBnzJ9otWHnj0YxFrzaaKB7swn1KCLW5teCCS1QL_tK5eOKbVawnbTPbhB721xZUJRPLWJV4ShpX6M8Qs0Clrc&__tn__=-%5dK-R
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Vizită în Japonia 

La începutul lunii decembrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru 

relații internaționale, a reprezentat ASE într-o vizită Erasmus+ în Japonia. Programul vizitei a 

inclus activități pe linie academică, acțiuni legate de cunoașterea procesului de digitalizare și al 

acreditărilor internaționale în domeniul afacerilor, documentare la Universitatea Globis din Tokyo, 

precum și discuții cu reprezentanți ai mediul de afaceri nipon, Gil Granot Mayer și Lauren Bic Ha, 

Vicepreședinți ai Institutului de Știință și Tehnologie Okinawa (OIST), despre posibilitatea 

organizării unor stagii de cercetare finanțate de guvernul japonez la OIST pentru stagiarii români 

de la ASE. Prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu a avut discuții de lucru cu E.S. Dl. Ovidiu 

Dranga, Ambasadorul României în Japonia, dar și cu studenți japonezi, doctoranzi la ASE, și 

reprezentanți ai diasporei românești din Tokyo.  

     
 

Schimb de experință între ASE și EDC Paris 

În perioada 5-10 decembrie a.c., studenții de la ASE – Facultatea de Relații Economice 

Internaționale, programul de masterat „Logistică internațională”, și studenții de la EDC Paris 

Business School, au desfășurat activități didactice comune la hub-ul educațional ASE Covasna 

și schimburi de experiență profesională la companii din Brașov, Covasna, Ploiești. Vizita 

studenților francezi s-a efectuat în cadrul proiectului „Resilient and Sustainable Supply Chains- an 

Eastern European Perspective", care are obiectivul de a aprofunda cunoștințele și competențele în 

domeniul logistic. 
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Târgul locurilor de practică în ASE 

În data de 6.12.2022, a avut loc în Clădirea „Ion N Angelescu” Târgul locurilor de practică CIG, 

organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune cu scopul de a facilita accesul 

studenților de anul II la un stagiu de practică. Au participat la acest eveniment parteneri de top din 

mediul de afaceri: Deloitte, KPMG, PricewatherhouseCoopers, BDO România, Contexpert 

Consulting, Huawei, Mazars, Ottobroker, PKF Finconta, Process Solutions, RMS România, 

Societe Generale Global Solution Centre, Tenneco (Former Federal-Mogul), TPA România, 

precum și Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune. Partenerii din mediul 

de afaceri s-au bucurat de interacțiunea cu cei peste 200 de studenți participanți, de energia și 

interesul lor, comunicându-ne că vor fi întotdeauna alături de studenții noștri și îi vor însoți în 

călătoria provocatoare spre o carieră de succes. 

 
 

 

Premiul Academiei Române pentru „Monografia statistică a ASE” 

În data de 7 decembrie a.c., Academia Română a decernat Premiul „Petre S. Aurelian” pentru 

lucrarea: „Monografie statistică a Academiei de Studii Economice Bucureşti. 100 de promoţii 

de absolvenţi” (vol. I-II), scrisă de un colectiv de autori: Nicolae Istudor (coordonator), Emilia 
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Gogu, Alexandru Isaic-Maniu, Dumitru Miron şi Ion Vorovenci, apărută la Editura ASE în anul 

2020. Premierea a avut loc în cadrul Ceremoniei de decernare din Aula Academiei Române. 

Felicitări laureaților acestui prestigios premiu și întregii comunități a Academiei de Studii 

Economice din București, ai cărei reprezentanți au contribuit la realizarea acestui ambițios proiect 

editorial! 

                      
 

Amfiteatrul ROMGAZ din ASE, investiție pentru excelența în educație  

În data de 7 decembrie a.c., a avut loc inaugurarea Amfiteatrului ROMGAZ, în urma renovării 

și modernizării sălii de curs 2103 din Clădirea „Virgil Madgearu” - un proiect comun al ASE, prin 

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, Asociației Studenților în economie, afaceri și 

comunicare (ASEAC), și S.N.G.N Romgaz S.A (ROMGAZ). În urma investiției în valoare de 

300.000 lei, amfiteatrul nou inaugurat este un spațiu propice pentru desfășurarea activităților 

didactice, a prelegerilor universitare, a dezbaterilor științifice, într-un cadru prietenos, dotat 

corespunzător și adaptat arhitectural, tehnic și social la standarde actuale. La eveniment a 

participat, din partea conducerii ASE, prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector pentru relații 

cu mediul economico-social și viața studențească, Răzvan Popescu, Director General ROMGAZ, 

Bogdan Mihai Dumea, Secretar de stat - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prof. univ. 

dr. Grigore Ioan Piroșcă, decan al Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, cadre didactice, 

numeroși studenți, reprezentanți ai ROMGAZ. 
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Academia de Studii Economice din București, din nou Premiul EDUCAȚIA la Târgul de 

carte Gaudeamus Radio România 

Prezența dinamică a Editurii ASE și interesantele lansări de carte organizate de către aceasta în 

perioada 7 – 11 decembrie 2022 la cea de-a 29-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio 

România au fost recompensate și de această dată prin decernarea de către organizatori a 

Premiului „Educația”.  

Într-un adevărat maraton editorial, au fost lansate șase cărți dintre cele mai recente apariții ale 

editurii noastre, evenimentele fiind moderate de dna dr. Simona Bușoi, Directorul Editurii ASE, 

astfel: 

− Pe 7 decembrie, a fost lansată cartea „Excel aprofundat”, coordonator: Bogdan Ionescu, 

autori: Sînziana Rîndașu, Laura-Eugenia-Lavinia Barna, la eveniment participând, alături de 

autori, prof. univ. dr. Liliana Feleagă, Decanul Facultății de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune; prof. univ. dr. Mihai Florin, Directorul Departamentului de Informatică de Gestiune; 

Marius Scutaru, Customer Service Director, MHS Truck & Bus – importator vehicule 

comerciale MAN în România. 

− Pe 8 decembrie, a fost lansată cartea „Populismul. Analiză multidimensională”, autor: Marin 

Drămnescu, lucrarea fiind prezentată de prof. univ. dr. Mihai Milca, SNSPA, și conf. univ. dr. 

Filip Stanciu, Universitatea „Danubius” din Galați. La eveniment ne-a onorat cu prezența și 

distinsul prof. univ. dr. Septimiu Chelcea, de la Universitatea din București, care a adresat 

întrebări autorului. 

− Pe 9 decembrie, sub egida Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din 

București, a avut loc lansarea cărților „Drept roman”, autoare: Ionela Cuciureanu, și 
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„Criminologie”, autori: Teodor Manea și Horia-Șerban Tiugan. Invitați speciali, alături de 

autori: conf. univ. dr. Ovidiu-Ioan Dumitru, Decanul Facultății de Drept din cadrul Academiei 

de Studii Economice din București; prof. univ. dr. Mihai Bădescu, Academia de Studii 

Economice din București, Facultatea de Drept; lect. univ. dr. Ionuț Ciutacu, Universitatea 

„Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept. 

− Pe 10 decembrie, a avut loc lansarea unei cărți de educație financiară dedicată studenților ASE, 

dar și publicului larg: „Relația mea cu banii. Educația financiară de la știință la viața de 

zi cu zi”, coordonatoare: Andreea Stoian, autori: Cristiana Haica, Marius Dumitrenco-Keller, 

Filip Iorgulescu, Nicoleta Vintilă, Radu Ciobanu, Cosmin Octavian Cepoi, Aurora Dina 

Manolache, Andreea Draghia, Adrian T. Mitroi. Alături de cei 10 autori au participat la 

eveniment prof. univ. dr. Ionela Costică, Decanul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și 

Burse de Valori, conf. univ. dr. Lucian Țâțu, Directorul Departamentului de Finanțe, prof. univ. 

dr. Gabriela Anghelache, Academia de Studii Economice din București, prof. univ. dr. Laura 

Obreja-Brașoveanu, Academia de Studii Economice din București. 

− Pe 11 decembrie, a avut loc lansarea cărții „Ergonomie organizațională”, ediție revăzută și 

adăugită, coordonatori: Aurel Manolescu, Alecxandrina Deaconu, Cosmin Dobrin. Au 

prezentat lucrarea prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu, Departamentul de Management, 

Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din București; euring dr. ing. dipl. 

Dragoș-Răzvan Popa, Președintele Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) și 

al Societății Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți; dr. psiholog Raluca Iordache, Șef 

Laborator Ergonomie la Institutul Național de Protecția Muncii. 

Mulțumim tuturor autorilor și tuturor participanților la evenimentele organizate de Editura 

ASE în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus! 
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Gala Excelenței în ASE, ediția a VI-a 

În data de 8 decembrie a.c., în Aula Magna a avut loc Gala Excelenței Academiei de Studii 

Economice din București, editia a VI-a. În cadrul acestui eveniment, deschis de către prof. univ. 

dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și moderat de prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector 

pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească, au fost acordate 10 premii de 

excelență pentru activitatea de cercetare, educațională, de voluntariat, internaționalizare și 

administrativă, desfășurată în ultimul an de către membrii comunității academice; totodată, a fost 

acordat și un premiu special pentru Compania anului. Laureații Galei Excelenței, ediția 2022, sunt: 

− Premiul de Excelență pentru Cercetătorul anului – prof. univ. dr. Dan Gabriel Anghel; 

− Premiul de Excelență pentru Voluntarul anului – Iliana Caragea (Facultatea de Cibernetică, 

Statistică și Informatică Economică, anul II, masterat); 

− Premiul de Excelență pentru activitatea de cercetare științifică – Laura Eugenia Barna  

(doctorand, Școala doctorală de Contabilitate);  

− Premiul de Excelență pentru activitatea de cercetare științifică – Alexandra Diana Chirescu 

(student, masterat la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului); 

− Premiul de Excelență pentru antreprenoriat – Mario Deacu (student la licență, anul III, 

Facultatea de Marketing); 

− Premiul de Excelență pentru susținerea dezvoltării Universității (compania Accenture 

Romania, partener din mediul de afaceri); 

− Premiul de Excelență pentru susținerea internaționalizării Universității – Cosmin Alin 

Boțoroga (student doctorand, Școala Doctorală de Economie și Afaceri Internaționale); 

− Premiul de Excelență pentru activitatea de voluntariat și reprezentare – Sindicatul Studenților 

din Cibernetică, asociație studențească; 
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− Premiul de Excelență pentru cea mai bună echipă de cercetare – prof. univ. dr. Luminița 

Constantin; 

− Premiul de Excelență pentru Salariatul anului – Marioara Fuior. 

Felicitări și mulțumiri tuturor laureaților!  

Evenimentul a fost organizat de către ASE, prin intermediul Direcției Relații cu Mediul de Afaceri 

și al Fundației ASE, având alături parteneri importanți din mediul de afaceri, cărora le mulțumim 

pentru susținere. Mulțumim și Corului ASE, care a adus printre noi spiritul sărbătorilor de iarnă, 

cu frumoasele colinde! 

 
 

Întâlnirea semestrială a studenților cu reprezentanții conducerii universității 

În data de 8 decembrie a.c., a avut loc Conferința semestrială a studenților cu reprezentanții 

conducerii universității. Întâlnirea a fost condusă și moderată de Rectorul ASE, prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, care împreună cu echipa de conducere a ASE a răspuns prompt întrebărilor și 

solicitărilor studenților, oferind soluții constructive sesizărilor formulate. Au fost dezbătute 

probleme legate de desfășurarea procesului didactic, pregătirea și organizarea probelor de 

verificare și a examenelor, probleme administrative, aspecte care țin de comunicarea dintre 



CA ‒ Buletin informativ nr.12/decembrie 2022  9 
 
 

studenți și cadre didactice. S-au formulat propuneri constructive și s-au luat decizii pentru a 

optimiza aspectele sesizate de către studenți. 

  
 

S-a încheiat prima etapă din Caravana Admitere ASE  

În prima săptămână din decembrie a.c., echipa ASE, formată din cadre didactice, studenți și 

reprezentanți ai Serviciului Marketing și Comunicare, a vizitat 24 de colegii și licee din: Constanța, 

Pitești, Ploiești și Slobozia, după cum urmează:  

− Constanţa: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”; Colegiul Național „Mihai Eminescu”; 

Liceul Teoretic „Ovidius”; Liceul Teoretic „Traian”; Colegiul Comercial „Carol I”; Liceul 

Teoretic „Decebal”; Liceul Teoretic „George Călinescu”; Colegiul Național Pedagogic 

„Constantin Brătescu”;  

− Piteşti: Colegiul Național „Ion C. Brătianu”; Colegiul Național „Zinca Golescu”; Colegiul 

Național „Alexandru Odobescu”; Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”; Liceul Teoretic „Ion 

Cantacuzino”;  

− Ploieşti: Colegiul Economic „Virgil Madgearu”; Colegiul Național „Mihai Viteazul”; Colegiul 

Național „Ion Luca Caragiale”;  Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”; Colegiul Național 



10                                                                                         CA ‒ Buletin informativ nr. 12/decembrie 2022 
 
 

„Nichita Stănescu”; Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”; 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”; 

− Slobozia: Colegiul Național „Mihai Viteazul”; Liceul de Arte „Ionel Perlea”; Liceul Pedagogic 

„Matei Basarab”; Liceul Tehnologic „Al. Ioan Cuza”.  

În toate colegiile și liceele vizitate, elevii au fost interesați de facultățile ASE și s-au bucurat că au 

avut ocazia să vorbească cu profesori și studenți de la universitatea noastră. Au aflat despre 

programele de studii și modalitatea de admitere la ASE, dar și despre ce oportunități de angajare 

au după finalizarea studiilor. Reprezentanții ASE au distribuit materiale informative care să vină 

în ajutorul viitorilor candidați la ASE. Mulțumim tuturor pentru implicare! 

 

 

 

  
 

Dezbateri privind competitivitatea învățământului superior 

Pe data de 8 decembrie 2022, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) a  organizat în cadrul proiectului „Calitate în 

învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului 
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românesc” (POCU-INTL), Conferința intitulată „Punți către viitor: propuneri de politici 

publice și măsuri sistemice pentru creșterea calității și competitivității învățământului 

superior din România”. Din partea ASE a participat prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, prorector 

cu activitatea de cercetare, inovare, dezvoltare. Evenimentul a avut ca scop promovarea 

rezultatelor cercetărilor din cadrul proiectului în rândul principalelor instituții cu atribuții în 

învățământul superior, al reprezentanților din universități și al diverselor structuri centrale și locale 

cu atribuții în elaborarea și implementarea politicilor publice, al studenților și al altor persoane 

interesate. UEFISCDI continuă astfel tradiția dezbaterilor pe aceste teme, pentru susținerea 

politicilor bazate pe studii relevante cu implicarea activă a tuturor reprezentanților interesati. 

 

Competiția de proiecte studențești „Digitalizarea în ASE”, ediția a III-a 

În perioada 1 noiembrie – 9 decembrie 2022, Academia de Studii Economice din București a 

organizat cea de-a treia ediție a competiției de proiecte studențești pe tema Digitalizarea în 

ASE. Fiecare facultate a avut oportunitatea de a organiza o competiție distinctă pornind de la tema 

principală dar valorificând propria misiune și competențele specifice, având la dispoziție un buget 

de 5.000 RON, alocat prin decizia Consiliului de Administrație. 

Proiectele înscrise în cadrul celor 11 secțiuni organizate de facultăți au fost prezentate fizic sau 

on-line, oferindu-le studenților oportunitatea de a interacționa și de a-și pune în valoare ideile și 

creativitatea, obiectivul tuturor fiind acela de dezvoltare a componentei digitale la nivelul 

facultăților, dar și în cadrul universității. Un număr de 81 de studenți au beneficiat de premiile 

oferite de către comitetele de selecție, ceea ce demonstrează că digitalizarea rămâne o temă 

importantă pentru studenții noștri, iar ideile valoroase și munca în echipă sunt recunoscute și 

apreciate. 

Conducerea universității încurajează inițiativele din partea studenților și își propune să ofere cât 

mai multe oportunități pentru valorificarea și transpunerea în practică a celor mai interesante 

proiecte și idei. Mulțumim tuturor celor care au asigurat buna desfășurare a acestui eveniment și 

felicitări tuturor premianților! 
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Conferința „Consilierea în carieră și profesiile viitorului” 

În data de 9 decembrie a.c., Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul ASE a organizat 

Conferința „Consilierea în carieră şi profesiile viitorului”, în cadrul proiectului „StudentASE! 

Echitate, Incluziune, Acces pentru studenţii ASE”, CNFIS-FDI-2022-033. Evenimentul a marcat 

și 8 ani de activitate a CCOC. Conferința s-a bucurat de succes, având peste 40 de participanți din 

mediul de afaceri, din centrele de consiliere din universități publice și private din București, Cluj, 

Craiova, Pitești, Târgoviște și Timișoara, dar și din comunitatea universitară, studenți și cadre 

didactice. Evenimentul s-a înscris în seria acţiunilor de promovare a bunelor practici în consilierea 

studenților și a dialogului dintre reprezentanţii universităţilor şi cei ai mediului socio-economic în 

vederea dezvoltării modalităților de consiliere pentru profesiile viitorului. 

 

  
 

 

ASE printre câștigătorii proiectului ROSE 

În perioada 9-10 decembrie a.c., a avut loc evenimentul ROSETHON, în cadrul Proiectului privind 

Învățământul Secundar (ROSE), https://www.rose-edu.ro/rosethon-bucuresti-2022/, implementat 

de către Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, 

organizat în colaborare cu Universitatea Politehnica din București.  

La eveniment au participat și 6 studenți, reprezentanți ai Academiei de Studii Economice din 

București: Alexandra Constantin, Cristina Banu, Denisa Naftănăilă, Daniela Sincu, Victor Chitiga 

și Mădălina Moncea. Aceștia au realizat, în echipe mixte cu alți participanți, proiecte de dezvoltare 

a sistemului educațional universitar în conformitate cu necesitățile studenților, ale cadrelor 

https://www.rose-edu.ro/rosethon-bucuresti-2022/?fbclid=IwAR3b-rSHObXDwJW5gNe8-3jg4PeNznwzduISRWXRdH61SYdjXd5Z0vGfmeU
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didactice, dar și ale reprezentanților mediului de afaceri, în corelare cu tendințele de dezvoltare în 

materie de inovație și tehnologie.  

Din echipa care a câștigat Premiul I a făcut parte și studenta Mădălina Moncea - doctorand în 

cadrul Școlii Doctorale de Management. Felicitări! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor 

Pe 9-10 decembrie a.c., a avut loc Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, eveniment 

organizat și găzduit de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. ASE a fost reprezentată de prof. 

univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, prorector pentru managementul economico-financiar. În urma 

întâlnirii, au fost aduse amendamente privind proiectul Legii Învățământului Superior, menite să 

stabilească structura, organizarea și funcționarea învățământului superior din România, precum și 

modul de desfășurare a procesului de educație, cercetare și formare. 

     
                                                                                Sursa foto: UAV Arad 
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O nouă serie de Cursuri de prim ajutor de bază în ASE 

În data de 10 decembrie a.c., a avut loc la ASE un nou curs de prim ajutor de bază, adresat 

întregii comunități universitare a ASE: profesori, studenți, personal didactic auxiliar și 

administrativ. Cursurile sunt organizate împreună cu Fundația pentru S.M.U.R.D., partenerii noștri 

în cadrul Proiectului ”Academia SpEranței – Voluntariat din Iubire pentru Viață”. Felicitări 

doamnei prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, coordonator al Proiectului ”Academia SpEranței”, 

pentru efortul neobosit de a organiza aceste cursuri salvatoare de vieți omenești, și absolvenților 

cursului pentru dorința de a ajuta, determinarea, curiozitatea și răbdarea cu care au învățat fiecare 

manevră de prim ajutor!  
 

 
 

 

Inaugurarea unui nou amfiteatru modernizat, în parteneriat ASE - ING 

În data de 12 decembrie a.c., ASE și ING au inaugurat, după finalizarea lucrărilor de 

modernizare, Amfiteatrul 3M2 din Clădirea „Paul Bran” (Moxa). Este o investiție de 60000 de 

euro, realizată prin implicarea substanțială a Fundației ASE, care a presupus atât renovarea 

amfiteatrului (lucrări ample de refacere a pereților, repararea suprafeței podelei, înlocuirea 

covorului PVC cu unul de trafic intens, ignifug și antibacterian, a mobilierului cu unul durabil din 

structură metalică, a circuitelor electrice și a aparaturii electrice, a jaluzelelor și înlocuirea 

scaunelor), cât și dotarea acestuia cu cele mai moderne dotări. Cu ajutorul acestor facilități, atât 

studenții, cât și profesorii beneficiază de cele mai înalte standarde de acces la educație!  

La inaugurarea amfiteatrului au fost prezenți prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, 

Mihaela Bitu, CEO ING Bank Romania, prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector pentru 

relații cu mediul economico-social și viața studențească, cadre didactice și studenți. 
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Interviu cu prof. univ. dr. Răzvan Bologa 

În data de 13 decembrie a.c., Edupedu.ro a publicat un substanțial interviu cu prof. univ. dr. 

Răzvan Bologa, din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, unul 

dintre inițiatorii opționalului „Robotica și Viața”, aprobat de Ministerul Educației pentru anul școlar 

2023-2024. Cursul opțional este util elevilor care doresc să învețe într-un mod interdisciplinar  elemente 

ce țin de disciplinele matematică, informatică, fizică, biologie, dar și sustenabilitate. Vă invităm să 

parcurgeți interviul, accesând pagina articolului de pe Edupedu.ro.  

 

Prezență ASE la Gala municipiilor 2022 

În data de 14 decembrie a.c. a avut loc la Opera Română ediția a VI-a a Galei municipiilor, 

eveniment organizat de Asociația Municipiilor din România, desfășurat sub Înaltul Patronaj al 

Președintelui Românei. Gala a fost organizată în parteneriat cu Consiliul Național al Rectorilor. Din 

partea ASE a participat prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul 

economico-social și viața studențească. Prof. Dorel Mihai Paraschiv a oferit Premiul pentru 

Antreprenoriat și Premiul pentru Guvernare locală participativă. 

https://www.edupedu.ro/cum-te-ajuta-robotii-sa-exersezi-si-sa-intelegi-matematica-si-fizica-interviu-cu-razvan-bologa-in-timp-ce-incerca-sa-faca-robotelul-sa-mearga-pe-o-linie-curbata-un-elev-incepea-fara-sa-stie-sa-in/?fbclid=IwAR3MVQ8QHcrTtD5GhIYtt3pMIj5Oiv3S8u3k_lj9WdrBtFZaiS-Z_LoW6d4
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Seminar organizat de Centrul de Studii Japoneze din ASE 

Pe 14 decembrie a.c., a avut loc seminarul aplicativ „Societatea japoneză contemporană II”, 

susținut de doamna Diana Tihan, director-adjunct al Direcției Asia-Pacific din Ministerul 

Afacerilor Externe, doctor în științe sociale. În cadrul seminarului, studenții și elevii de liceu 

prezenți au analizat valori și principii ale societății japoneze contemporane și modul în care acestea 

se aplică în comunicarea diplomatică și de afaceri.  

 

  
 

Sesiuni de instruire organizate de Biblioteca ASE  

În zilele de 14-15 decembrie a.c., Biblioteca ASE în parteneriat cu Elsevier B.V. a organizat două 

noi sesiuni de instruire online pentru accesarea platformei specializate SciVal. 

Platforma SciVal reprezintă un instrument analitic pentru evaluare și analiză bibliometrică și 

scientometrică a cercetării indexat în Scopus. SciVal oferă acces la date statistice privind 

performanța științifică, informații necesare pentru evaluarea cercetării, raportări instituționale, 

analize și tendințe în cercetare, rankinguri etc. 
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Piața Romană nr. 7 - tot mai aproape de finalizarea construcției 

În data de 15 decembrie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a efectuat obișnuita 

vizită lunară pe șantierul Piața Romană nr. 7, însoțit de șefi de structuri administrative, implicate 

în monitorizarea desfășurării lucrărilor la cele două obiective. În urma discuțiilor la fața locului s-

a ajuns la constatarea îmbucurătoare că lucrările merg în ritmul convenit și asumat inițial, cu 

speranța finalizării tuturor lucrărilor la sfârșitul lunii martie, conform planului inițial. 

 

  
 

Participarea Rectorului ASE la Conferința „Sustainable Agriculture and Rural 

Development III” organizată de Institutul de Economie Agrară din Belgrad, Serbia 

În perioada 15-16 decembrie a.c., avut loc Conferința internațională cu titlul „Sustainable 

Agriculture and Rural Development III”, organizată de Institutul de Economie Agrară 

din Belgrad, Serbia. La eveniment a participat, în calitate de key-note speaker, Rectorul ASE, prof. 

univ. dr. Nicolae Istudor, care a vorbit, prin platoforma Zoom, despre provocările din domeniul 

agriculturii și dezvoltării rurale din ultimii ani, despre necesitatea de a sprijini lucrătorii din 

domeniu pentru depășirea dificultăților întâmpinate, dar și despre parteneriatul dintre ASE și 

Institutul de Economie Agrară din Belgrad pe linie de cercetare științifică și inovare, colaborare 

care durează de mai bine de 15 ani. 
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Platformă online destinată absovenților universității  

În luna decembrie a.c., ASE a dezvoltat în colaborare cu Asociația Absolvenților Alumni ASE o 

platformă online destinată absolvenților universității, care va facilita accesul și interacțiunea 

dintre alumni, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor economice publice și private, parteneri 

externi organizației, dar și studenți, viitorii alumni! Platforma este dezvoltată în cadrul proiectului 

„Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)”. 

 

Vizite ghidate ale elevilor la ASE 

Pe parcursul lunii decembrie a.c., grupuri de elevi însoțite de cadre didactice de la Colegiul 

Economic „Delta Dunării” din Tulcea și Colegiul Național „Ion Neculce” din București au vizitat 

universitatea noastră pentru a se informa despre oferta educațională a facultăților ASE și 

modalitatea de admitere la programele universitare de licență pentru anul 2023. Elevii au primit 

materiale informative cu detalii despre procesul de admitere, facilități studențești, oportunități de 

dezvoltare personală și profesională și au vizitat spațiile din campusul din Piața Romană.  
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Activități de internaționalizare 

Pe parcursul lunii decembrie a.c., au avut loc mai multe activități de internaționalizare a ASE, 

dintre care: 

− Pe 9 decembrie a.c., workshopul „Diversitatea culturală în ASE”, la care au participat studenți 

de diferite naționalități, împărtășind tradiții, obiceiuri și experiențe specifice spațiului cultural 

din care provin. Evenimentul a fost co-organizat de Biroul de Relații Internaționale, Facultatea 

de Relații Economice Internaționale și Facultatea de Administrare a Afacerilor în limbi străine. 

  

− Sesiunea de informare despre bursele studențești oferite în Turcia pentru studenți, pe 12 

decembrie a.c., în sala „Virgil Madgearu”, prezentarea fiind susținută de către Semra Neșe 

Asan, expert în cadrul Departamentului Turcii de Pretutindeni. 
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Rezultate de excepție ale sportivilor ASE 

Pe parcursul lunii decembrie a.c., sportivii ASE au obținut rezultate de excepție: 

− Pe 2 decembrie a.c., a avut loc la Sebeş Openul Internaţional al României la şah, la care au 

participat 140 de jucători din România, Moldova şi Serbia. CSU ASE a fost reprezentat la 

această competiție de 5 sportivi: Vlad - Cristian Jianu, David Gavrilescu, Irina Bulmaga, Elena 

- Luminița Cosma și Alessia Ciolacu. Șahiștii Clubului Sportiv Universitar ASE au câștigat 

Openul Internațional al României atât la masculin, prin David Gavrilescu, cât și la feminin, 

prin Irina Bulmaga! Echipele CSU ASE au fost pe primul loc și la competiția de șah rapid și 

la cea de blitz. 

  

  

− Pe 6 decembrie a.c., a avut loc Gala Șahului Românesc, unde șase dintre sportivii CSU ASE 

s-au aflat în topul celor mai buni șahiști ai țării pentru a doua oară consecutiv: primele 3 șahiste 

din România în anul 2022 fiind toate sportive ale ASE: Irina Bulmaga, Alessia Ciolacu și 

Luminița Cosma; la masculin seniori, David Gavrilescu s-a clasat pe locul 2, urmat 

îndeaproape de colegii de echipă, Constantin Lupulescu și Mircea Pârligras; la juniori David 

Gavrilescu și Alessia Ciolacu s-au impus categoric în fața adversarilor. 
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− Prima etapă a Ligii Economistului, sezonul 2022-2023, s-a desfășurat pe 10 decembrie a.c. 

Liga Economistului este campionatul de fotbal inter-facultăți al Academiei de Studii 

Economice din București, cu echipe compuse din studenți și cadre didactice. O avancronică a 

noului sezon a apărut în presa sportivă, fiind disponibilă la: 

https://www.ziaruldesport.ro/articol_23155_zds_pg_0.htm . 

 
 

− În data de 12 decembrie a.c., ASE s-a bucurat de un debut impresionant al echipelor sale 

reprezentative în Campionatul Universitar de Baschet, care s-au impus împotriva echipelor 

Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Felicitări echipelor conduse de lect. 

univ. dr. Cristina Nae, lect. univ. dr Marian Zamfir (băieți) și lect. univ. dr Corina Dinciu (fete) 

și mult succes în etapele viitoare! 

−  

https://www.ziaruldesport.ro/articol_23155_zds_pg_0.htm
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Diploma de Excelență Opera Omnia 

  

Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, i-a fost acordată, în data de 19 decembrie a.c., 

Diploma de Excelență Opera Omnia a Institutului Național de Statistică pentru managementul 

academic și de cercetare științifică, asigurat Academiei de Studii Economice din București în 

condițiile actualelor crize.  

 
 

Interviu Rector ASE la DC News 

În data de 21 decembrie 2022, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a acordat un amplu 

interviu, timp de o oră, jurnalistului și analistul politic Bogdan Chirieac, la Interviurile DCNews, 

realizând un bilanț al evoluției și dinamicii Academiei de Studii Economice din București în anul 

2022. Interviul poate fi urmărit la https://www.youtube.com/watch?v=WIf1nSK-A2Q  

https://www.youtube.com/watch?v=WIf1nSK-A2Q
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Ședințe CA 

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

aprobate următoarele puncte: Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; 

actualizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022; Programul Operațional 

pentru anul 2023; lista de câștigători pentru Gala Excelenței, ediția 2022; Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele universitare de 

licență, anul universitar 2023-2024; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele universitare de masterat, anul universitar 2023-

2024; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

programele universitare de doctorat, anul universitar 2023-2024; Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de 

formare psihopedagogică, nivel I și II, anul universitar 2023-2024; Planurile de învățământ 

pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Expert 

vamal, Facultatea de Relații Economice Internaționale, an universitar 2022-2023; 

demararea procedurilor de înscriere în Registrul național al programelor postuniversitare 

și de validare a programului postuniversitar Expert vamal, în limba română, propus de 

Facultatea de Relații Economice Internaționale; Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică, anul 

universitar 2023-2024; numărul de locuri și a temelor scoase la concurs în cadrul 

concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2023-

2024; demararea procesului de validare și înscriere în RNCIS a calificărilor aferente 

programelor de studii universitare de masterat; organizarea școlilor de vară pentru anul 

universitar 2022-2023; acordarea salariilor diferențiate cadrelor didactice care desfășoară 

activități administrative, suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului; acordarea 
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salariilor diferențiate membrilor CA; rezultatele procesului de evaluare periodică a calității 

personalului didactic din cadrul ASE; solicitarea unui cadru didactic titular din ASE 

privind desfășurarea de activități didactice de predare la o altă instituție; aprobarea 

organizării şcolilor de vară pentru anul universitar 2022-2023; aprobarea prelungirii 

perioadei de înmatriculare a cetățenilor pe cont propriu valutar și a bursierilor statului 

român din țări non-UE până la data de 09 Ianuarie 2023; aprobarea inițierii proiectului cu 

titlul „Romania Regular Economic Report & Country Climate Development Report”; 

aprobarea implicării în activitățile în interesul universității a studenților din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București; aprobarea desființării, începând cu anul 

universitar 2023-2024, a următoarelor programe de studii universitare de masterat 

profesional: MBA Româno-German ”Management antreprenorial”, București, în limba 

germană,  IF, domeniul Administrarea afacerilor; Management și marketing in turism, 

București, în limba română, IF, domeniul Administrarea afacerilor; Economie ecologică, 

București, în limba română, IF, domeniul Economie; aprobarea  planurilor de învățământ 

pentru cele două noi programe programelor de studii postuniversitare; aprobarea demarării 

procedurii de validare și înscriere în RNPP și plata taxei pentru validare și înscriere a 

calificării în RNPP, a programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă: Formare de formatori în domeniul financiar și Specializare în 

domeniul investigatiilor financiare şi criminalitătii economice organizate de Facultatea 

FABBV; probarea propunerilor de proiecte finanțate prin fondurile extracurriculare în anul 

2023; aprobarea afilierii ASE la asociația AMBA&BGA; aprobarea raportului de analiză 

a cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul POCU/2273/8/117946 și stabilirea 

măsurilor de soluționare; aprobarea privind declararea de catre salariatii ASE a activităților 

desfășurate în baza unor contracte individuale de munca încheiate cu alti angajatori. 

• În data de 12 decembrie a.c., a avut loc ședința CA pe platforma zoom, în cadrul căreia au 

fost discutate și aprobate următoarele puncte: componența comisiilor de concurs și 

contestații pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, 

semestrul I, anul universitar 2022-2023; componența comisiilor de concurs și contestații 

pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare pe perioadă determinată, semestrul I, 

anul universitar 2022-2023; Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului 

de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar și 
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nedidactic; taxa de școlarizare la programul de studii postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă Specializare în domeniul investigațiilor financiare și 

criminalității economice, organizat de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 

Valori; Nota de fundamentare privind închirierea unui spațiu Asociației Degustătorilor 

Autorizați din România (A.D.A.R) în baza acordului de parteneriat; încheierea unui 

parteneriat cu Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA; redistribuirea unui loc 

la buget – Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului; tariful de plata cu ora 

pentru activitățile didactice la programul postuniversitar „Drept penal al afacerilor”, 

Facultatea de Drept; cererea prof. univ. dr. Stoian Andreea Maria – de solicitare a susținerii 

de activități didactice la altă universitate în anul universitar 2022-2023; informare privind 

finalizarea procesului de achiziție a imobilului și terenului aferent, clădirea situată în Piața 

Romană nr. 8, sector 1, București; componența comisiei pentru îndeplinirea standardelor 

minimale pentru candidații înscriși la concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

pe semestrul I, anul 2022-2023;  

• În data de 13 decembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: modificare Comisiei de etică și deontologie universitară 

din cadrul Academiei de Studii Economice din București; aprobarea demarării procedurii 

de validare și înscriere în RNCIS și plata taxei pentru validare și înscriere a calificării în 

RNCIS a două noi programe de studii universitare de masterat, forma de învățământ cu 

frecvență (IF), organizate în cadrul Facultății Cibernetică, Statistică și Informatica 

Economică: Tehnologii Informatice pentru Ingineria Datelor, program desfășurat în limba 

română; Applied Data Analytics, program desfășurat în limba enegleză; 

aprobarea  planurilor de învățământ pentru cele două programe de studii universitare de 

masterat; aprobarea demarării procedurii de evaluare externă pentru încadrarea în domeniul 

CSIE (domeniul acreditat), a două programe de studii universitare de masterat; aprobarea 

modificării componenţei comisiilor de concurs și contestații pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2022-2023; 

aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, de la FABIZ franceza, la FABIZ engleză. 

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

și aprobate următoarele puncte:  aprobarea listei specialiștilor din mediul de afaceri care 

vor desfășura activități cu studenții, în vedere organizarea de seminarii și workshop-uri cu 
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mediul de afaceri, pe tema “BECOMING A LEADER”; aprobarea prelungirii duratei 

contractului de muncă  cu 1 an, unor asistenti de cercetare științifică, cu respectarea 

prevederilor din contractul individual de muncă; aprobarea acordării salariilor diferenţiate 

cadrelor didactice care desfășoară activități administrative, suplimentare față de cele 

prevăzute în fișa postului; aprobarea acordării salariului diferențiat pentru personalul 

didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2023; aprobarea transformării unor posturi din 

structura administrative: aprobarea transferului unor posturi administrative; aprobarea 

scoaterii la concurs a unor posturi din structuri administrative; aprobarea acordării 

indemnizației pentru titlul științific de doctor unui angajat ASE.  

 

Dragi colegi,  

Încheiem cu rezultate foarte bune  încă un an de activitate împreună, în care am fost și am 

acționat ca o comunitate academică unită prin temeinicia valorilor noastre comune, puternică 

și dedicată exemplar progresului universității noastre.  

Academia de Studii Economice din București rezistă cu fruntea sus tuturor provocărilor, nu 

puține, nici simple, pe care dinamica de tot felul ni le ridică.  

Sunt mândru că împreună am găsit soluții și motivații, astfel încât studenții noștri să beneficieze 

de cele mai bune condiții de învățare și de formare ca buni cetățeni ai României. 

Vă mulțumesc cordial, în numele colegilor din Consiliul de Administrație și al meu, personal, 

pentru maturitatea cu care dumneavoastră acționați în familia ASE și vă doresc să continuați 

la fel în anul 2023, un an cu o semnificație specială pentru Alma Mater.  

Este anul 110 al existenței noastre, pe care vă invit să-l sărbătorim cu bucuria de a fi cea mai 

bună universitate economică a țării și cu încrederea în viitorul nostru și al tinerilor frumoși și 

responsabili care ne sunt studenți! 

Vă doresc sănătate, noroc și bucurii împreună cu cei dragi! 

Sărbători fericite! 

La Mulți Ani, dragi colegi!   
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Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 

 






