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MODALITATEA DE ÎNCEPERE A SEMESTRULUI al II-lea
Conform Hotărârii Senatului universitar al ASE din 1 februarie a.c. privind Modalitatea de
organizare și desfășurare a activităților didactice la toate programele universitare,
semestrul al II-lea a început luni, 21 februarie a.c., astfel:
-

Programele universitare de LICENȚĂ - în format integral ONLINE, având în vedere rata
de incidență crescută din București, până la scăderea acesteia sub 6 la mie. Conducerea
ASE va anunța în timp util trecerea la activitatea în format FIZIC, imediat ce contextul
sanitar o va permite.

-

Programele BUCHAREST BUSINESS SCHOOL respectă același principiu al ratei de
incidență sub 6 la mie.

-

Programele universitare de MASTERAT, DOCTORAT și POSTUNIVERSITARE se
desfășoară integral ONLINE tot semestrul.

Cadrele didactice și studenții vor accesa periodic site-ul instituțional, pagina oficială de Facebook,
pagina de student și e-mailul instituțional pentru informații curente privind desfășurarea
activităților didactice.

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat la o întrevedere de lucru cu
Premierul României
În data de 1 februarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a participat la
întrevederea de lucru a Premierului României, dl. Nicolae Ciucă, cu rectori ai universităților
membre ale Consorțiului Universitaria, pe tema oportunităților de finanțare oferite prin Planul
CA ‒ Buletin informativ nr. 2/februarie 2022

1

Național de Redresare și Reziliență și alte surse europene, destinate susținerii învățământului
tehnic superior și creării de hub-uri digitale. La întâlnire au participat prof. univ. dr. Sorin Mihai
Cîmpeanu, Ministrul Educației, Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării și alți
reprezentanți ai ministerelor de resort. Consultările au avut în vedere extinderea sferei de aplicare
a reformei din PNRR – crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic
superior, cu un buget de 338 milioane de euro, astfel încât de aceste fonduri să beneficieze atât
universități, cât și licee cu profil tehnic. Ministerul Educației, în consultare cu reprezentanți ai
Consorțiului Universitaria, va elabora un ghid care să definească în detaliu modalitatea de
implementare a acestei reforme, astfel încât să fie implicate unități de învățământ profesional și
tehnic, inclusiv dual, universități tehnologice, agenți economici și unități administrativ-teritoriale,
alți parteneri naționali/europeni (clustere de învățământ dual).
A fost analizată extinderea componentei din PNRR – Suport pentru sectorul privat, cercetare,
dezvoltare și inovare și la marile universități, astfel încât pentru bugetul de 500 de milioane de
euro al acestei componente să poată aplica marile universități cu profil informatică și cibernetică,
nu doar cele tehnice.

Delegația conducerii ASE la Toulouse
În perioada 2-6 februarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor și prof. univ. dr.
Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, au efectuat o vizită de lucru la
universități din Toulouse, Franța, în cadrul bunelor relații de cooperare educațională și științifică
dintre universități şi au participat la o serie de întâlniri, astfel:
-

Vizită la Institutul de Științe Politice din Toulouse (http://www.sciencespo-toulouse.fr/),
instituție cu care ASE a semnat recent un acord Erasmus +. Delegația ASE a avut o întâlnire
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cu prof. univ. dr. Jean Michel Eymery Douzans, directorul institutului și Președintele EGPA
(European Group of Administration);
-

Vizită de lucru la Université Toulouse-I-Capitole (https://www.ut-capitole.fr/). Delegația ASE
s-a întâlnit cu Hugues Kenfack, Președintele Universității Toulouse Capitole 1, și cu echipa sa
de management. S-a convenit reluarea relațiilor tradiționale de colaborare dintre cele două
universități, cu semnarea, în perioada imediat următoare, a unui acord Erasmus+;

-

Vizită la Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (https://www.univ-toulouse.fr/) și
întâlnire cu Philippe Raimbault, Președintele universității, în cadrul căreia au fost stabilite
bazele unei viitoare relații de colaborare în domeniul inteligenței artificiale și organizarea unor
stagii pentru cercetătorii din ASE pe domenii de interes, urmând ca în viitorul apropiat să fie
semnat un MoU între cele două universități.

Oferta de mobilități Erasmus + pentru anul 2022-2023
În data de 3 februarie a.c., Direcția Relații internaționale a organizat o sesiune de întrebări pe
Zoom privind procesul de înscriere pentru mobilitățile Erasmus+ din anul universitar 2022-2023
cu studenții interesaţi să acceseze aceste mobilități. Detaliile oferite au fost legate de perioada de
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înscrieri, modalitatea de a călători și a studia în străinătate, lista de destinații, condițiile de
participare, reprezentanții Direcției Relații internaționale punând la dispoziția studenților un ghid
de candidatură.

Palatul ASE iluminat în portocaliu. Ne alăturăm campaniei STOP CANCER!
ASE s-a alăturat campaniei de luptă împotriva cancerului, medicilor care ajută pe cei cu afecțiuni
oncologice, oamenilor de știință implicați în perfecționarea și eficientizarea metodelor de
tratament. Ne solidarizăm cu toți cei afectați de această boală și ne manifestăm SPERANȚA în
prevenţia, detectarea cancerului în fază incipientă şi tratamentul cât mai performant. Pe
4 februarie a.c., Clădirea PALATULUI ASE din Piața Romană a fost iluminată în portocaliu.
World Cancer Day este o inițiativă a The Union for International Cancer Control (UICC) și
mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituții și organizații din întreaga lume.
Una dintre modalitățile de a transmite publicului larg mesajul de luptă împotriva cancerului este
iluminarea în portocaliu a clădirilor din marile orașe. Ziua mondială de luptă împotriva cancerului
a fost organizată pentru prima dată în lume în anul 2006.

ASE este PARTENERUL ACADEMIC al primei ediții a Women in Data Science (WiDS)
DATATHON, susținut de Universitatea Standford
ASE este partener academic în concursul “WiDS DATATHON”, început pe 5 februarie a.c., sub
egida Standford University, cu tema „Climate Change & Energy Justice”. ASE participă cu 40
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de studenți la acest concurs. Soluțiile oferite de participanți vor putea contribui la ameliorarea
problemelor asociate schimbărilor climatice, cu accent pe securitatea energetică.
În panelul de deschidere key-note speaker a fost prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector
responsabil cu Relațiile cu mediul economico-social și viața studențească. Concursul WiDS
Datathon este gândit astfel încât să încurajeze îmbunătățirea performanțelor și abilităților din
domeniul Data Science, indiferent de nivelul de cunoștințe de specialitate al participanților, în
cadrul unei competiții globale. Organizați în echipe de maximum patru persoane, studenți și
profesori, participanții au fost provocați să-și folosească creativitatea și abilitățile de Data Science
pentru a construi, testa și explora soluții pentru o temă de studiu cu impact social, pe baza unor
seturi de date puse la dispoziție de către Stanford University, Harvard University, MIT
Laboratory și Berkeley Laboratory. Participanții au fost studenți, profesori, lucrători
guvernamentali, membri ai ONG-urilor sau membri ai altor industrii, singura condiție fiind ca cel
puțin jumătate din fiecare echipă să fie de gen feminin. Succes echipelor noastre!

Prezentarea cărții „Modelul economic românesc în UE România-Orizont 2040”
La începutul lunii februarie a.c., Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale
(ASPES) a organizat prezentarea lucrării „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană
România – Orizont 2040”, apărută la Editura Economică, București, 2021, sub egida Academiei
Române – Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie, al cărei preşedinte este acad. Mugur
Isărescu, lucrare lansată în luna decembrie la Banca Națională a României.
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Lucrarea este coordonată de dr. ec. Constantin Boștină – președintele ASEPES, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor – Rectorul Academiei de Studii Economice din București și regretatul profesor
Gheorghe Zaman (1942-2021), membru corespondent al Academiei Române.
Având supratitlul „Să gândim dincolo de azi”, lucrarea reunește rezultate de cercetare, idei,
reflecții, experiențe practice sintetizate din mediul academic, universitar și de cercetare, din mediul
de afaceri și din cel financiar‐bancar, din societatea civilă, din lumea tinerilor întreprinzători,
studenți și elevi.
Parteneri la elaborarea lucrării au fost Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER),
Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Academia de Studii Economice din
București (ASE), Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al
Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS),
România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația
Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României
(CCIR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

https://www.money.ro/aspes-a-lansat-lucrarea-modelul-economic-romanesc-in-uniuneaeuropeana-romania-orizont-2040/
https://www.piatafinanciara.ro/aspes-a-lansat-lucrarea-modelul-economic-romanesc-in-uniuneaeuropeana-romania-orizont-2040/
http://www.economistul.ro/featured/lansarea-cartii-sa-gandim-dincolo-de-azi-modeluleconomic-romanesc-in-uniunea-europeana-romania-orizont-2040-34459/
ASE în clasamentul internațional Webometrics - Ranking Web of Universities
Academia de Studii Economice din București și-a continuat trendul ascendent, urcând pe a
patra poziție în România (din 98 de instituții evaluate), pe locul 518 la nivel european (din 5737
de instituții) și pe locul 1317 la nivel mondial (dintr-un total de peste 31.000 instituţii evaluate)
conform ediției din ianuarie 2022 a clasamentului mondial al universităților, realizat de
6
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Cybermetrics (Spania) - https://webometrics.info/en/Europe/Romania. Clasamentul mondial
Ranking Web of Universities este dedicat reflectării poziției universității în mediul online, pe baza
evaluării cu acuratețe a activităților desfășurate. Cele 3 categorii de indicatori analizați pentru
realizarea ediției ianuarie 2022 a clasamentului au fost:
•

vizibilitatea în mediul online a paginilor web ale universității (50% în scorul final al
universității);

•

numărul de lucrări științifice situate între primele 10% cele mai citate titluri, în cadrul a 27 de
domenii științifice (40% în scorul final al universității);

•

numărul cumulat de citări ale primilor 210 cei mai citați profesori/cercetători dintr-o
universitate (10% în scorul final al universității). Ierarhizarea din cadrul acestui top este
realizată pe baza datelor web accesibile publicului şi rezultatele sunt făcute publice în lunile
ianuarie şi iulie, în fiecare an.

Echipa de șah a CSU ASE a participat la Campionatul Internațional organizat de
Fundația Kasparov
În perioada 5-6 februarie a.c., Fundația Kasparov condusă de legendarul campion mondial Garry
Kasparov, a organizat un turneu internațional pentru universitățile din întreaga lume. Competiția
a adus laolaltă 146 de echipe de la peste 100 de universități. Studenții noștri au ocupat locul 18,
ASE a fost reprezentată la această competiție de echipa formată din: Gavrilescu David (Facultatea
de Relații Internaționale), Costachi Mihnea (Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în
limbi străine), Toma Radu-Cristian (Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
CA ‒ Buletin informativ nr.2/februarie 2022
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Economică), Fluerariu Radu-Cristian (Facultatea de Management), Șchiopu Andreea-Alexandra
(Facultatea de Drept), Popa Andrada (Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică), căpitan: lect. univ. dr. Georgescu Tiberiu-Marian. Felicitări pentru acest onorant loc
și mult succes în continuare!

Vizita Rectorului ASE pe Șantierul Piața Romană nr. 7
În data de 11 februarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a făcut vizita lunară pe
teren, la șantierul din Piața Romană nr.7, unde se înalță o clădire nouă, chiar lângă Palatul ASE,
cu spații ultramoderne, destinată cadrelor didactice și studenților universităţii și se restaurează
superba Casa Nanu Muscel. Lucrările decurg conform graficului, cu siguranță inaugurarea acestor
două clădiri va fi un punct central al realizărilor cu care Academia de Studii Economice din
București va marca 110 ani de la înființarea sa.
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Tablete gratuite pentru toți studenții ASE, beneficiari de burse sociale și burse sociale
ocazionale
Prin intermediul proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC pentru
studenții ASE, beneficiari de burse sociale și burse sociale ocazionale ID MYSMIS 150049”,
studenții au oportunitatea de a beneficia de o tabletă cu folosință gratuită împreună cu o cartelă
SIM 4G. Predarea a avut loc în perioada 14 – 18 februarie 2022, la parterul Clădirii Virgil
Madgearu (clădirea Ciberneticii), din Calea Dorobanților nr.15-17.

Întâlnire de lucru cu Primarul Capitalei
În data de 15 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
întâlnirea Primarului Capitalei, Nicușor Dan, cu rectori de universități de stat și private din
București. La întâlnire a fost prezent și ministrul Educației, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu.
Tema întâlnirii a fost colaborarea Primăriei Capitalei cu mediul universitar. Primarul Capitalei
și-a manifestat intenția de a avea o relație directă cu universitățile bucureștene, de a susține cu
prioritate autorizațiile și documentațiile de urbanism depuse de acestea, precum și proiectele pe
care mediul universitar le va lansa prin PNRR. Au fost identificate zone prioritare de extindere a
relației municipalității cu mediul universitar spre folosul capitalei și al absolvenților de învățământ
universitar din București.
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Competiția International Team Challege
Bucharest Business School (BBS) a organizat cea de-a II-a ediție a competiției International
Team Challenge care reunește studenți ai programului de studii EMBA Româno-Canadian și ai
Athena School of Management, Mumbai (India). Competiția a fost finalizată cu prezentarea
publică a rezultatelor proiectelor, în 17 februarie a.c.
În acest an au concurat cinci echipe, formate din studenți ai celor două programe de MBA, plus un
mentor, reprezentant al comunității EMBA. Provocările cu are s-au confruntat participanții înscriși
în competiție au fost: Building better for bees in Romania, Food waste behavior among Romanian
consumers, The biopharma revolution – is Romania a real competitor?, Wine tourism from
Romanian cultural heritage perspective, respectiv ROSIA MONTANA - NEW OBJECTIVE ON
ROMANIAN TOURISTIC MAP.
Comisia de evaluare a proiectelor a fost condusă de dl. prof. Aditya Singh (directorul Athena
School of Management) și a avut ca membri pe dl. conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat (decan
al BBS), dl. Ștefan Prigoreanu (EMBA Alumni, director al Millenium Insurrance Bank), dna.
Aureliana Popa (EMBA Alumni, COO al companiei Iceberg+) și dl. conf. univ. dr. Marcel Vulpoi.
Echipa de mentori a fost compusă din dna. Larisa Budaca (director Golden Tulip Victoria, EMBA
Alumni), dna. Monica Munteanu (EMBA Alumni), dl. Vlad Roșca (lect. dr. ASE, EMBA Alumni),
dna. Oana Cîrjan (EMBA Alumni) și dna. Maria Ionescu (CFO Mindit, EMBA Alumni), în timp
ce echipa de coordonare a fost alcătuită din conf. univ. dr. Mirela Nichita (EMBA și membră a
Consiliului facultății BBS), prof. Vaidehi Naphade (Athena School of Management) și conf. univ.
dr. Alin Angheluță (prodecan BBS).
Echipa câștigătoare a concursului a fost „ROSIA MONTANA - NEW OBJECTIVE ON
ROMANIAN TOURISTIC MAP”, compusă din Maria Ionescu (mentor), Diana Moise, Cosmin
Alexandru Cretescu, Janhavi Mahale, Anisha Pawar, Amruta Nair. Toți participanții la competiție
s-au bucurat de o experiență interculturală aparte, în care echipele de lucru s-au reunit, online, de
mai multe ori pe perioada proiectului pentru a lucra la soluția prin care să rezolve provocarea ce
le-a fost repartizată.
Scopul proiectului a fost să încurajeze colaborarea interculturală care să le ofere studenților acea
perspectivă globală prin care să poată genera soluții utile și aplicabile în mediul de afaceri.
Totodată, prin munca în echipă, studenții au putut face schimb de experiențe interculturale,
exersându-și, în același timp, și competențele de comunicare internațională.
10
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Demararea proiectului Startup Ingenium
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în
parteneriat cu Academia de Studii Economice din București (ASE) implementează în perioada
ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul Startup Ingenium, proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod My SMIS – 141114, proiect
cu o valoare totală de 9.681.623,31 lei (din care 9.661.301 lei finanțare nerambursabilă).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării în rândul
studenților prin susținerea înființării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu
potențial competitiv.
Grupul țintă vizat de proiect include și un număr de 250 de studenți din cadrul ASE București,
studenți din ciclul licență, masterat sau doctorat. Studenții care se vor înscrie în grupul țintă al
proiectului și vor finaliza cursurile de formare antreprenorială vor primi o subvenție de 200 lei și
certificate recunoscute la nivel național.
În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare profesională, stagii de practică și
mentorat și 26 persoane care vor participa în cadrul unui concurs de idei de afaceri vor
obține finanțări cuprinse între 40.000 euro și 60.000 euro (primele 13 planuri de afaceri care
propun 2 locuri de muncă vor obține 40.000 euro și primele 13 planuri de afaceri care propun 3
locuri de muncă vor obține 60.000 euro).
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CSU ASE - Secție de oină
Suntem bucuroși să anuțăm înființarea secției de oină a CSU ASE și afilierea oficială la Federația
Română de Oină, solicitarea fiind o consecință a colaborării foarte bune dintre cele două entități.
Astfel, au fost realizate activităţi de promovare a oinei la nivelul capitalei şi a fost asigurat suportul
tehnic necesar în vederea participării echipei la Campionatul Universitar. În acelaşi timp, ASE, în
colaborare cu federaţia, a iniţiat o activitate de promovare a oinei în cadrul mediului universitar
din Bucureşti, activitate la care au fost invitaţi toţi cei care doresc să practice acest sport.
Noul club sportiv îşi propune să pună bazele tradiţiei practicării oinei la nivelul academiei, atât
pentru competiţiile federaţiei, cât şi în mediul universitar. ASE a participat la cel mai recent
Campionat universitar de oină şi şi-a manifestat disponibilitatea de a fi prezentă şi la competiţia
de anul acesta, în cazul în care se va organiza. Felicitări pentru acest nou proiect, mult succes și la
cât mai mulți studenți pasionați care să se alăture unei astfel de inițiative și să obțină performanțe
cât mai bune!

Concursul național de robotică școlară Nextlab.tech a fost introdus anul acesta de Ministerul
Educației în lista oficială a olimpiadelor și competițiilor pe care le finanțează
Începând din acest an, Ministerul Educației a introdus în lista oficială a olimpiadelor și
competițiilor pe care le finanțează și concursul național de robotică școlară Nextlab.tech, al cărui
inițiator este prof. univ. dr. Răzvan Bologa, de la Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică din ASE. Felicitări pentru această reuşită! Interviul prof. univ. dr. Răzvan
Bologa acordat portalului edupedu.ro despre începuturile acestei inițiative și cum a devenit pe
parcurs o activitate atât de solicitată și de importantă în sfera concursurilor dedicate elevilor poate
fi citit aici

Felicitări echipei de robotică CSU ASE-Auto Vortex pentru rezultate foarte bune!
Conduși și coordonați de asist. univ. dr. Panea Ionuț Valentin, din cadrul ASE, tinerii noștri
talentați au reușit să învingă echipe puternice cu renume în domeniul roboticii, inteligenței
artificiale și dezvoltării software. Echipa de Robotică „CSU ASE-AutoVortex” a câștigat locul
II la Campionatul Internațional de Robotică din St. Petersburg și locul I la Campionatul
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Internațional de Robotică din Libia, cu acest rezultat putând participa la Campionatul
Mondial de Robotică, ce se va desfășura în SUA în perioada 3-12 mai. Felicitări campionilor!

Felicitări

colegilor

care

au

promovat

examenele

pentru

posturi

didactice!

În data de 21 februarie a.c., prima zi a noului semestru, reprezentanții Biroului Consiliului de
Administrație și ai conducerii Senatului universitar s-au întâlnit cu cele 43 de cadre didactice, care
au promovat concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în ASE, desfășurate recent.
Dintre aceștia, 10 au promovat în funcția didactică de profesor universitar, 17 - conferențiar
universitar, 9 - lector universitar și 7 - asistent universitar. Rectorul ASE și membri ai BCA i-au
felicitat călduros, le-a urat succes în activitatea didactică și de cercetare și multe împliniri
profesionale! Felicitări speciale și urări de bun venit se cuvin adresate celor 11 cadre didactice nou
integrate în comunitatea universitară a ASE, dintre care 7 sunt asistenți universitari.
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Acces gratuit la Writefull Premium - software specializat pentru redactare academică în
limba engleză
Academia de Studii Economice din București beneficiază în premieră prin intermediul Direcției
Managementul Cercetării și Inovării (DMCI) și al Bibliotecii ASE de acces online gratuit la
software-ul specializat Writefull Premium.
Writefull este un software avansat de corecție automată bazat pe cloud care prin intermediul
Inteligenței Artificiale (AI) corectează orice text științific redactat în limba engleză din punct de
vedere ortografic, gramatical, al vocabularului, structurii propoziției și multe altele. Utilizarea
acestui software crește eficiența și acuratețea scrisului academic. Pachetul software oferă acces la
trei produse: Writefull pentru Word, Writefull Revise și Writefull Cite.
Aplicația Writefull se instalează în procesorul de text Word, înregistrarea fiind obligatorie cu
o adresă de email instituțională de tipul @*.ase.ro.
Produsele Writefull Revise și Writefull Cite se pot accesa doar din campus, pe bază de IP
instituțional, accesând https://revise-ase-ro.writefull.ai, respectiv https://cite-ase-ro.writefull.ai.
Detalii pe pagina Bibliotecii la adresa https://biblioteca.ase.ro/resurse-electronice/platformespecializate/.
În parteneriat cu Writefull, a fost inițiată o serie de sesiuni în perioada februarie-martie pentru
accesarea Writefull având ca teme: Redactarea lucrării sau a tezei: recomandări privind limbajul
academic, Writefull pentru instituții: The New Generation of Academic Writing Help, sesiuni utile
cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, redactorilor și tuturor celor interesați de acuratețea
redactării textelor științifice (lucrări, teze, articole) în limba engleză.
Muzeul ASE a realizat interviul „Amintiri despre viitor”
În data de 24 februarie, Muzeul ASE a prezentat în social media instituțional un interviu cu titlul
„Amintiri despre viitor” luat de directorul Muzeului ASE, Toma Roman jr., președintelui
Agenției Spațiale Române (ROSA), prof. univ. dr. Marius Ioan Piso, cunoscut specialist pe plan
internațional în ceea ce privește spațiul cosmic. Tema interviului este despre cum devine lumea
astrelor un mediu atractiv pentru investitorii privați, ce tendințe de dezvoltare are „industria
spațială”, cum pot tehnologii de frontieră, folosite în cosmos, să capete utilități „absolut telurice”.
Pentru vizionarea interviului, puteți accesa linkul:
14
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Cum se poate afirma România în domeniul agrar?
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a acordat un amplu interviu online publicației
„Gândul” în cadrul ciclului de emisiuni „Gândul Green” despre cum se poate afirma România
în domeniul agrar și de ce, deși cifrele arată că România are un mare potențial agricol, nu este o
forță economică în acest domeniu. Ce implică dezvoltarea durabilă în agricultura noastră?
Interviul poate fi urmărit la https://www.youtube.com/watch?v=IKV1G6H_nvs

Ședințe CA
•

În data de 7 februarie a.c., a avut loc pe platforma Zoom, ședința CA online, în cadrul
căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: modificarea Procedurii privind
modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire, propriul circuit de intrare
și de ieșire a studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și
modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul ASE; modificarea Procedurii
privind gestionarea procesului de cazare a studenților în căminele ASE București în timpul
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anului universitar 2021-2022; Procedura privind cazarea în cămin a studenților aflați în
mobilitate Erasmus în ASE; rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul
2022; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în cadrul
programelor de studii universitare și postuniversitare pentru semestrul al II-lea, anul
universitar 2021-2022; lista proiectelor ce urmează a fi depuse de către ASE, în vederea
obținerii finanțării din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale, precum și lista
directorilor responsabili de fiecare proiect; componența Biroului Electoral al ASE; cererile
unor cadre didactice care solicită susținerea de activități didactice la alte universități,
semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022; dreptul de a deveni titular în cadrul Școlii
doctorale de Economie și afaceri internaționale pentru doamna Volintiru Clara-Alexandra;
transformarea unor posturi din structura administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi
din structura administrativă; retragerea salariului diferențiat unor angajați ASE;
suplimentarea comisiilor de examinare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria
2022-2024; referatul Departamentului de Statistică și Econometrie nr. 33/04.02.2022, cu
privire la modificarea statului de funcții al Departamentului de Statistică și Econometrie;
inițierea proiectului de cercetare nr. 187/07.02.2022, cu titlul ”Journey”, director de proiect
conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat; încheierea unui acord de parteneriat cu SC IPA
SA; încheierea unui acord de parteneriat cu SC OTP Consulting Romania SRL.
•

În data de 15 februarie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte: încheierea unui acord de colaborare cu Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”; inițierea unui proiect cu titlul „Cost Effective
Decision Making to Reduce and Prevent Groundwater Contamination to 2030
(EMPOVER.30); încheierea unui contract de închiriere cu Societatea VANTAGE
TOWERS SRL; redistribuirea a cinci locuri la programele postdoctorale de cercetare
avansată; inițierea unui proiect cu titlul „DIGITAL4Business – Master Programme
project - lect. univ. dr. Cătălina Chinie; raportului final al comisiei de cercetare disciplinară
prealabila a unui angajat ASE.

•

În data de 17 februarie a.c., a avut loc pe platforma Zoom ședința CA online în cadrul
căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: Rapoartele asupra concursurilor
didactice, pe perioada nedeterminată, organizate în semestrul I al anului universitar
2021-2022; Rapoarte asupra concursurilor didactice, pe perioada determinata, organizate
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în semestru l I al anului universitar 2021-2022; cadrele didactice universitare asociate care
vor desfășura activități în cadrul ASE, în semestrul al II-lea din anul universitar 2021-2022;
echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad
didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim
plata cu ora în semestrul al II-lea din anul universitar 2021-2022; avizarea rezultatelor
finale ale admiterii la studiile universitare de postdoctorat, sesiunea februarie 2022;
propunerea de transformare a unor posturi în vederea organizarii examenului de
promovare - pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic;
•

În data de 23 februarie a.c., a avut loc pe platforma Zoom ședința CA online, în cadrul
căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: rapoarte de activitate întocmite de
decanii facultăților din cadrul ASE; raportul de

autoevaluare a asigurării

calității

academice din ASE, anul universitar 2020-2021; normele interne ale Consiliului pentru
Studiile Universitare de Doctorat privind participarea doctoranzilor din ASE la mobilități
internaționale; normele interne ale Consiliului pentru Studiile Universitare de doctorat
privind participarea doctoranzilor din ASE la conferințe naționale și internationale și
decontarea taxelor; raportul de activitate al Clubului Sportiv ASE, pentru anul 2021;
raportul de activitate al Fundației ASE, pentru anul 2021; transferul unor posturi
administrative; transformarea unor posturi din structura administrativă; scoaterea la
concurs a unor posturi din structura administrativă; rezultatele procesului de evaluare
periodică a calității personalului didactic din cadrul ASE; diminuarea taxei de scolarizare
cu 400 lei pentru studenții Facultătii de Economie Agroalimentară și a Mediului din mediul
rural; redistribuirea locurilor rămase neocupate de la buget; Nota de fundamentare
privind propunerea de modificare și completare a Regulamentului de Organizare și
Funcționare al ASE; modificarea Organigramei Structurii de Educație și de Cercetare din
cadrul ASE; acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; mobilităților academice
definitive; acordarea titlulului onorific de „Doctor Honoris Causa” domnului Jean - Claude
Juncker, Președintele Comisiei Europene (2014-2019); încheierea unui Acord de
Parteneriat între ASE București și ASE Moldova pentru demararea programului de tip
Executive Education (program postuniversitar) Business Strategy and Digital
Transformation; componența comisiilor de interviu în cadrul programului ERASMUS și al
programului asimilate, remunerarea cadrelor didactice din cadrul comisiilor de interviu
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pentru programul ERASMUS+; acordarea unor burse speciale pentru studenții cazați în
cămine și vaccinați până la data de 31 decembrie 2021; acordarea unor burse speciale
studenţilor care desfăşoară activităţi în interesul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, încheierea unui acord de parteneriat cu SC G.S. TRAINING SERV SRL, în
vederea facilitării implementării proiectului „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea
SE” ID 140551; solicitarea de deblocarea a sumei de 2750 lei din soldul de burse, pentru
plata burselor speciale ale studenților implicați în programul Caravana Sănătății,
modificarea Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din
Bucureşti, în anul universitar 2021-2022; rapoartele finale ale comisiei de cercetare
disciplinară prealabila a unor angajati ASE; acordarea unui ajutor de înmormântare în
contextul decesului unui angajat ASE; inițiere proiect cu titlul „A Pilot PED Application
with Hydrogen Storage and its Technical, Economical and Environmental Analyses”,
redistribuirii locurilor rămase neocupat de la buget.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Președintele Consiliului de Administrație
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