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Nr. 1/ianuarie 2022 

 

 

 

În data de 10 ianuarie a fost reluată, după vacanța de iarnă, activitatea didactică la toate formele 

de învățământ, iar începând cu 25 ianuarie în Academia de Studii Economice din București se 

desfășoară, până în 13 februarie, activitatea de evaluare în cadrul sesiunii de iarnă. Consiliul de 

Administrație le urează succes și cele mai bune rezultate tuturor studenților și cadrelor didactice! 

 

 

Lansarea paginii oficiale de Admitere 2022 la ASE 

Chiar în primele zile ale anului, ASE a lansat pe site-ul său instituțional www.ase.ro pagina web 

dedicată candidaților noștri din 2022 la adresa https://admitere.ase.ro/licenta_2022/index.asp. 

Aceasta reunește informații detaliate cu tot ce este necesar de știut despre universitatea noastră și 

despre ADMITEREA la programele universitare de licență din acest an, la care au fost propuse 

6167 locuri la învățământul cu frecvență și 895 de locuri la cel la distanță și cu frecvență redusă.  

Pentru orice informații suplimentare despre concursul de admitere din luna iulie la ASE, candidații 

sunt invitați să acceseze paginile de admitere, Facebook și Instagram ASE.   

https://ziare.com/ase/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-inseamna-oportunitatea-unei-

cariere-de-succes-admiterea-2022-la-programele-universitare-de-licenta-

1721935?fbclid=IwAR3_9mgRCafzWMnCZtgd7k6r_GTTWrTW8WBX4Jnoes-qlHRrntT0X_9-

GUQ 

 

http://www.ase.ro/
http://www.ase.ro/
https://admitere.ase.ro/licenta_2022/index.asp
https://ziare.com/ase/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-inseamna-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-admiterea-2022-la-programele-universitare-de-licenta-1721935?fbclid=IwAR3_9mgRCafzWMnCZtgd7k6r_GTTWrTW8WBX4Jnoes-qlHRrntT0X_9-GUQ
https://ziare.com/ase/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-inseamna-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-admiterea-2022-la-programele-universitare-de-licenta-1721935?fbclid=IwAR3_9mgRCafzWMnCZtgd7k6r_GTTWrTW8WBX4Jnoes-qlHRrntT0X_9-GUQ
https://ziare.com/ase/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-inseamna-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-admiterea-2022-la-programele-universitare-de-licenta-1721935?fbclid=IwAR3_9mgRCafzWMnCZtgd7k6r_GTTWrTW8WBX4Jnoes-qlHRrntT0X_9-GUQ
https://ziare.com/ase/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-inseamna-oportunitatea-unei-cariere-de-succes-admiterea-2022-la-programele-universitare-de-licenta-1721935?fbclid=IwAR3_9mgRCafzWMnCZtgd7k6r_GTTWrTW8WBX4Jnoes-qlHRrntT0X_9-GUQ
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Menținerea acreditării tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat ale ASE 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 4 ianuarie 2022, a fost publicat Ordinul nr. 5775/2021 

privind menţinerea acreditării ASE în vederea organizării programelor de studii universitare 

de doctorat, care se organizează în şcolile doctorale din cadrul universității noastre, respectiv: 

Administrarea afacerilor, Cibernetică şi statistică, Contabilitate, Drept, Economie, Economie şi 

afaceri internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing. 

https://www.juridice.ro/.../mentinerea-acreditarii... 

 

Interviul Rectorului ASE pe portalul newsweek.ro 

În data de 5 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat portalului 

newsweek.ro un interviu amplu despre excelența în educație, despre gestionarea de către ASE a 

provocărilor actualei crize din sănătate, dar și despre dezvoltarea și modernizarea universității 

noastre. Interviul se află la https://www.youtube.com/watch?v=aLwNGkaasqE  

 

 

 

 

https://www.juridice.ro/765010/mentinerea-acreditarii-academiei-de-studii-economice-din-bucuresti-in-vederea-organizarii-programelor-de-studii-universitare-de-doctorat.html?fbclid=IwAR3Y2Sadg7w3dNyIqnm4_ehXZjfMM3j2Y-T4-_uLckjlof0ZjEVdLraG2-s
https://www.youtube.com/watch?v=aLwNGkaasqE
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Noua echipă de conducere a Senatului Studenților ASE și a Uniunii Studenților ASE 

La începutul lunii ianuarie a fost aleasă noua echipă de conducere a Senatului Studenților ASE, 

respectiv a Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București, care are următoarea 

structură: Preşedinte – Andra Mecu; vicepreședinte, responsabil cu proiecte și organizări de  

evenimente – Dragoș Pană; vicepreşedinte, responsabil cu relațiile externe – Claudia-Maria Miu; 

vicepreşedinte, responsabil cu activitățile sociale – Ana Maria Badea; vicepreședinte, responsabil 

cu activitățile educaționale – Iliana Caragea; secretar general – Oprea Cristian; secretar – Andra 

Bădulescu. Felicitări noii conduceri studențești și mult succes în activitatea pe care o va depune în 

continuarea proiectelor și activităților de tradiție, precum și în finalizarea cu responsabilitate a 

obiectivelor pe care și le-a propus în plan managerial! 

 

 

Chestionare privind satisfacția calității vieții studențești și modalitatea de desfășurare a 

activităților didactice în semestrul al II-lea din anul universitar 2021-2022. 

În luna ianuarie a.c., Academia de Studii Economice din București, prin intermediul Senatului 

Studenților,  a inițiat două chestionare în rândul acestora cu scopul de a măsura gradul de 

satisfacție a vieții de student și cu privire la opinia lor privind modalitatea de desfășurare a 

activităților didactice în semestrul al II-lea din anul universitar 2021-2022. Rezultatele 

acestora ajută conducerea ASE să ia decizii care privesc direct activitatea didactică și calitatea 

vieții de student la ASE.  

 

Interviul Rectorului ASE la Digi24 

În data de 12 ianuarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a avut la postul de 

televiziune Digi 24 o scurtă intervenție privind eforturile pe care Academia de Studii Economice 
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din București le depune pentru a încerca, în strânsă legătură cu situația pandemică, să asigure 

măsurile sanitare de siguranță pentru prezența fizică a studenților în spațiile de învățământ, 

începând cu semestrul al II-lea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Participarea Rectorului ASE la acordarea de titluri onorifice la UMF 

În data de 14 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, împreună cu 

alți rectori ai unor mari universități din capitală, la ceremonia de acordare a titlului de Doctor 

Honoris Causa al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București  

Ministrului Educației Naționale, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu. Cu această ocazie, 

Rectorul UMF a acordat Rectorului Universităţii Româno-Americane, prof. dr. Costel Negricea, o 

distincţie specială Holistic Marketing Management pentru implicarea sa în proiectele comune 

derulate între cele două universități.  
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Muzeul ASE: saga clanului de industriasi Prodanof! 

Muzeul ASE vă invită să vizionați un interviu interesant despre afaceri, corupție, contracte cu 

statul, falimente spectaculoase din perioada interbelică, realizat de Toma Roman junior, directorul 

Muzeului ASE, având ca invitat pe Nicolae Prodanof, descendent al dinastiei de tăbăcari. 

Filmul poate fi vizionat accesând linkul https://www.youtube.com/watch?v=jeIRraU5mJU 

 

 

 

 

Delegația Ambasadei Italiei în vizită la ASE 

 

În data de 20 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații 

internaționale, a primit vizita delegației Ambasadei Italiei la București, formată din doamna 

Alice Rubini, prim-secretar și director al Biroului Economic și Comercial, și domnul Vincenzo 

Tamardino, prim-secretar al Biroului mass-media, afaceri culturale și sociale.  În timpul întâlnirii 

au fost discutate diverse oportunități de cooperare între universitatea noastră și universitățile 

italiene. Au fost discutate și pregătirile pentru vizita la ASE a ministrului italian al dezvoltării 

economice. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeIRraU5mJU&fbclid=IwAR1ibgisQMHn_KEDGUiYqrGHTGjI7j2c3nyY7WYZIp8Xgzw2edhndA1zE2I
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Conferința națională cu tema „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi 

asupra profesiilor liberale” 

În data de 27 ianuarie a.c., Aula Magna a Palatului ASE a găzduit Conferința națională cu tema 

„Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, 

ediția a IV-a. În deschidere, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a felicitat organizatorii 

și partenerii conferinței pentru abordarea unor subiecte extrem de interesante legate de legislația 

privind tema dezbaterii. În alocuțiunea sa, Rectorul ASE a făcut o scurtă trecere în revistă a 

proiectelor și programelor pe care ASE le pregătește și le dezvoltă în acest domeniu prin 

intermediul Facultății de Drept, al partenerilor din mediul economico-social, cu implicarea 

instituțiilor statului.  

 

 

 

 

 

Workshop online „Inovare în cercetarea științifică”  

 

În data de 27 ianuarie a.c., Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti a organizat  workshop-ul online cu titlul „Inovare în cercetarea științifică - posibilităţi 

de finanţare şi promovare în scrierea academică în domenii socio-economice”. Evenimentul 

este dedicat cercetătorilor ştiinţifici din cadrul proiectului de dezvoltare instituţională cu titlul: 

Creșterea performanței instituționale prin dezvoltarea infrastructurii și ecosistemului de cercetare 

de excelență transdisciplinară în domeniul socio-economic, ID 585, CTR 42 PFE.  

În cadrul întâlnirii, s-au dezbătut următoarele teme: „Informarea-documentarea realizată 

PERFECT(IS) premisa pentru un articol PERFECT(IS)”, speaker: Dr. ing. VICTOR VELTER, 

expert Biroul de Scientometrie și Biblioteci Universitare, Unitatea Executivă pentru 

Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării-UEFISCDI; „Cum îți face 
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viața mai ușoară economia experimentală”, Angela Sutan, Phd, HDR, profesor de economie 

comportamentală, Burgundy School of Business, Université Bourgogne. 

Scopul evenimentului este de a stimula interesul cadrelor didactice, cercetători, 

doctoranzi pentru cercetare științifică în domenii noi, moderne economice: economia 

experimentală, economia circulară și de mediu, cercetări asupra comportamentului utilizatorilor în 

rețele sociale online și big data, business și economie și mai ales de a încuraja scrierea de articole 

stiințifice publicate în reviste cu recunoaștere internațională în domenii de interes major            

socio-economic.  

 

Ședințe CA 

 

 În data de 12 ianuarie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: inițierea proiectului Boosting the Blue Economy in the 

Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of 

Fisheries and Aquaculture, Coastal and Maritime Tourism and Maritime Transport-4BIZ - 

Boosting Black Sea Blue Biz"; nota de fundamentare pentru înființarea secției de Fitness - 

Culturism, în cadrul Clubului Sportiv Universitar – ASE; încheierea unui contract de 

comodat pentru o perioada de doi ani cu Asociația Studenților Economiști din România, 

precum și alocarea sălii 43, etaj III, din Casa Studenților Economiști; încheierea unui acord 

de colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din România, în vederea implementării și 

desfășurării proiectului european Innotech Student Seed Accelerator 2020; achitarea 

cotizației anuale pentru Comitetul Român al Distribuției; rezultatele procesului de evaluare 

periodică a calităţii personalului didactic din cadrul ASE; acordarea salariului diferențiat 

unor angajați ASE; transformarea unor posturi din structura administrativă; scoaterea la 

concurs a unor posturi din structura administrativă; inițierea de proiecte, cu o cofinanțare 

de maxim 30%, pentru anul 2022 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice, 

pentru depunerea de proiecte finanţate din Fondul pentru Dezvoltare Instituţională (FDI); 

modificarea Procedurii privind gestionarea procesului de cazare a studenților în căminele 

ASE în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022; informare privind programarea 

ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație în anul 2022. 

 În data de 17 ianuarie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte:  comisia de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

- pentru concursurile didactice în desfășurare; reglementarea privind instituirea posibilității 
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de organizare online a unor etape/probe de concurs (pentru concursurile didactice în 

desfășurare). 

 În data de 26 ianuarie a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost dezbătute și aprobate 

următoarele puncte: nota de fundamentare privind stabilirea modalității de organizare și 

desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București 

pentru anul universitar 2021-2022, semestrul II; nota de fundamentare privind cazarea 

studenților în căminele ASE pe semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022; 

modificarea calendarului de cazare pentru anul universitar 2021 – 2022; modificarea cifrei 

de școlarizare propusă pentru anul universitar 2022 – 2023, la studiile universitare de 

licență, forma de învățământ cu frecvență; cuantumul burselor acordate studenţilor, pentru 

semestrul II al anului universitar 2021-2022; demararea procedurilor de evaluare externă 

periodică, de către ARACIS, a calității activității academice și de cercetare 

desfășurată în cadrul Academiei de Studii Economice din București (evaluare 

periodică instituțională); demararea procedurilor de evaluare periodică, de către ARACIS, 

a 22 de programe de studii universitare de licenţă IF, un program de studii universitare de 

licență IFR și acreditarea a două programe de studii universitare de licenţă ID; demararea 

procedurilor de evaluare de către ARACIS pentru evaluarea periodică a Programului 

pregătitor de limba română pentru cetățeni străini care oferă limbaje specializate pentru 

domeniile: științe sociale, științe biologice și biomedicale, științe inginerești din cadrul 

Facultății de Relaţii Economice Internaţionale; desființarea, începând cu anul universitar 

2022-2023, a unui program de studii universitare de licență și a 10 programe de studii 

universitare de masterat; comisia de examinare la colocviul de admitere la gradul didactic 

I, seria  2022-2024; Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor 

universitare; Raportul de activitate  al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din 

Academia de Studii Economice din București, aferent anului 2021; Raportul de activitate 

anual al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice 

din Bucureşti, aferent anului 2021; Planul activităţilor Centrului de Consiliere şi Orientare 

în Carieră din Academia de Studii Economice din Bucureşti, pentru anul 2022; dreptul de 

a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Contabilitate pentru doamna Ioanăș Corina; 

participarea studentului Pană Dragoș Marius, Facultatea Management, anul II, studiile 

universitare de licență, la ședintele Consiliului de Administrație ASE, fără drept de vot; 

acordarea unor burse speciale, studenților cazați în cămine și deținători ai certificatului  
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verde digital; corectarea HCA nr.10 din 13.01.2022, cu privire la aprobarea inițierii de 

proiecte FDI pentru anul 2022 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice; 

acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; transformarea unor posturi din structura 

administrativă; transferul unor posturi administrative; scoaterea la concurs a unor posturi 

din structura administrativă; solicitarea doamnei Nastacă Corina Cristiana, asistent 

universitar doctor pe perioadă determinată, în cadrul Facultății AMP, privind schimbarea 

contractului pe perioadă determinată în contract pe perioadă nedeterminată; reducerea 

tarifului orar pentru activitățile de Practică Pedagogică, aferente programelor Nivel I și II, 

cu frecvență și postuniversitar, cât și programului de master didactic în economie, 

desfășurate de profesorii asociați din licee și școli generale; modificarea Componenței 

Serviciului de Cazare Studenti pe perioada 01.02.2022-30.06.2022; încheierea unui acord 

de colaborare cu Asociația PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, pentru 

selecția și formarea grupului țintă, precum și implicarea experților ASE în predarea 

cursurilor din cadrul proiectului „SMART STUDENT - Studenți inovatori, tineri 

antreprenori" - cod SMIS 142129, implementat în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, apelul INNOTECH STUDENT.  

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






