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Ceremonia de acordare a Burselor Regale „Regele Carol I” și „Regina Elisabeta”
În data de 2 mai a.c., în Aula Magna a avut loc deja tradiționala ceremonie de acordare a
Burselor Regale „Regele Carol I” și „Regina Elisabeta”, înmânate de Alteța Sa Regală,
Principele Radu al României, în prezența conducerii ASE, a cadrelor didactice și a studenților.
Bursa „Regina Elisabeta” a fost câștigată de Paula Veringă, studentă în anul III licență, la
Facultatea de Business și Turism, iar Bursa „Regele Carol I” de Iancu Marian, student în anul III
licență la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Felicitări câștigătorilor și mult
succes în continuare!

AGERPRES- https://www.agerpres.ro/news/2022/05/02/bursele-regele-carol-i-si-reginaelisabeta-pentru-studenti-de-la-ase--910938; https://www.youtube.com/watch?v=-GV68ZrXNGg
EDUMANAGER - https://www.edumanager.ro/bursele-regele-carol-i-si-regina-elisabeta-pentrustudenti-de-la-ase/
ROMANIA REGALA- https://www.romaniaregala.ro/jurnal/bursele-regele-carol-i-si-reginaelisabeta-2022/
24 ORE - https://24-ore.ro/2022/05/02/bursele-regele-carol-i-si-regina-elisabeta-pentru-studentide-la-ase/
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Vizita conducerii ASE la Palatul Elisabeta
În data de 3 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din
București, prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar al ASE, prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv, prorector Relații cu mediul economico-social și viața studențească și
conf. univ. dr. Florina Mohanu, director de comunicare, au fost primiți de Majestatea Sa
Margareta, Custodele Coroanei.
Conducerea universității noastre a prezentat Majestății Sale o serie de proiecte educaționale și
științifice ale anului în curs și ale anului 2023, când ASE va sărbători 110 ani de la fondare.

Fotografii de Daniel Angelescu ©Casa Majestății Sale

Cursuri gratuite de șah pentru studenți
Mulțumită sprijinului oferit de partenerii de la Prima Development Group, Clubul Sportiv
Universitar al ASE anunță că, începând din data de 3 mai. va organiza săptămânal cursuri gratuite
2

CA ‒ Buletin informativ nr. 5/mai 2022

de șah pentru studenții ASE, atât pentru nivelurile începător și intermediar, cât și pentru cei
avansați. Prima ședință a avut loc online, urmând ca întâlnirile să se desfășoare și fizic în funcție
de grupele formate și de disponibilitate. Cursurile vor fi susținute de Velea Teodora, primul doctor
în șah din România.

ASE demarează proiectul dedicat candidaților noștri – ADMIS LA ASE 2022
Începând cu luna mai a.c., ASE derulează timp de 2 luni proiectul „Admis la ASE”, ediția 2022,
dedicat tuturor candidaților care doresc să devină studenți la facultățile universității noastre. Prin
această modalitate, reprezentanți ai Academiei de Studii Economice din București se întâlnesc
online, în fiecare zi de vineri, cu elevii claselor a XII-a din țară și din București pentru a vorbi
despre ASE și a prezenta oferta educațională și detalii legate de procesul de admitere din acest an.
Dorim succes la bacalaureat tuturor elevilor și îi așteptăm în număr cât mai mare să participe la
aceste discuții, care să le ofere toate informațiile necesare parcurgerii cât mai ușoare și eficiente a
etapelor concursului de admitere la ASE. De asemenea, elevii sunt invitați să se înscrie în grupul
oficial dedicat ADMITERII 2022, în care studenții ASE oferă informații despre programele
universitare ale facultăților noastre și despre viața studențească.
Grupul se află la: https://www.facebook.com/groups/726607801671649

CA ‒ Buletin informativ nr.5/mai 2022

3

Conferința internațională ICDE 2022
În perioada 9-11 mai a.c., a avut loc cea de-a 7-a ediție a „International Conference on Digital
Economy” (ICDEc), organizată de Bucharest Business School și partenerii săi. Programul
conferinței a inclus secțiuni dedicate digitalizării în era Covid 19, modele digitale de afaceri pentru
educație și sănătate, comportamentul și satisfacția utilizatorului IT, marketing digital sau
transformare digitală.

Evaluarea cadrelor didactice
În perioada 9-22 mai a.c., a avut loc procesul de evaluare a cadrelor didactice, pentru toate
disciplinele, în cadrul căruia studenții au fost invitați să completeze un chestionar, feedback-ul
fiind menit să sprijine cadrele didactice în a-și adapta metodele de predare pentru a îmbunătăți
calitatea actului educațional în ASE și relația de comunicare dintre studenți și universitate.
Săptămâna internațională în ASE
În perioada 9-13 mai a.c., a avut loc cea de-a 7-a ediție a Săptămânii Internaționale în ASE,
organizată în format hibrid de către Departamentul de Relații Internaționale, cu concursul
Facultăților ASE și a trei dintre centrele culturale ale ASE - Centrul de Reușită Universitară
(CRU-ASE), Centrul de Studii Japoneze și Centrul de Studii Americane.
În deschiderea manifestărilor a luat cuvântul prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu,
prorector pentru Relații internaționale, programul incluzând un număr de 36 de acțiuni: mese
rotunde, workshop-uri, prelegeri, webinarii, dezbateri pe diverse teme legate de provocările
internaționalizării învățământului superior, acreditare, clasamente internaționale, sustenabilitate și
4
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impact social, care au beneficiat de prezența a peste 200 de participanți și de contribuția a 22 de
vorbitori invitați din mediul educațional, diplomatic și de afaceri intern și internațional.
Ediția din anul acesta a Săptămânii internaționale în ASE a marcat sărbătorirea a 35 de ani de la
lansarea Programului Erasmus+, a 15 ani de când România face parte din Uniunea Europeană și a
Anului European al Tineretului. Evenimentul face parte din eforturile instituționale în vederea
consolidării ASE ca brand internațional, renumit pentru rolul său în promovarea educației și
cercetării de înaltă calitate, precum și în dezvoltarea unei economii competitive și durabile.

Vizita delegației Universității Tanta la ASE
În data de 9 mai a.c., conducerea ASE a primit vizita delegației Universității Tanta, de la High
Institute of Computers, Information and Management Technology. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector Relații internaționale, au
discutat cu membrii delegației formată din dl. Asser Ahmed Diaa Mohamed Khamis, dl. Gharib
Gabr Gabr Ghanam, dl. Yasser Ahmed Eldesouky Ahmed Soliman, dl. Amgad Abdelhalim Hassan
Khayyal, d-na Rania Mohamed Helmy Zaharia Waly și dl. Mostafa Mohamed Abdelmonem
Elkaraa, aspecte de conlucrare internațională, în baza acordului de cooperare dintre ASE și Tanta
University, pentru creșterea mobilității academice.
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la aniversarea celor 30 de ani ai Curții
Constituționale a României
În data de 10 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat cu o alocuțiune
la aniversarea într-un cadru festiv, în incinta Palatului Parlamentului, a împlinirii a 30 de ani de la
înființarea Curții Constituționale a României. Tematica propusă pentru discuțiile din cadrul
manifestării s-a desfășurat sub titlul „Curtea Constituțională – garant al supremației
Constituției, factor de echilibru și stabilitate și fundament al democrației și al statului de
drept”. La eveniment au participat membri ai Guvernului, ai Parlamentului României, judecători
ai instanțelor constituționale din Europa, înalți reprezentanți ai autorităților publice și ai mediului
academic din România.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la lansarea Ghidului Stagiilor de Practică
CCIFER
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În data de 11 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la lansarea
Ghidului Stagiilor de Practică CCIFER (Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură
în România), alături de reprezentanți ai mediului de afaceri, autorităților și studenților. Ghidul ajută
la inserția profesională a tinerilor pe o bază de competențe armonizate cu nevoile mediului de
afaceri, întărind astfel capacitatea companiilor de a recruta și de a fideliza talente. Inițiativa
contribuie esențial la identificarea și valorificarea tinerelor talente prin: prezentarea cadrului
normativ și fiscal al programelor de stagii și internship, semnalarea punctelor de blocaj și
susținerea unei soluții, a unui instrument util, pentru încurajarea tuturor actorilor să depună eforturi
în implementarea unor programe de inserție profesională.

Rectorul ASE ales membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost ales, în data de 11 mai a.c., membru mirean
în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu un mandat de patru ani.
https://www.trinitas.tv/alegerea-noilor-membri-ai-adunarii-eparhiale-a-arhiepiscopieibucurestilor/?fbclid=IwAR2ujM0EUEFp_Bwk3AMZD1s1K8un4ml7LKMVEwTA8OJps9Y6W
2HuB6Q35Tw
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Muzeul ASE – deschis vizitatorilor în Noaptea Muzeelor
În data de 14 mai, a.c., Muzeul ASE a fost ca un adevărat magnet, primind vizita a peste 600 de
persoane care i-au trecut pragul în Noaptea Muzeelor. Vizitatorii au fost încântați să afle detalii
despre Universitatea noastră și să vadă pinacoteca ASE, precum și o serie de relicve provenind din
trecutul îndepărtat al acestei instituții de prestigiu. În cadrul întâlnirii cu vizitatorii, pictorița Vali
Ciobanu și-a prezentat lucrările expuse la etajele 1 și 2 ale Palatului ASE, în spațiul Galeriei Cecilia
Cuțescu Storck.

Prima ediție a evenimentului „ERASMUS WITHOUT PAPERS: Digitalizarea programelor
de mobilități ERASMUS+”
În perioada 16-18 mai a.c., Biroul ERASMUS+ al ASE a organizat, la Predeal,
evenimentul „ERASMUS WITHOUT PAPERS: Digitalizarea programelor de mobilități
ERASMUS+”, Ediția I, 2022. Evenimentul a inclus prezentări, studii de caz cu exemple de bună
practică, dar și sesiuni de lucru ce vizează organizarea Birourilor Erasmus+ la nivelul fiecărei
universități, organizarea și derularea programelor de mobilități ERASMUS+ și gestionarea
procesului de digitalizare a acestora. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai ANPCDEFP
și reprezentanții Birourilor Erasmus+ de la ASE, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnică din București și Universitatea
„Ovidius” din Constanța.
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Delegația conducerii ASE la Summitul THE al Universităților din Europa 2022
În perioada 16-18 mai a.c. delegația ASE, formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE, prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector Relații Internaționale și lect. dr. Oana
Popovici, expert în rankinguri internaționale, a efectuat o vizită de lucru la Barcelona. Delegația
ASE a participat la Conferința Times Higher Education și a avut o întrevedere cu Nicolas Cletz,
Europe Regional Director. Scopul deplasării delegației a fost intensificarea internaționalizării ASE
și includerea universității în noi alianțe universitare.
În data de 18 mai a.c., în cadrul vizitei efectuate la Barcelona de către delegația ASE cu ocazia
THE Europe Universities Summit, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr.
Constantin Marius Profiroiu, prorector Relații Internaționale, au avut o întrevedere cu Dr. Josep
M. Garrel Guiu, Rector al universității Ramon Llull, și Dr. Carlo Maria Calabresse, Vicerector
pentru Relațiile Internaționale. Universitatea Ramon Llull a fost fondată în anul 1991 și
coordonează o structură cu zece instituții de învățământ superior din Barcelona care pregătește
20745 de studenți, dintre care 4540 - internaționali. Universitatea Ramon Llull se clasează în
primele 100 din lume în domeniul afaceri și administrare conform clasamentului Shanghai
Ranking și în primele 50 la nivel internațional în domeniile afaceri și management, respectiv
ospitalitate și management hotelier conform clasamentului QS. Din cadrul universității face parte
ESADE, cea mai prestigioasă facultate de administrare a afacerilor din Spania.
Cu ocazia acestei întâlniri, s-a convenit semnarea unui acord MoU și demararea unui acord
Erasmus+ între cele două universități. De asemenea, s-a evidențiat posibilitatea sprijinirii reciproce
în rețelele internaționale, inclusiv a celor de cercetare.
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Conferința: „România și industriile de vârf: Cum putem folosi oportunitatea resetării
accelerate a economiei europene”
În data de 16 mai a.c., Aula Magna a găzduit Conferința intitulată „România și industriile de
vârf: Cum putem folosi oportunitatea resetării accelerate a economiei europene”, în cadrul
căreia au fost invitați să participe domnul Florin Spătaru, Ministrul Economiei și domnul Sebastian
Buduruja, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Discuțiile și subiectele dezbătute au vizat
soluții de resetare accelerată a economiei europene, sub presiunea reașezării polilor de putere
economică declanșată de războiul din Ucraina. La eveniment au participat oficiali, experți, oameni
de afaceri, cadre didactice și studenți ai ASE.
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Șantierul Piața Romană nr. 7
În data de 16 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, însoțit de membri ai Biroului
Consiliului de Administrație, a efectuat o vizită pe șantierul Piața Romană nr. 7 pentru a urmări
stadiul lucrărilor de construcție, care progresează în ritm constant. Spațiile celor două lucrări (Casa
Nanu Muscel și noua clădire a ASE) vor fi restaurate, construite și destinate comunității academice
a ASE, ambele urmând a fi inaugurate cu ocazia sărbătoririi a 110 ani de existență a Universității
noastre.

Prof. univ. dr. Dumitru Miron a participat la vernisajul Expoziției „Petrolul și gazele
naturale românești – istorie în imagini”
În data de 17 mai a.c., prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, a participat
la evenimentul prilejuit de vernisajul Expoziției „Petrolul și gazele naturale românești – istorie
în imagini”, la invitația Academiei de Științe Tehnice din România și a Asociației Generale a
Inginerilor din România, sub egida Comisiei de Știință și Tehnologie din Camera Deputaților.
Dezbaterile și expoziția au avut loc la Palatul Parlamentului și au reunit reprezentanții celor mai
importante societăți comerciale care operează în domeniul petrolului și gazelor naturale, ai
CA ‒ Buletin informativ nr.5/mai 2022
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instituțiilor de învățământ superior și cercetare în domeniu, precum și reprezentanți ai ministerelor
și agențiilor de profil, ai comisiilor de specialitate din Senat și Camera Deputaților.
Competiții sportive desfășurate de CSU ASE
•

Echipele de baschet ale ASE, vicecampioane naționale

În perioada 12-13 mai a.c., cele două echipe ale ASE, care au participat la Campionatul Național
Universitar 3x3, desfășurat la Universitatea Politehnică din București, au devenit vicecampioane
naționale. La campionat au participat 35 echipe (14 feminine și 21 masculine) de la universități de
prestigiu din toată țara, iar echipele universității noastre s-au clasat pe un onorabil loc 2 atât la
feminin, cât și la masculin. Echipele sunt formate din studenți ai ASE, astfel: feminin - Alexandra
Ciomag, Cătălina Crăciunescu, Crina Margărit, Maria Militaru; masculin: Alexandru Coconea,
Anton Diaconescu, Luca Vasile, George Farini. Felicitări!

•

În data de 19 mai a.c., Departamentul de Educație Fizică și Sport al ASE a organizat Cupa
Fila Andrei la baschet 3x3, între echipele facultăților din ASE. Înființată în anul 1999,
această competiție s-a numit Cupa Economistul, dar ȋn acest an va purta numele doamnei
profesor Filofteia Andrei, inițiatoarea sa. Doamna profesor a fost un membru marcant al
comunității academice, Maestru Emerit al sportului și a promovat baschetul de-a lungul
întregii cariere. Într-o atmosferă efervescentă, studenții s-au întrecut dând dovadă de fair
play, bucurându-se din plin de competiție. La final, echipele câștigătoare au fost: Locul I –
Relații Economice Internaționale; Locul II – Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică (II); Locul III – Cibernetică, Statistică și Informatică Economică I; Locul IV –
Facultatea de Administarea Afacerilor, cu predare în limbi străine.
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•

Echipa ASE de baschet feminin – pe podiumul Campionatului Național Universitar
de Baschet

În perioada 20-22 mai a.c., echipa de baschet fete a participat la Campionatul Național Universitar
de Baschet - ediția 2022, Pitești. Echipa a reușit să termine competiția pe locul al III-lea, punând
ASE-ul în topul echipelor din baschetul universitar. Echipa este formată din Biet Alexandra,
Ciomag Alexandra, Călin Valentina, Călin Alexandra, Crăciunescu Cătălina, Mărgărit Crina,
Militaru Maria, Jianu Bianca, Gaboș Izabella, Olteanu Bianca, Iana Violet, Hesham Jana.
Două dintre studentele universității noastre s-au remarcat și pe plan individual. Maria Militaru
(studentă în anul al II-lea de la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică) a
fost inclusă în echipa turneului, obținând premiul ,,Best Five”. Crăciunescu Cătălina (studentă în
anul I, de la Facultatea de Asigurări, Bănci și Burse de Valori) a fost desemnată ,,Cea mai tehnică
jucătoare” de la acest turneu. La această ediție au participat cele mai bune 6 echipe din întreaga
țară: ASE, U.M.F. „Carol Davila”, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Transilvania
din Brașov, Universitatea din Pitești, Universitatea de Medicină „Victor Babeș” din
Timișoara. Felicitări pentru rezultatele obținute!
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Colaborare între Prefectura Hunedoara și ASE – Centrul Teritorial Deva
În data de 23 mai a.c., directorul Centrului Teritorial Deva al ASE, prof. univ. dr. Ioan Radu, a
avut o întâlnire cu prefectul județului Hunedoara, domnul Călin Petru Marian, pentru a stabili
derularea unor proiecte comune în sprijinul mediului de afaceri și al tinerilor hunedoreni. La
discuții, alături de echipa Facultății de Management din Deva, a participat și președintele Fundației
Județene a Tineretului, domnul Ștefan Tiriteu.
Pe parcursul întâlnirii, a fost prezentată oferta educațională a Centrului Teritorial Deva al ASE
București și, totodată, au fost stabilite acțiunile concrete ale etapelor de colaborare instituțională
între Instituția Prefectului și unitatea de învățământ superior deveană.
De asemenea, directorul centrului ASE, prof. univ. dr. Ioan Radu, a prezentat proiectul de renovare
a clădirii din Piața Unirii din Deva, unde se pregătesc studenții hunedoreni ai ASE, precum și
intenția de a înființa în reședința județului un Centru de suport logistic în domeniul
managementului și administrării afacerilor, care să realizeze proiecte pentru mediul de afaceri din
zonă.
Prefectul Călin Petru Marian i-a asigurat pe reprezentanții ASE de întreaga susținere instituțională,
mai mult, a inițiat un parteneriat de colaborare între Instituția Prefectului și profesori împreună cu
studenți, pentru ca firmele din județ și investitorii să beneficieze de experiența în studii economice
a prestigioasei universități.

Conferința organizată de Centrul de Excelență în Comerț Exterior din ASE
În data de 24 mai a.c., Academia de Studii Economice din București, prin Centrul de Excelență în
Comerț Exterior, a organizat simpozionul cu tema ,,Provocări și oportunități pentru mediul de
14
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afaceri în actualul context internațional” în cadrul căruia au avut loc dezbateri asupra
problemelor cu care se confruntă economia României și implicit firmele românești în contextul
situației internaționale actuale. La acest simpozion au participat: Rectorul Academiei de Studii
Economice din București, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Decanul Facultății de Relații Economice
Internaționale, prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU, Academicianul Lucian Liviu ALBU,
Președintele INS, prof. univ. dr.

Tudorel ANDREI, Secretarul de Stat al MAT, Florin

DOBRESCU, Copreședintele Consiliului de Export, Mihai IONESCU, Directorul General
MADR, Virgil MORARESCU, directori și consilieri economici ai Departamentului de Comerț
Exterior al României, reprezentanți ai asociațiilor patronale membre ale Consiliului de Export,
Președintele Chimcomplex Ștefan Vuza, Dierctor Eximbank, Corina VULPEȘ, CEO Șapte Spice,
doamna Dana IORGA, alți reprezentanți ai mediului de business.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a vorbit despre capacitatea instituției de a participa la elaborarea de
strategii de comerț exterior și propunerea unor soluții fundamentate științific, în contextul mondial
generat de războiul din Ucraina și de pandemia de Covid-19 și eforturile susținute de a echilibra
balanța comercială. Au fost evidențiate o serie de propuneri privind: elaborarea unor măsuri pe
termen scurt, mediu și lung privind echilibrarea balanței comerciale; identificarea de surse de
finanțare pentru elaborarea Strategiei Naționale de Export a României; abordarea sectorială cu
prioritate sectorul agroalimentar, industria chimică, serviciile IT; promovarea exemplelor de bune
practici; prezentarea oportunităților de finanțare ale Ministerului Antreprenorialului și Turismului
și PNRR.
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Conferința „Starea Națiunii: Nivelul Literației Digitale în România”
În data de 25 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la evenimentul
„Starea Națiunii: Nivelul Literației Digitale în România”, în cadrul căruia au fost prezentate
rezultatele raportului de literație digitală realizat cu instrumentul Brio, dezvoltat în parteneriat cu
UiPath Foundation și BCR - partener de implementare. În cadrul discuțiilor, Rectorul ASE a
reiterat stringența dezvoltării digitale, ca temă de maximă importanță pentru mediile economic,
social și academic. De asemenea, a făcut referire la beneficiile desfășurării unor astfel de conferințe
care supun dezbaterii necesitatea transformării digitale a organizațiilor economice, inclusiv a
universităților și posibilitatea de adaptare rapidă a jucătorilor economici la implementarea unor
proiecte de infrastructură digitală. Invitații vorbitori ai evenimentului au fost: Ramona CHIRIAC,
Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, prof. univ. dr. Dragoș ILIESCU, cercetător
& specialist în testare; Raluca NEGULESCU-BALACI, Director Executiv UiPath Foundation;
Sorin CÎMPEANU, Ministrul Educației; Sebastian BURDUJA, Ministrul Cercetării, Inovării și
Digitalizării; Ligia DECA, Consilier prezidențial pe Educație și Cercetare; Ionuț Stanimir, Director
Marketing & Comunicare Banca Comercială Română; Victor Negrescu, europarlamentar,
vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură în Parlamentul European.

Conferința

„Rolul

învățământului

superior

românesc

în

Spațiul

European

al

Învățământului Superior și Cercetării Științifice”
În data de 26 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la conferința cu
titlul „Rolul învățământului superior românesc în Spațiul European al Învățământului
Superior și Cercetării Științifice”, organizată de DC News Media Group și desfășurată în cadrul
Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Prof. univ. dr. Nicolae
16
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Istudor, Rectorul ASE, a făcut în intervenția sa scurte aprecieri pentru fiecare dintre temele
dezbătute referitoare la: recunoașterea reciprocă a diplomelor; contribuția universităților din
România la integrarea europeană a Moldovei și Ucrainei; pregătirea noului an universitar; oferta
universităților din România pentru noua generație de studenți; Erasmus - program de succes în
construcția unei perspective europene a studenților din Uniunea Europeană; programele
universitare în limbi de circulație internațională - poarta de intrare în Europa pentru studenții din
întreaga lume; investițiile în învățământul superior și în cercetare; avantajele competitive ale
ȋnvățământului românesc pe piața mondială a educației. Intervenția poate fi urmărită la
https://www.facebook.com/watch/?v=535252071397958&extid=CL-UNK-UNK-UNKAN_GK0T-GK1C&ref=sharing

Conferința internațională BASIQ 2022
În perioada 25-27 mai a.c., o delegație formată din prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector ASE
responsabil de Relații cu mediul economico-social și viața studențească, prof. univ. dr. Dumitru
Miron, Președintele Senatului universitar al ASE, prof. univ. dr. Gabriela Țigu, decan al Facultății
de Business și Turism, prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, vicepreședinte al Asociației pentru Inovare
și Calitate în Afaceri Durabile, a participat la lucrările ocazionate de desfășurarea conferinței
internaționale „BASIQ 2022 International Conference on New Trends in Sustainable Business
and Consumption”. Conferința a avut loc la Colegiul Universitar de Formare a Profesorilor Styria
din Graz, Austria. Temele prezentate în format hibrid au constituit un intens schimb de idei,
experiențe și parteneriate privind aspecte referitoare la provocările globale în construirea unei
economii durabile, inovare tehnologică și socială pentru durabilitate, crearea de valoare pentru
afaceri și consumatori prin modele de afaceri inovatoare.
CA ‒ Buletin informativ nr.5/mai 2022
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Campania de promovare a ofertei educaționale a ASE continuă
Promovarea ofertei educaționale a celor 12 facultăți ale ASE pentru Admiterea din acest an a
continuat și în luna mai cu apariții dedicate pe www.ase.ro, pe pagina instituționala de Facebook,
prin campanie outdoor, în presă pe principalele portaluri de știri, prin demararea unei campanii
digital media și cu seria întâlnirilor săptămânale dintre studenții ASE și viitorii candidați.
Hotnews - https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-25563811-admiterea-ase-iulie-2022-tottrebuie-stiut-despre-concursul-admitere-locurile-buget-taxa-perspective-absolvent-ase.htm
Ziare.com - https://ziare.com/alegease/admiterea-la-ase-iulie-2022-tot-ce-trebuie-stiut-despreconcursul-de-admitere-locurile-la-buget-si-taxa-si-ce-perspective-ai-ca-absolvent-al-ase1740824?fbclid=IwAR0invqztBu99SREz4SssRGXDOIgWf7pUp_lbyQfiUed7KfgqNjK9Z_M5I
Q
PSNews - https://psnews.ro/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-concursul-de-admitere-la-ase-si-in-ceconsta-examenul-662741/
Libnet.ro - https://www.libnet.ro/admiterea-ase-iulie-2022-tot-trebuie-stiut-despre-concursuladmitere-locurile-buget-taxa-perspective-absolvent-anunta-data-incepe--8391045114
9 AM News - https://www.9am.ro/stiri/Social/358117/Admitere-ASE-Bucuresti-2022-Care-esteprocedura-si-de-ce-acte-ai-nevoie-pentru-a-deveni-student-la-una-dintre-facultatileASE.html?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=9AM-RSS
Max media
- https://max-media.ro/admiterea-la-ase-iulie-2022-tot-ce-trebuie-stiut-despreconcursul-de-admitere-locurile-la-buget-si-taxa-si-ce-perspective-ai-ca-absolvent-al-ase/
DCNews - https://www.dcnews.ro/admiterea-la-ase-iulie-2022-tot-ce-trebuie-stiut-despreconcursul-de-admitere-locurile-la-buget-si-taxa-si-ce-perspective-ai-ca-absolvent-alase_872289.html
Reuniunea Consorțiului Universitaria
În perioada 26-29 mai a.c., delegația ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, a
participat la Reuniunea Consorțiului Universitaria, organizată de Universitatea din București.
18
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Reprezentanții Consoțiului Universitaria, de la Universitatea din București, Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din
Timișoara, Academia de Studii Economice din București, Universitatea din Craiova, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ovidius”
din Constanța, au dezbătut în cadrul unor paneluri teme actuale care vizează politicile educaționale
din învățământul superior.
Rezoluția emisă în urma acestei întruniri poate fi citită accesând linkul:
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/mai/Comunicat_de_presa_si_
Rezolutie-Reuniunea-Consortiului-Universitaria.pdf

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE – primire la Palatul Cotroceni
În data de 26 mai a.c., o delegație a Consorțiului Universitaria formată din: prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Daniel David, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București, prof. univ. dr.
Marilen Gabriel Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, a participat la Palatul
Cotroceni, la întâlnirea cu Președintele României, Excelența Sa domnul Klaus Iohannis. În
cadrul discuțiilor, la care a participat și doamna Ligia Deca, consilier prezidențial, Departamentul
Educație și Cercetare, au fost prezentate inițiativele propuse de Consorțiul Universitaria,
reprezentanții celor mai puternice universități din țară, subliniind necesitatea dezbaterilor cu
privire la proiectul de Lege a Educației și principalele probleme administrative cu care se
confruntă. De asemenea, au fost discutate aspecte legate de modalitățile de stimulare a procesului
de internaționalizare a învățământului superior, de implementare a Planului Național de Relansare
și Reziliență, precum și a Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, lansat în dezbatere
publică de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și de o serie de propuneri de
CA ‒ Buletin informativ nr.5/mai 2022

19

consolidare

a

cooperării

între

universități

românești

și

alte

instituții

de

cercetare-dezvoltare-inovare din țară și din afara granițelor.

EWGFCM & FIBA 2022 International Conference
În perioada 26-27 mai a.c., a avut loc cea de-a XIX-a ediție a Conferinței internaționale Euro
Working Group For Commodities and Financial Modelling & XIX International Conference ON
Finance and Banking FIBA 2022 (EWGFCM & FIBA 2022). În deschidere, au vorbit prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Ionela Costică, Decan al Facultății de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori, prof. dr. Rita Laura D'Ecclesia. – Universitatea Sapienza din
Roma și prof. dr. Pawel Marszalek. – Universitatea de Economie și Afaceri din Poznań. În cadrul
conferinței au fost dezbătute subiecte legate de finanțe comportamentale, investiții, piețe și
instituții financiare, instrumente derivate și gestionarea riscului, finanțe publice și stabilitatea
macroeconomică. Speakerii invitați au fost: Inmaculada Martinez Zarzoso - Universitatea din
Gӧttingen, Jaume I Christian Oberst - Institutul Economic German, Christian Richter - Coventry
University Business School din Egipt și Magdalena Ziolo – Universitatea din Szczecin.

„Porțile Deschise” la ASE continuă
În cursul lunii mai a.c., ASE a primit vizita a peste 350 de elevi din liceele din țară și din
București, astfel:
•

în data de 12 mai a.c., un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”
din București, Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”, Liceul Teoretic „Ion Heliade
Rădulescu” din Târgoviște, Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” din Ilfov însoțiți de
studenți de la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, care le-au vorbit
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despre proiectele studențești. Reprezentanți ai Serviciului Marketing și Comunicare au
prezentat în Aula Magna oferta educațională a facultăților. Elevii au primit materiale de
informare cu privire la procesul de admitere la ASE și au aflat detalii despre oportunități
de studii și de formare profesională și mobilități internaționale. Elevii au vizitat Aula
Magna, spații de învățământ, săli de lectură, amfiteatre, săli de sport.
•

în data de 20 mai a.c., a avut loc o vizită ghidată a unui grup de elevi, însoțit de cadre
didactice de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad. Elevii au fost primiți în Aula
Magna, unde li s-au prezentat cele cinci domenii ale facultăților ASE, modalitatea de
admitere, oportunități oferite de facultățile ASE, posibilități de cazare în cămine.
Președinta Uniunii Studenților din România, drd. Ina Nimerenco, le-a vorbit despre
activitatea studențească. Apoi au vizitat campusul universitar.

•

în data de 20 mai a.c., universitatea noastră a primit vizita unui grup de elevi și cadre
didactice de la Liceul Teoretic „Decebal”, Constanța. Elevii au asistat la cursuri în
amfiteatre și au primit materiale de promovare a ofertei educaționale și alte informații de
interes pentru admiterea la Licență.
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30 de ani de la absolvirea promoției Facultății de Finanțe Contabilitate, ASE
În data de 28 mai a.c., Aula Magna a fost gazda aniversării a 32 de ani de la absolvirea studiilor
superioare, a promoțiilor 1990 și 1991 din cadrul Facultății de Finanțe, Contabilitate.
Cei prezenți s-au bucurat de prezența prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a
participat la acest eveniment, reliefând rolul important al ASE în asigurarea cu specialiști pentru
toate domeniile de activitate ale economiei naționale și felicitând participanții pentru inițiativa de
a se revedea și de a povesti bucuriile, necazurile, realizările și întâmplările absolvenților.

Ședințe CA
•

În data de 12 mai a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și
aprobate următoarele puncte: modificarea Metodologiei privind cazarea studenților în
cămine pe perioada vacanței de vară – an universitar 2021-2022; componența Comisiei de
Cazare în cămine, pe perioada vacanței de vară; componența comisiei de monitorizare și
avizare a rezultatelor cazării pe perioada vacanței de vară.

•

În data de 23 mai a.c., a avut loc ședința CA online în care a fost discutat și aprobat avizul
CA pentru oportunitatea aplicării conf. univ. dr. Clara Volintiru pentru proiectul de
cercetare cu titlul „Rebuilding trust in Covid-19 vaccination in Eastern Europe”;

•

În data de 25 mai a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate
următoarele puncte: componența comisiilor de concurs și contestații pentru ocuparea
posturilor didactice vacante, pe perioada nedeterminată, semestrul al II-lea, an universitar
2021-2022; componența comisiilor de concurs și contestații pentru ocuparea posturilor
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didactice vacante, pe perioada determinată, semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022;
componența Comisiei pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale de către
candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pentru semestrul
al II-lea, an universitar 2021 – 2022 ; componența Comisiilor pentru examenele de
finalizare a studiilor universitare de licență, iulie 2022; componența Comisiilor pentru
examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat, iulie 2022; modificarea
Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de
formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2021-2022;
modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare
a programului de studii anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, începând
cu anul universitar 2021-2022; modificarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență pentru
anul universitar 2022-2023; modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat pentru anul
2022-2023; modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele universitare de studii universitare de doctorat, anul 2022-2023;
modificarea planurilor de învățământ ale studiilor universitare de licență din cadrul
Academiei de Studii Economice din București, promoția 2022-2025; planurile de
învățământ la studiile universitare de masterat din cadrul ASE, promoția 2022-2025;
planurile de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul ASE, an universitar 2022-2023 și
grilele de competență; demararea procedurii de validare și actualizarea înscrierii în RNCIS
a calificării programelor de studii de licență; achitarea taxei de înscriere în RNCIS a
programelor de studii de licență, suma totală de 12.573 lei; propunerea BAEDA de
demarare a activității de digitizare a tezelor de doctorat, cronologic, începând cu anul 1990;
comisiile pe școli doctorale pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat
- an universitar 2022-2023; calendarul pentru desfășurarea alegerilor unui membru în
consiliul Departamentului Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea Relații
Economice Internaționale; acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului
Dumitru -Dorin Prunariu, primul cosmonaut român; acordarea calității de membru al școlii
doctorale de Informatică Economică, pentru doamna Oprea Simona Vasilica, cadru
didactic titular în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;
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modificarea Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din
București, în anul universitar 2021-2022; Nota privind plata membrilor pentru activitatea
desfășurată în cadrul comisiilor de îndrumare a studenților doctoranzi, suplimentar față de
cele normate la funcția de bază; Nota privind acordarea unui spor de până la 1% pentru
personalul didactic de predare pentru fiecare student-doctorand avut în coordonare peste
numărul, de studenți-doctoranzi normați la funcția de bază; rezultatele procesului de
evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul Academiei de Studii
Economice din București; plata în regim de plata cu ora, în cuantum de patru ore
convenționale/lucrate, pentru cadrele didactice din cadrul Departamentului de Informatică
și Cibernetică Economică ce au coordonat lucrările în cotutelă ale absolvenților
programului de licență Cibernetică economică de la facultatea de Administrație și Afaceri
din cadrul Universității din București; nominalizarea doamnei asist. univ. dr. Magdalena
Ciubancan,

în

funcția

de Director al Centrului de Studii Japoneze; actualizarea

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Piața Romană nr. 7; transformarea unor
posturi din structura administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi din structura
administrativă; implicarea studenților în procesul de admitere în cadrul ASE, în perioada
20 iunie-29 iulie 2022, în cadrul Serviciului Marketing și Comunicare; prelungirea
acordării de burse unor studenți implicați în activitățile administrative; planul de
învățământ pentru noul program de licență și demararea procedurii de validare și înscriere
în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare de licență Marketing (la
Buzău); demararea procedurii de evaluare externă în vederea autorizării provizorii a
programului de studii universitare de licență Marketing (la Buzău), forma de învățământ la
distanță (ID), în limba română, organizat în cadrul facultății de Marketing; taxa pentru
validare și înscriere a calificării în RNCIS în sumă de 381 de lei aferentă programului de
studii universitare de licență Marketing (la Buzău);
•

În data de 30 mai a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutată și
aprobată modificarea componenței Comisiilor de concurs și contestații pentru ocuparea
posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Drept, semestrul
al II-lea, anul universitar 2021-2022.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Președintele Consiliului de Administrație
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