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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 3/martie 2022 

 

Hotărârea Senatului universitar al ASE privind reluarea activităților didactice cu prezență 

fizică în campus 

În ședința Senatului universitar al ASE din data de 9 martie a.c. a fost adoptată Hotărârea  

nr. 32/09.03.2022 cu privire la aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind reluarea 

activităților didactice aferente semestrului al II-lea, cu prezență fizică în campus, începând  

cu 21.03.2022, după cum urmează: 

a) toate activitățile didactice (curs, seminar, lucrări practice) din perioada 09.03 – 20.03.2022 se 

reprogramează, de comun acord între cadre didactice și studenți, până la sfârșitul semestrului  

al II-lea al anului universitar 2021-2022; 

b) celelalte activități ale cadrelor didactice, prevăzute în statul de funcțiuni, se desfășoară în mod 

normal;  

c) situația reprogramării activităților fiecărui cadru didactic va fi comunicată prorectorului de 

resort până la data de 15.04.2022, în mod centralizat prin decani;  

d) începând cu data de 21.03.2022, toate activitățile didactice (licență, masterat, doctorat) se 

desfășoară în campus; 

e) începând cu data de 21.03.2022, durata activităților didactice (curs/seminar/L/P) este de 90 

minute, cu pauză între activități de 15 minute, în baza orarului care va fi actualizat;  

f) toate activitățile didactice aferente programelor de studii universitare la formele de învățământ 

la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) se desfășoară în conformitate cu reglementările în 

vigoare. 

În ședința de Senat din 23 martie, Hotarârea Senatului a fost modificată și completată cu 

următoarele: 

http://www.ase.ro/
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a) În situații deosebite, la propunerea cadrului didactic, cu avizul directorului de departament, 

decanul poate aproba recuperarea online a unor activități didactice, aferente perioadei 09 

martie - 20 martie a.c. Situația reprogramării activităților didactice ale fiecărui cadru 

didactic va fi comunicată de către decani prorectorului de resort până la data de 15.04.2022. 

În cazul recuperării online, pe platforma online.ase.ro va fi publicat link-ul de conectare 

pentru studenți.  

b) În cazul în care un student este nevoit să absenteze de la anumite activități aplicative, ca 

urmare a infectării cu virusul SARS-CoV-2, poate beneficia de posibilitatea compensării 

acelor activități. Cadrele didactice vor stabili modalitățile specifice de compensare.  

c) Cadrele didactice care pe parcursul semestrului contactează virusul SARS-CoV-2 vor fi 

înlocuite pe durata infectării de către colegii cu care colaborează la aceeași disciplină. În 

cazul în care acest lucru nu este posibil, recuperarea activităților se va face ulterior, fizic 

sau online, la o dată convenită de comun acord cu studenții. 

d) Începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în situația în care 

programele de studii postuniversitare sunt derulate în cadrul unor proiecte finanțate din 

fonduri europene nerambursabile sau în cadrul unor contracte instituționale și/sau de 

prestări servicii, dimensionarea formațiilor de studii se va stabili în conformitate cu 

prevederile respectivelor contracte și cu încadrarea în bugetele aferente acestora.  

e) Începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, activitățile didactice cu 

seriile și grupele de cursanți vor fi organizate cu prezență fizică sau online, după caz, în 

funcție de specificul activităților, prin decizia directorului programului de formare sau, 

după caz, a managerului/coordonatorului proiectului sau programului de formare.   

Art. 3. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

În data de 15 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a avut o intervenție la Digi 

24 privind modalitate de începere a cursurilor: https://www.youtube.com/watch?v=31iicTudg_4  

Cu ocazia revenirii, după doi ani, la învățământul cu prezența fizică în campus, conducerea ASE, 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului 

universitar, au adresat mesaje comune cadrelor didactice și studenților ASE, după cum urmează: 

https://www.youtube.com/watch?v=31iicTudg_4
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https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/martie/MESAJ_catre_cadrele

_didactice.pdf 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/martie/MESAJ_STUDENTI_

REVENIRE_IN_UNIVERSITATE.pdf 

 

  

 

Program de studii postuniversitare „Administrație publică pentru dezvoltare durabilă” 

Academia de Studii Economice din București a câștigat, ca urmare a unei proceduri de achiziție 

publică, și a semnat, la data de 1 martie, Contractul de prestări servicii nr. 59/01.03.2022, încheiat 

între Secretariatul General al Guvernului, în calitate de achizitor (autoritate contractantă) și ASE, 

în calitate de prestator. Contractul prevede furnizarea programului de studii post-

universitare „Administrație publică pentru dezvoltare durabilă”, organizat în colaborare de 

către Facultatea de Administrație și Management Public și Facultatea  de Economie 

Agroalimentară și a Mediului pentru 150 de cursanți, angajați în administrația publică centrală. 

Valoarea contractului este de 591.200 lei. 

Caravana „Admitere ASE 2022” 

La începutul lunii martie a.c., ASE a început și derulat pe tot parcursul lunii, prin Serviciul 

Marketing și Comunicare, cea de-a 11-a ediție a Caravanei „Admitere ASE 2022”. Echipa ASE 

s-a deplasat în 90 de colegii și licee din țară, în următoarele localități: Alexandria, Brăila, Buzău, 

Călărași, Câmpulung, Câmpina, Constanța, Focșani, Galați, Găești, Moreni, Oltenița, Pitești, 

Ploiești, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Slobozia, Târgoviște, Titu și Urziceni. 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/martie/MESAJ_catre_cadrele_didactice.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/martie/MESAJ_catre_cadrele_didactice.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/martie/MESAJ_STUDENTI_REVENIRE_IN_UNIVERSITATE.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/martie/MESAJ_STUDENTI_REVENIRE_IN_UNIVERSITATE.pdf


4                                                                           CA ‒ Buletin informativ nr. 3/martie 2022 

 

 

Reprezentanții ASE s-au întâlnit cu peste 7000 de elevi din clasele a XII-a și cadre didactice și au 

distribuit materiale de informare despre oferta educațională a celor 12 facultăți ale ASE și 

Admiterea la programele universitare de licență 2022.  

  

 

Întâlnirea Rectorului ASE cu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

La începutul lunii martie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a avut o întâlnire cu 

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, în cadrul căreia au 

fost discutate modalități concrete pentru continuarea demersului privind elaborarea modelului 

românesc de dezvoltare în procesul integrării în UE la nivelul atât de important al agriculturii 

României, pornind de la propunerile și concluziile prezentate în lucrarea „Modelul economic 

românesc în UE România – Orizont 2040”, al cărei coautor este Rectorul ASE. 
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ASE a lansat campania de informare pentru Admiterea 2022 

 

ASE este pregătită cu toate informațiile necesare despre ADMITEREA 2022 la programele 

universitare de LICENȚĂ (https://admitere.ase.ro/licenta_2022/index.asp), MASTERAT                   

(https://admitere.ase.ro/masterat_2022/index.asp) și DOCTORAT http://doctorat.ase.ro/admitere. 

În fața clădirii Eminescu au fost amplasate panouri publicitare despre oferta ASE, care vor afișa 

informații până în luna octombrie, iar în luna mai vor începe întâlnirile săptămânale pe ZOOM cu 

liceenii-candidați la ASE și va fi lansat, în parteneriat cu USASE, grupul de Facebook 

ADMITERE la ASE 2022.  

 

 

 

 

Întâlnirea Rectorului ASE cu reprezentanți ai Primăriei orașului Predeal 

În data de 4 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a avut o întâlnire cu 

reprezentanții primăriei orașului Predeal pentru a discuta emiterea unei Hotărâri de către 

Consiliul Local al Orașului Predeal, prin care să se aprobe constituirea unui drept de superficie, 

asupra terenului aflat la adresa bulevardul Mihail Săulescu nr 91, proprietatea orașului Predeal, în 

suprafață de 3000 mp, în favoarea Academiei de Studii Economice din București. Hotărârea a fost 

emisă pe o perioadă de 70 de ani. Totodată, s-a discutat și posibilitatea oferirii de către ASE a unor 

programe de perfecționare pentru personalul primăriei Predeal și a oportunității alcătuirii unei 

strategii de dezvoltare a orașului. 

 

 

 

 

https://admitere.ase.ro/licenta_2022/index.asp
https://admitere.ase.ro/masterat_2022/index.asp
http://doctorat.ase.ro/admitere
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ASE solidară cu Ucraina 

 

ASE a organizat un hub umanitar în sprijinul Ucrainei 

La începutul lunii martie a.c., ASE a organizat un HUB umanitar pentru colectarea de bunuri 

pentru sprijin și asistență umanitară, destinate anumitor categorii de cetățeni străini sau apatrizi, 

proveniți din Ucraina. Au fost donate bunuri, medicamente, cartele sim prepay de telefonie și 

internet, spații de cazare și bani în conturile Fundației Academiei de Studii Economice din 

București.  

https://www.ordineazilei.ro/ase-organizeaza-un-hub-umanitar-pentru-refugiatii-din-ucraina/ 

https://romaniamama.ro/stiri/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-a-infiintat-un-

hu_47757.html 

https://tribunainvatamantului.ro/hub-umanitar-la-academia-de-studii-economice/ 

https://www.secundatv.ro/educatie-sanatate/ase-organizeaza-un-hub-umanitar-pentru-refugiatii-

din-ucraina-209311.html/ 

ASE a pus la dispoziția autorităților spații de cazare pentru refugiații din Ucraina 

Academia de Studii Economice din București a pus la dispoziția autorităților publice, care au 

responsabilități în domeniu, spații de cazare, astfel:  

• imobilul Centrului său de pregătire profesională din orașul Covasna, cu dotări de tip hotelier, 

respectiv 15 camere, 2 apartamente, săli de conferințe și de curs (în care pot fi amenajate spații 

suplimentare de cazare), bucătărie, spălătorii, alte utilități – cu prioritate pentru familiile 

studenților ucraineni care învață în România; 

• 30 de camere în campusul universitar ASE din București, repartizabile prin Departamentul 

pentru Situații de Urgență - pentru studenți străini, care învață la universități din Ucraina și 

care tranzitează România. 

Consiliul de Administrație al ASE este pregătit să identifice posibilități suplimentare de a se 

implica concret în campania umanitară de ajutor pentru refugiații din Ucraina. 

ASE a elaborat o Metodologie privind mobilitatea studenților străini care provin din 

instituții de învățământ superior din Ucraina. Aceasta poate fi consultată la următorul link: 

https://ase.ro/ase_responsive/Stiri_Evenimente/avizier_2022/martie/ANUNT_Ucraina-RO.pdf 

 

https://www.ordineazilei.ro/ase-organizeaza-un-hub-umanitar-pentru-refugiatii-din-ucraina/
https://romaniamama.ro/stiri/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-a-infiintat-un-hu_47757.html
https://romaniamama.ro/stiri/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-a-infiintat-un-hu_47757.html
https://tribunainvatamantului.ro/hub-umanitar-la-academia-de-studii-economice/
https://www.secundatv.ro/educatie-sanatate/ase-organizeaza-un-hub-umanitar-pentru-refugiatii-din-ucraina-209311.html/
https://www.secundatv.ro/educatie-sanatate/ase-organizeaza-un-hub-umanitar-pentru-refugiatii-din-ucraina-209311.html/
https://ase.ro/ase_responsive/Stiri_Evenimente/avizier_2022/martie/ANUNT_Ucraina-RO.pdf
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Participarea Rectorului ASE la dezbaterea despre provocările agriculturii românești în 

contextul strategiei UE – „De la fermă la consumator”  

În data de 9 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la dezbaterea 

cu tema Provocările agriculturii românești în contextul strategiei UE „De la fermă la 

consumator” și al noii politici agricole comune (PAC), organizată de Institutul European din 

România și Ministerul Afacerilor Externe.  

Obiectivul conferinței a vizat promovarea tranziției către sistemele agricole și alimentare durabile 

și îmbunătățirea siguranței alimentare pentru stimularea calității producției. În intervenția sa în 

calitate de key-note speaker, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a vorbit despre soluțiile legate de 

securitatea alimentară și siguranța lanțurilor de aprovizionare și a alimentelor pe care România le 

poate folosi în contextul economico-social actual, despre consolidarea mediului asociativ și a micii 

proprietăți agricole (prin creșterea ponderii fermelor de dimensiuni medii ce trebuie susținute 

financiar) și despre asigurarea schimbului de generații în agricultură, prin măsuri finanțate din 

fondurile europene și naționale. 

    

 

 

Interviul prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului Universitar ASE, la TVR 1  

În data de 9 martie a.c., prof. univ. dr. Dumitru Miron a fost invitatul emisiunii „Banii Tăi”, 

difuzată de TVR 1. În cadrul interviului, prof. univ. dr. Dumitru Miron a vorbit despre 

reconfigurarea fluxurilor de mărfuri și de capital la nivel global, despre transformările în plan 

comportamental din punct de vedere geopolitic și geostrategic și instituțional și schimbările legate 

de sancțiunile economico-financiare, logistica internațională, planul prețurilor și resetarea 

atribuțiilor organismelor instituționale globale în contextul economico-social actual și a crizei 

mondiale generată de războiul din Ucraina.  Alte subiecte discutate au fost legate de siguranța 
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societală, viitorul creșterii economice, elaborarea de către România a unor strategii autentice în 

planul dezvoltării economice și agricole, precum și oportunitatea pe care o are țara noastră de a-și 

redesena structurile strategice productive și de comercializare. Interviul integral poate fi urmărit la 

linkul următor: 

https://www.youtube.com/watch?v=8oU7dwWRgOY 

 
 

Prima întâlnire a Rețelei de cercetare în educație 

În data de 10 martie a.c., prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, prorector  cu cercetarea științifică, 

dezvoltare, inovare, a participat la prima întâlnire a Rețelei de cercetare în educație, înființată 

la propunerea Consiliului științific al Unității de Cercetare în Educație, din cadrul Centrului 

Național de Politici și Evaluare în Educație. Rolul acestei rețele este de a aborda teme strategice 

care vor fi analizate în grupuri de lucru și vor ajuta factorii de decizie în fundamentarea unor 

politici. La această rețea au aderat, până acum, 22 de instituții de învățământ superior, institute de 

cercetare și organizații relevante pentru domeniul educației.  

Această întâlnire a fost moderată de către prof. univ. dr. Daniel David, în calitate de președinte al 

Consiliului științific al Unității de Cercetare în Educație.  Domnia sa a lansat temele pe care rețeaua 

de cercetare le va explora în perioada următoare:  Politici și practici educaționale bazate pe date 

de cercetare/dovezi – Evidence based policies and practices in education și Rolul sistemului hibrid 

în învățământul universitar. 

 

Întâlnire de lucru la ASE privind consolidarea, reabilitarea și modernizarea imobilului 

Mihai Eminescu 

În data de 10.03, a avut loc la sediul ASE o întâlnire la care au participat reprezentanții Companiei 

Naționale de Investiții S.A, ai antreprenorului Asocierea S.C. Concelex S.R.L. &S.C. Concelex 

Engineering S.R.L., ai proiectantului general S.C. Concrete & Design Solutions S.R.L. și 

https://www.youtube.com/watch?v=8oU7dwWRgOY
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reprezentanții ASE privind contractul referitor la "Consolidarea, reabilitarea și modernizarea 

clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din București, B-dul 

Dacia nr.41”.  

În cadrul întâlnirii, la care a participat Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, au fost 

analizate modificările rezultate ca urmare a implementării soluției de consolidare din expertiza 

tehnică actualizată, respectiv poziționarea pe aceeași verticală a pereților de beton armat noi 

introduși, ceea ce a impus tehnic reconfigurarea/repoziționarea unor încăperi. 

 

Studenții ASE au realizat spoturi de promovare a Recensământului 

În contextul desfășurării Recensământului populației și locuințelor, runda 2021 (Rpl2021), și al 

parteneriatului dintre Academia de Studii Economice din București și Institutul Național de 

Statistică, doamna prof. univ. dr. Constanța Mihăescu a mobilizat studenții cu care a lucrat la 

disciplina Demografie, pentru a participa la promovarea recensământului. La acest recensământ, 

în premieră pentru România, colectarea datelor de la populație se va face, exclusiv, în format 

electronic, fie prin autorecenzare, fie prin recenzarea de către recenzori, direct pe tablete 

electronice. Studenții de la facultățile de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE), 

respectiv de Administrație și Management Public (AMP) au înțeles că succesul Rpl 2021 depinde 

de participarea populației, de înțelegerea corectă a utilității acestuia, astfel că  și-au mobilizat 

resursele de ingeniozitate și timp, videoclipurile realizate de ei fiind apreciate de INS prin diplome 

pentru creativitate în promovarea recensământului. Rezultatele muncii lor se pot viziona, în fiecare 

zi, pe pagina de Facebook a Academiei de Studii Economice din București și a Institutului Național 

de Statistică. 
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Delegația ASE în vizită de lucru la Universitatea din Iordan 

În perioada 14-19 martie a.c., o delegație a ASE, formată din prof. univ. dr. Roxana Sârbu, 

prorector cu activitatea didactică, și prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, Facultatea de Business și 

Turism, a efectuat o vizită de lucru la Universitatea din Iordan, în vederea consolidării unui acord 

de mobilități a studenților și profesorilor, în cadrul Programului Erasmus+. Cu această 

ocazie, reprezentanții ASE s-au întâlnit cu prof. Bashar Hammouri, International Coordinator 

Student Exchange și cu dr. Deema Ammari, Director Relații Internaționale. Discuțiile purtate s-au 

referit la metodele de management universitar ale ASE, cu accent pe managementul și asigurarea 

calității, precum și la criteriile care trebuie îndeplinite în cadrul diferitelor sisteme de ierarhizare 

și clasificare a universităților, cu accent pe criteriile legate de activitatea de cercetare. O altă temă 

a fost cea intitulată Discover Romania, care a abordat aspecte culturale și artistice, dar și geografice 

și istorice. Rezultatul întâlnirilor a permis identificarea unor viitoare acoruduri de colaborare, în 

vederea dezvoltării activităților de învățământ, a celor de cercetare științifică și de 

internaționalizare.  
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Program de internship în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară 

În baza acordului de parteneriat existent între Academia de Studii Economice din București și 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, în perioada 31 martie – 10 aprilie are loc selecția a 30 de 

studenți de la programele universitare de masterat din cadrul facultăților de FABBV, CIG, CSIE 

și FABIZ, pentru efectuarea unui program de internship professional găzduit de ASF. La finalul 

programului de internship, cei mai buni dintre studenții care au efectuat programul de internship 

vor avea posibilitatea să primască o ofertă de angajare în cadrul Autoritatea de Supraveghere 

Financiară.  

 

Rectorul ASE a participat la ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului 

Superior 

În data de 16 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la ședința 

Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, în calitate de Vicepreședinte. În 

cadrul ședinței au fost aprobate rezultatele  competiției FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) 

2022. Competiția este coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 

(CNFIS), care evaluează şi selectează proiectele depuse de universităţi. 

 

Câștigarea proiectelor finanțate prin intermediul Fondului de dezvoltare instituțională 

În cadrul competiției de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat 

universităţilor de stat – FDI 2022, Academia de Studii Economice din București a câștigat proiecte 

pe toate domeniile de finanțare, cu o valoare totală de 2.138.000 lei, având următoarea defalcare: 

D1-Echitate&Acces – 320.000 lei; D2_Internaționalizare – 360.000 lei; D3-Grădini&Stațiuni – 

320.000 lei; D4-SAS- 238.000 lei; D5-Calitate – 380.000 lei; D6-Cercetare – 320.000 lei; 

D7_Piața muncii – 200.000 lei. Urăm succes echipelor care implementează aceste proiecte.  
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Rectorul ASE a participat la evenimentul de lansare a proiectului Casei Francofoniei din 

România 

În data de 16 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la așezarea 

pietrei de temelie a Casei Francofoniei din România, al doilea astfel de proiect la nivel mondial. 

Evenimentul s-a desfășurat cu susținerea Președintelui României, Excelența Sa Domnul Klaus 

Werner Iohannis, prin Hotărârea comunității Universității Politehnice din București, cu 

participarea ministrului Educației, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, ministrului Culturii, domnul 

Lucian Romașcanu, ambasadorilor țărilor francofone, rectorului Universității Politehnice din 

București și a rectorilor din toata țara. Casa Francofoniei din România își propune să devină un 

hub cultural regional care să crească oportunitățile de mobilitate ale studenților și cercetătorilor 

francofoni. Proiectul va oferi tinerilor din întreaga lume locuințe de calitate și evenimente 

internaționale în cel mai mare campus studențesc din țară. 

Foto credit: UPB. 

 

 

 

 

 

 

 

Rezoluția Biroului permanent al Consiliului Național al Rectorilor  

În data de 17 martie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la ședința 

Biroului permanent al CNR, care a adoptat următoarea rezoluție cu privire la trecerea tuturor 

activităţilor de predare-învăţare-evaluare în sistemul "faţă în faţă" odată cu încheierea stării de 

alertă. https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/03/17/comunicat-de-presa-consiliul-national-al-

rectorilor--886221 

 

 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/03/17/comunicat-de-presa-consiliul-national-al-rectorilor--886221
https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/03/17/comunicat-de-presa-consiliul-national-al-rectorilor--886221
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Rezultate remarcabile obținute în competiții de către CSU ASE 

• AUTOVORTEX CSU ASE  

Echipa de Robotică a României AutoVortex CSU ASE a câștigat locul 1 si premiul Think 

Award la Campionatul Internațional de Robotică din Jamaica și va reprezenta România la 

Campionatul Mondial de Robotică din Houston, Texas, SUA. Echipa este coordonată de asist. 

univ. dr. Panea Ionuț Valentin din cadrul ASE. Felicitări întregii echipe pentru acest rezultat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CSU ASE la campionatele naționale individuale de Șah Rapid, Blitz și Dezlegări de 

Probleme și Studii 

În perioada 11-13 martie la București s-au desfășurat Campionatele Naționale Individuale de Șah 

Rapid, Blitz și Dezlegări de Probleme și Studii. Ediția 2022 a fost cea mai puternică și numeroasă 

ediție a acestor probe naționale din ultimul deceniu, fiind prezenți la start toți componenții 

Echipelor Olimpice ale României (masculin și feminin), numărul total al participaților  

depășind 200. CSU ASE și-a adjudecat din nou titlul de cel mai puternic club de șah din 

România, prin câștigarea a 10 medalii din totalul de 18 posibile la cele trei probe. Dintre acestea, 

4 au fost de aur, 3 de argint și 3 de bronz. De asemenea, 5 din cele 6 titluri naționale au revenit la 

ASE, 4 fiind câștigate de sportivii reprezentanți ai CSU ASE și unul de studentul nostru, Mihnea 

Costachi, care a jucat pentru clubul său de bază la această competiție, dar care ne reprezintă ori de 

câte ori are ocazia în competițiile universitare. Lotul CSU ASE este condus de lect. univ. dr. 

Georgescu Tiberiu-Marian,  
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• Echipa ASE de catchball - câștigătoarea Cupei Primăverii 

În perioada 12-13 martie a.c., Echipa de catchball a ASE s-a clasat pe locul I în cadrul  turneului 

„Cupa Primăverii”, organizat de către Asociația de Catchball din România, obținând medalia de 

aur și trofeul competiției. Din această echipă au făcut parte 5 cadre didactice din cadrul 

Departamentului de Educație Fizică și Sport: conf. univ. dr. Cristina Filip, conf. univ. dr.  Neluța 

Smîdu, conf. univ. dr. Valentina Ciomag, lect. univ. dr. Viorela Popescu și lect. univ. dr. Cristina 

Nae, alături de foste studente ale ASE: Chicu Nicoleta, Mateoiu Mihaela Bianca, precum și Elena 

Petre cu Maria Cîrlescu. Felicitări întregii echipe pentru victoria obținută! 

  

• Retrospectiva Campionatelor Naționale de Volei pe zăpadă  
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În perioada 14-17 martie a.c., stațiunea montană Straja a fost gazda Campionatelor Naționale de 

Volei pe zăpadă, competiție ajunsă la a 3-a ediție. CSU ASE a participat cu 3 echipe (două la 

masculin și una la feminin), formate în întregime din juniori și cadeți, deși turneul a fost destinat 

seniorilor. La sfârșitul celor șase meciuri echipa feminină a strălucit pe cea mai înaltă treaptă a 

podiumului după ce a învins în meci direct toate contra-candidatele! Componența echipei a fost 

următoarea: Hododi Ioana,, Brădățan Alexia, Miu Ioana, Shahzada Dua Larisa, antrenor: Răzvan 

Ifrim Felicitări, campioanelor și domnului antrenor Răzvan Ifrim atât pentru pregătirea 

extraordinară a sportivelor noastre, cât și pentru organizarea acestui eveniment deosebit!  

 

 

 

Conferința Internațională „Perspectives of European Business Law” 

În data de 18 martie a.c., a avut loc la ASE, în format hibrid, prima ediție a Conferinței 

Internaționale „Perspectives of European Business Law”, organizată de Facultatea de Drept și 

Asociația Română de Dreptul Afacerilor. În cadrul conferinței au fost  abordate subiecte 

importante, relevante în context european: dreptul societar, piața unică, concurența, dreptul 

european al contractelor, drept fiscal, drept bancar, dreptul muncii, dreptul consumatorilor și drept 

penal. Conferința s-a adresat practicienilor, cercetătorilor, doctoranzilor, studenților și cadrelor 

universitare, reprezentând o platformă pentru dezbateri. Au participat reprezentanți ai principalelor 

organizații profesionale din domeniu. 
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Vizite ale candidaților în ASE  

 

În zilele de 19 și 25 martie a.c., ASE, prin Serviciul Marketing și Comunicare, a primit vizita unui 

grup de 140 de elevi însoțiți de cadre didactice de la Colegiul Comercial Carol I din Constanța 

și de la licee și colegii din județul Olt. Elevii au avut întâlniri de prezentare a ASE, sesiuni de 

întrebări și răspunsuri, au primit materiale de informare cu privire la tot ce trebuie să cunoască 

despre etapele procesului de admitere la ASE și au aflat detalii despre oferta educațională a 

facultăților ASE, modalitatea de admitere, oportunități de studii și de formare profesională. 

Întâlnirea s-a încheiat cu vizitarea spațiilor de învățământ din Palatul ASE. 

  

 

Proiectul „Critical Thinking for Succesful Jobs” 

În data de 21 martie a.c., a avut loc la ASE prima întâlnire a proiectului transnațional din cadrul 

proiectului Eramsus+ intitulat „Critical Thinking for Successful Jobs”– Think4Jobs. În deschidere, 

prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector ASE cu relații internaționale, a adresat un 
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mesaj de bun venit participanților, proiectul reunind o echipă multidisciplinară cu mai multe centre 

de cercetare în educația gândirii critice din cadrul spațiului european al învățământului superior 

(EHEA).  

Proiectul este implementat în cadrul unui consorțiu de 10 organizații, condus de Universitatea 

Macedonia de Vest din Grecia, având ca partener ASE.  

                    

 

Raportul anual al Rectorului ASE 

Conform tradiției din fiecare an ai mandatelor sale, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

a prezentat în luna martie Consiliului de Administrație, spre informare și validare, și, apoi, a 

înaintat Senatului Universitar, spre dezbatere și aprobare, în ședința sa din 23 martie a.c., Raportul 

anual al Rectorului ASE privind starea universității în anul 2021.  

Este vorba despre un amplu material, de peste 450 de pagini, în care este prezentat un bilanț 

consistent al dinamicii Academiei de Studii Economice din București în 2021, a ceea ce a fost 

realizat din ceea ce este asumat prin Programul managerial, cu evidențierea celor mai prestigioase 

realizări, dar și cu analiza atentă a ceea ce nu a atins parametrii propuși.  

Raportul a evidențiat drept grijă primordială în 2021 asigurarea sănătății și siguranței membrilor 

comunității universitare a ASE, cu măsuri care au urmărit și pus mereu pe primul loc ceea ce a fost 

esențial pentru protejarea tuturor, cadre didactice, studenți, toate categoriile de angajați ai ASE. 

Raportul a fost dezbătut și aprobat de către membrii Senatului universitar cu unanimitate de voturi. 

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a mulțumit la finalul intervenției sale membrilor 

Senatului universitar, tuturor membrilor comunității universitare pentru înțelegerea specificului 

activității și cerințelor anului 2021, pentru solidaritatea în rândul comunității universitare, pentru 

implicarea în bunele rezultate ale Academiei de Studii Economice din București în 2021 și a 
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asigurat comunitatea de determinarea conducerii universității de a avea un 2022 cu cele mai bune 

rezultate, conform potențialului ASE.   

 

Vizita conducerii ASE pe șantierul Piața Romană nr. 7 

În data de 23 martie a.c, conducerea ASE, Rectorul și Președintele Senatului universitar, membri 

ai Biroului Consiliului de Administrație au efectuat o vizită pe șantierul Piața Romană nr. 7, ale 

cărui lucrări progresează în ritm constant și conform planului, astfel încât cele două obiective ale 

șantierului să fie gata la timp și inaugurate cu ocazia manifestărilor în cinstea celei de-a 110 

aniversări a Academiei de Studii Economice din București. 

 

 

 

 

 

„Proiectul Educațional Inovator al anului 2021” 

 

În perioada 23-25 martie a.c., a avut loc la Londra Târgul Educațional BETT, în cadrul căruia a 

fost desemnat câștigătorul secțiunii „Proiectul Educațional Inovator al anului 2021”, premiat la Avanti’s 

Awards, respectiv  Primul laborator inteligent dintr-o școală românească, Smart Lab Inaco, în 

care elevii învață folosindu-se de roboți educaționali multifuncționali, de ochelari de realitate 

virtuală, de creioane, scanere și imprimante 3D. Coordonatoarea acestui proiect și președintele 

organizației non-guvernamentale INACO este conf. univ. dr. Andreea Paul, de la Facultatea de Relații 

Economice Internaționale. Originalitatea proiectului constă în integrarea tehnologiilor 4.0 și crearea 

de conținut digital inteligent, care transformă învățarea într-o activitate agreabilă, pragmatică, 

prietenoasă, cu rezultate pe termen lung. Mulțumită celui mai performant sistem de audio-video-

streaming, elevii pot să colaboreze cu alte școli dotate cu Smart Lab din țară și străinătate, iar 
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profesorii pot colabora cu alte cadre didactice, pentru a le sprijini în perfecționarea activității de 

predare moderne. 

 

 

 

 
 

 

Conferința Europeană a Serviciilor Fianciare 

În perioada 24-25 martie a.c., prof. univ. dr. Răzvan Cătălin Dobrea, prorector ASE, responsabil 

cu Managementul economico-financiar, a participat la Conferința Europeană a Serviciilor 

Financiare ECFS2022 “Sustenabilitate și rezilienţă – Noile coordonate ale pieţelor 

financiare”, ediţia a VI-a. Conferința din acest an a fost organizată în sistem hibrid. Au fost 

dezbătute o serie de teme cu privire la principii de sustenabilitate şi rezilienţă, inovația în serviciile 

financiare și aplicarea practică a ultimelor noutăți legislative. La eveniment au participat 

practicieni, profesioniști și teoreticieni din domeniul serviciilor financiare, cadre didactice, 

doctoranzi, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, tineri absolvenți interesați de schimbul de 

idei legat de subiecte ale piețelor financiare. 

 
 

 

Cea de a 16-a ediție a International Conference on Business Excellence (ICBE) 
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În perioada 24-26 martie a.c., a avut loc cea de a 16-a ediție a International Conference on 

Business Excellence (ICBE) cu tematica „New Challenges of the Century. Digital Economy and 

the Green Revolution”, organizată de către ASE, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu 

predare în limbi străine, în parteneriat cu Societatea pentru Excelență în Afaceri și Departamentul 

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (Catedra UNESCO). 

În cadrul ceremoniei de deschidere au luat cuvântul Alina Mihaela Dima, prorector – cercetare 

științifică, dezvoltare și inovare, Tănase Stamule, decan al FABBV, Katya Christina Plate, 

presedinte Konrad Adenauer Stiftung Romania, invitați speciali ai conferinței: Petru Rușeț, CEO 

al Siemens Energy și cadru didactic asociat al FABIZ, și Christian Fieseler, profesor in cadrul BI 

Norwegian Business School. Pe 24 martie a.c., în timpul celor 25 secțiuni ale conferinței, peste 

300 de cercetători din 18 țări au prezentat 180 de studii de cercetare atât on-line, cât si offline.. 

Lucrările selectate vor fi publicate în cadrul volumului „Proceedings of the International 

Conference on Business Excellence” al editurii Sciendo (De Gruyter), în volumul „Springer 

Proceedings in Business and Economics” al editurii Springer International, precum și în jurnale 

indexate în Web of Science. 

 

  

Vizita delegația ASE la AACSB  

 

În perioada 30-31martie, a.c., o delegație a ASE, alcătuită din prof. univ. dr. Marius Constantin 

Profiroiu, prorector cu relații internaționale, și prof. univ. dr. Vasile Strat, decan Bucharest 

Business School, au efectuat o deplasare la Amsterdam, la sediul central al AACSB 

(The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Delegația a avut întâlniri cu Tim 

Mescon, Executive Vice-President, și Marine Condette, Senior Adviser la AACSB International 
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for Europe, Middle East and Africa, cu membri ai echipei internaționale AACSB, în cadrul cărora 

au fost discutate aspecte ale acreditării internaționale AACSB. 

 

 

       
 

Ședințe CA  

1. În data de 1 martie a.c., a avut loc ședința CA online, , în cadrul căreia au fost aprobate 

următoarele puncte: repartizarea fondului de burse pentru semestrul al II-lea al anului 

universitar 2021-2022; suspendarea activității Centrului de Limbă Rusă din cadrul Academiei 

de Studii Economice din București; punerea la dispoziția autorităților publice care au 

responsabilități în domeniu a Centrului Teriorial Covasna,  pentru refugiații din Ucraina, cu 

prioritate pentru familiile studenților ucrainieni aflați în Romania și afectați de situația actuală, 

ca urmare a conflictului existent dintre Federația Rusă și Ucraina; acordarea de  facilități de 

cazare în campusurile ASE din București pentru studenții aflați în tranzit, ca urmare a 

conflictului existent dintre Federația Rusă și Ucraina; nominalizarea domnului Cătălin Ploae 

în calitate de Referent la Direcția Relații Internaționale și acordarea salariului diferențiat.  

• În data de 8 martie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul căreia au 

fost dezbătute măsurile privind încetarea stării de alertă.  

• În data de 9 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost aprobată Nota de 

fundamentare privind organizarea unei sesiuni speciale de cazare a studenților in căminele 

ASE pe semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022. 

• În data de 16 martie a.c., a avut loc, în Aula Magna, ședința CA, prima cu prezență fizică a 

Consiliului de Administrație, după doi ani în care întâlnirile au fost în majoritate online. Au 

fost dezbătute pe larg pregătirile pentru reluarea în cele mai bune condiții, începând de luni, 



22                                                                           CA ‒ Buletin informativ nr. 3/martie 2022 

 

 

21 martie a.c., a activității universitare normale, în mediu real, în Academia de Studii 

Economice din București, având în vedere ridicarea stării de alertă. În cadrul ședinței au fost 

discutate și aprobate următoarele puncte: Raportul anual al Rectorului ASE privind starea 

universității, anul 2021; strategia de cercetare a ASE pentru perioada 2022-2030; scoaterea la 

concurs a posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminată în semestrul al II-lea, anul 

universitar 2021-2022; scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante pe perioada 

determinată în semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022; modificarea procedurii privind 

modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire, propriul circuit de intrare și 

ieșire a studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în 

care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul ASE; Raportul cu privire la execuția 

bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2021; 

Nota privind actualizarea bugetului aferent anului 2022; metodologia privind cazarea 

studenților în căminele ASE, în anul universitar 2022-2023; comisia de evaluare a lucrărilor 

finale la programele postdoctorale de cercetare avansată, pentru anul universitar 2021-2022; 

calendarul de finalizare a programului postdoctoral de cercetare avansată din cadrul ASE, anul 

universitar 2021-2022; acordarea calității de membru al Școlii doctorale de Drept pentru dl. 

Săraru Cătălin-Silviu, cadru didactic titular în cadrul Facultății de Drept; redistribuirea 

locurilor finanțate de la bugetul de stat; organizarea de către ASE a Data Science International 

Workshop (școala de vară) în perioada 22-31.07.2022; achitarea taxei de membru al Camerei 

de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER); raportul Centrului de 

Excelență în Comerț Exterior aferent activității anului 2021; nominalizarea prof. univ. dr. Ionuț 

Pandelică în funcția de director la Centrul de Excelență în Comerț Exterior; prelungirea 

acordului cu Conservatorul Național de Arte și Meserii din Paris (CNAM); aprobarea solicitării 

de susținere a examenului de licență la Universitatea Danubius din Galați, pentru Ștefănescu 

Elena-Emilia, absolventă a Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, program 

de studii universitare de lungă durată, specializarea Finanțe și Asigurări, la distanță, promoția 

2001-2006; inițierea proiectului RURALMIG (Rural migration patterns and challenges 

inside Europe), director de proiect prof. dr. Monica Roman; inițierea proiectului AGE - 

Recent effects of ageing societies in Europe, director de proiect Prof. dr. Monica Roman; 

propunerea privind participarea la un consorțiu (EIT knowledge and innovation community – 

KIC în sectorul industriilor culturale și creative); rezultatele procesului de evaluare periodică 

a calității personalului didactic din cadrul ASE; propunerea privind politica de preț pentru 



CA ‒ Buletin informativ nr.3/martie 2022  23 

 

 

procesul de admitere, anul 2022, MBA Romano-Canadian; solicitarea unui cadru didactic 

titular din ASE, în vederea scutirii de la plata taxei de școlarizare la Programul de studii 

universitare de masterat Edures, an universitar 2021-2022; aprobarea suplimentării listei 

cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul ASE în semestrul 

al II-lea din anul universitar 2021-2022;  aprobarea propunerii de echivalare a gradelor 

didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut 

în țară și care vor desfășura activități didactice în regim de plata cu ora în anul universitar 

2021-2022; organizarea de activități didactice suplimentare la disciplina Macroeconomie și 

acordarea salariului diferențiat pentru cadrele didactice care susțin aceste activități; tarifele 

pentru activitățile desfășurate în cadrul programului de studii postuniversitare “Administrație 

publică pentru dezvoltare durabilă", organizat în cadrul Facultății de Administrație și 

Management Public în contextul derulării contractului de prestări servicii nr. 59/01.03.2022 

încheiat între Secretariatul General al Guvernului, în calitate de achizitor (autoritate 

contractantă) și ASE, în calitate de prestator; scutirea de la plata taxei de înscriere și de la plata 

taxei de școlarizare pentru cursanții care vor fi înscriși în cadrul programului de studii 

postuniversitare „Administrație publică pentru dezvoltare durabilă” organizat în contextul 

derulării contractului de prestări servicii nr. 59/0 1.03.2022 încheiat între Secretariatul 

General al Guvernului, în calitate de achizitor (autoritate contractantă) și ASE, în calitate 

de prestator; aprobarea referatului privind dimensionarea formațiilor de studii la 

programele postunviersitare derulate în cadrul unor proiecte instituționale; Raportul de 

control nr. 483 din 24.02.2022; Nota DJCA nr. 1520/11.03.2022, privind asumarea 

instituțională a sumei de 91 de lei reprezentând debite restante la regina de cămin; Raportul 

privind soluționarea petițiilor pentru anul 2021; achitarea cotizației aferentă Consiliului 

Național al Rectorilor pentru anul 2022; transformarea unor posturi din structura 

administrativă; scoaterea la concurs a unor posturi din structura administrativă; transferul unor 

posturi din structura administrativă; acordarea salariului diferențiat unor angajați ai ASE. 
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• În data de 21 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutată 

și aprobată modalitatea de recuperare a activităților didactice cu studenții (licență, 

masterat, doctorat) aferente perioadei de tranziție la învățământul în campus,  

9 - 20 martie 2022 și în cazul îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 

• În data de 22 martie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: acordarea diplomei „Doctor Honoris Causa”  

dl. prof. univ. dr. Fabrizio D` Ascenzo; acordarea diplomei  „Virgil Madgearu” 

doamnei prof. univ. dr. Coralia Angelescu; acordarea diplomei  „Virgil Madgearu” 

domnului prof.univ.dr. Dinu Vasile; acordarea titlului onorific de „Profesor emerit” 

unor cadre didactice; Nota privind organizarea unei a doua sesiuni de selecție pentru 

mobilități de studii Erasmus+, pentru semestrul al II-lea al anului universitar  

2022-2023; modificarea calendarului studentului pentru anul 2021-2022; inițierea 

proiectului de cercetare nr.336/21.03.2022 – Digital Platform for Waste 

Automotive (DPCEAST). 

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație 

 

 

 






