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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 11/ noiembrie 2022 

 

Lansare proiect ASE-Penny „100 de idei de business pentru România” 

În data de 2 noiembrie a.c. a fost lansat Proiectul „100 de idei de business pentru România”, 

realizat în parteneriat de către Academia de Studii Economice din București și Penny România. 

Împreună cu ASE, PENNY analizează 100 de oportunități de dezvoltare a unor afaceri locale din 

domenii de activitate precum agricultura, producția de ambalaje sau produsele cosmetice, pentru 

a găsi soluții care vor putea oferi românilor produse 100% românești. 

La festivitatea de lansare, care a avut loc în Aula Magna, au participat 

Daniel Gross, CEO PENNY România, Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

Ioan Marcel Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin Spătaru, Ministrul 

Economiei, reprezentanți ai mediului de afaceri și alți invitați, amfitrion fiind conf. univ. dr. Tănase 

Stamule, decanul Facultății de Administrarea Afacerilor în limbi străine,  

  

Dezbaterea „Capital versus responsabilitate și independență în domeniul profesiilor 

liberale” 

În data de 2 noiembrie a.c., Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a 

organizat, în parteneriat cu Uniunea Profesiilor Liberale din România, dezbaterea cu tema 

„Capital versus responsabilitate și independență în domeniul profesiilor liberale”. La acest 

http://www.ase.ro/
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eveniment a participat din partea ASE prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, prorector pentru 

Managementul economico-financiar, care a avut o scurtă intervenție cu privire la implicarea ASE 

în exercitarea profesiilor liberale din perspectiva economico-financiară.  

Conferința a reunit deputați și senatori, membri ai Comisiei pentru buget, finanțe, bănci și ai 

comisiilor juridice, de disciplină și imunități ale celor două Camere ale Parlamentului, 

reprezentanți ai autorităților publice centrale care au în coordonare profesiile liberale, precum și 

reprezentanți ai acestor profesii. 

 

Decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa Rectorului ASE 

Joi, 3 noiembrie a.c., Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, i-a fost decernat Titlul 

de Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în cadrul Adunării festive 

a Senatului Universitar. La eveniment a fost prezent un numeros grup de reprezentanți ai ASE, 

membri ai Consiliului de Administrație, ai conducerii Senatului Universitar, cadre didactice și 

studenti, rectori ai unor universități din țară, alți invitați! Felicitări, Domnule Rector! 

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa şi primirea sa în rândul membrilor de onoare ai 

corpului academic al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu reprezintă gestul de recunoaştere a 

valorii incontestabile a prof. univ. dr. Nicolae Istudor, dobândită într-o viaţă dedicată studiului 

ştiinţelor economice şi aplicării cunoştinţelor din domeniu în folosul societăţii. 

Decizia Facultăţii de Ştiinţe Economice de a propune Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu acordarea Titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Sibiu prof. univ. dr.  

Nicolae Istudor s-a fundamentat pe argumente solide, susţinute de activitatea şi opera ştiinţifică 

ale Domniei sale pe parcursul a trei decenii în cercetare şi la catedră în domeniul învăţământului 

economic şi agrar, dublate de contribuţia prof. Istudor la atragerea în parteneriat a universităţii din 

Sibiu în programe educaţionale și proiecte comune.    
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International Management Conference (IMC), ediția a XVI-a 

În perioada 3-4 noiembrie a.c., Facultatea  de Management din cadrul ASE a organizat Conferința 

Internațională de Management, în parteneriat cu Societatea Academică de Management din 

România (SAMRO), alături de  Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) – Institutul 

de Cercetare Interdisciplinară Avansată „Constantin Angelescu”. Acest eveniment de networking 

științific a oferit participanților posibilitatea de a face schimb de idei cu privire la cele mai recente 

probleme și provocări ale afacerilor din domeniul managementului la nivel național și 

internațional, cu referiri la aspecte din administrarea afacerilor, managementul proiectelor și 

performanța organizațională, educație, inovație și managementul cunoștințelor, management 

strategic, managementul schimbării și antreprenoriat, managementul resurselor umane, științe 

comportamentale, studii de comunicare și etica în afaceri. 
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Reuniunea Consorțiului Universitaria la Sibiu 

În perioada 3-5 noiembrie a.c. a avut loc reuniunea Consorțiului Universitaria, eveniment 

organizat și găzduit de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Academia de Studii Economice 

din București a fost reprezentată de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Dumitru 

Miron, Președintele Senatului Universitar, membri ai Biroului Consiliului de Administrație. 

Întâlnirea de la Sibiu a avut ca scop principal discutarea situației curente a învățământului superior 

românesc, precum și identificarea de metode de dezvoltare a activității Consorțiului. Temele de 

discuție pe paneluri de specialitate s-au referit la următoarele subiecte: Cercetare și studii 

doctorale; Internaționalizare și alianțe universitare europene; Programe de studii; Resursele umane 

din structurile suport ale universităților și probleme administrative; Relația cu studenții și Centre 

de Orientare și Consiliere în Carieră a Studenților. 

Cele nouă universități ale Consorțiului cumulează peste 42% dintre studenții și 34% dintre cadrele 

didactice titulare din România, acoperind toate regiunile de dezvoltare ale României. 

Consorțiul Universitaria reunește nouă dintre cele mai importante universități din România: 

Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” 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. 

Propunerile Consorțiului privitoare la îmbunătățirea proiectelor de Legi ale Educației pot fi citite 

pe pagina  

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/noiembrie/Comunicat-de-

presa-Reuniunea-Consortiului-Universitaria-la-ULB_VF.pdf. 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/noiembrie/Comunicat-de-presa-Reuniunea-Consortiului-Universitaria-la-ULB_VF.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/avizier_2022/noiembrie/Comunicat-de-presa-Reuniunea-Consortiului-Universitaria-la-ULB_VF.pdf
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Sursa foto: https://www.ulbsibiu.ro/ 

 

Evenimente desfășurate de către Societatea Antreprenorială a ASE (SAS ASE) 

 

 Bootcamp antreprenoriat SAS ASE 

 

În perioada 3-6 noiembrie a.c., Societatea Antreprenorială Studențească (SAS ASE) a organizat în 

cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0349 „Sprijinirea, susținerea și promovarea 

antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE” (ASEInovA) a doua etapă a concursului 

de idei de afaceri GoBiz 2022, respectiv tabăra de pregătire Bootcamp. Cei 46 de participanți și 36 

de echipe calificate şi-au îmbunătăţit ideile de afaceri prin sesiuni de mentorat și training-uri de 

specialitate pe teme precum: redactare plan de afaceri, fiscalitate, finanțe și discurs persuasiv. 

Activitatea s-a încheiat cu o sesiune de prezentare a planurilor de afaceri în fața juriului format din 

reprezentanți ai mediului de business (Paul Ardeleanu, Patron/CEO Marketing Deck; Carmen 

Burtea, Vicepreședinte PWN România; Ileana Botez, Director Departament Admitere la 

Tranzacționare Bursa de Valori București; Daniela Stanciu, Senior Consultant, Agenția de 

Consultanță ProVest; Alexandra Hîncu, Consultant Iceberg Plus) şi ai Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti (conf. univ. dr. Roxana Voicu-Dorobanțu; asist. univ. dr. Bogdan 

Chiripuci). În urma prezentărilor, participanții au primit feedback constructiv asupra planului de 

afaceri și au fost premiați. 

 

 

 

 



6                                                                                          CA ‒ Buletin informativ nr. 11/noiembrie 2022 

 

 

 

 

 Eveniment Meet & Greet SAS ASE 

Societatea Antreprenorială Studențească (SAS ASE) a continuat evenimentele de tip Meet & 

Greet în care tineri întreprinzători, studenți în cadrul ASE sunt invitați să împărtășească din 

experiența lor antreprenorială studenților pasionați de antreprenoriat. Astfel, în data de 10 

noiembrie 2022, Cosmin-Alin Boțoroga - cofondator 360 panorama (companie ce oferă tururi 

virtuale şi copii digitale ale unor locații), Gabriel Pintea-Dode - fondator Lithium (soluție IoT de 

alertare în timp real a comunităților aflate în apropierea evenimentelor neprevăzute) și Tudor 

Panait - fondator Feather Agency (agenție de marketing, IT și comunicare bazată pe servicii 

integrate de digitalizare), le-au prezentat participanților parcursul lor antreprenorial, punând accent 

atât pe oportunitățile cât și pe obstacolele întâmpinate. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de 

întrebări și networking. 
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 Schimb de experiență cu Amsterdam University of Applied Sciences 

În vederea îmbunătățirii activității sale cât și a recompensării celor mai activi participanți din 

cadrul campaniei ROLEmodel și câștigători ai GoBiz 2022,  SAS ASE a participat în perioada 13 

– 16 noiembrie 2022 la un schimb de experiență cu membrii universității Amsterdam 

University of Applied Sciences – AUAS în cadrul Global Entrepreneurship Week 2022. Printre 

beneficiile experienţei se numără sesiunea de prezentări realizată de studenți, networking-ul, 

schimbul de bune practici și stabilirea de colaborări viitoare. 

 
 

   

Cursuri suplimentare pentru studenții din anul 1, licență 

ASE vine în sprijinul studenților cu pregătire suplimentară online la disciplinele 

Microeconomie și Matematică și oferă cursuri gratuite în lunile noiembrie, decembrie 2022 și 

ianuarie 2023 pentru studenții de la programele universitare de licență din anul I.  

 

Vizita la ASE a elevilor Liceului Economic „Ion Ghica” din Târgoviște 

În data de 5 noiembrie a.c., ASE a primit vizita unui grup de 50 de elevi și cadre didactice de la 

Liceul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște. În cadrul întâlnirii, reprezentanți ai Serviciului 

Marketing și Comunicare au prezentat oferta educațională a celor 12 facultăți, iar elevii au fost 

informați despre desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență, facilități 

studențești, perspective și oportunități de carieră și au vizitat spațiile de învățmânt din campusul 

ASE din Piața Romană.  
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30 de ani de activitate a Băncii Mondiale în România 

În data de 7 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Răzvan Cătălin Dobrea, prorector pentru Managementul 

economico-financiar, a reprezentat, cu un mesaj aniversar, conducerea Academiei de Studii 

Economice din București la evenimentul dedicat marcării a 30 de ani de existență a Băncii 

Mondiale în România, desfășurat la Ateneul Român. 

 

 

 

 

  

Diplomă de excelență acordată ASE 

În cadrul întâlnirii anuale din acest an a Birourilor Erasmus+ din România, organizată pe 7-9 

noiembrie a.c. de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formarii Profesionale (ANPCDEFP), discuțiile s-au concentrat pe împărtășirea experiențelor, 

bunelor practici și integrarea priorităților Erasmus în activități specifice Birourilor, atragerea 

studenților pentru a participa la astfel de mobilități, precum și noutățile și noile provocări din anul 

următor. În acest context, Academiei de Studii Economice din București i-a fost acordată 
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Diploma de excelență pentru cotribuția adusă la implementarea cu succes a Programului 

Erasmus în ultimii 35 de ani în România. 

 

  

 

Săptămâna digitală în ASE 

În perioada 07-11 noiembrie a.c., Academia de Studii Economice din București a organizat 

Săptămâna Digitală în ASE. Cu această ocazie, ASE a distibuit  peste 1000 de tablete studenților 

săi, mulțumită proiectului POC „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC pentru 

studenții ASE”. Acțiunea s-a realizat cu sprijinul USASE, iar tabletele au putut fi ridicate din 

standul special amenajat din Clădirea „Virgil Madgearu”.  

 

 
 

Vizita Delegației ASEM la ASE 

În perioada 7-12 noiembrie a.c., delegația Academiei de Studii Economice din Moldova, partener 

strategic al universității noastre, a afectuat o vizită de documentare la ASE.  Delegația a fost 

condusă de academician Grigore Belostecinic, fost rector ASEM, și a avut în componență membrii 
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colectivului Departamentului de comunicare, orientare în carieră și marketing al universității din 

Chișinău.  

 

 

 

 

 

 

 

ASE premiată la Gala Institutului de Studii Financiare 

Pe 10 noiembrie a.c., a avut loc Gala Institutului de Studii Financiare, cu prilejul sărbătoririi a 

20 de ani de formare și certificare financiară în România. Din partea universității noastre au 

participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, conf. univ. dr. Ionela Costică, decan al Facultății 

de Asigurări, Bănci și Burse de Valori, și lect. univ. dr. Radu Petrariu, consilier Rector. În cadrul 

evenimentului, Academia de Studii Economice din București a fost premiată pentru 

parteneriat academic. 



CA ‒ Buletin informativ nr.11/noiembrie 2022  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferința Internaţională ISF 2022 - 20 de ani de formare și certificare financiară în 

România 

În data de 10 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru Relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, a participat în calitate de keynote speaker la cea de a VIII-

a ediție a Conferinței Internaţionale ISF 2022 - 20 de ani de formare și certificare financiară 

în România, organizată de Institutul de Studii Financiare. Prelegerea susținută de prof. univ. dr. 

Dorel Paraschiv a avut ca temă „Inteligența artificială, serviciile financiare și viitorul educației”. 

 

 

 

 

Workshop-ul „Adaptarea ofertei educaționale a Facultății de Relații Economice 

Internaționale cu cerințele pieței muncii” 

În data de 10 noiembrie a.c., s-a desfășurat workshop-ul „Adaptarea ofertei educaționale a 

Facultății de Relații Economice Internaționale cu cerințele pieței muncii”, eveniment 

organizat în cadrul proiectului „Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii 

(StudFit4LabourMarket!)”, în colaborare cu Asociația Absolvenților ALUMNI ASE. Întâlnirea a 



12                                                                                         CA ‒ Buletin informativ nr. 11/noiembrie 2022 

 

 

avut ca obiectiv corelarea ofertei educaționale a Facultății de Relații Economice Internaționale din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București (programe de studii, planuri de învățământ 

și disciplinele studiate la nivelul programelor de studii) cu cererea pieței muncii. La eveniment au 

participat cadre didactice, studenți, absolvenți și reprezentanți ai mediului de afaceri, în discuții 

fiind abordate teme precum: adaptarea curriculei facultății pentru a oferi competențele necesare 

pieței muncii, aflată în continuă dinamică, dezvoltarea de evenimente împreună cu mediul de 

business, dezvoltarea unui studiu privind cerințele angajatorilor etc.  

 

 

 

 

 

Conferința Științifică Internațională CAFEE, ediția a XI-a 

În perioada 11-12 noiembrie a.c., a avut loc Conferința Științifică Internațională 

Competitiveness of Agro-food and Environmental Economy (CAFE), ediția a XI-a, 

organizată de Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, în format hibrid. Conferința 

a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. În cadrul evenimentului au fost 

dezbătute aspecte din domeniul sistemelor agroalimentare, dezvoltării regionale și rurale, 

dezvoltării durabile, economiei agroalimentare, politicii de mediu și managementului. Participanții 

au analizat și evaluat evoluțiile și provocările agro-alimentare, abordarea strategică a 

competitivității în economia agroalimentară și de mediu, precum și politicile din această ramură 

în cadrul globalizării și integrării europene. 
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Conferința Internațională de Statistică Aplicată - ICAS 2022 

În zilele de 11 și 12 noiembrie a.c., a avut loc la Centrul de Pefecționare Complex Predeal „Ion 

Gh. Roșca” cea de-a XV-a ediție a Conferinței Internaționale de Statistică Aplicată, organizată 

de Departamentul de Statistică și Econometrie din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică, Institutul Național de Statistică și Grupul de Statistică Aplicată și 

Econometrie. La eveniment au participat cadre universitare, cercetători, doctoranzi, studenți și 

profesioniști din mediul de afaceri care au prezentat rezultate de cercetare pe teme legate de analiza 

cantitativă și statistică aplicată și au discutat despre probleme de actualitate privind statisticile 

economice și sociale, știința datelor și inteligența artificială, tehnologia blockchain, demografie, 

proiectarea experimentelor , Econometrie (Macro și Micro Econometrie), Statistică matematică, 

Măsurare, Analiza rețelei, Tehnici și aplicații de eșantionare, Statistică spațială și econometrie, 

Analiza statistică a migrației interne și internaționale, Aplicații statistice în comparații 

internaționale etc.  
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Delegația ASE la Roma 

În perioada 11-17 noiembrie a.c., o delegație a Academiei de Studii Economice din București, 

condusă de Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, având în componența sa pe prof. univ. dr. 

Constantin Marius Profiroiu, prorector - Relații internaționale, și conf. univ. dr. Tănase Stamule, 

decan Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, a efectuat o vizită de 

lucru la Roma, la Universitatea Sapienza, Luiss Business School și Școala Națională de 

Administrație. Programul vizitelor a fost următorul: 

 În data de 11 noiembrie a.c., delegația ASE a fost primită de Excelența Sa, doamna Gabriela 

Dancău, Ambasadorul României în Italia. 

 Pe 14 noiembrie a.c., delegația ASE a avut întâlniri cu prof. Luciano Sasso, Prorector 

Universitatea Sapienza și Președintele rețelei UNICA, cu prof. Bruno Botta, Prorector cu 

Relațiile internaționale, prof. Fabrizio Descenzo, Decanul Facultății de Economie. Au fost 

discutate posibilitățile de întărire a colaborării dintre cele două universități și în special în 

domeniul cercetării științifice în domeniul economic și creșterea numărului de profesori 

internaționali. 

 În data de 15 noiembrie a.c., delegația ASE a avut o întâlnire de lucru cu prof. Matteo Giuliano 

Caroli, responsabil cu internaționalizarea la Luiss Business School. Cu ocazia acestei vizite    

s-au convenit semnarea unui acord Erasmus, dezvoltarea comună a unor proiecte de cercetare 

și explorarea posibilităților pentru programe cu dublă diplomă în domenii de interese comune. 

 În data de 16 noiembrie, delegația ASE a avut o întâlnire cu ES Dl. Ambasador Massimo 

Gaiani de la Școala Națională de Administrație a Italiei. Cu această ocazie au fost identificate 

posibilitățile de colaborare dintre universitatea noastră, prin Facultatea de Administrație și 

Management Public, și s-a convenit semnarea unui acord MoU. 
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Întrunirea Consiliului Național al Rectorilor 

În data de 12 noiembrie a.c., a avut loc la Universitatea din Craiova întrunirea Consiliului 

Național al Rectorilor, eveniment la care au participat 60 de rectori din țară. ASE a fost 

reprezentată de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector responsabil cu Relațiile cu mediul 

economico-social și viața studențească. Întâlnirea s-a desfășurat în contextul sărbătoririi a 75 de 

ani de activitate academică a Universității din Craiova. Cu acest prilej, prof. univ. dr. Dorel 

Paraschiv a transmis un mesaj de felicitare din partea Conducerii ASE și a întregii noastre 

comunități universitare.   
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Reluarea cursurilor de prim ajutor de bază în ASE București 

În cadrul activităților proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat din iubire pentru Viață”, 

pe 12 noiembrie a.c., s-a desfășurat prima serie din acest an universitar a Cursurilor de prim ajutor 

de bază, adresate întregii comunități universitare a ASE – profesori, studenți, personal didactic 

auxiliar și administrativ. Prin contribuția Fundației pentru SMURD, Departamentul pentru Situații 

de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a ISU București-Ilfov, de-a lungul 

anului universitar comunitatea ASE va beneficia de cursuri cu durata de patru ore pe serie, în 

cadrul cărora fiecare cursant va participa atât la instruirea teoretică, cât și la atelierele practice 

destinate deprinderii tehnicilor de prim-ajutor utile în cele mai des întâlnite situații de urgență 

medicală. La finalul pregătirii, cursanții au primit diplome de participare.  

 

 

 

Activități interculturale organizate de Centrul de Studii Japoneze al ASE 

În luna noiembrie a.c, Centrul de Studii Japoneze al ASE a organizat o serie de activități 

interculturale:  

 pe 12 noiembrie a.c., o demonstrație de arte marțiale – Aikidō, susținută în Sala de sport din 

Strada Cihoschi de reprezentanți ai Clubul Sportiv Aikibudo București; 

 pe 18 noiembrie a.c.,  prelegerea intitulată „Japonia și China în România comunistă" susținută 

de conf. univ. dr. Irina Holca, de la Universitatea din Tokyo.  
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Lansarea primului IMM Hub, un program dedicat mediului antreprenorial 

În data de 15 noiembrie a.c., Institutul de Studii Financiare (ISF), împreună cu Autoritatea de 

Supraveghere Financiară (ASF), în parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private 

Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), au lansat un IMM Hub, un program dedicat 

mediului antreprenorial. La workshopul organizat, din partea ASE a participat prof. univ. dr. 

Dorel Paraschiv, prorector responsabil cu Relațiile cu mediul economico-social și viața 

studențească, alături de antreprenori, reprezentanți ai ISF, ASF, Bursei de Valori (BVB), ai altor 

instituții cu relevanță pentru mediul de afaceri, precum și experți ai pieței financiare non-bancare. 

Misiunea acestui IMM Hub este de a construi o platformă interactivă de consultare a 

antreprenorilor cu privire la dificultățile pe care le întâmpină, de a disemina cu ajutorul lor 

programe de educație financiară destinate mediului antreprenorial și angajaților acestuia, precum 

și de prezentare și bună înțelegere a unor concepte din cadrul piețelor financiare non-bancare. 

Acest program își propune să abordeze nevoi concrete identificate în cadrul dialogului continuu 

cu antreprenorii. 

 

 
 

Caravana „Admitere ASE 2023” 

În data de 15 noiembrie a.c.,  ASE a demarat, în organizarea și coordonarea Serviciului de 

Marketing și comunicare, Caravana „Admitere ASE 2023”, eveniment de promovare aflat la cea 

de-a 12-a ediție. Echipa ASE - formată din reprezentanți ai Serviciului Marketing și Comunicare, 

cadre didactice și studenți, a vizitat peste 40 de colegii și licee din țară, în următoarele localități: 

Alexandria (Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”, Liceul Teoretic 

„Al. D. Ghica”, Liceul Teoretic „Constantin Noica”), Brăila (Colegiul Național „Gheorghe 

Munteanu Murgoci”, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Colegiul Național „Nicolae Iorga”, 
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Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” , Colegiul Economic „Ion Ghica”, Colegiul Național „Ana 

Aslan”), Buzău (Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național Pedagogic „Spiru 

Haret”, Colegiul Economic, Liceul Teoretic „Marghiloman”), Călărași (Colegiul Național „Barbu 

Știrbei”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Colegiul Economic, Liceul „Danubius”), Craiova 

(Colegiul Național „Frații Buzești”, Colegiul Național „Elena Cuza”, Colegiul Național „Carol I”, 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”), Focșani (Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu”, Colegiul Național „Al. I. Cuza”, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, 

Colegiul Național „Unirea”), Slatina (Colegiul Național „Ion Minulescu”, Colegiul Național 

„Radu Greceanu”, Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu”, Colegiul Economic „ P. S. 

Aurelian”), Târgoviște (Colegiul Național „ Ienăchiță Văcărescu”, Colegiul Economic „Ion 

Ghica”, Colegiul Național „Constantin Carabella”, Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”, 

Liceul Teoretic „Petru Cercel”, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”), Tecuci (Colegiul 

Național „Calistrat Hogas”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Colegiul Național de Agricultură și 

Economie). 

În cadrul întâlnirilor cu elevii de liceu și profesorii lor, reprezentanții ASE au oferit detalii și 

materiale informative despre oferta educațională a celor 12 facultăti ale ASE și Admiterea la 

programele universitare de licență 2023. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au 

reprezentat ASE în cadrul acestor întâlniri din țară! 
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Expoziție de pictură în ASE 

În perioada 15 noiembrie-15 ianuarie a.c., Galeria de artă contemporană Cecilia Cuțescu Storck 

găzduiește expoziția de pictură a artistei Aida Stuparu, intitulată „Recapitulare de la prima 

lecție”. Vernisajul evenimentului a avut loc pe 21 noiembrie 2022, avându-i ca vorbitori pe 

doamna Roxana Păsculescu, critic de artă, și domnul Gabriel Niculescu, curator expoziție.   

Expoziția ocupă două etaje și prezintă în diferite tehnici cele mai dragi teme ale artistei, dintre care 

se detașează peisajul și natura statică. „Recapitulare, de la prima lecție” este prima expoziție 

personală a Aidei Stuparu. Pe simeze sunt prezentate picturi și lucrări de grafică de șevalet, care 

acoperă prin anii de execuție, circa patru decenii de intensă pasiune pentru artă.  

 

 

 

 

 

Seminarul Centrelor de documentare europeană 

În perioada 16-17 noiembrie a.c., a avut loc la Bruxelles Seminarul Centrelor de Documentare 

Europeană, organizat de către Direcția Generală de Comunicare a Comisiei Europene. 

Evenimentul s-a axat pe provocările actuale ale comunității academice, sesiunile de workshop 

incluzând teme precum prezentarea bazelor de date europene (EUR-lex, Legislative Observatory, 

EU Open Data Portal, etc), campanii de promovare pe rețelele de social media, strategia de 

comunicare în cadrul alegerilor europene din 2024.   

La invitația organizatorilor, reprezentanți ai Centrului de Documentare Europeană (CDE) din 

cadrul Bibliotecii ASE au participat la workshop-urile privind rolul CDE în implicarea comunității 
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academice în cadrul dezbaterilor privind viitorul UE, valorificând informațiile, având deschidere 

față de noi metodologii și abordări, realizând un schimb de bune practici și experiențe. 

  

Webinar pentru accesarea platformei Cambridge 

În vederea susținerii proceselor de cercetare și documentare desfășurate de membrii comunității 

universitare, Biblioteca ASE a continuat în luna noiembrie seria sesiunilor de training pentru 

accesarea resurselor electronice, conținut științific sau de date. În colaborare cu Romdidac S.A., a 

fost organizat în data de 17 noiembrie a.c. Webinarul cu tema Cambridge Core. Sesiunea de 

instruire online s-a bucurat de participarea studenților de la diferite programe, prezentarea fiind 

susținută de dr. Robert Coravu, director Departament resurse electronice Romdidac. În cadrul 

acțiunii de instruire a fost evidențiat conținutul științific al platformei Cambridge pentru domeniile 

Știinșe umaniste și Științe sociale, categorii de resurse necesare în procesele de informare și studiu, 

resurse integrate în platforma Cambridge Journals, la care instituția deține acces în cadrul 

proiectului Anelis Plus 2022, asigurând utilizatorilor acces curent la jurnale publicate de 

prestigioasa editură britanică Cambridge University Press. 

  

Gala Best Managed Companies Romania 2022 

În data de 17 noiembrie a.c., Deloitte România, cu sprijinul media al Ziarului Financiar, a organizat 

prima ediție a Galei Best Managed Companies Romania 2022. În cadrul galei, membrii juriului 

au detaliat derularea şi rezultatele programului şi au fost înmânate companiilor certificările 

Deloitte Best Managed Companies pentru excelenţa în management, analizată raportat la bunele 

practici internaţionale. În urma parcurgerii programului, nouă companii antreprenoriale românești 

dintre cele 20 participante au obţinut certificarea din partea unui juriu independent, din care a făcut 

parte și prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Este vorba de o certificare acordată în baza 
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unei metodologii internaţionale, care evaluează patru piloni: strategie, cultură, inovaţie-resurse şi 

guvernanţă. 

 

 

Evenimente organizate de Facultatea de Drept  

În luna noiembrie a.c., Facultatea de Drept a ASE a organizat următoarele evenimente: 

 În data de 18 noiembrie a.c., a avut loc cea de-a XII-a ediție a Conferinței internaționale 

„Perspective ale Dreptului Afacerilor”, organizată cu partenerul instituțional, Asociația 

Română de Dreptul Afacerilor. Conferința s-a bucurat de prezența, atât fizic, în sala „Virgil 

Madgearu” din ASE, cât și online, a unor invitați din străinătate, precum dr. Avocat Christos 

Kazantzis, Prof. Carlos Eduardo Adriano Japiassú, Fabio Polverino, Barbara Lazarotto și 

Giulia Guagliardi în calitate de keynote speakers, dar și a multor profesioniști din domeniul 

dreptului afacerilor și ariilor conexe acestuia, cadre didactice, practicieni, reprezentanți ai 

instituțiilor publice sau studenți. Discuțiile s-au axat pe temele legate de Dreptul societar, 

Dreptul financiar și fiscal, Dreptul bancar, Dreptul penal al afacerilor, Dreptul muncii, Dreptul 

concurenței, Protecția consumatorului, Dreptul civil și procesual civil, dar și de Dreptul public. 

 

 

 În data de 25 noiembrie a.c., a avut loc Conferința Internațională „Provocări ale Dreptului 

afacerilor în mileniul al treilea”, ediția a XII-a, organizată de Societatea de Științe Juridice 
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și Administrative, cu sprijinul Facultății de Drept din ASE. Secțiunile evenimentului desfășurat 

online au fost următoarele: Drept public, Drept privat, Dreptul Uniunii Europene. 

 În zilele de 25-26 noiembrie a.c., Facultatea de Drept a ASE, Facultatea de Drept a Universității 

de Vest din Timișoara și Camera Consultanților Fiscali, în parteneriat cu Editura Hamangiu, 

au organizat ediția a IX-a a Conferinței naționale de Drept Fiscal, găzduită de Aula Magna 

a ASE. Conferința s-a adresat juriștilor specializați în materie fiscală. 

   

 În data de 28 noiembrie a.c., Facultatea de Drept l-a avut drept invitat pe prof. univ. dr. Jacques 

Malherbe, avocat și cadru didactic la universități din Germania, Franța sau Italia, pentru o 

dezbatere pe tema migrației companiilor în Europa. Evenimentul a avut loc în sala „Robert 

Schumann” din Clădirea „Ion Angelescu”. 

   

 

International Knowledge Fair în ASE 

În perioada 21-25 noiembrie a.c., s-a desfășurat „ASE International Knowledge Fair”, ediția a 

7-a, cu tema „Universitățile și obiectivele de dezvoltare durabilă”, în cadrul proiectului CNFIS-

FDI-2022-0370 „Creșterea performanței internaționale a ASE prin implementarea unui proces de 

internaţionalizare proactiv și durabil, cu impact societal”. Programul evenimentului a inclus 

dezbateri, conferințe și workshopuri pe diverse tematici actuale în vederea îmbunătățirii cooperarii 

internaționale. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector 
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pentru relații internaționale și a beneficiat de participarea unor cadre didactice din Belgia, Canada, 

Italia, Marea Britanie, România, Statele Unite ale Americii, alături de studenți internaționali și 

parteneri din mediul de afaceri și diverse instituții, precum: Asociația Europeană de Științe 

Regionale – ERSA, Guvernul României, Rețeaua de universități din Capitalele Europei – UNICA. 

În cadrul evenimentului a avut loc și  prezentarea Planului pentru egalitate de gen al ASE 2022-

2030. 

 

 

 

Festivitatea de absolvire a primei promoții de experți în dezvoltare durabilă din 

administrația publică la nivel central 

În data de 22 noiembrie a.c., în Aula Magna a ASE a avut loc Ceremonia de absolvire a primei 

promoții de cursanți ai Programului postuniversitar „Administrație publică pentru 

dezvoltare durabilă”, derulat de ASE în parteneriat cu  Departamentul pentru Dezvoltare 

Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Evenimentul a fost deschis de prof. 

univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Printre vorbitori s-au numărat: conf. univ. dr. Dan 

Dumitrescu, prorector pentru managementul resurselor umane și fondurilor europene, prof. univ. 

dr. Elvira Nica, decanul Facultății de Administrație și Management, Alexandra Maria Bocșe, 

consilier de stat – Departamentul Climă și Sustenabilitate, Administrația Prezidențială, Laszlo 

Borbely, consilier de stat, coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, Guvernul 

României, Teodora Elena Preoteasa, consilier de stat Cancelaria Prim-Ministrului, Paula - Liliana 

Mogoș, consilier superior, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, alți reprezentanți ai 

autorităților administrației publice centrale, ai Administrației Prezidențiale, reprezentanți ai 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și ai Autorității de Management a Programului 
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Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, echipa de formatori, cadre didactice ale ASE, 

echipa de proiect SIPOCA. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului SIPOCA „România Durabilă – Dezvoltarea 

cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030”, cofinanțat din Fondul Social European. Prin acest proiect a fost 

pregătită prima generație de specialiști, 150 de experți în dezvoltare durabilă în cadrul 

administrației publice centrale, care au fost formați în spiritul principiilor Agendei ONU 2030 

pentru dezvoltare durabilă și pentru a contribui la atingerea obiectivelor globale, așa cum sunt ele 

transpuse în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.  

 

 
 

 

 

 

 

Forumul Național al Economiștilor în Formare  

Pe 23 noiembrie a.c., în contextul Anului European al Tineretului și cu ocazia „Zilei 

Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”, Academia de Studii Economice din 

București, Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) și Asociația Absolvenților 

ALUMNI ASE au organizat Forumul Național al Economiștilor în Formare, cu tema 

„Competențe pentru viitorii economiști”, în cadrul proiectului "Studenții ASE pregătiți pentru 

provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)" CNFIS-FDI-2022-0492. 
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În deschiderea evenimentului, Rectorul ASE și Președintele AFER, Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

alături de invitați, prof. univ. dr. Gigel Paraschiv – Secretar de Stat, Ministerul Educației, Bogdan 

Paraschiv – Secretar de Stat, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ina Nimerenco 

– Președinte Uniunea Studenților din România, Sonia Maer – Vicepreședinte Uniunea Națională a 

Studenților din România, au transmis mesajele instituțiilor și au felicitat studenții, cadrele didactice 

și economiștii prezenți cu prilejul aniversării profesiei de economist.  

Ulterior, cadre didactice și specialiști din mediul de afaceri au susținut în plen cele mai 

reprezentative prezentări, studii, analize și lucrări pentru tematica din acest an. În a doua parte a 

zilei, discuțiile dintre cadrele didactice, studenți și reprezentanții mediului de afaceri au continuat 

pe trei secțiuni: Competențe necesare în vederea angajării pe piața muncii; Competențe pentru o 

carieră în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare; Competențe necesare pentru antreprenoriat. 

 

 

Tot în cadrul proiectului „Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii 

(StudFit4LabourMarket!)” CNFIS-FDI-2022-0492, pe 24 noiembrie a.c., a avut loc workshop-ul 

de carieră „Abilități cheie în cariera bancară – cum să faci carieră în banking”, organizat de 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC ASE) în colaborare cu Alpha Bank România. 

Reprezentanții companiei le-au prezentat studenților Academiei de Studii Economice din 

București prezenți la eveniment care este specificul profesiilor din domeniul bancar, care sunt 

etapele de urmat pentru a profesa în acest domeniu, oportunități de stagii de practică și internship, 

precum și exemple concrete din activitatea bancară și profesia de bancher.  
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Forumul Național al Economiștilor din România 

În perioada 23-25 noiembrie a.c., cu ocazia „Zilei Economistului” și a „Zilei Profesorului de 

Economie”, Academia de Studii Economice din București a organizat Forumul Național al 

Economiștilor din România, în colaborare cu Asociația Facultăților de Economie din România 

(AFER) și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE). 

Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca”, 

participanții fiind reprezentanții Academiei de Studii Economice din București, ai facultăților 

membre AFER, cadre didactice, cercetători și reprezentanți ai mediului socio-economic. 

Pe 24 noiembrie a.c., a avut loc Adunarea Generală Festivă în cadrul căreia au fost prezentate 

mesaje din partea prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rectorul ASE, Președinte AFER, prof. univ. dr. 

Marin Dinu – Secretar General Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), prof. 

univ. dr. Constantin Anghelache – Prim-vicepreședinte Societatea Română de Statistică (SRS), 

Acad. Lucian-Liviu Albu – Director, Institutul de Prognoză Economică (IPE), Academia Română. 

Apoi, au fost acordate s-au acordat distincții pentru: 

- „Cea mai bună carte din domeniul economic publicată în anul 2021”, domnului  

prof. univ. dr. Marin Dinu (Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, ASE București), 

pentru cartea „FACEREA ECONOMIEI. Îndreptar epistemic”;  

- „Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic în anul 2021”, domnilor 

Levente Szász, Ottó Csíki, Béla-Gergely Rácz (FSEGA, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-

Napoca), pentru articolul intitulat „Sustainability management in the global automotive 

industry: A theoretical model and survey study”; 

- „Excelență pentru întreaga activitate”:  

o Prof. univ. dr. Ioan Popa (Facultatea de Relații Economice Internaționale, ASE); 
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o Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie (Facultatea de Business și Turism, ASE); 

o Prof. univ. dr. Nica Panaite (FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași); 

o Prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea (Facultatea de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, ASE). 

Organizat de Academia de Studii Economice din București în cadrul proiectului „Studenții ASE 

pregătiți pentru provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)”, Forumul Național al 

Economiștilor din România a provocat participanții din mediul universitar și mediul socio-

economic la o dezbatere despre evoluția competențelor în concordanță cu cerințele mediului 

economico-social, evoluția economiei globale și a societății digitale (noi meserii, oportunități, IT, 

agricultură, energie etc.). În cadrul discuțiilor au avut intervenții prof. univ. dr. Tudorel Andrei, 

Președinte Institutul Național de Statistică (INS), Acad. Lucian-Liviu Albu, Director Institutul de 

Prognoză Economică al Academiei Române, prof. univ. dr. Marian Siminică, Director Executiv 

Institutul de Studii Financiare (ISF), Paul Baranga, Director Supraveghere Integrată Autoritatea 

de Supraveghere Financiară (ASF) etc.  

Dezbaterile au continuat pe 25 noiembrie a.c., fiind abordate teme precum:   

 Competențe profesionale și transversale necesare pentru viitoarele locuri de muncă; 

 Bune practici în inițierea și dezvoltarea de proiecte inovative cu implicarea actorilor 

locali/regionali/naționali prin materializarea transferului tehnologic dinspre mediul 

academic spre mediul de afaceri, prin acordarea de consultanță etc.; 

 Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România; 

 Dezvoltarea comunităților de alumni: premisă pentru îmbunătățirea relației universități - 

mediul de afaceri; 

 Schimb de bune practici în relaționarea cu absolvenții și urmărirea parcursului 

profesional/inserției pe piața muncii. 
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Simpozionul de comunicare și negociere „Iulia Chivu” 

În data de 24 noiembrie a.c. Facultatea de Management – Departamentul Management a organizat 

cea de-a XI-a ediție a Simpozionului de comunicare și negociere „Iulia Chivu”. La această 

manifestare științifică, dedicată postum conf. univ. dr. Iulia Chivu, au participat cadre didactice, 

doctoranzi și studenți de la Facultatea de Management. 

 

Întâlnirea dintre conducerea ASE și membrii Consiliul Consultativ  

Pe 25 noiembrie a.c, a avut loc întâlnirea conducerii Academiei de Studii Economice din București 

cu reprezentanții Consiliul Consultativ, desfășurată în format hibrid, dezbaterea fiind moderată 

de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-social și viața 

studențească. Reprezentanții mediului socio-economic au trecut în revistă inițiativele comune 

implementate până în prezent și au fost identificate noi posibilități de colaborare. S-au alăturat 

dezbaterilor reprezentanții facultăților membre AFER, aducând o perspectivă comună dezvoltării 
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continue de parteneriate, fiind repuse în discuție subiecte precum: competențele profesionale și 

transversale solicitate de piața muncii; bune practici în inițierea și dezvoltarea de parteneriate între 

mediul academic și mediul de afaceri; dezvoltarea și derularea de programe de formare continuă, 

la solicitarea și cu implicarea mediului socio-economic; transmiterea de către mediul de afaceri de 

propuneri de teme de cercetare precum și urmărirea implementării acestora. A fost reiterată nevoia 

de actualizare a Clasificării Ocupațiilor din România, în contextual dinamicii economiei naționale, 

europene și globale.  

  

 

Evenimente organizate de Institutul de Cercetări Avansate 

Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București a organizat în 

cadrul proiectului FDI „Dezvoltarea capabilității instituționale pentru cercetarea științifică în 

cadrul Academiei de Studii Economice din București prin creșterea vizibilității științifice și a 

sustenabilității capacității de inovare prin implementarea practicilor științei deschise”, următoarele 

evenimente:  

- 25 octombrie a.c.- workshopul internațional “Managerial approaches in a global world”. 

La eveniment au participat 58 de invitați, moderatori: prof. univ. dr. Marian Năstase și prof. 

univ. dr. Margareta Florescu, care au audiat prelegerea specialistului american Kevin Nunally, 

fost vicepreședinte al IBM. 

- 17 noiembrie a.c.- sesiunea de instruire a doctoranzilor Academiei de Studii Economice din 

București pe tema popularizării practicilor de Open Science in rândul mediului academic prin 

cele două componente: Open Access și Open Source. 
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- 21 noiembrie a.c. - sesiunea de instruire „Open Science – beneficii pentru cercetătorii din 

mediul academic”. La sesiune au participat 22 de masteranzi, doctoranzi și profesori din 

cadrul Facultății de Marketing, care au audiat prelegerile susținute de conf. univ. dr. Mihaela 

Constantinescu, prof. univ. dr. Ștefan Căescu și prof. univ. dr. Mihai Orzan. 

 

  

 

 

 

 

- 21 noiembrie a.c. - webinar „Informații despre Open Science si nivelul de acceptare al 

acestei politici în rândul cercetătorilor din mediul academic”. Webinarul a avut două 

secțiuni: Principiile politicii de Open Science și Prezentarea rezultatelor studiului privind 

deschiderea membrilor comunității academice din ASE față de beneficiile Open Science. 

Evenimentul s-a desfășurat in format hibrid. Au participat 42 de doctoranzi și profesori de la 

Facultatea de Marketing. 
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- 23 noiembrie a.c. - workshop cu participare internațională „Render unto Caesar: Religiosity 

and Tax Morale” pe tema popularizării practicilor de open science, invitat special  prof. 

univ.dr. John E. Anderson, Baird Family Professor of Economics, College of Business, 

University of Nebraska-Lincoln, SUA. Moderatori: prof. univ. dr. Margareta Florescu, prof. 

univ. dr. Adriana Davidescu, prof. univ. dr. Mihaela Mosora, conf. univ. dr. Liviu Cotfas și 

drd. Eduard Mihai Manta. În cadrul sesiunii a fost prezentată și lucrarea realizată de prof. univ. 

dr. Octavian Jora intitulată „Universitatea sustenabilă: spre o „ecologie intelectuală” în 

educația superioară contemporană”. 

 

Lansare de carte în ASE 

Pe 28 noiembrie a.c., în Sala „Virgil Madgearu” din Palatul ASE a avut loc lansarea cărții „Cum  

l-a împușcat Iorga pe Iorga”, autor Toma Roman jr., Directorul Muzeului ASE. Evenimentul a 

fost dedicat comemorării celor doi mari intelectuali Nicolae Iorga și Virgil Madgearu. Printre 

vorbitorii invitați s-au numărat: Silviu Moldovan (șeful serviciului de cercetare al Consiliului 

Național pentru Studierea Arhivelor Scurității), Sorin Cristescu (cercetător științific la Institutul 

pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară), Dominic Ștefan Georgescu (directorul 

Departamentului de Filozofie și Științe Socioumane al ASE), Răzvan Hoinaru (profesor asociat la 

FABIZ). Invitatul special al evenimentului a fost  doamna Alexandra Filotti (nepoata lui Gheorghe 

Tașcă, rector al Academiei Comerciale în perioada interbelică). Domnia sa a vorbit despre relația 

specială a bunicului său cu profesorii Iorga și Madgearu.  

 

Activități de internaționalizare 

În luna noiembrie a.c., s-au desfășurat următoarele activități menite să contribuie la creșterea 

vizibilității internaționale a Academiei de Studii Economice din București: 

 Vizită de lucru la Universitatea din Passau, Germania - În perioada 31 octombrie - 1 

noiembrie a.c., o delegație a ASE, formată din prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, 

prorector pentu relații internaționale, și conf. univ. dr. Vlad Roșca, a efectuat o vizită de 

lucru la Universitatea din Passau, Germania, unde a avut întâlniri cu conducerea 

universității gazdă, Dana Cristina Hansen, prorector cu afaceri internaționale, și Florence 

Ertel, director HUB Europe. Discuțiile s-au axat pe subiecte referitoare la dezvoltarea 
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sustenabilă a învățământului superior, precum și aderarea în consorțiul de Universități 

Europene. 

 

    

 

 Vizită de lucru la Facultatea de Economie și Afaceri din Zagreb, Croația: la sfârșit de 

noiembrie a.c., o delegație a ASE formată din prof. univ. dr. Ion Popa, decanul Facultății de 

Management, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, decanul Facultății de Relații Economice 

Internaționale, prof. univ. dr. Alin Valentin Angheluță, prodecan al Bucharest Business School, 

și prof. univ. dr. Elena Preda de la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, au 

vizitat Facultatea de Economie și Afaceri din Zagreb, Croația.  

 

 Participarea reprezentanților ASE la târguri educaționale internaționale: la sfârșit de 

octombrie - început de noiembrie a.c. - Târgul Educațional din Vietnam; la sfârșit de noiembrie 

a.c. – Târgul Studenților de la Aix-En-Provence, Franța, Târgul educațional Access MBA, 

Bulgaria, Târgul Educațional din Maroc. 
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Revista publicată de Editura ASE - deținătoare a distincției DOAJ Seal 

Revista The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues 

(https://jpe.episciences.org ISSN: 1843-2298; E-ISSN: 1844-8208), redactor șef prof. univ. dr. 

Valentin Cojanu, publicată de Editura ASE, se află printre revistele care și-au consolidat în anul 

2022 poziția în domeniul Open Science, obținând distincția DOAJ Seal.  

Sigiliul DOAJ este acordat revistelor care demonstrează cele mai bune practici în publicarea cu 

acces deschis. Aproximativ 10% din jurnalele indexate în DOAJ au primit această distincție. Există 

șapte criterii pe care orice revistă trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibilă pentru Sigiliul 

DOAJ. Acestea se referă la cele mai bune practici în conservarea pe termen lung, utilizarea 

identificatorilor persistenți, descoperibilitatea, politicile de reutilizare și drepturile autorilor. 

Revista The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues și 

revista Amfiteatru Economic, ambele publicate de Editura ASE sunt singurele reviste științifice 

românești care dețin această distincție. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jpe.episciences.org/
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Achiziția imobilului din Piața Romană nr. 8 

Academia de Studii Economice din București anunță finalizarea demersului de achiziționare a 

imobilului aflat la adresa Piața Romană nr. 8, cunoscut sub denumirea „Casa Sabba 

Ştefănescu”, clădire în stil art nouveau, construită în anul 1903 după planurile 

arhitectului Oscar Maugsch.  

Campusul ASE, cea mai bună universitate economice din țară, va ocupa, astfel, întregul semicerc 

din Piața Romană, dominată arhitectural de superbul nostru Palat, în continuarea căruia se află 

„Casa Nanu-Muscel” (a cărei restaurare completă se apropie de final, iar noua clădire de spații de 

învățământ se află într-o etapă avansată a lucrărilor de construire) și „Casa Sabba Ştefănescu”, 

proaspăt intrată în patrimoniul universității noastre. 

Urmărind îndeplinirea misiunii de promovare a valorilor științifice, culturale și etice în plan 

național și internațional, Academia de Studii Economice din București dorește să asigure 

generațiilor actuale și viitoare o bază modernă logistică și profesională pentru educație și cercetare, 

care să ofere condiții optime pentru implementarea parteneriatelor naționale și internaționale, 

atractive pentru studenții, cadrele didactice, cercetătorii și celelalte categorii de membri ai 

comunității noastre universitare. 

Achiziționarea noului imobil permite concentrarea structurilor administrative ale instituției în jurul 

Palatului ASE, contribuind, astfel, la asigurarea eficienței, eficacității și economicității proceselor 

administrative ale universității noastre. 

Valoarea tranzacției a fost de 6 800 000 euro, sursa de finanțare fiind asigurată din venituri proprii, 

prin deblocări de solduri, realizate de către Ministerul Educației. 

Extinderea suprafețelor destinate activităților procesului educațional, de cercetare și administrativ, 

precum și crearea pentru studenți, personalul didactic și didactic auxiliar a condițiilor moderne de 

confort, cu asigurarea prevederilor legislației în domeniul sănătății și securității în muncă se vor 

afla, în continuare, în atenția conducerii Academiei de Studii Economice din București. 
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Omagiu Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Rectorul ASE în perioada 1985 - 1990 

Comunitatea noastră academică a trecut printr-o grea încercare! A trecut în neființă prof. univ. dr. 

Alexandru Puiu (1 octombrie 1933 - 11 noiembrie 2022), cel care a fost Rectorul Academiei de 

Studii Economice din București în perioada 1985 - 1990, o pesonalitate stiințifică și managerială 

exemplară, care a slujit și iubit cu tot sufletul Universitatea noastră, pe care a absolvit-o în 1957 

ca șef de promoție, unde a predat începând cu 1969 și la a cărei conducere a contribuit în calitate 

de: Director al Departamentului de Relații Economice Internaționale, Decan al fostei Facultăți de 

Comerț (astăzi Business și Turism), prorector și apoi rector. Pentru munca sa remarcabilă, a fost 

distins cu numeroase premii naționale și internaționale. Odihnească-se în pace! 
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Ședințe CA  

 În data de 11 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: inițierea proiectului cu titlul „Societal and Economic 

Resilience within multi-hazards environment in Romania” - director de proiect  prof. univ. 

dr. Ashraf Labib; inițierea proiectului cu titlul „JobKG - A Knowledge Graph of the 

Romanian Job Market based on Natural Language Processing” - director de proiect  prof 

univ. dr. Carlos A. Iglesias Fernández; inițierea proiectului cu titlul „Systemic risk: toward 

an integration of Reliability, Point Processes and Complex Networks theories”- director de 

proiect prof univ. dr. Roy Cerqueti; inițierea proiectului cu titlul „Responsible AI 

Governance”- director de proiect  prof univ. dr. Christian Fieseler; inițierea proiectului cu 

titlul „CauseFinder: Causality in the Era of Big Data and AI and its applications to 

innovation management”- director de proiect  Dumitru Roman; inițierea proiectului cu 

titlul „Integrarea economiei informale în ecosistemul economiei oficiale ca premisă a 

dezvoltării sustenabile”- director de proiect prof univ. dr. Friedrich Schneider; inițierea 

proiectului cu titlul „Dezvoltarea și promovarea cercetării științifice fundamentale din 

România pentru recuperarea decalajelor față de media UE și față de țările din regiune în 

domeniul cercetării-dezvoltării economiei agrare”- director de proiect prof univ. dr. Jonel 

Subic; inițierea proiectului cu titlul „Digital Finance - Reaching New Frontiers”- director 

de proiect  prof univ. dr. Daniel Traian Pele; inițierea proiectului cu titlul „Understanding 

financial markets linkages to improve financial stability”- director de proiect  prof univ. dr. 

Radu Tunaru; inițierea proiectului cu titlul „Transition Patterns and Industry Dynamics for 

the Decarbonisation of the Global Value Chain Activities Located in European Countries” 

- director de proiect  prof univ. dr. Paulo Jorge Reis Mourao; inițierea proiectului cu titlul -

„URBANITY - sUstainable uRBAN mobIliTY”- director de proiect  prof univ. dr. Ben 

Yahia Sadok; inițierea proiectului cu titlul „AI for Energy Finance (AI4EFin)”- director de 

proiect  prof univ. dr. Stefan Lessman; inițierea proiectului cu titlul „Sustainable Digital 

Finance for the Transition to a Green Economy in Romania and the EU” - director de 

proiect  prof univ. dr. Theodor Cojoianu; inițierea proiectului cu titlul „IDA – Institute of 

Digital Assets”- director de proiect  prof univ. dr. Wolfgang Karl Härdle; inițierea 

proiectului cu titlul „Service-oriented Open Platform for Citizen Energy Communities 
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(CEC) – a collaborative platform”- director de proiect conf. univ. dr. Simona Vasilia 

Oprea; reînmatriculări în cadrul Academiei de Studii Economice din București. 

 În data de 19 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: inițierea proiectului cu titlul „A New Model Development 

For Green Ammonia/Hydrogen/Electricity Generation (Dezvoltarea unui nou model pentru 

generarea ecologică de electricitate)”- director de proiect  prof. univ. dr. Andreea Claudia 

Șerban; inițierea proiectului cu titlul „Discernment of the green priorities through 

Education towards sUstainability and low CArbon mobiLity in the danubian regION 

(DEUCALION)”- director de proiect  lect. univ. dr. Elena Preda; inițierea proiectului 

cu titlul „Methodology for Efficient Regeneration and Innovative Tourism (MERIT)”- 

director de proiect  prof. univ. dr. Remus Hornoiu; inițierea proiectului cu titlul „A 

technology-based transnational model for intercultural integration able to enhance 

sustainable cultural tourism as a vector for the management of cultural heritage diversity 

in Danube rural areas (VIRTUALcoolTOURe)” director de proiect  prof. univ. dr. Remus 

Hornoiu; Protocolul de colaborare încheiat între Academia de Studii Economice din 

București și Consiliul Național al Rectorilor. 

 În data de 23 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost dezbătute și 

aprobate următoarele puncte: rezultatele admiterii la studiile universitare de doctorat – 

sesiunea noiembrie 2022; Raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli 

și situația patrimonială pe bază de bilanț la 30 septembrie 2022; rectificarea Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022; Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; 

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitate și 

restaurare sediu ASE Deva, Piața Unirii nr. 3, oraș Deva, jud. Hunedoara; Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de 

licență și masterat anul universitar 2022-2023; Metodologia de organizare și desfășurare a 

examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, nivel I și nivel II (cu 

frecvență și postuniversitar) la Departamentul pentru Pregătirea personalului didactic anul 

universitar 2022-2023; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de 

finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, 

anul universitar 2022-2023; modificarea Regulamentului privind activitatea didactică în 

cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 
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începând cu anul universitar 2022-2023; demararea procedurii de validare și înscriere în 

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

studii universitare de masterat profesional, desfășurate în limba română, forma de 

învățământ cu frecvență (IF), organizate în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci 

și Burse de Valori: Bănci centrale și instituții financiare – BANCAS (va înlocui programul 

Bănci și asigurări); Managementul financiar și investiții – DAFI (va înlocui programul 

Managmentul financiar și investiții); Tehnici actuariale – TACT (program de masterat care 

va fi reactivat); Aprobarea  planurilor de învățământ pentru cele trei noi programe de studii 

universitare de masterat; demararea procedurii de evaluare externă pentru încadrarea în 

domeniul Finanțe (domeniu acreditat) a trei noi programe de studii universitare de masterat 

profesional; tarifele pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora pentru 

cursurile din cadrul programului de studii postuniversitar „Manageri și leadership”; 

susținerea examenului de licență la Universitatea „Valahia” din Târgoviște de către 

Ungureanu Costin-Alexandru, absolvent FABBV; armonizarea planurilor de învățământ 

DPPD, nivelul I și nivelul II, învățământ cu frecvență și program postuniversitar, cu 

normele Ordinului 4139/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 

programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de 

învățământ acreditate; Protocolul încheiat între Academia de Studii Economice din 

București și Universitatea din București, pentru organizarea și desfășurarea examenului de 

licență anul universitar 2022 – 2023; modificarea Metodologiei privind organizarea și 

desfăşurarea admiterii la studiile postdoctorale, an universitar 2022 – 2023, sesiunea 

februarie 2023; lista cu temele proiectelor de cercetare postdoctorală propuse pentru 

sesiunea de admitere la studii universitare de postdoctorat 2022-2023, sesiunea februarie; 

comisia de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea februarie 

2023; Normele interne ale Consiliului pentru studiile universitare de doctorat privind 

participarea studenților - doctoranzi din Academia de Studii Economice din București la 

conferințele naționale și internaționale și decontarea taxelor de publicare a articolelor 

indexate Web Of Science; solicitarea de a deveni membru în cadrul Școlii doctorale de 

Economie și Afaceri Internaționale a doamnei Tudor Cristina Doina, cadru didactic titular 

al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale; lista 
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conferințelor științifice ce urmează a se desfășura în anul 2023, organizate de către 

facultățile ASE; suplimentarea listei cadrelor didactice asociate care vor desfașura activități 

didactice, în sistem plata cu ora, în anul universitar 2022-2023; inițierera proiectului cu 

titlul „Place-based Economic Policy in EU’s Periphery  - fundamental research in 

collaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova 

(PEPER)”- director de proiect prof. univ. dr. André Torre; inițierea proiectului cu titlul 

„Political speeches and stock markets in the European Union. The Natural Language 

Processing analysis of available political speeches corpora and a deep investigation of the 

interconnectedness of speeches content and structure and stock markets”- director de 

proiect prof. univ. dr. Valerio Ficcadenti; inițierea proiectului cu titlul „Multidimensional 

Pro-sustainable tourism development for Local community livelihood”- director de proiect 

prof. univ. dr. Islam Elbayoumi Salem; inițierea proiectului cu titlul „Digitalization and the 

future of the labour market. A model of employment in post-industrial era”- director de 

proiect prof. univ. dr. Javier Ordonez Monfort; echivalarea gradelor didactice pentru 

specialiști invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor 

desfășura activități didactice în regim plata cu ora în anul universitar 2022-2023; tarife 

pentru activități didactice postuniveristar - Drept fiscal al afacerilor; raportul privind 

organizarea Şcolii internaţionale de vară Bucharest Summer University, ediția a XVI-a 

(mentorat academic FABBV); raportul privind organizarea Şcolii de vară „Sănătate și 

frumusețe prin turism”, Facultatea de Business și Turism; raportul privind organizarea 

Şcolii de vară „Antreprenoriat și Limba Franceză FABIZ 2022”, Facultatea de 

Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine; raportul privind organizarea Şcolii de 

vară „Antreprenoriat și Limba Germană FABIZ 2022”, Facultatea de Administrarea 

Afacerilor cu predare în limbi străine; raportul privind organizarea Şcolii de vară 

„Challenges for 2030: economy digitalization and the energy revolution, ediția a V-a, 

2022”, Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine; raportul privind 

organizarea Şcolii de vară „Şcoala de Antreprenoriat FABIZ 2022”, Facultatea de 

Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine; rezulatetele concursului pentru 

acordarea gradațiilor de merit personalului didactic, Facultatea de Marketing; 

suplimentarea listei studențior implicați în activitățile desfășurate în interesul universității; 

rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic auxiliar; 
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Nota privind acordarea de cadouri în bani copiilor minori ai salariaților Academiei de 

Studii Economice din București; Nota privind reprezentarea ASE în mass media și orice 

apariții cu expunere publică; Programarea concediilor de odihnă pentru secretarii 

responsabili cu gestionarea dosarelor studenţilor şi secretarii şefi din cadrul facultăţilor 

care fac parte din structura ASE, pentru anul 2023; transferarea unor posturi din structura 

administrativă; transformarea unor posturi din structura administrativă; rezultatele 

procesului de evaluare periodică a calităţii personalului didactic din cadrul Academiei de 

Studii Economice din Bucureşti; acordarea salariilor diferenţiate cadrelor didactice care 

desfășoară activități administrative, suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului; 

completarea componenței Consiliului Consultativ cu doamna Mihaela Bitu - CEO, ING 

România și domnul Gianrodolfo Tonielli - Country Managing Partner Accenture România; 

raportul Biroului Corpul de Control nr. 502/22.07.2022;  modificarea Nomenclatorului 

arhivistic ediția 2022; Informare privind avizul Ministerul Educației cu privire la achiziția 

imobilului din Piața Romană nr. 8; informare privind modificarea ședinței CA din 7 

decembrie; stabilirea facultății care va desfășura activități didactice la Universitatea 

Româno-Americană, în semestrul II al anului universitar 2022 – 2023.  

 În data de 25 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost dezbătute 

și aprobate următoarele puncte: aprobarea programării desfășurării concursurilor didactice 

pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

1251/24.11.2022, semestrul I, anul universitar 2022 – 2023; aprobarea Calendarului de 

organizare și defășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare 

din semestrul I, anul universitar 2022-2023. 

 În data de 29 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte:  inițierea proiectului cu titlul: „Metaverse as a tool to boost 

the ecotourism development in rural areas (MEET)” - director de proiect prof. univ. dr. Del 

Chiappa Giacomo; inițierea proiectului cu titlul: „Integritatea academică în învățământul 

superior din România, în contextul Open Science/ Academic intergrity in higher education 

of Romania in OpenScience Context”- director de proiect prof. univ. dr. Robert Ives. 
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Dragi colegi, dragi studenți, 

Am dorit să respectăm tradiția ca luna decembrie să ne bucure cu atmosfera ei de sărbători în 

locul nostru drag, în Universitate. Am reușit acest lucru chiar la sfârșitul lui noiembrie. 

Vă doresc, cu drag, multă sănătate și bucurii de suflet! 

 

 

  

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 






