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Directorul executiv al FMI în ASE 

În data de 1 februarie a.c., a avut loc la ASE prelegerea Domnului Paul Hilbers, Director 

executiv al Fondului Monetar Internațional, cu titlul „FMI și provocările globale post pandemie 

și cele generate de războiul din Ucraina”. Domnul Paul Hilbers, însoțit de domnul prof. univ. dr. 

Liviu Voinea,  a fost primit de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Dorel 

Mihai Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul economico-social și viața studențească, prof. 

univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, decan al Facultății de Relații Economice Internaționale.  

  

 

 

 

http://www.ase.ro/
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Vizita Rectorului ASE pe șantierul Piața Romană nr. 7 

În data de 3 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, împreună cu membri ai 

Biroului Consiliului de Adminstrație și reprezentanți ai structurilor de resort din ASE au vizitat 

șantierul imobilului nou construit și al Casei Nanu Muscel, aflată în stadiu avansat de restaurare și 

consolidare. 

  

Lucrările de restaurare a spațiilor ASE continuă 

Pe parcursul lunii februarie a.c., în Aula Magna, cel mai frumos și emblematic loc al Academiei 

de Studii Economice din București, au continuat activitățile de reparații, începute odată cu 

restaurarea picturii murale (2021-2022). Astfel, au fost retapițate scaunele, iar parchetul a fost 

reparat, rașchetat și lăcuit. De asemenea, Casa ”Nanu Muscel”  este tot mai aproape de finalizarea 

restaurării și consolidării complete. A fost dat în funcție sistemul, atât de elegant, de iluminare 

nocturnă. Ne pregătim, și în acest fel, pentru manifestările de la începutul lui aprilie, dedicate celei 

de-a 110 aniversări de la înființarea universității noastre! 
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ASE – solidar cu lupta împotriva cancerului  

În data de 4 februarie a.c, ASE s-a alăturat, pentru al doilea an consecutiv, campaniei care atrage 

atenția asupra cancerului, care susține pe cei care luptă cu această boală complicată și membrii 

familiilor acestora. Palatul ASE a fost iluminat în portocaliu, alături de alte 44 de obiective 

importante din țară. Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este o inițiativă a Uniunii pentru 

controlul internațional al cancerului (the Union for International Cancer Control - UICC) și 

mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituții și organizații din întreaga lume 

pentru a atrage atenția asupra bolii secolului. Una dintre modalitățile de a transmite publicului larg 

mesajul de luptă împotriva cancerului este iluminarea în portocaliu a clădirilor simbol din întreaga 

lume. 
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Sursa foto: Asociația Magic https://www.facebook.com/asociatiamagic  

 

Participarea șahiștilor de la CSU ASE la Turneul Internațional Universitar organizat de 

Fundația Kasparov  

În cadrul Turneului Internațional Universitar organizat de Fundația Kasparov pe 4-5 februarie a.c., 

CSU ASE a participat cu două echipe, una dintre echipe a ocupat poziția a 8-a (după ce în runda a 

2-a a învins echipa Universității Cambridge), iar cea de-a doua poziția a 86-a din 116 echipe 

participante.În clasamentul individual, David Gavrilescu s-a clasat al 7-lea, iar David Cristian al 

91-lea din 548 de jucători participanți. 

KCF University Cup este un turneu tradițional organizat de fundația legendarului campion 

mondial, Garry Kasparov, ce are drept scop popularizarea șahului în mediul universitar. Anul 

acesta turneul s-a bucurat de prezența a 116 echipe de pe 4 continente. 

 

https://www.facebook.com/asociatiamagic/?__cft__%5b0%5d=AZVLIkn9aGbquqmJthe5Ls4J6dKQ_aD-koJupm6eapLhwUABjz1lNIZEG845pNihoDr-bTK6TvdCunPA6M9FL6cP4iTmq9PvnikqX_RvJrJqJ7kWb_gh5A3Dict8YAchMenvUX77xO9JA7nRxCo9Kjm8yE8GTFNvLWBcEEKQQBMuVMoA5y3LvkAqT18qAH8eAPU&__tn__=kK-R
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Caravana ASE – în colegiile și liceele din București 

În perioada 6-10 februarie a.c., s-a desfășurat o nouă etapă a Caravanei „Admitere ASE 2023”, 

cu vizitele în 37 de colegii și licee din București. Reprezentanții Serviciului Marketing și 

Comunicare s-au întâlnit cu elevi din clasele a XI-a și a XII-a, cu care au discutat despre oferta 

educațională și procesul de admitere la programele universitare de licență din acest an. Elevii au 

primit materiale informative. Vizitele au avut loc la: Colegiul Economic „A.D. Xenopol”, Colegiul 

Economic „Costin C. Kiriţescu”, Colegiul Economic „Hermes”, Colegiul Economic „Viilor”, 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Colegiul German „Goethe”, C.N. Bilingv „George 

Coşbuc”, C.N. „Cantemir-Vodă”, C.N. „Elena Cuza”, C.N. „Gheorghe Lazăr”, C.N. „Gh. Şincai”, 

C.N. „Grigore Moisil”, C.N. de Informatică „Tudor Vianu”, C.N. „I.L. Caragiale”, C.N. „Ion 

Creangă”, C.N. „Ion Neculce”, C.N. „Iulia Hașdeu”, C.N. „Matei Basarab”, C.N. „Mihai 

Eminescu”, C.N. „Mihai Viteazul”, C.N. „Octav Onicescu”, C.N. „Sf. Sava”, C.N. „Spiru Haret”, 

C.N. „Școala Centrală”, L.T. „Al. I. Cuza”, L.T.„Constantin Brâncoveanu”, L.T.„Dimitrie 

Bolintineanu”, L.T. „C.A. Rosetti”, L.T. „Dante Alighieri”, L.T. „Eugen Lovinescu”, L.T. 

„George Călinescu”, L.T.„Ion Barbu”, L.T. „Jean Monnet”, L.T. „N. Iorga”, L.T. „T. 

Vladimirescu”, Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”, Școala Superioară Comercială „N. 

Kretzulescu”. 

 



6                                                                                          CA ‒ Buletin informativ nr. 2/februarie 2023 

 

 

  

 

Participarea ASE la AACSB Deans Conference 

În perioada 6 - 10 februarie a.c. o delegație din partea Academiei de Studii Economice din 

București a participat la AACSB Deans Conference în San Antonio Texas, SUA. Delegația a fost 

formată din prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, și 

conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat, decan al Bucharest Business School. Participarea la 

evenimentul AACSB face parte din procesul de obținere a acreditării AACSB pentru universitatea 

noastră, aceasta fiind una dintre cele 3 prestigioase acreditări internaționale de business, „Triple 

Crown”. 

  

 

Înscrieri mobilități Erasmus 

În perioada 6 - 17 februarie a.c., au avut loc înscrierile pentru mobilitățile de studiu în cadrul 

programului Erasmus+ pentru anul academic 2023-2024. Au fost depuse 472 de candidaturi în 

sistem online, pe adresa www.erasmus.ase.ro. Pentru a afla detalii despre program, Biroul 

Erasmus+ a organizat pe 14 februarie o sesiune online de informare și promovare a ofertei de 

mobilități. Mult succes tuturor studenților înscriși în competiție!  
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„Când AVEM un AJUTOR, ÎNVĂȚĂM mai cu SPOR!” 

Pe 7 februarie a.c., în timpul sesiunii din iarnă, a fost reluată inițiativa „Când AVEM un 

AJUTOR, ÎNVĂȚĂM mai cu SPOR!”, parte a Proiectului „Academia SpEranței - Voluntariat 

din Iubire pentru Viață” desfășurat de către ASE în parteneriat cu Asociațiile Clubul Câinilor 

Utilitari București și Animal Partners&Friends, devenită devenit deja o bună tradiție a sesiunilor 

studențești din ASE. Evemimentul desfășurat în Clădirea Virgil Madgearu a contribuit la alungarea 

stresului studenților prezenți, prin interacțiunea dintre aceștia și cățeii de terapie și activități 

asistate de animale. 

 

  

 

Lansarea Parteneriatului de Cooperare Erasmus+ „DILAN”: „Resurse digitale lingvistice și 

de comunicare pentru oamenii de știință din UE” 

În data de 7 februarie a.c., a avut loc la ASE lansarea Parteneriatului de Cooperare Erasmus+ 

„DILAN”: „Resurse digitale lingvistice și de comunicare pentru oamenii de știință din UE”, 

dedicat creării de resurse digitale și de formare în domeniul competențelor transversale pentru 

îmbunătățirea comunicării în domeniul științei, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană cu suma 

de 400.000 Euro. Proiectul se va derula în perioada 2022-2025 de către un consorțiu de cinci 

universități recunoscute în domeniul limbajelor de specialitate, al comunicării și tehnologiilor 

educaționale: Université de Bordeaux și Université Clermont Auvergne (Franța), Academia de 

Studii Economice din București și Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea 

Metropolitană din Oslo - OsloMet (Norvegia), alături de parteneri din sectorul academic și cel 

privat. Echipa ASE este condusă de prof. univ. dr. Laura-Mihaela Mureșan . 
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Prof. univ. dr. Vasile Dinu a primit înalta distincție de Doctor Honoris Causa  

În data de 8 februarie, prof. univ. dr. Vasile Dinu a primit înalta distincție de Doctor Honoris 

Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad pentru contribuția la dezvoltarea învățământului 

academic și pentru rolul său în dezvoltarea revistei „Amfiteatru Economic”, cea mai importantă 

revistă de economie din țară, indexată și cotată în Web of Science.  

  

 

Parteneriat ASE - United Media 

În data de 13 februarie a.c., a fost semnat Parteneriatul între Academia de Studii Economice 

din București, reprezentată de prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector pentru relații cu 

mediul economico-social și viața studențească, și UNITED MEDIA S.R.L. Parteneriatul va 

asigura cadrul de desfășurare a unor proiecte comune în domeniul promovării universității noastre, 

a informațiilor despre Admiterea la ASE si evenimente importante ale comunității academice. 
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Școala de leadership „Becoming a Leader”, ediția a doua 

În perioada 13-17 februarie a.c., 22 de studenți de top din Academia de Studii Economice din 

București, împreună cu prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul de 

afaceri și viața studențească, au desfășurat o serie de activități specifice în cadrul Programului de 

formare în leadership, intitulat „Becoming a leader”. La Centrul de perfecționare ASE 

Complex „Ion Gh Roșca” de la Predeal, timp de 5 zile aceștia au urmat un program care a debutat 

cu prelegeri și sesiuni interactive de comunicare, susținute de personalități marcante din business: 

Mariana Gheorghe, fost CEO Petrom, Sergiu Manea, CEO BCR, Șerban Toader, fost CEO KMPG 

Romania. Evenimentul a fost integral susținut financiar de mediul de afaceri, prin Fundația ASE.  

Studenții au avut șansa de a afla mai multe informații despre diferite aspecte importante ale 

leadershipului, precum: stilurile de leadership și modul de aplicare al acestora de către leaderi; 

incertitudinea și dinamica schimbării mediului de business și impactul acestora asupra 

organizațiilor, alte teme de interes din domeniu.  
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Evenimentul intitulat „Reutilizare, reparare, refolosire. Noi modele de afaceri în economia 

circulară” 

În data de 16 februarie a.c., Sala „Virgil Madgearu” din Palatul ASE a găzduit evenimentul intitulat 

„Reutilizare reparare refolosire. Noi modele de afaceri în economia circulară”, organizat de 

Coaliția pentru Economie Circulară, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului și Organizația ECOTIC. La 

eveniment au participat: dl Tánczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, dna Alina 

Jalea, consilier de stat la Cancelaria Prim Ministrului; dl Daniel Cătălin Zamfir, Președintele 

Comisiei pentru Economie, Industrie și Servicii din Senatul României, prof. univ.dr. Mirela Stoian, 

Decan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului. Dintre subiectele dezbătute 

menționăm: politicile publice în domeniile reutilizării, reparării și refolosirii, ecodesignul 

produselor, achizițiile publice ecologice etc. 



CA ‒ Buletin informativ nr.2/februarie 2023  11 

 

 

 

Întâlnire cu reprezentanții Citibank 

În data de 17 februarie a.c., prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector pentru relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, s-a întâlnit la ASE cu Dl. Samir Karia, CEO Citibank, 

Romania Branch. A fost discutată perspectiva dezvoltării unui parteneriat strategic ASE - 

Citibank pe termen lung, atât pentru dezvoltarea abilităților de banking ale studenților, cât și pentru 

angajații Citibank, a unor programe de formare și executive education, alte proiecte de interes 

reciproc.  

 

 

Participare ASE în comisie de concurs la PÎCCJ, DNA si DIICOT 

În perioada 19-24 februarie a.c., au avut loc interviurile pentru candidații la mandatele de 

conducere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională 

Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. 

Din comisia, condusă de Cătălin Predoiu, Ministrul Jusitiției, a făcut parte, la propunerea 
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conducerii facultății și cu aprobarea Biroului Consiliului de Admnistrație, prof. univ. dr. Cătălin 

Răzvan Dobrea, prorector ASE, specialist în Management. 

 

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice! 

În data de 20 februarie a.c., prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar curent, prof. univ. 

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

universitar, alături de membrii Biroului Consiliului de Administrație, i-au felicitat pe colegii cadre 

didactice, proaspăt promovați sau angajați în urma concursului în ASE. Dintre aceștia, 10 au 

promovat în funcția didactică de profesor universitar, 12 - conferențiar universitar, 9 - lector 

universitar. Ca personal nou angajat, cadre didactice titulare, au fost încadrate următoarele 

categorii de personal didactic: un profesor universitar, 2 lectori universitari și 3 asistenți 

universitari. Succes în activitatea didactică și de cercetare și multe împliniri profesionale în ASE!  

  

 

Întâlnire cu studenții Erasmus  

Pe 20 februarie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru relații 

internaționale și membri ai Direcției relații internaționale au avut o întâlnire de bun venit cu 

studenții străini veniți la ASE pentru mobilități de studii în cadrul programului Erasmus+. Studenții 

au beneficiat și de un tur ghidat al Campusului ASE. 
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Parteneriat ASE - PMB 

În data de 22 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a semnat cu Primarul 

general al Capitalei, dl. Nicușor Dan, Parteneriatul în vederea dezvoltării și promovării 

activităților de cercetare, a unor proiecte sau programe de formare și orientare în carieră. 

Este primul parteneriat de acest fel din seria pe care Primăria București le va încheia cu universități 

din București. Experți din ASE vor fi cooptați pentru consultanță în anumite proiecte, cursuri de 

perfecționare pentru angajații Primăriei Municipiului București și programe de internship pentru 

studenții ASE în cadrul PMB. 

  

sursa foto: PMB 

 

Vizita în ASE a delegației Universității din Artois 

Pe 22 februarie a.c. prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru relații 

internaționale, a avut o întrevedere cu o delegație a Universității din Artois, partener ASE. 

Delegația, formată din profesori și studenți, a vizitat ASE, a avut înâlniri cu studenți români, cadre 



14                                                                                          CA ‒ Buletin informativ nr. 2/februarie 2023 

 

 

didactice, a efectuat o vizită de documentare la stația de epurare Glina a companiei franceze 

Veolia.  

 

 

 

 

Participare ASE la Conferința EDU Invest 2023 

Pe 22 februarie a.c., a avut loc Conferinșa EDU Invest 2023 pe tema „Transformarea digitală în 

educație, learning și HR”, organizată de Digital Transformation Council, Revista Comunicații 

Mobile și TelecomTv. Prof. univ. dr. Răzvan Bologa a reprezentat ASE, referindu-se, în 

alocuțiunea sa, la educația digitală a elevilor, trecerea la evaluarea orientată pe competențe și la 

joburile viitorului.  

 

Vizita Ambasadorului Tunisiei la ASE 

Pe 23 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Constantin 

Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, au primit vizita Ambasadorului Tunisiei 

la București, E.S. Doamna Raja Jhinaoui Ben Ali. În cadrul întâlnirii au fost evidențiate bunele 

relații de cooperare dintre universități tunisiene și ASE. În prezent, în cadrul universității noastre 

studiază 56 de studenți tunisieni la diferite programe universitare de licență și masterat. 
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Cursuri de prim ajutor de bază, adresate comunității ASE  

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

25 februarie a.c. la început de semestru, s-a desfășurat o nouă serie 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. Fiecare cursant 

a participat 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. Coordonatorul acestor cursuri și al acestui proiect este 

prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, paramedic voluntar la SMURD, cadru didactic la Facultatea de 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică de la ASE. 
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O nouă etapă în cadrul Ligii Economistului 

În data de 25 februarie a.c., s-a reluat competiția ”Liga Economistului” desfășurată la Complexul 

studențesc Tei ce cea de-a doua etapă a campionatul de fotbal inter-facultăți al Academiei de Studii 

Economice din București, cu echipe compuse din studenți și cadre didactice. Succes tuturor 

echipelor participante! 

  

 

ASE la Târgul de Turism al României  

În perioada 23 – 26 februarie, Facultatea Business și Turism a reprezentat ASE la Târgul de 

Turism al României – ediția de primăvară. Standul nostru a prezentat oferta educațională a 

facultății pentru programele de licență, masterat și postuniversitar. Sâmbătă, 25 februarie, a fost 

organizat evenimentul ”Educație și turism”, cu participarea studenților și a profesorilor facultății, 

precum și a unor parteneri din mediul de afaceri. Tîrgul a înregistrat un grad ridicat de 

internaționalizare, la el participând 151 de companii din 10 țări: Bulgaria, Cipru, Egipt, Grecia, 

Israel, Moldova, Polonia, România, Turcia, Ungaria. Peste 20.000 de vizitatori au vizitat standurile 

târgului. 
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Săptămâna Porților Deschise la ASE 

În perioada 27 februarie - 3 martie a.c. are loc Săptămâna Porților Deschise la ASE, eveniment 

dedicat elevilor din clasele a XII-a și a XI-a, interesați să afle mai multe despre Admiterea la ASE, 

despre ce oportunități oferă universitatea noastră pentru studenții săi. ASE primește vizite ghidate, 

ocazie cu care elevii se familiarizează cu facultățile și programele de licență ale ASE, precum și 

cu spațiile noastre de învățământ. Viitorii candidați au prilejul de a se întâlni cu studenți, profesori 

și reprezentanți ai Serviciului Marketing și Comunicare, bucuroși să le răspundă la întrebări 

referitoare la oferta educațională și procesul de admitere la programele universitare de licență din 

acest an. Elevii și cadrele didactice însoțitoare primesc materiale informative care să vină în 

ajutorul lor. La eveniment participă peste 2000 de elevi și 100 de cadre didactice din colegii și 

licee din București și din țară.  

Evenimentul a fost amplu mediatizat de către partenerii media din București și din țară: 

• AGERPRES - https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2023/02/21/saptamana-portilor-

deschise-la-ase-

1063734; https://www.facebook.com/AGERPRES/posts/pfbid02j4RQ1NbKLFShuz65vg

NarGdg76r2JeyoHHxBy3LNtsoQekFvxMm6by3YBatKvWyxl 

• ECOPOLITIC NEWS - https://ecopolitic.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-

perioada-27-februarie-3-martie/ 

• EDUMANAGER - https://www.edumanager.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-3/ 

• Gazetarul - http://www.gazetarul.ro/porti-deschise-la-academia-de-studii-economice-din-

bucuresti-saptamana-viitoare-pentru-elevii-din-anii-terminali-de-liceu/ 

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2023/02/21/saptamana-portilor-deschise-la-ase-1063734
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2023/02/21/saptamana-portilor-deschise-la-ase-1063734
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2023/02/21/saptamana-portilor-deschise-la-ase-1063734
https://www.facebook.com/AGERPRES/posts/pfbid02j4RQ1NbKLFShuz65vgNarGdg76r2JeyoHHxBy3LNtsoQekFvxMm6by3YBatKvWyxl
https://www.facebook.com/AGERPRES/posts/pfbid02j4RQ1NbKLFShuz65vgNarGdg76r2JeyoHHxBy3LNtsoQekFvxMm6by3YBatKvWyxl
https://ecopolitic.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-perioada-27-februarie-3-martie/
https://ecopolitic.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-perioada-27-februarie-3-martie/
https://www.edumanager.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-3/
http://www.gazetarul.ro/porti-deschise-la-academia-de-studii-economice-din-bucuresti-saptamana-viitoare-pentru-elevii-din-anii-terminali-de-liceu/
http://www.gazetarul.ro/porti-deschise-la-academia-de-studii-economice-din-bucuresti-saptamana-viitoare-pentru-elevii-din-anii-terminali-de-liceu/
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• G4Media.ro - https://www.g4media.ro/porti-deschise-la-academia-de-studii-economice-

din-bucuresti-saptamana-viitoare-pentru-elevii-din-anii-terminali-de-liceu.html 

• NEWS BUCURESTI - https://newsbucuresti.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-

perioada-27-februarie-3-martie/ 

• PRESS ONLINE - https://pressonline.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-perioada-

27-februarie-3-martie/ 

• RADIO ROMANIA BUCURESTI - http://www.bucurestifm.ro/2023/02/21/incepe-

saptamana-portilor-deschise-la-ase/ 

• OPINIA BUZAU - https://opiniabuzau.ro/saptamana-portilor-deschise-la-academia-de-

studii-economice/ 

 

        

 

Atașatul cultural al Ambasadei SUA în ASE 

In data de 28 februarie, a avut loc în ASE întâlnirea prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, 

prorector cu relații internaționale, cu Atașatul Cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii 

la București, E.S.William O’Connor și delegația de scriitoare americane, formată din Dr.Brenda 

Flanagan, Dr. Monica Cure, Dr. Nina Smart, cu ocazia workshopului “Rolul femeii scriitor în 

https://www.g4media.ro/porti-deschise-la-academia-de-studii-economice-din-bucuresti-saptamana-viitoare-pentru-elevii-din-anii-terminali-de-liceu.html
https://www.g4media.ro/porti-deschise-la-academia-de-studii-economice-din-bucuresti-saptamana-viitoare-pentru-elevii-din-anii-terminali-de-liceu.html
https://newsbucuresti.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-perioada-27-februarie-3-martie/
https://newsbucuresti.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-perioada-27-februarie-3-martie/
https://pressonline.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-perioada-27-februarie-3-martie/
https://pressonline.ro/saptamana-portilor-deschise-la-ase-in-perioada-27-februarie-3-martie/
http://www.bucurestifm.ro/2023/02/21/incepe-saptamana-portilor-deschise-la-ase/
http://www.bucurestifm.ro/2023/02/21/incepe-saptamana-portilor-deschise-la-ase/
https://opiniabuzau.ro/saptamana-portilor-deschise-la-academia-de-studii-economice/
https://opiniabuzau.ro/saptamana-portilor-deschise-la-academia-de-studii-economice/
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cultura și societatea globală”, organizat de Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în 

Afaceri, director conf. univ. dr. Teodora Șerban-Oprescu. 

 

La Casa Nanu Muscel se finalizează restaurarea 

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, împreună cu Directorul general administrativ, conf. 

univ. dr. Florin Dobre, au analizat la fața locului, în data de 28.02. a.c., pe șantierul Casei Nanu 

Muscel, stadiul la zi al lucrărilor de restaurare și finalizare a reparațiilor. Imobilul își dezvăluie tot 

mai mult frumusețea renăscută, o adevarată bijuterie arhitecturală. 

                  

 

 

 

 

Topul național masculin la șah - dominat de CSU ASE!  
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După 9 zile de luptă în cadrul Campionatelor Naționale de la Sebeș, titlul național la masculin 

rămâne la CSU ASE, mulțumită lui Kirll Shevchenko, care a câștigat turneul cu 8 puncte din 9 

posibile! Medalia de argint a fost cucerită de David Gavrilescu, student al Facultății de Relații 

Internaționale, care a acumulat 6,5 puncte în cele 9 runde. La doar jumătate de punct s-au clasat 

Mircea Pârligras (locul 6), Constantin Lupulescu (locul 7) și Vlad Jianu (locul 9), iar fetele au fost 

aproape de podium, prin Alessia Ciolacu (locul 4) și Luminița Cosma (locul 7). Felicitări, 

campionilor noștri!  

 

Lansarea anunțului conferinței academice a ASE – ICESS 2023 

În luna februarie a.c., s-a lansat apelul pentru înscrierea lucrărilor la cea de-a 6-a ediție a conferinței 

academice a ASE – International Conference on Economics and Social Sciences – ICESS 2023, 

cu tema „Geopolitical perspectives and technological challenges for sustainable growth in the 21st 

century”. Conferința va avea loc pe 15-16 iunie 2023, cu următoarele oportunități de publicare: 

Sciendo (DeGruyter) - Conference Proceedings, Springer - Conference Proceedings, Amfiteatru 

Economic, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. Detalii pe 

site-ul conferinței: https://icess.ase.ro/.  

 

Cursuri de pregătire la disciplina Macroeconomie 

În luna februarie a.c., Consiliul de Administrație al ASE continuă să susțină studenții cu pregătirea 

suplimentară gratuită la disciplina Macroeconomie. Cursurile se vor desfășura online în lunile 

https://icess.ase.ro/
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martie, aprilie și mai 2023, conform programării afișate pe pagina instituțională, Înscrierile se fac 

direct pe platforma online, la adresa: https://online.ase.ro/course/view.php?id=31549.  

 

Ședințe CA  

• În data de 2 februarie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutat și 

aprobat următorul punct: inițierea proiectului cu titlul „Wireless-AI enabled Digital Twin as a 

Service: A Case Study for Road Pavement Maintenance” - director de proiect Prof. univ.dr. 

Adela Bâra. 

• În data de 7 februarie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2023-

2024; Suspendarea activității și rezervarea postului, pentru semestrul al II-a, anul universitar 

2022-2023, al domnului prof. univ. dr. Marcu Nicu, titular în cadrul Departamentului de 

Analiză și Evaluare Economico-Financiară, Facultatea de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune; planul de învățământ al programului de studii postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă Dreptul bancar și al noilor tehnologii, în limba română, din 

cadrul Facultății de Drept; demararea procedurii de validare și înscriere în RNPP și plata taxei 

pentru validare și înscrierea calificării în RNPP, a programului de studii postuniversitare de 

formare și dezvoltare profesională continuă  Dreptul bancar și al noilor tehnologii, în limba 

română, din cadrul Facultății de Drept; înlocuirea unui voluntar implicat în activitățile 

administrative din cadrul Biroului Managementul Calității și Control Intern Managerial, 

precum și acordarea unei burse acestuia; acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; 

acordarea de burse speciale studenților reprezentanți din partea ASE, la campionatul de 

catchball feminin, Brașov, ianuarie 2023; încheierea unui protocol de colaborare între 

Academia de Studii Economice din București și SC UNITED MEDIA SRL; inițierea 

proiectului cu titlul „True Europe: Trust and Relations between Unions and Employers in 

Europe” - director  conf. univ. dr. Alina Popescu; inițierea proiectului cu 

titlul „BARSERVICE: Smart bargaining in the services sector overview, challenges, 

opportunities” - director  conf. univ. dr. Alina Popescu; inițierea proiectului cu 

titlul „Valorisation and Prevention of Extractive Waste towards the sustainability of Mining 

Industry” - director  conf. univ. dr. Simona-Vasilica Oprea. 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/AVIZIER_2023/februarie/Orar_Macroeconomie_sem_2.pdf
https://online.ase.ro/course/view.php?id=31549
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• În data de 8 februarie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: rezultatele concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, 

organizate în semestrul II al anului universitar 2022-2023; lista cadrelor didactice din cadrul 

ASE care solicită desfășurarea de activități didactice la alte universități, în anul universitar 

2022-2023; cadrele didactice asociate care vor desfășura activități în cadrul ASE, în semestrul 

al II-lea, anul universitar 2022-2023; echivalarea gradelor didacice pentru cadrele didactice 

asociate cu statutul de specialiști invitați care vor desfășura activități didactice în regim de plata 

cu ora, în semestrul al II-lea din anul universitar 2022-2023; Bugetul de Venituri și Cheltuieli 

pentru anul 2023; desemnarea Academiei de Studii Economice din București în calitate de 

organizație-gazdă a Filialei SDSN România; acordarea salariului diferențiat unor angajați 

ASE; participarea la licitația deschisă, caiet de sarcini nr. 54861/2022, LOTUL I: Servicii de 

formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea de competențe digitale și servicii 

conexe pentru un grup ţintă format din 30.000 funcţionari publici, bărbaţi şi femei, din toate 

categoriile de vârstă, la nivel naţional, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență; 

propunerea de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” 

unor instituții; propunerea de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – 

Virgil Madgearu” unor cadre didactice și personalități eligibile; propunerea de acordare a 

diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” unor cadre didactice;  informare ASE 110;  

informare cu privire la stadiul elaborării Raportului Decanului; informare privind stadiul 

elaborării orarelor. 

• În data de 18 februarie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: redistribuirea locurilor către progamele la care există studenți 

care îndeplinesc condițiile de ocupare a locurilor finanțate de la buget, semestrul II, anul 

universitar 2022-2023.         

• În data de 20 februarie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: memoriul studentului Ammar Malek, privind anularea cererii de 

transfer de la Facultatea REI la Facultatea CSIE; redistribuirea unui loc de la buget, Facultatea 

FABIZ; moblitățile academice definitive. 

• În data de 22 februrie a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: rapoartele de activitate întocmite de decanii facultăților din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București; rezultatele finale ale admiterii la studiile 
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universitare de postdoctorat, sesiunea februarie 2022; Raportul de autoevaluare a asigurării 

calității academice din ASE, anul universitar 2022 – 2023; Raportul de activitate al Comisiei 

de Etică și Deontologie Universitară din Academia de Studii Economice din București, aferent 

anului 2022; acordarea unui ajutor financiar unor angajați ASE; Raportul de activitate al 

Centrului de Excelență în Comerț Exterior, în perioada aprilie - decembrie 2022; Raportul 

Corpului de Control nr. 11/19.01.2023; Raportul privind soluţionarea petiţiilor pentru 

semestrul II, anul 2022; Metodologia privind cazarea studenților în căminele Academiei de 

Studii Economice din București în anul universitar 2023-2024; implicarea studentei Vasilache 

Adina - Faculatea CIG, în activități administrative, în cadrul Direcției Economice - Serviciul 

Contabilitate, precum si alocarea unei burse; Repartizarea fondului de burse pentru semestrul 

al II-lea al anului universitar 2022-2023; diminuarea taxei de școlarizare cu 400 lei pentru 

studenții Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului din mediul rural; solicitarea 

privind susținerea în formă hibrid - online și fizic a cursului: Introducere în Dreptul Anglo-

Saxon (Introduction in the Common-law system) – licență; lista proiectelor ce urmează a fi 

depuse de către Academia de Studii Economice din București, în vederea obținerii finanțării 

din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale, precum și lista directorilor responsabili de 

fiecare proiect; includerea pe lista de conferințe a ASE pentru anul 2023 a conferinței „Energy 

Concerns for Business Intelligence and National Security: Identifying the Threat and 

Developing Solutions”; inițierea proiectului cu titlul „A Business Model-Oriented Platform 

with Applications for Developing Local Electricity Markets and Accelerating Clean Energy 

Transition” - director de proiect conf. univ. dr. Simona–Vasilica Oprea; includerea în 

portofoliul Editurii ASE a publicației periodice studențești cu titlul „Arena Iuris”, publicată 

sub egida Facultății de Drept, cu apariție atât online, cât și tipărită, și periodicitate bianuală, 

numire ca șef pentru publicația „Arena Iuris” a studentului Liviu Bejenaru, iar ca secretar 

general de redacție a studentei Iulia-Alexandra Didu; transferarea unor posturi din structura 

administrativă, scoaterea la concurs a unor posturi din structura administrativă; acordarea 

salariului diferențiat unor angajați ASE, achitarea cotizației aferentă Consiliului Național al 

Rectorilor pentru anul 2023;  Raportul de activitate al Clubului Sportiv CSU ASE, aferent 

anului 2022;  Informare cu privire la stadiul obținerii autorizării ISU pentru clădirile ASE; 

Informare privitoare la evaluarea riscului la cutremur pentru clădirile ASE.  
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Dragi colegi, 

Ne pregătim de o nouă primăvară, al cărei prim vestitor, ghiocelul cu șnurul alb-roșu, doresc 

să vă aducă sănătate, bucuria renașterii naturii, dar și a spiritului nostru, dornic de lumină, 

speranță, credință și căldură! Pentru noi este o primăvară unică, aceea în care împreună, 

puternica noastră comunitate academică, vom sărbători 110 ani de la înființarea 

universității noastre dragi!  

Vă mulțumesc și cu această ocazie pentru fidelitatea cu care slujiți Academia de Studii 

Economice din București și vă doresc, în numele Consiliului de Administrație și al meu, să 

fiți fericiți, împreună cu cei dragi, să vă bucurați de tot ce vă aduce împlinire și să vă realizați 

toate visele! 

O primăvară minunată! 

Cu drag!  

 

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 






