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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 1/ ianuarie 2023 

 

2023 – An cu semnificații speciale pentru ASE! Vivat Academia! 

La 6 aprilie 1913 a fost înființată prima instituţie românească de învăţământ economic superior, 

sub titulatura Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI), pe baza unei legi 

propuse de o comisie condusă de Nicolae D. Xenopol, ministrul Industriei şi Comerţului. La 

elaborarea acesteia au contribuit un grup de economiști români de seamă, printre care Virgil 

Madgearu, Victor Slăvescu, Ion Angelescu. Legea a fost promulgată de Carol I, prin Decretul 

Regal nr. 2978, semnat la 6 aprilie 1913.  

Academia de Studii Economice din București este mândră să fie, de 110 ani, o prezență de 

excelență în rândul universităților din România și liderul învățământului superior economic la 

nivel național și regional. În 2023 se împlinesc, de asemenea, 55 de ani de când universitatea 

noastră se numește Academia de Studii Economice, pe scurt - ASE! 

          

http://www.ase.ro/
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Lansarea paginii oficiale de Admitere 2023  

La începutul lunii ianuarie a.c., ASE a lansat pe site-ul său instituțional www.ase.ro pagina web 

dedicată Admiterii 2023 la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, 

accesabilă la adresa https://admitere.ase.ro/index.asp.  

Pagina Admiterii 2023 reunește informații detaliate despre oferta ASE pentru cei interesați să-i 

devină studenți, perioada de înscriere, cifrele de școlarizare propuse, regulamentele de admitere, 

viața de student la ASE, campusul nostru, alte informații necesare pentru înscrierea și admiterea 

cu succes a candidaților la toate cele trei cicluri de studii. Alături de pagina de Admitere, candidații 

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

 

 

Reluarea activităților didactice și de evaluare a studenților 

În data de 9 ianuarie a fost reluată, după vacanța de iarnă, activitatea didactică la toate formele 

de învățământ, iar, începând cu 23, ianuarie în Academia de Studii Economice din București se 

desfășoară, până în 12 februarie, activitatea de evaluare în cadrul sesiunii de iarnă.  

Consiliul de Administrație le urează succes și cele mai bune rezultate tuturor studenților și cadrelor 

didactice! 

 

Vizită în ASE 

Pe 12 ianuarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și prof. univ. dr. Marius 

Constantin Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, au avut o întâlnire cu Decanul 

Facultății de Economie de la Universitatea Sapienza, Roma, profesor Fabrizio D’Ascenzo, 

Doctor Honoris Causa al ASE. Cu ocazia acestei întâlniri a fost reiterată colaborarea excelentă cu 

http://www.ase.ro/
https://admitere.ase.ro/index.asp
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Universitatea Sapienza și posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic între cele două 

universități. 

 

 

 

 

 

Caravana Erasmus 

În perioada 12-20 ianuarie a.c., Direcția Relații Internaționale din cadrul ASE a desfășurat 

evenimentul intitulat Caravana Erasmus, cu participare hibrid - online și fizic. Reprezentanții 

direcției au organizat și un stand mobil în clădirile ASE, unde studenții au putut obține informații 

și detalii despre stagii de practică sau internship în străinătate, finanțate prin programul Erasmus+. 

 

 

Cursuri de prim ajutor de bază, adresate comunității ASE 

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

14 ianuarie 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, comunitatea 
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ASE va beneficia de-a lungul anului universitar 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. 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. 

  

 

Întâlnirea cu reprezentanții Alianței de Universități Europene REform 

În data de 17 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Marius 

Constantin Profiroiu, prorector pentru relații internaționale, au avut o întâlnire de lucru cu 

reprezentanții universităților membre ale Alianței de Universități Europene REform - 

Responsible Innovation and Ethics for Europe, alianță transnațională a cărei membră este și 

Universitatea noastră. Consorțiul academic REform este condus de Universitatea din Passau, 

Germania, iar alături de Academia de Studii Economice din București fac parte INSA Lyon și 

ENSIIE Paris din Franța, Universitățile de Științe Aplicate Viena și Kufstein din Austria, 

Universitatea de Științe Aplicate Kajaani din Finlanda, Estonian Business School din Estonia, 

Universitatea Corvinus Budapesta din Ungaria și Universitatea Fernando Pessoa Porto din 

Portugalia. 

Scopul reuniunii de la București a acestei Alianțe de Universități Europene a fost reprezentat de 

finalizarea documentației necesare pentru participarea în cadrul apelului de propuneri de proiecte 

Universități Europene finanțat de către Comisia Europeană, prin programul Erasmus +, de la 

finalul lunii ianuarie 2023. 
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Vizita conducerii ASE pe șantierul Piața Romană nr. 7 

În data de 18 ianuarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a avut o întâlnire cu 

responsabilii proiectului din Piața Romană nr 7, Casa Nanu Muscel și Clădirea nouă cu birouri și 

alte spații de învățământ pentru a afla cum decurg lucrările la ambele obiective. Discuțiile au 

continuat chiar la fața locului, pe șantier. Lucrările se desfășoară cu respectarea angajamentelor 

temporale asumate inițial. 
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Întâlnire cu reprezentanți ai Băncii Mondiale 

În data de 19 ianuarie a.c., ASE a găzduit lansarea Raportului „Global Economic Prospects 

january 2023” în prezența reprezentanților Băncii Mondiale, Washington, SUA - Anna 

Akhalkatsi, Franziska Lieselotte Ohnsorge și Valerie Mercer-Blackman, și a prof. univ dr. Dorel 

Mihai Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească. Raportul este 

disponibil aici.  

 

 

 

 

 

BGA & AMBA Membership 

Din 19 ianuarie a.c., Academia de Studii Economice din București este membru al comunității 

Business Graduate Association, organizația care coordonează activitatea de acreditare AMBA. 

Acreditarea AMBA este conferită universităților și școlilor de afaceri pentru portofoliul lor de 

programe MBA și Executive MBA în urma unui complex proces de acreditare, fiind una dintre 

cele trei acreditări internaționale de prestigiu din „Triple Crown”. 

La nivel mondial, acreditarea AMBA se acordă unui numar de maxim 300 de universități și scoli 

de business, fiind calea de intrare într-un club de elită. Acest pas inițial de aderare la comunitate 

este urmat de al doilea pas major, reprezentat de începerea procesului de acreditare a portofoliului 

de programe MBA și Executive MBA ale ASE, găzduit de către Bucharest Business School. 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38030/GEP-January-2023.pdf
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ASE la Aniversarea Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria 

La sfârșitul lunii ianuarie a.c., Academia de Studii Economice din București a fost reprezentată de 

către prof. univ. dr. Ioana Nely Militaru la manifestările prilejuite de cea de-a 103-a Aniversare 

a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria. Felicitări pentru rezultatele 

deosebite obținute de-a lungul anilor de Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, 

o instituție de top, partener al ASE, ai cărei absolvenți foarte bine pregătiți devin în număr mare 

studenții noștri! 

  

 

Evenimente organizate de Biblioteca ASE în ianuarie a.c. 

În ianuarie a.c., Biblioteca ASE a organizat o serie de evenimente după cum urmează:  

• pe 16 și 25 ianuarie a.c., webinarii privitoare la accesarea bazei de date STATISTA, cu date 

statistice despre piață și consumatori, despre marile companii, previziuni și rapoarte din 
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industrie, prognoze de piață, analize privind perspectivele pieței digitale și perspectivele pieței 

de consum; trainer: Juan Mariscal, Customer Success Manager. 

• pe 18 și 19 ianuarie a.c., webinarii privind caracteristicile și accesul la platforma SciFlow, o 

platformă de creație digitală  utilizată de universități din întreaga lume care oferă  soluții pentru 

activitatea de scriere și redactare academică, prin utilizarea unor template-uri de articole din 

jurnale de la edituri consacrate (Elsevier, Wiley, IEEE, Frontiers, SpringerNature etc.), dar și 

machete customizabile de către organizație, în diferite limbi, formate (Word, LaTex),  stiluri 

(MLA, AMA, Chicago, etc.),  sisteme de referințe (Endnote, Mendeley, etc.). 

         

 

Lansare Curs postuniversitar „Manager destinație turistică” 

Facultatea de Business și Turism din ASE anunță lansarea Cursului postuniversitar „Manager 

destinație turistică”, organizat cu sprijinul unor importante asociații profesionale din turism: 

Alianța pentru Turism (APT), Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), 

Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) și Federația Patronatelor din Turismul 

Românesc (FPTR). Cursul este acreditat de Autoritatea Națională a Calificărilor, având 180 ore și 

23 de credite ECTS. 

 

Lansarea cărții „Managementul organizațiilor publice – Metode de evaluare a 

performanțelor serviciilor publice locale” 

În data de 27 ianuarie a.c., a avut loc la Casa Artelor din Galați lansarea cărții „Managementul 

organizațiilor publice – Metode de evaluare a performanțelor serviciilor publice locale”, 

autori: Tincuța Vrabie și Nicoleta Cristache. La eveniment a participat prof. univ. dr. Cătălin 

Răzvan Dobrea, prorector ASE responsabil cu managementul economico-financiar, alături de 

reprezentați din cadrul instituțiilor publice din Galați, profesori și doctoranzi, manageri din 

sectorul privat și reprezentanți ai ONG-urilor locale.  Dezbaterile au vizat subiecte legate de 

performanța în serviciile publice.  
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Program de formare profesională de tip Executive Education derulat de ASE pentru 

angajații ROMGAZ 

În data de 27 ianuarie a.c., în cadrul parteneriatului strategic ASE – ROMGAZ, a avut loc 

deschiderea Programului de formare profesională desfășurat de ASE, prin Școala de afaceri 

Bucharest Business School, pentru angajații ROMGAZÂ, în scopul dezvoltării de competențe 

manageriale. Experiența și expertiza ASE, de peste 30 de ani, acumulată în cadrul programelor 

Executive MBA, coordonate de Bucharest Business School, va permite participanților dezvoltarea 

competențelor necesare susținerii creșterii propriei organizații. 

Cele două instituții prestigioase, ASE și ROMGAZ, ce au în comun tradiția, experiența și investiția 

pentru excelența în educație, dau continuitate colaborărilor începute prin inaugurarea 

Amfiteatrului ROMGAZ din ASE. 

Alături de cursanții și lectorii din cadrul programului, la eveniment au participat, din partea 

conducerii ASE, prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv - prorector pentru relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, din partea conducerii ROMGAZ, Răzvan Popescu - 

Director General ROMGAZ, și Aristotel Marius JUDE – Director General Adjunct ROMGAZ, 

conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat, decan al Bucharest Business School, școala de afaceri a 

ASE. 
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Participarea Rectorului ASE la Adunarea Eparhială anuală a Arhiepiscopiei Bucureștilor 

 

În data de 28 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Adunarea 

Eparhiale anuală a Arhiepiscopiei Bucureștilor, întrunită sub președinția Preafericitului Părinte 

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei 

din București. Patriarhul Daniel a prezentat Raportului general privind activitățile Arhiepiscopiei 

Bucureștilor în anul 2022, apoi a avut loc întrunirea pe comisii de lucru, cu propuneri de proiecte 

și programe pentru anul 2023. Domnul Rector Nicolae Istudor a prezentat, spre aprobare, Raportul 

Comisiei economice, bugetare și patrimoniale pentru anul 2022 și proiectul de buget pentru anul 

2023. Ambele documente au fost aprobate cu unanimitate de voturi.  

 

 

Sursa foto: basilica.ro 
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Întâlnire cu studenții Erasmus  

La sfârșitul lunii ianuarie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații 

internaționale, a avut o întâlnire de rămas bun cu studenții Erasmus care au efectuat mobilitatea 

de studii în cadrul ASE, în semestrul I. Feedback-ul a fost foarte dinamic, în cadrul discuțiilor fiind 

schimbate impresii despre schimbul de experiență cu cei din comunitatea ASE, despre viața 

studențească, nivelul ridicat de calitate al predării și despre spijinul oferit de universitatea noastră.  

 

 

 

Lansare preinscriere la programe de pregătire finalizate cu „Executive Certificates” 

În ianuarie a.c., Bucharest Business School din ASE  a demarat preînscrierea pentru programele 

de pregătire „Business Strategy and Digital Transformation - Executive Certificate” și „Business 

Development & Leadership in an International Context - Executive Certificate”, cel de-al doilea 

program fiind organizat în colaborare de către ASE, Bratislava University of Economics (EUBA) 

și Varna University of Economics (UEV). 

 

Catchball ASE - Locul I la prima competiție din acest an 

Anul 2023 a început promițător pentru  echipa de Catchball a ASE, obținând medalia de aur la 

Turneul Internațional “Winter Corporate Games”, desfășurat la Brasov în perioada 27-29 ianuarie, 

competiție la care au participat 12 echipe. Un debut remarcabil la acest turneu l-au avut 5 studente 

din cadrul ASE, care au manifestat un spirit competițional și de fair play de excepție. 

Felicitări tuturor echipelor participante, organizatorilor precum și celor care au susținut echipa de 

pe margine! 

https://bbs-executive.ase.ro/course/business-development-leadership-in-an-international-context/
https://bbs-executive.ase.ro/course/business-development-leadership-in-an-international-context/
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Expoziție de pictură în ASE 

În perioada 15 ianuarie -15 martie a.c, vă invităm să vizitați expoziția de pictură „Lumină 

Lină” a artistei Maria Jardă. Lucrările sunt expuse în cadrul Galeriei de artă 

contemporană „Cecilia Cuțescu Storck” din cadrul Palatului ASE, intrarea din Str. 

Căderea Bastiliei (etajele 1 și 2). 
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Prof. univ. dr. Daniela Luminița Constantin – realeasă membru RSAI 

Doamna prof. univ. dr. DANIELA-LUMINIȚA CONSTANTIN, cadru didactic al Facultăţii de 

Administraţie şi Management Public si preşedinte al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale, a 

fost realeasă recent, pentru un al doilea mandat consecutiv de trei ani (2023-2025; 2020-2022) 

membru al Consiliului Regional Science Association International (RSAI), 

http://www.regionalscience.org/ în urma votului exprimat, cu o foarte largă majoritate, de catre 

membrii comunităţi internaţionale din cele aproape 50 de ţări ale căror asociaţii de ştiinţe regionale 

reprezintă secţiile naţionale ale RSAI. Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale este inclusă în 

European Regional Science Association, care, la rândul său, reprezintă una dintre organizaţiile 

super-regionale ale RSAI, alături de North America Regional Science Organization, Pacific 

Regional Science Organization şi Latin America Regional Science Association. Felicitări! 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar de evaluare a satisfacţiei angajaţilor ASE  

În vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a activităţilor profesionale în ASE, echipa 

de management realizează anual un studiu cu privire la satisfacţia angajaţilor Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti (cadre didactice și personal administrativ).  

În acest sens, toți angajații sunt invitați să completeze, până la data de 3 februarie a.c., 

chestionarul online de la următoarea adresă:  

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=87c73801-64ff-4374-a977-43e652b18e96.  

 

 

 

http://www.regionalscience.org/
https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=87c73801-64ff-4374-a977-43e652b18e96
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Ședințe CA 

• În data de 9 ianuarie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: programarea ședințelor ordinare ale Consiliului de 

Administrație din cadrul Academiei de Studiii Economice din București, pentru anul 2023; 

Nota de Fundamentare privind transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, a 4 săli din 

imobilul Centrul Teritorial Deva, în folosul Colegiului Național „Decebal”. 

• În data de 14 ianuarie a.c., a avut loc ședința CA on-line, în cadrul cărora au fost discutate 

următoarele puncte: inițierea proiectului cu titlul „4P-CAN (Personalized CANcer Primary 

Prevention research through Citizen Participation and digitally enabled social innovation)” 

- director de proiect  prof. univ. dr. Clara Volintiru; achitarea cotizației anuale pentru 

Comitetul Român al Distribuției; memoriul unui petent. 

• În data de 25 ianuarie a.c., a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de asistent 

de cercetare științifică pe perioadă determinată și nedeterminată, semestrul I, anul 

universitar 2022-2023; Raportul privind implicațiile Planului de implementare a Strategiei 

de Securitate Cibernetică a României pentru perioada 2022-2027 asupra mediului 

academic; cuantumul burselor acordate studenților pentru semestrul al II-lea, anul 

universitar 2022-2023; inițierea de proiecte, cu o cofinanțare de maxim 50% pentru anul 

2023 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice, pentru depunerea de proiecte 

finanțate din Fondul pentru Dezvoltare Instituțională (FDI); comisia de examinare a 

colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025; planul de cercetare al ASE 

pentru anul 2023; inițierea proiectului cu titlul „Estimarea impactului economic și social al 

medicinei dentare în România”; inițierea proiectului cu titlul „Studiu privind revitalizarea 

sectorului suin în România”; solicitarea unor cadre didactice titulare din ASE privind 

desfășurarea de activități didactice de predare la o altă instituție; rezultatele procesului de 

evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul ASE; Raportul de activitate 

anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din ASE, aferent anului 2022; 

Planul activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din ASE; Raportul de 

informare privind activitatea Biroului de Asigurarea Eticii și Deontologiei Academice, 

anul 2022; acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; transferarea unor posturi din 

structura administrativă; transformarea unor posturi din structura administrativă; scoaterea 
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la concurs a unor posturi din structura administrativă; Raportul Biroului Corpului de 

Control nr. 515/17.11.2022; înlocuirea unui voluntar implicat în activitățile administrative 

din cadrul Direcției Relații cu Mediul socio-economic, precum și acordarea unei burse 

acestuia; solicitarea privind susținerea examenului de licență la Universitatea Creștină 

Dimitrie Cantemir, din București, Facultatea de Management Turistic și Comercial; 

demararea procedurilor de evaluare de către ARACIS pentru evaluarea periodică a 

programului de studii universitare de licență „Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)” 

din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale; demararea procedurilor de 

evaluare de către ARACIS pentru evaluarea periodică a 10 domenii de studii universitare 

de masterat și a programelor de studii universitare de masterat aferente acestora.   

      

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, 

Președintele Consiliului de Administrație al ASE 

 






