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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 8 și 9/august-septembrie 2021 

 

Distinși colegi, dragi studenți,  

 

Vă felicităm cu ocazia noului an universitar 2021-2022, pe care vi-l dorim sănătos, încununat 

de bucuria descoperirii bogăției profesionale și spirituale și de mândria de a aparține 

comunității universitare a Academiei de Studii Economice din Bucuresti! 

Vivat, Crescat, Floreat! 

Rector,       Președinte Senat, 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor   prof. univ. dr. Dumitru Miron 

 

(Mesajul integral al Rectorului ASE și al Președintelui Senatului universitar poate fi citit la 

https://ase.ro/ase_responsive/Stiri_Evenimente/septembrie2021/MESAJ_DESCHIDERE_AN_U

NIV_2021-2022.pdf ) 

 

Echipa AutoVortex ASE este campioană națională la robotică  

În data de 30 august a.c., a avut loc la București Campionatul Național de Robotică, în cadrul 

căruia echipa AutoVortex ASE a câștigat titlul de campioană națională, doborându-și propriul 

record național în ceea ce privește numărul de puncte obținute la o competiție în România. La 

competiție au participat cele 24 de echipe calificate în urma etapelor regionale din toată țara. Multe 

dintre echipele participante datorează prezența clubului AutoVortex, care le-a ajutat să se formeze 

și să se pregătească încă din 2016. Echipa este coordonată de asist. univ. dr. Panea Ionuț Valentin 

din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori a ASE. Felicitări încă o dată 

pentru acest rezultat excepțional și mult succes în continuare!  

http://www.ase.ro/
https://ase.ro/ase_responsive/Stiri_Evenimente/septembrie2021/MESAJ_DESCHIDERE_AN_UNIV_2021-2022.pdf
https://ase.ro/ase_responsive/Stiri_Evenimente/septembrie2021/MESAJ_DESCHIDERE_AN_UNIV_2021-2022.pdf
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ASE își reconfirmă, pentru al treilea an consecutiv, locul I în România, conform 

prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ediția 2022 

Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului economic și de administrație 

publică din România, este cotată pentru a treia oară consecutiv drept cea mai bună universitate din 

România, conform ediției 2022 a prestigiosului clasament Times Higher Education World 

University Rankings, apărută în data de 2 septembrie a.c. Academia de Studii Economice din 

București este prima și, deocamdată, singura universitate din România cotată în primele 600 din 

lume. ASE își continuă, astfel, parcursul ascendent în rankingul academic Times Higher Education 

World University Rankings 2022 (THE WUR), performanță care onorează comunitatea sa 

academică, cu atât mai mult având în vedere contextul epidemic în care s-a desfășurat activitatea 

în anul 2020-2021.  

Realizat de revista britanică Times Higher Education (THE) începând cu 2004, prestigiosul 

ranking se concentrează pe excelența cercetării la scară globală, evaluând universităţile sub 

aspectul urmăririi a 13 indicatori de performanță, grupați în patru domenii: activitatea de predare, 

activitatea de cercetare, transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic și perspectiva 

internațională. 

Times Higher Education World University Rankings 2022 reunește 1662 de universități din 99 de 

țări, clasamentul fiind deschis de prestigioasele University of Oxford, California Institute of 

Technology, Harvard University, Stanford University și University of Cambridge. Dată publicității 

la 2 septembrie a.c., ediția 2022 poate fi consultată la  

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking  

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking
https://timeshighereducation.us17.list-manage.com/track/click?u=8e09f1eff5b946b07c80f522d&id=f4b9b69a3f&e=52f4b6a76d
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Times Higher Education World Academic Summit & Festival of Data 

În perioada 1-3 septembrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru relații 

internaționale, a participat la Times Higher Education World Academic Summit & Festival of 

Data, manifestarea găzduită în mediul virtual de Universitatea din Toronto. Summitul organizat 

de Times Higher Education a abordat provocări cu care se confruntă întregul ecosistem al 

învățământului superior la scară globală în contextul în care conectivitatea digitală și consecințele 

pandemiei Covid-19 au estompat granițele geografice tradiționale dintre universități. Participanții 

au discutat pe marginea impactului pe care aceste provocări majore l-au avut asupra predării, 

recrutării, colaborării, inovării și scopului intrinsec al învățământului superior în orașele și 

comunitățile în care sunt situate universitățile. 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu aderă la Consorțiul Universitaria 

 

În data de 3 septembrie a.c., Consiliul de Administrație al Consorțiului Universitaria a votat în 

unanimitate includerea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în consorțiu.  

 „Intrarea în Consorţiul Universitaria marchează un moment definitoriu pentru istoria universităţii 

noastre. Acest act constituie în egală măsură o recunoaştere, o oportunitate şi o obligaţie: o 

recunoaştere, pentru că în acest fel am fost validaţi la modul cel mai oficial ca una dintre 

universităţile de elită ale României; o oportunitate, pentru că vom avea ocazia şi chiar ne dorim să 

ne implicăm mai mult în elaborarea de strategii comune, propuneri şi soluţii în domeniul legislaţiei 

şi al reglementărilor învăţământului superior românesc; dar şi o obligaţie, pentru că acest nou statut 

antrenează o serie de responsabilităţi academice, administrative şi etice, pe care, însă, sunt convins 

că avem capacitatea să le îndeplinim într-o manieră performantă şi onorabilă" a declarat prof. Sorin 

Radu, rectorul Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu. 
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Admiterea la programele universitare de licență, masterat și doctorat 

La începutul lunii septembrie a.c., ASE a desfășurat un nou concurs de admitere la programele 

universitare de licență, masterat și doctorat. Admiterea 2021 la ASE s-a încheiat cu succes, în acest 

an fiind admiși, în total,  6341 de candidați la programele universitare de licență (la cele două 

forme de învățământ – cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă), 2749 la masterat și 193 - 

la doctorat. Admiterea septembrie 2021 în mass-media: 

• https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25009519-alege-lider-alege-ase-1-septembrie-azi-

incep-inscrierile-programele-universitare-licenta-sesiunea-septembrie.htm 

• https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-admitere-septembrie-2021-

la-programele-universitare-de-masterat-i-doctorat-1698741 

• https://www.dcnews.ro/alege-un-lider-fii-student-la-ase-1-7-septembrie-inscrieri-la-

programele-universitare-de-licenta_835682.html 

• https://adevarul.ro/educatie/universitar/alege-lider-alege-ase-Inscrierile-programele-

universitare-licenta-ase-plina-desfasurare-sesiunea-septembrie-

1_612f3da95163ec4271bc36a8/index.html 

 

EGPA 2021 Conference “Resilience and Agility of Public Institutions in Times of Crisis”, 

Bruxelles 

În perioada 7-10 septembrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru 

relații internaționale, a participat la Bruxelles la conferința internațională organizată de EGPA - 

The European Group for Public Administration – sub titlul ”Resilience and Agility of Public 

Institutions in Times of Crisis”. Grupul European pentru Administrație Publică (EGPA) este 

principala organizație reprezentativă din domeniul științelor administrative de pe continentul 

european și grup regional al Institutului Internațional de Științe Administrative (IIAS), ASE 

București fiind membru al acestei asociații de prestigiu. În marja acestei conferințe, prof.univ.dr. 

Constantin Marius Profiroiu a avut o întâlnire bilaterală de lucru cu domnul  

prof. univ. dr. Jean-Michel Eymeri-Douzans, Președintele EGPA.  

 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25009519-alege-lider-alege-ase-1-septembrie-azi-incep-inscrierile-programele-universitare-licenta-sesiunea-septembrie.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25009519-alege-lider-alege-ase-1-septembrie-azi-incep-inscrierile-programele-universitare-licenta-sesiunea-septembrie.htm
https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-admitere-septembrie-2021-la-programele-universitare-de-masterat-i-doctorat-1698741
https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-admitere-septembrie-2021-la-programele-universitare-de-masterat-i-doctorat-1698741
https://www.dcnews.ro/alege-un-lider-fii-student-la-ase-1-7-septembrie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta_835682.html
https://www.dcnews.ro/alege-un-lider-fii-student-la-ase-1-7-septembrie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta_835682.html
https://adevarul.ro/educatie/universitar/alege-lider-alege-ase-Inscrierile-programele-universitare-licenta-ase-plina-desfasurare-sesiunea-septembrie-1_612f3da95163ec4271bc36a8/index.html
https://adevarul.ro/educatie/universitar/alege-lider-alege-ase-Inscrierile-programele-universitare-licenta-ase-plina-desfasurare-sesiunea-septembrie-1_612f3da95163ec4271bc36a8/index.html
https://adevarul.ro/educatie/universitar/alege-lider-alege-ase-Inscrierile-programele-universitare-licenta-ase-plina-desfasurare-sesiunea-septembrie-1_612f3da95163ec4271bc36a8/index.html
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Au început lucrările de restaurare a picturii murale din Aula Magna 

În luna septembrie a.c., au fost demarate lucrările la restaurarea celebrei picturi murale 

„Istoria negoțului românesc”, pictată de Cecilia Cuțescu Storck. Reamintim că acest lucru este 

posibil mulțumită bunelor relații ale ASE cu mediul de afaceri, toate cheltuielile fiind suportate de 

partenerul platinum al ASE, One United Properties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviul Rectorului ASE la Radio Gold FM 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Radio Gold FM la o dezbatere 

privind inserția absolvenților pe piața muncii. În cadrul întâlnirii, Rectorul ASE a realizat o 

analiză a locului pe care se situează în această privință Academia de Studii Economice din 
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București în contextul universităților din țară și a șanselor absolvenților ASE de a dezvolta o 

carieră de succes pe piața muncii din Romania.  

 

 

 

Vizita în ASE a E.S. doamna Marrem L.A. Sair, Ambasador Însărcinat cu afaceri a.i. a 

Ambasadei Libiei  

În data de 13 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, împreună cu prof. 

univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, prorector relații internaționale, a primit vizita E.S. doamna 

Marrem L.A. Sair, Ambasador Însărcinat cu afaceri a.i. a Ambasadei Libiei. În cadrul întâlnirii, au 

fost discutate aspecte care vizează cooperarea ASE cu universități din Libia. 

 

  

 

CEO Carrefour România - vizită de lucru la ASE   

În data de 14 septembrie a.c., domnul Julien Munch, Directorul executiv Carrefour România, a 

avut o întâlnire de lucru cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Dorel 

Mihai Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, la care au fost 
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discutate acțiuni concrete din cadrul parteneriatului strategic ASE - CARREFOUR, semnat cu 

ocazia deschiderii noului an universitar. Acesta include programe de cercetare finanțate de 

Carrefour, programe de pregătire pentru conducerea companiei în tandem ASE - mediul de afaceri, 

co teaching cadre didactice ASE și oameni din business ș.a.  

  

 

Muzeul ASE - serie de prezentări online 

Începând cu data de 15 septembrie a.c., Muzeul ASE lansează o serie de prezentări online prin 

intermediul cărora vor fi prezentate artefacte din patrimoniul istoric al ASE, conferințe online și 

mărturii despre trecutul învățământului economic românesc și evenimente care au afectat 

economia țării. Într-un prim episod este prezentat un document de excepție: agenda zilnică pe anul 

1983 a academicianului Iulian Văcărel, pe atunci ambasador al R.S.R. în Belgia. Filmul poate fi 

vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=5XWb-LbZd3o 

 

A patra ediție a workshopului Internationalisation Think TankASE 2021 

În perioada 17-19 septembrie a.c., a avut loc ce-a de a patra ediție a workshopului 

„Internationalisation Think Tank ASE 2021”, organizat în cadrul proiectului „Consolidarea 

unui proces de internaționalizare rezilient și sustenabil al ASE, cu impact pe piaţa educaţională 

internaţională”. Organizat la Moeciu de Jos, atelierul a reunit principalii actori ai internaționalizării 

la nivelul facultăților din cadrul ASE, având ca obiectiv diseminarea și multiplicarea rezultatelor 

procesului de internaționalizare la nivelul Universității, pe toate palierele sale strategice: 

internaționalizarea acasă, în străinătate și a cercetării.  

https://www.youtube.com/watch?v=5XWb-LbZd3o
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ASE – gazda evenimentelor festive ale foștilor absolvenți 

În luna septembrie a.c., Aula Magna a găzduit reuniunile festive ale promoțiilor 1981 ale Facultății 

de Planificare și Cibernetică Economică și Facultății de Comerț, și a promoției 1976 a Facultății 

de Management, întâlniri la care le-au adresat mesaje de salut și de mulțumire absolvenților, pentru 

că au reprezentat cu cinste ASE în țară și peste hotare, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

ASE, și prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului.  

 

 
 

 

Adunare Generală Quadrenală a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF 

În perioada 21-23 septembrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru 

relații internaționale a reprezentat ASE la evenimentele organizate de către Agenția Universitară 

a Francofoniei (AUF) în cadrul Săptămânii mondiale a francofoniei științifice. ASE, membru 

AUF, a fost astfel reprezentat la Adunarea Generală Quadrenală a A.U.F., organizată sub Înaltul 

patronaj al Președintelui României. 
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ASE a lansat Caravana Sănătății 

În data de 23 septembrie a.c., ASE a lansat proiectul Caravana Sănătății, realizat de Direcția 

Relația cu mediul de afaceri din cadrul ASE și sprijinit de Fundația ASE, care are șase centre 

anticovid, 19 centre de testare și vaccinare gratuită a studenților care beneficiază de serviciile 

de cazare în căminele ASE. Caravana Sănătății va desfășura activități medicale specifice în 

perioadele 23 – 26 septembrie și 11 – 15 octombrie anul curent, în proximitatea celor șase centre 

de cazare ale ASE. Toți  studenții care beneficiază de un loc în căminele ASE pot beneficia de 

serviciile de testare și vaccinare oferite de unitățile medicale susținute de SIF Banat Crișana și 

Banca Comercială Română, în regim gratuit, pe baza prezentării cardului  de student, respectiv 

a cărții de identitate. 
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Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021 

În data de 24 septembrie a.c., a avut loc „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021”, un eveniment 

ajuns la a 16-a ediție, organizat în 29 de țări și în peste 400 de orașe, care au fost gazda acestor 

activități științifice. Organizatorii au pregătit pentru publicul din întreaga țară și o ediție online, 

care s-a desfășurat pe 25 septembrie, pe pagina de Facebook a evenimentului. ASE a fost 

reprezentată de Facultatea de Management (cu workshop-ul „Abordări inovative ale procesului de 

predare – folosirea jocurilor manageriale în activitatea didactică”), Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului (cu worskshopul „Ambalarea ecologică. Metoda Furoshiki” și 

„Gustul amar al zahărului”) și Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (cu workshop-ul 

„Standarde de cercetare și publicare științifică pentru masteranzii din domeniul economie”). 

„Noaptea Cercetătorilor Europeni” se înscrie în seria acțiunilor Marie Skłodowska-Curie, fiind un 

eveniment ce a atras până acum peste 2 milioane de vizitatori, reușind să inspire următoarele 

generații de cercetători. Evenimentul oferă oamenilor de știință șansa de a intra în directă legătură 

cu publicul, iar vizitatorilor ocazia de a descoperi universul științei și oamenii din spatele 

experimentelor.  

 

 

 

Lansarea noului website al Bibliotecii ASE biblioteca.ase.ro  

Biblioteca ASE a lansat în septembrie noul website bibiloteca.ase.ro, realizat în concordanță cu 

tendințele actuale în ceea ce privește modul de organizare, prezentare și transmitere a informațiilor 

către publicul interesat.  

http://www.biblioteca.ase.ro/
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Website-ul Bibliotecii ASE are o nouă structură și interfață digitală, elemente grafice moderne și 

o cromatică distinctă, punând în valoare conținutul actualizat cu privire la colecții, resurse și 

servicii. Pentru prima dată, website-ul Bibliotecii ASE are o versiune dezvoltată complet în limba 

engleză library.ase.ro, asigurând vizibilitatea bibliotecii la nivel internațional. Site-ul oferă 

sincronizare pe orice tip de dispozitiv conectat la Internet: desktop, laptop, tabletă, smartphone. 

Noul website răspunde cerințelor utilizatorilor printr-un mod facil și intuitiv de navigare în 

vederea regăsirii informațiilor despre colecțiile, serviciile și resursele disponibile în Biblioteca 

ASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizita delegației ASE la Chișinău 

În zilele de 24 și 25 septembrie a.c., o delegație a ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rector, și prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, din care au făcut parte 

membri ai Consiliului de Administrație, a participat la evenimentele dedicate celei de-a  

30-a aniversări de la înființarea Academiei de Studii Economice din Moldova și la 

Conferința Științifică Internațională „30 de ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”. În cadrul întâlnirilor cu 

conducerea ASEM s-au discutat noi oportunități de extindere și inițiere a proiectelor bilaterale, în 

baza parteneriatelor pe care ASE le desfășoară cu ASEM. Reprezentanții ASE au prezentat 

conducerii ASEM un mesaj de felicitare pentru succesele ASEM, care a devenit un prestigios 

centru educațional și științific și s-a remarcat constant  prin suflul proaspăt, modern, dinamic al 

calității prezenței sale pe piața serviciilor universitare europene, prin prestanța, responsabilitatea 

profesională și calitatea corpului profesoral și prin generațiile de absolvenți care poartă cu mândrie 

în lume renumele ASEM și al pregătirii primite.  

http://www.library.ase.ro/
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Pe parcursul celor două zile, participanții ASE la conferința științifică au prezentat lucrări în cadrul 

celor 8 secțiuni tematice și ateliere de lucru ale manifestării. 

 

 

 

ASE a găzduit alegerile pentru președinția Federației Române de Șah 

În data de 26 septembrie a.c., Aula Magna a găzduit alegerile pentru președinția Federației 

Române de Șah. Prin parteneriatul cu Federația Română de Șah, ASE susține studenții 

universității care doresc să practice acest sport nobil. CSU ASE a obținut rezultate remarcabile în 

cadrul competițiilor de profil. ASE a fost reprezentat la eveniment de prof. univ. dr. Dorel Mihai 

Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, care a urat succes în 

noul mandat noului președinte dl. Vlad Ardeleanu și echipei de management. 

  

 

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice! 

În data de 27 septembrie a.c., 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 
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ASE. Dintre aceștia, 9 au promovat în funcția didactică de profesor universitar,  

7 - conferențiar universitar, 4 - lector universitar și 7 în funcția didactică de asistent universitar. 

Rectorul și Președintele Senatului universitar, împreună cu membri ai BCA, le-au urat succes în 

activitatea didactică și de cercetare și multe împliniri profesionale în ASE.   

 

 
 

 

Deschiderea anului universitar 2021-2022 la ASE 

În data de 27 septembrie a.c., a avut loc deschiderea anului universitar 2021-2022 la 

universitatea noastră. Manifestarea la nivelul universității a fost transmisă live, pe facebook-ul 

instituțional, direct din Aula Magna a Palatului ASE, și a fost urmată de festivitățile de deschidere 

pe facultăți, transmise pe facebook și pe platforma Zoom, în care studenții din anul I au avut 

posibilitatea de a-și cunoaște profesorii și colegii. 

În deschiderea evenimentului din Aula Magna au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, și drd. Ina 

Nimerenco, președintele Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București, care 

au adresat mesaje de bun venit membrilor comunității universitare ASE și de succes în noul an 

universitar.  
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Semnarea protocolului de colaborare între ASE și DSU 

În data de 27 septembrie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a semnat Protocolul de 

colaborare cu partenerul strategic al universității - Departamentul pentru Situații de 

Urgență, reprezentat de dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, care 

constituie o continuare a cooperării dintre cele două instituții, începută în anul 2016, în cadrul 

Proiectului „Academia SpEranței - Voluntariat pentru viață”. La eveniment au participat prof. 

univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, prof.  univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, 

prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească și prof. univ. dr. Virginia 

Mărăcine, coordonatorul proiectului Academia SpEranței. 
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Expoziția de costume populare din România și Republica Moldova  

În data de 27 septembrie a.c, a avut loc deschiderea expoziției de costume populare din România 

și Republica Moldova, intitulată „Consonanțe de suflet".  Organizată la inițiativav prof. univ. dr. 

Virginia Mărăcine și dedicată împlinirii a 30 de ani de independență a Republicii Moldova, 

expoziția reunește costume populare din colecții particulare din România și piese realizate de 

membrele Grupului „MăiestrIa" din Chișinău, prezente la vernisaj, precum și alte costume ale 

iubitorilor de artă populară din diferite zone ale României. Expoziția poate fi vizitată în perioada 

27 septembrie - 8 octombrie, în zona Rectorat și etajul 1 al holului monumental din Palatul ASE. 

• https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/09/23/comunicat-de-presa-academia-de-studii-

economice-din-bucuresti--784535 

• https://infoprut.ro/81483-expozitie-de-costume-populare-din-romania-si-r-moldova-la-

ase.html 

  

 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/09/23/comunicat-de-presa-academia-de-studii-economice-din-bucuresti--784535
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/09/23/comunicat-de-presa-academia-de-studii-economice-din-bucuresti--784535
https://infoprut.ro/81483-expozitie-de-costume-populare-din-romania-si-r-moldova-la-ase.html
https://infoprut.ro/81483-expozitie-de-costume-populare-din-romania-si-r-moldova-la-ase.html
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Garrett Motion a amenajat un amfiteatru în ASE  

Compania de tehnologie automotive Garrett Motion și Academia de Studii Economice din 

București (ASE) au inaugurat în data de 27 septembrie, un nou amfiteatru în clădirea „Virgil 

Madgearu”, primul pas într-un parteneriat dedicat educației sustenabile. Garrett Motion a 

sponsorizat cu 50.000 de euro renovarea amfiteatrului 2204, propunându-și să ofere studenților un 

cadru educațional la cele mai înalte standarde.  

La eveniment au participat din partea ASE prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. 

Dorel Mihai Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, iar din 

partea Garrett Motion - doamna Constanţa Nazarcu, Managing Director în România și domnul 

Răzvan Bărbulescu, Director Global Marketing Communications.  

Renovarea amfiteatrului a presupus schimbarea tuturor obiectelor de mobilier și a instrumentelor 

de predare existente în spațiu, dar și renovarea sălii. Parteneriatul dintre cele două organizații 

presupune și o mai bună conectare a mediului academic și a celui de business prin organizarea 

unor cursuri deschise susținute de experții Garrett Motion. Cursurile deschise Garrett vor fi 

organizate de-a lungul anului universitar 2021-2022 și urmează să fie anunțate în curând. 

 

  

• https://stiintasitehnica.com/garrett-motion-a-inaugurat-un-amfiteatru-de-50-000-de-euro-

la-ase-cu-ocazia-deschiderii-anului-universitar-2021-2022/ 

• https://timetv.ro/2021/09/29/garrett-motion-a-inaugurat-un-amfiteatru-de-50-000-de-

euro-la-ase-cu-ocazia-deschiderii-anului-universitar-2021-2022/ 

• https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/septembrie2021/Comunicat_de_pres

a_Garrett_Motion&ASE.pdf 

Deschiderea anului universitar la ASE în mass media 

https://stiintasitehnica.com/garrett-motion-a-inaugurat-un-amfiteatru-de-50-000-de-euro-la-ase-cu-ocazia-deschiderii-anului-universitar-2021-2022/
https://stiintasitehnica.com/garrett-motion-a-inaugurat-un-amfiteatru-de-50-000-de-euro-la-ase-cu-ocazia-deschiderii-anului-universitar-2021-2022/
https://timetv.ro/2021/09/29/garrett-motion-a-inaugurat-un-amfiteatru-de-50-000-de-euro-la-ase-cu-ocazia-deschiderii-anului-universitar-2021-2022/
https://timetv.ro/2021/09/29/garrett-motion-a-inaugurat-un-amfiteatru-de-50-000-de-euro-la-ase-cu-ocazia-deschiderii-anului-universitar-2021-2022/
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/septembrie2021/Comunicat_de_presa_Garrett_Motion&ASE.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/septembrie2021/Comunicat_de_presa_Garrett_Motion&ASE.pdf
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• https://newsweek.ro/educatie/cursurile-din-primul-semestru-la-ase-se-desfasoara-in-

sistem-hibrid 

• https://observatornews.ro/educatie/viata-de-student-incepe-dar-cu-restrictii-cei-fara-

certificat-verde-nu-se-vor-mai-putea-relaxa-la-o-terasa-alaturi-de-colegii-vaccinati-

438984.html 

• https://stirileprotv.ro/educatie/deschiderea-aunului-universitar-a-inceput-in-ton-cu-

vremurile-multi-studenti-au-urmarit-festivitatile-de-acasa.html 

• https://www.antena3.ro/actualitate/studentii-din-jumatate-dintre-facultati-incep-anul-

universitar-in-format-615232.html 

• https://psnews.ro/studentii-din-jumatate-dintre-facultati-incep-anul-universitar-in-format-

hibrid-575245/ 

• https://www.stirilekanald.ro/jumatate-dintre-facultatile-din-tara-incep-cursurile-in-

sistem-hibrid-20172515 

• https://www.zf.ro/eveniment/incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-

online-au-20281619 

• https://banisiafaceri.ro/incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-

au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-

muncii/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incepe-noul-an-universitar-

ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii 

• https://www.revista-presei.com/stire-incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-

cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii-258876978.html 

 

 

Desfășurarea activității didactice (semestrul 1 - 2021/2022) 

Senatul Academiei de Studii Economice din București a decis prin Hotărârea nr. 156 din 

14.09.2021, după largi consultări și la propunerea Consiliului de Administrație, ca organizarea și 

desfășurarea activităților didactice aferente programelor de studii universitare de licență, masterat, 

doctorat, programelor postuniversitare și de dezvoltare profesională din primul semestru din acest 

an universitar să se desfășoare în sistem mixt (online și cu prezență fizică). Căminele din campusul 

ASE au fost deschise în condiții de maximă siguranță, studenții care nu sunt vaccinați sau nu au 

trecut prin boală au fost testați gratuit de o clinică, în cadrul proiectului „Caravana sănătății”, 

https://newsweek.ro/educatie/cursurile-din-primul-semestru-la-ase-se-desfasoara-in-sistem-hibrid
https://newsweek.ro/educatie/cursurile-din-primul-semestru-la-ase-se-desfasoara-in-sistem-hibrid
https://observatornews.ro/educatie/viata-de-student-incepe-dar-cu-restrictii-cei-fara-certificat-verde-nu-se-vor-mai-putea-relaxa-la-o-terasa-alaturi-de-colegii-vaccinati-438984.html
https://observatornews.ro/educatie/viata-de-student-incepe-dar-cu-restrictii-cei-fara-certificat-verde-nu-se-vor-mai-putea-relaxa-la-o-terasa-alaturi-de-colegii-vaccinati-438984.html
https://observatornews.ro/educatie/viata-de-student-incepe-dar-cu-restrictii-cei-fara-certificat-verde-nu-se-vor-mai-putea-relaxa-la-o-terasa-alaturi-de-colegii-vaccinati-438984.html
https://stirileprotv.ro/educatie/deschiderea-aunului-universitar-a-inceput-in-ton-cu-vremurile-multi-studenti-au-urmarit-festivitatile-de-acasa.html
https://stirileprotv.ro/educatie/deschiderea-aunului-universitar-a-inceput-in-ton-cu-vremurile-multi-studenti-au-urmarit-festivitatile-de-acasa.html
https://www.antena3.ro/actualitate/studentii-din-jumatate-dintre-facultati-incep-anul-universitar-in-format-615232.html
https://www.antena3.ro/actualitate/studentii-din-jumatate-dintre-facultati-incep-anul-universitar-in-format-615232.html
https://psnews.ro/studentii-din-jumatate-dintre-facultati-incep-anul-universitar-in-format-hibrid-575245/
https://psnews.ro/studentii-din-jumatate-dintre-facultati-incep-anul-universitar-in-format-hibrid-575245/
https://www.stirilekanald.ro/jumatate-dintre-facultatile-din-tara-incep-cursurile-in-sistem-hibrid-20172515
https://www.stirilekanald.ro/jumatate-dintre-facultatile-din-tara-incep-cursurile-in-sistem-hibrid-20172515
https://www.zf.ro/eveniment/incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-20281619
https://www.zf.ro/eveniment/incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-20281619
https://banisiafaceri.ro/incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii
https://banisiafaceri.ro/incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii
https://banisiafaceri.ro/incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii
https://banisiafaceri.ro/incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii
https://www.revista-presei.com/stire-incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii-258876978.html
https://www.revista-presei.com/stire-incepe-noul-an-universitar-ce-spune-rectorul-ase-cursurile-online-au-impins-mai-mult-studentii-catre-piata-muncii-258876978.html
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susținut de parteneri din mediul de afaceri. Totodată, ASE încurajează vaccinarea, direct în 

campus, prin tombola vaccinării. 

Organizarea și desfășurarea activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2021-2022, 

se va realiza în SISTEM MIXT, astfel: 

- CURSURILE de la programele de studii universitare de licență, masterat, nivelul I și II DPPD și 

studii postuniversitare, în sistem ONLINE; 

- ACTIVITĂȚILE DE SEMINAR (lucrări aplicative, proiecte, laboratoare) de la programele de 

studii universitare de licență, masterat, nivelul I și II DPPD și studii postuniversitare, CU 

PREZENȚĂ ÎN CAMPUS; 

- Activitățile tutoriale de DOCTORAT se vor desfașura EXCLUSIV CU PREZENȚĂ ÎN 

CAMPUS; 

- Activitatea programelor de studii licență ID și IFR se va desfașura EXCLUSIV ONLINE. 

• REALITATEA TV - https://youtu.be/OLVivmSq6eY 

• PRO TV - https://stirileprotv.ro/educatie/universitatile-decid-cum-se-vor-desfasura-

cursurile-la-cluj-doar-studentii-imunizati-primesc-camere-in-camin.html 

• OBSERVATOR - https://observatornews.ro/sanatate/categoriile-pentru-care-ar-putea-fi-

impusa-vaccinarea-obligatorie-in-caz-contrar-ar-trebui-sa-se-testeze-dinbaniilor-

437351.html https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2021/09/22/cazare-in-caminele-

universitatilor-bucurestene-cu-respectarea-normelor-sanitare-locuri-mai-putine--783570 

• https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/mai-putine-locuri-in-caminele-studentesti-

universitatea-care-da-prioritate-la-cazare-studentilor-vaccinati-1677447 

• https://stiripebune.com/2021/09/27/viata-de-student-incepe-dar-cu-restrictii-cei-fara-

certificat-verde-nu-se-vor-mai-putea-relaxa-la-o-terasa-alaturi-de-colegii-vaccinati/ 

• https://www.portalinvatamant.ro/articole/invatamant-universitar-95/universitatile-din-

bucuresti-incep-cursurile-in-format-hibrid-regulile-la-unibuc-poli-ase-si-umf-si-snspa-

10500.html 

 

 

 

https://youtu.be/OLVivmSq6eY
https://stirileprotv.ro/educatie/universitatile-decid-cum-se-vor-desfasura-cursurile-la-cluj-doar-studentii-imunizati-primesc-camere-in-camin.html
https://stirileprotv.ro/educatie/universitatile-decid-cum-se-vor-desfasura-cursurile-la-cluj-doar-studentii-imunizati-primesc-camere-in-camin.html
https://observatornews.ro/sanatate/categoriile-pentru-care-ar-putea-fi-impusa-vaccinarea-obligatorie-in-caz-contrar-ar-trebui-sa-se-testeze-dinbaniilor-437351.html
https://observatornews.ro/sanatate/categoriile-pentru-care-ar-putea-fi-impusa-vaccinarea-obligatorie-in-caz-contrar-ar-trebui-sa-se-testeze-dinbaniilor-437351.html
https://observatornews.ro/sanatate/categoriile-pentru-care-ar-putea-fi-impusa-vaccinarea-obligatorie-in-caz-contrar-ar-trebui-sa-se-testeze-dinbaniilor-437351.html
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2021/09/22/cazare-in-caminele-universitatilor-bucurestene-cu-respectarea-normelor-sanitare-locuri-mai-putine--783570
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2021/09/22/cazare-in-caminele-universitatilor-bucurestene-cu-respectarea-normelor-sanitare-locuri-mai-putine--783570
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/mai-putine-locuri-in-caminele-studentesti-universitatea-care-da-prioritate-la-cazare-studentilor-vaccinati-1677447
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/mai-putine-locuri-in-caminele-studentesti-universitatea-care-da-prioritate-la-cazare-studentilor-vaccinati-1677447
https://stiripebune.com/2021/09/27/viata-de-student-incepe-dar-cu-restrictii-cei-fara-certificat-verde-nu-se-vor-mai-putea-relaxa-la-o-terasa-alaturi-de-colegii-vaccinati/
https://stiripebune.com/2021/09/27/viata-de-student-incepe-dar-cu-restrictii-cei-fara-certificat-verde-nu-se-vor-mai-putea-relaxa-la-o-terasa-alaturi-de-colegii-vaccinati/
https://www.portalinvatamant.ro/articole/invatamant-universitar-95/universitatile-din-bucuresti-incep-cursurile-in-format-hibrid-regulile-la-unibuc-poli-ase-si-umf-si-snspa-10500.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/invatamant-universitar-95/universitatile-din-bucuresti-incep-cursurile-in-format-hibrid-regulile-la-unibuc-poli-ase-si-umf-si-snspa-10500.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/invatamant-universitar-95/universitatile-din-bucuresti-incep-cursurile-in-format-hibrid-regulile-la-unibuc-poli-ase-si-umf-si-snspa-10500.html
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Erasmus Welcome Day 2021 

Cu prilejul deschiderii noului an universitar, biroul Erasmus Plus a organizat un eveniment de 

orientare a noilor studenți Erasmus Incoming care vor studia fie în primul semestru, fie pe 

parcursul întregului an universitar 2020-2021 în cadrul ASE. În cursul acestui an academic, ASE 

va găzdui 73 de studenți provenind din 15 țări din Europa și din țări partenere în cadrul 

Programului Erasmus Plus (în creșere față de anul academic anterior).  

 

 

Delegația ASE la Palatul Elisabeta, cu prilejul aniversării Nunții de Argint în Familia Regală 

În data de 27 septembrie a.c., o delegație a ASE, condusă de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, 

prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, a participat la Seara Palatului 

Elisabeta, dedicată sărbătoririi Nunții de Argint a Majestății Sale Custodele Coroanei și a Aleței 

Sale Principele Radu, precum și la lansarea cărții cu același titlu, editată de Curtea Veche 

Publishing, o incursiune în istoria și prezentul Casei Regale a României, prin prisma celor patru 

nunți de argint care au avut loc, de 150 de ani încoace, în familie.  
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La eveniment au participat personalități din viața culturală și artistică, din mediul politic și din 

mediul de afaceri, jurnaliști, membri ai Corpului Diplomatic acreditat în România, ofițeri din 

Armata României, sportivi olimpici și paralimpici, reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor 

care poartă nume regal sau care au Înalt Patronaj Regal, furnizori regali și colaboratori de lungă 

durată ai Casei Majestății Sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnarea parteneriatului strategic ASE-CARREFOUR cu participarea CEO Carrefour 

Groupe 

În data de 28 septembrie a.c., Aula Magna a Palatului ASE a fost gazda evenimentului de semnare 

a parteneriatului strategic ASE-CARREFOUR pentru următorii 3 ani. În deschidere, au luat 

cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector 

relații cu mediul economico-social și viața studențească, E.S. doamna Laurence Auer, 

Ambasadoarea Franței în Romania, dl. Julien Munch, CEO Carrefour Romania, Alexandre 

Bompard - CEO Carrefour Groupe și Jerome Nanty, Director Resurse Umane Carrefour Groupe. 

Parteneriatul debutează cu un prim program intitulat „Școala de Lideri”, lansat de Carrefour 

România în luna iulie. Acesta îşi propune să formeze liderii de mâine, ca ambasadori ai companiei, 

oferindu-le, printre altele, oportunitatea de a fi mentorați în domenii-cheie de profesori recunoscuți 

din ASE. 
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• https://www.zf.ro/eveniment/carrefour-romania-a-facut-un-parteneriat-cu-ase-pentru-a-

pregati-20278193 

• https://www.businessmagazin.ro/actualitate/carrefour-romania-a-facut-un-parteneriat-cu-

ase-pentru-a-pregati-20278261 

• https://banisiafaceri.ro/carrefour-romania-a-facut-un-parteneriat-cu-ase-pentru-a-pregati-

viitori-manageri-si-

directori/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carrefour-romania-a-

facut-un-parteneriat-cu-ase-pentru-a-pregati-viitori-manageri-si-directori 

• https://newsweek.ro/politica/carrefour-lanseaza-scoala-de-lideri-primul-program-din-

parteneriatului-cu-ase-bucuresti 

• https://www.revistabiz.ro/carrefour-lanseaza-scoala-de-lideri-primul-program-din-cadrul-

parteneriatului-strategic-cu-academia-de-studii-economice-din-bucuresti/ 

• https://www.retail-fmcg.ro/retail/carrefour-scoala-de-lideri.html 

• https://agrolocal.ro/carrefour-a-lansat-scoala-de-lideri-primul-program-din-cadrul-unui-

parteneriat-strategic-cu-ase-bucuresti-25450 

• http://centruldepresa.ro/stiri/carrefour-lanseaza-scoala-de-lideri-primul-program-din-

cadrul-parteneriatului-strategic-cu-academia-de-studii-economice-din-bucuresti 

• http://agricultura.top/blog/2021/09/28/carrefour-a-lansat-scoala-de-lideri-primul-

program-din-cadrul-unui-parteneriat-strategic-cu-ase-bucuresti/ 

• https://www.forbes.ro/carrefour-romania-si-academia-de-studii-economice-din-bucuresti-

au-semnat-un-parteneriat-pentru-pregtirea-viitorilor-manageri-si-directori-231584 
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• https://www.revista-piata.ro/lazi/la-zi/item/16759-alexandre-bompard-ceo-carrefour-

group-la-bucuresti-suntem-in-grafic-cu-obiectivele-planificate-pana-in-2022-vom-

continua-sa-dezvoltam-segmentul-digital-sa-investim-in-zona-de-distributie-si-in-oameni 

• https://www.retail.ro/articole/stiri-si-noutati/carrefour-lanseaza-primul-program-din-

cadrul-partneriatului-cu-academia-de-studii-economice-din-bucureti-scoala-de-lideri-

4977.html 

• https://www.clubantreprenor.ro/2021/09/28/carrefour-lanseaza-scoala-de-lideri-primul-

program-din-cadrul-parteneriatului-strategic-cu-academia-de-studii-economice-din-

bucuresti/ 

• http://business-review.eu/education/carrefour-launches-the-school-of-leaders-program-in-

partnership-with-the-bucharest-academy-of-economic-studies-

223742?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+busine

ss-review%2FKGAF+%28Business+Review%29 

• https://www.puterea.ro/la-ase-bucuresti-s-a-lansat-scoala-de-lideri/ 

• http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/carrefour-lanseaza-scoala-de-lideri-primul-

program-din-cadrul-parteneriatului-strategic-cu-academia-de-studii-economice-din-

bucuresti/ 

• https://www.revista-presei.com/stire-la-ase-bucuresti-s-a-lansat-scoala-de-lideri--

258875280.html 

• https://observatornews.ro/inedit/p-academia-de-studii-economice-si-carrefour-romania-

au-semnat-un-parteneriat-strategic-pe-3-ani-de-zile-439270.html 

• https://www.nonguvernamental.org/comunitate/carrefour-si-academia-de-studii-

economice-din-bucuresti-lanseaza-scoala-de-lideri/ 

• https://revistacariere.ro/leadership/management/au-spus-da-educatiei-si-au-organizat-

scoala-de-lideri/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=au-spus-da-

educatiei-si-au-organizat-scoala-de-lideri 

 

Delegație din Egipt în vizită la ASE 

În data de 21 septembrie a.c., o delegație din Egipt, condusă de prof. dr. Ahmed Deya Khamis, 

Președinte al Egyptian Academy for Computers, Information and Management Technology din 

Tanta a avut o întâlnire cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și cu membri ai conducerii 
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universității noastre. În cadrul vizitei, au fost discutate aspecte de cooperare instituțională și 

dezvoltarea de schimburi  educaționale științifice și de cercetare în domeniul economic, în cel al 

managementului și al sistemelor informatice.  

  

 

Trecerea la desfășurarea integral online a activităților didactice din semestrul I în ASE  

Având în vedere dinamica evoluției pandemice în București, în urma Hotărârii CA nr. 

498/30.09.2021 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a scenariului 

privind desfășuarea activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2021-2022, Senatul 

universitar a decis prin Hotărârea nr. 202/01.10.2021 modificarea procesului de organizare și 

desfășurare a activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2021-2022 prin 

trecerea, începând cu data de 4 octombrie 2021, de la scenariul 2 la scenariul 3, în care toate 

activitățile didactice sunt desfășurate integral online.  

Ședințe CA 

• În data de 5 august a.c., a avut loc ședința CA, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate 

următoarele puncte: aprobarea înființarii secției de robotică  și alocare sediu în cadrul 

Clubului Sportiv Universitar A.S.E. București; aprobarea modificării componenței 

comisiei de cazare pentru anul universitar 2021-2022; aprobarea acordării unor burse 

speciale pentru studenții care au facut parte din comisiile de admitere organizate la nivel 

de facultate la programele  de studii universitare de licență; aprobarea încheierii unei 

convenții de plată cu dna. Vlaicu (Popa) Adina Rodica; renunțarea A.S.E. din București la 

judecarea cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. 6495/303/2021 

aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 – București, precum și renunțarea  la plata dobânzii 

penalizatoare; aprobarea comisiei centrale pentru concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2021; aprobarea comisiilor de admitere la 
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studiile universitare de doctorat pe școli doctorale; sesiunea septembrie 2021; aprobarea 

numărului de locuri și temele de cercetare scoase la concurs pentru sesiunea de admitere la 

studiile universitare; aprobarea realocării unui loc la concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat, sesiunea iulie 2021, de la Școala doctorală Cibernetică și Statistică 

Economică,  cu finanțare de la buget, fără bursă, cu frecvență redusă, la Economie și 

Afaceri Internaționale; înaintarea catre senat a cererii doamnei Radu Cătălina - de a deveni 

membru al Școlii Doctorale de Management; înaintarea catre senat a  cererii doamnei 

Ștefan Simona Cătălina - de a deveni membru al Școlii Doctorale de Management; 

aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de licenţă, forma de învățământ 

cu frecvență, frecvență redusă, ID, sesiunea de admitere septembrie 2021; aprobarea ofertei 

educaționale pentru studiile universitare de masterat, sesiunea de admitere septembrie 

2021; aprobarea comisiilor de admitere la programele de studii de licenţă, sesiunea 

septembrie 2021; aprobarea comisiilor de admitere la programele de studii de masterat, 

sesiunea septembrie 2021; aprobarea alocării unui loc finantat din surse proprii ASE la 

programele universitare de masterat Economie Internatională și Afaceri Europene, în 

vederea creșterii numărului de studenți străini în cadrul facultăților; aprobarea limitei 

minime de normare a seminariilor și cursurilor la programele universitare de masterat; 

aprobarea sumelor prevăzute în contractele civile încheiate cu persoanele implicate în 

procesul de admitere pentru anul universitar 2021-2022; aprobarea acordării salariului 

diferentiat personalului implicat în procesul de admitere pentru anul universitar 2021-2022; 

aprobarea acordării salariului diferentiat personalului implicat în procesul de admitere 

pentru anul universitar 2021-2022; aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții 

al personalului didactic auxiliar și nedidactic; înaintarea către senat  a modificării 

numărului personalului didactic auxiliar prin transformarea unor posturilor din categoria 

personalului nedidactic în categoria personal didactic auxiliar; aprobarea scoaterii la 

concurs a unor posturi din structura administrativă; aprobarea acordării concediului fără 

plată, începând cu 27.09.2021, pentru o durată de 12 luni, a doamnei Raluca Dana 

Căplescu, asis. univ.dr. – Departamentul de Statistică și Econometrie; aprobarea Raportului 

de Control nr. 442/GD din 02.08.2021. 

• În data de 17 august a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost discutat și 

aprobat următorul punct: aprobarea inițierii proiectului de cercetare intitulat - 

PERFECTIS” – director de proiect Prof. univ. dr. Margareta Stela Florescu.  
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• În data de 27 august a.c., a avut loc ședința CA online, , în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare 

de licență, forma de învățământ cu frecvență, frecvență redusă, ID, sesiunea de admitere 

septembrie 2021; aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de masterat, 

sesiunea de admitere septembrie 2021.  

• În data de 4 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: modificarea comisiei centrale de admitere la programele 

de studii universitare de masterat, sesiunea septembrie 2021; modificarea comisiei de 

admitere la programele de studii universitare de masterat, Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului, sesiunea septembrie 2021; modificarea comisiei de admitere 

la programele de studii universitare de masterat, Facultatea de Administrație și 

Management Public, sesiunea septembrie 2021; renormarea capacității de cazare în 

camerele în care sunt cazați studenți, în conformitate cu prevedererile Ordinului 

Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației și ale Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea 

Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihnă și recreerea 

copiilor și tinerilor; inițierea proiectului de cercetare intitulat „Platformă scalabilă bazată 

pe soluții Big Data și Machine Learning pentru funcționarea eficientă a Comunităților de 

Energie” – director de proiect prof. univ. dr. Adela Bâră; inițierea proiectului de cercetare 

intitulat „Soluție integrată pentru managementul optimizat al sistemelor energetice de la 

consumatori” – director de proiect prof. univ. dr. Adela Bâră; inițierea proiectului de 

cercetare intitulat „Improved Methods for Evaluating the Energy-Efficiency policies across 

Europe – IM3EP” – director de proiect lect. univ. dr. Narcis-Sorin-Marius Tulbure; 

inițierea proiectului de cercetare intitulat „Platformă inovativă pentru a asigura tranziția 

către un consum sustenabil de energie” – director de proiect lect. univ. dr. Oprea Simona-

Vasilica; inițierea proiectului de cercetare intitulat „Platformă inteligentă pentru asigurarea 

suportului decizional privind funcționarea și strategiile de tranzacționare pe piețe ale 

producătorilor de energie electrică din România” – director de proiect lect. univ. dr. Oprea 

Simona-Vasilica; solicitarea Primăriei Municipiului Deva, înregistrată cu nr. 

9532/02.09.2021, privind desfășurarea unor activități didactice de către Colegiul Național 
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„Decebal”, în cadrul clădirii Centrului Teritorial ASE pentru învățământ la distanță, situat 

în Deva. 

• În data de 8 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: aprobarea anulării organizarii a două programe de 

masterat, an universitar 2021-2022, aprobarea modificării Comisiei Centrale de Admitere 

la Studiile universitare de doctorat, prin înlocuirea dnei Prof. univ. dr. Mirela Aceleanu cu 

dna Prof. univ. dr. Nadia Ciocoiu, în calitate de președinte, aprobare graficului desfasurarii 

concursului de admitere la programul de masterat EDURES.   

• În data de 10 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul 

căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: nota de fundamentare privind 

stabilirea modalității de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul ASE, în 

semestrul I al anului universitar 2021-2022; metodologia privind întocmirea statelor de 

funcții ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru 

anul universitar 2021-2022; modificarea numărului formațiilor de studii pentru programele 

de studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2021-2022; numărul 

formațiilor de studii la disciplina Limba română, în anul universitar 2021-2022; numărul 

formațiilor de studii la programul Anul pregătitor pentru învățarea limbii române și pentru 

cursurile facultative de limbi străine organizate în cadrul departamentului, în anul 

universitar 2021-2022; formațiile de studii la DPPD, în anul universitar 2021-2022; 

formațiile de studii pentru disciplinele facultative organizate în cadrul Facultății de Drept 

și FABIZ, în anul universitar 2021-2022; nota de fundamentare privind prevenirea și 

combaterea răspândirii virusului SARS CoV2, la momentul cazării studenților în căminele 

ASE, pentru anul universitar 2021 – 2022; Procedura privind gestionarea procesului de 

cazare a studenților în căminele ASE în timpul anului universitar 2021–2022; modificarea 

contractelor de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, prin includerea Anexei 1, cu 

privire la informarea asupra activității cabinetului medical/cabinetului stomatologic 

studențesc; modificarea Calendarului studentului pentru anul universitar 2020–2021; 

inițierea proiectului „Soluții informatice scalabile și modulare pentru managementul 

energiei electrice produse din surse regenerabile de energie” – director de proiect lect. univ. 

dr. Oprea Simona Vasilica; inițierea proiectului „Collaborative Software System – 

Innovative Tool for Creative Design to Develop Products With a Sustainable Cultural 
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Identity” – lect. univ. dr. Alin Zamfiroiu; inițierea proiectului „Economic, Social and 

Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Mega-trend - ESSPIN” – prof. dr. 

Constantin Daniela Luminița; altele. 

• În data de 15 septembrie a.c., a avut loc ședința CA pe platforma Zoom, în cadrul căreia au 

fost discutate și aprobate următoarele puncte: redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul 

de stat rămase neocupate; Raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

situaţia patrimonială pe bază de bilanţ pentru perioada 01.01-30.06.2021 (S1 - 2021); 

modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de 

licență; modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de masterat;  modificarea Regulamentului pentru activitatea didactică la 

programele de formare psihopedagogică; modificarea Regulamentului privind activitatea 

didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă; modificarea Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor 

de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar; modificarea 

Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în anul pregătitor de limbă 

română pentru cetățenii străini; Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea 

activităților didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru 

anul universitar 2021-2022; procedura privind modalitățile de desfășurare a activităților 

didactice, de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a studenților, a 

personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează 

igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din București; finanțarea 

participării unor cadre didactice, titulare în ASE, la programul de studii universitare de 

masterat Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică, an 

universitar 2021-2022; procedura de funcționare a cantinelor ASE, în anul universitar 

2021-2022; Metodolgia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru 

studenții de la învățământul cu frecvență, în anul universitar 2021–2022; cuantumul 

burselor studenților pentru semestrul I, al anului universitar 2021-2022; procedura privind 

acordarea de indemnizație de hrană pentru studenții aflați în izolare sau carantină în 

Căminele ASE; reînmatricularea în cadrul Academiei de Studii Economice din București; 

cererea de mobilități definitive la ASE și transferuri în cadrul facultăților ASE; calendarul 

studentului pentru anul universitar 2021–2022; Metodologia privind acordarea gradațiilor 

de merit pentru personalul didactic de predare; acordarea salariului diferențiat angajaților 
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din cadrul ASE care participă la procesul de admitere la studiile universitare de licență, 

masterat și doctorat; plata contractelor civile pentru comisiile de admitere licență, masterat, 

doctorat, septembrie 2021; tarifele pentru activitățile didactice desfășurate în regim plata 

cu ora, în anul universitar 2021-2022; rezultatele evaluării periodice a calităţii personalului 

didactic; acordarea de burse din fonduri proprii studenților care s-au implicat activ în 

procesul de admitere, sesiunea septembrie 2021; raportul privind soluționarea petițiilor 

pentru semestrul I, anul 2021; Raportul privind oportunitatea preluării de către Academia 

de Studii Economice din București a Institutului de Cercetare și Producție pentru Cultura 

și Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci – Fundulea; încheierea unui 

parteneriat strategic cu Carrefour; calendarul privind programarea concediilor cadrelor 

didactice, în anul universitar 2021-2022; organizarea examenului/concursului de 

promovare în grade sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și nedidactic; 

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

din structura administrativă; memoriul domnului Vasile Adrian, doctorand la domeniul de 

doctorat Administrarea afacerilor, înmatriculat 01.10.2014, nota de fundamentare privind 

ajustarea tarifelor pentru spațiile de cazare și spațiile speciale din Academia de Studii 

Economice din București; acordarea  salariului diferențiat unor angajați din cadrul 

structurii administrative; redistribuirea locurilor programelor MBA din cadrul facultății 

Bucharest Business School (Școala de Afaceri); formațiile de studii pentru anul I la studiile 

universitare de licență și masterat; modificarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogică, 

anul universitar 2021–2022.   

• În data de 20 septembrie a.c., a avut loc pe platforma Zoom ședința CA online, în cadrul 

căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: scenariul privind desfășurarea 

activităților didactice, în semestrul I al anului universitar 2021 – 2022; rezultatele 

procesului de admitere, sesiunea septembrie 2021, la programele universitare de licență și 

masterat; rezultatele procesului de admitere, septembrie 2021, la programele universitare 

de doctorat; statele de funcţii ale departamentelor din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti pentru anul universitar 2021-2022; rectificarea Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021; solicitarea cadrelor didactice titulare din ASE în 

vederea desfășurării de activități didactice de predare la alte universități; cadrele didactice 

asociate care vor desfăşura activităţi în cadrul Academiei de Studii Economice din 
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Bucureşti, în anul universitar 2021-2022; echivalarea gradelor didactice pentru specialiștii 

invitați care nu au grad didactic și vor desfășura activități la plata cu ora 2021-2022; 

rezultatele evaluării periodice a calităţii personalului didactic; regulamentul instituțional 

privind organizarea si desfășurarea studiilor universitare de doctorat, aplicabil începând cu 

anul universitar 2021-2022; lista nominală cu studenții doctoranzi care solicită prelungirea 

studiilor universitare de doctorat cu un an, respectiv până la data de 30.09.2022; lista 

nominală cu studenții doctoranzi care solicită prelungirea perioadei de grație cu un an, 

respectiv până la 30.09.2022; lista  nominală cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat 

prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2021- 2022; formațiile de studii 

la studiile universitare de doctorat; acordul de coordonare în co-tutelă internațională a tezei 

de doctorat; finanțarea participării unor cadre didactice, titulare în ASE, la programul de 

studii universitare de masterat Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare 

economică, an universitar 2021-2022; mobilitatea definitivă de la altă universitate la 

Academia de Studii Economice din București, în cadrul Facultății de Administrarea 

Afacerilor, cu predare în limbi străine, a domnului Matei Mihai-Adrian; solicitarea de 

reînmatriculare Laloui Nazih, în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare 

în limbi străine; redistribuirea unui loc finanțat de la bugetul de stat rămas neocupat în 

cadrul facultății Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; cererea de transfer a studentei 

Pețea Andreea – Lorena, de la Facultatea de Administrație și Management Public, la 

Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești; cererea de transfer a studentului Toma Andrei, de 

la Facultatea Business și Turism, la Universitatea Alexandru Ioan-Cuza; redistribuirea unor 

locuri de la Masteratul Didactic; nota de fundamentare DMCI nr. 1617/16.09.2021, privind 

recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste cotate Web of 

Science sau Scopus; acordarea diplomelor „Opera Omnia" și „Georgescu-Roegen" 

autorilor articolelor publicate în reviste editate în strainatate și cotate Web of Science sau 

indexate Scopus; inițierea proiectului „Sistem informatic pentru managementul 

digitalizării și productivității în IMM-uri: validare în mediul industrial din România”; 

inițierea proiectului „Cartografierea automată a deplasărilor de teren localizate în lungul 

căilor de comunicație utilizând fluxuri de imagini și algoritmi de inteligență artificială”; 

aprobarea acordării concediului fără plată doamnei Ciolăneanu Roxana Stela, lector 

universitar la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate și Comunicare în Afaceri, 

aprobarea acordării concediului fără plată doamnei Elena Bobeică, lector universitar la 
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Departamentul Monedă și Bănci, aprobarea acordării concediului fără plată domnului 

Gabriel Bobeică, conferențiar universitar la Departamentul Monedă și Bănci, rediscutarea 

memoriului domnului Vasile Adrian, doctorand la domeniul de doctorat Administrarea 

afacerilor, înmatriculat 01.10.2014. 

• În data de 23 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: aprobarea Procedurii privind susținerea de către Societatea 

Antreprenorială Studențească din cadrul Academiei de Studii Economice din București a 

proiectelor asociațiilor studențești care își desfășoară activitatea în cadrul universității, 

aprobarea nominalizării doamnei Conf. dr. Georgiana Raluca Lădaru, în funcția de director 

interimar al Școlii Doctorale Economie II, până la organizarea concursului pentru ocuparea 

acestei funcții, aprobarea rezultatelor procesului de evaluare periodică a calităţii 

personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, aprobarea 

transformării a unor posturi din structura administrative, aprobarea scoaterii la concurs a 

unor posturi din structura administrative, aprobarea acordării salariului diferențiat 

domnului Toma Valentin, aprobarea acordării a 5 zile concediu fără plată doamnei Andrei 

Cristina Ioana, anagajată în cadrul Academiei de Studii Economice din București în funcția 

de bibliotecar, începând cu 11 octombrie 2021, aprobarea cererii de transfer a studentei 

Nicolae M. Elena Sorina, de la Academia de Studii Economice din București –Facultatea 

de Drept  la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, aprobarea solicitării amânării 

plății taxei de reîmatriculare a studentei Rotaru Alexandra Cosmina, Facultatea E.A.M., 

licență, anul III, până la începerea anului universitar 2021-2022, eedistribuirea locurilor 

bugetate ramase de la masteratul didactic.       

• În data de 30 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în care au 

fost discutate și aprobate următoarele puncte: reanalizarea scenariului privind desfășurarea 

activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru 

semestrul I al anului universitar 2021-2022; rezultatele finale ale procesului de admitere la 

studiile universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2021; numărul de gradaţii scoase 

la concurs pentru anul universitar 2021-2022 şi repartizarea acestora pe facultăţi şi 

departamente; calendarul concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit în anul 

universitar 2021 -2022, pentru personalul didactic de predare; reînmatricularea studenților 

care au depus cereri înregistrate după perioada de reîmatriculare, forma de învățământ cu 

frecvență, licență si masterat (FABIZ, CSIE, Marketing, Management, REI); rezultatele 
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evaluării periodice a calităţii personalului didactic; acordarea salariului diferențiat unor 

angajați din cadrul structurii administrative; transformarea unor posturi din structura 

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

componența echipei Serviciului de Cazare Studenți pentru perioada 29.09.2021 – 

01.11.2021 și cuantumul burselor; încheierea unui contract de comodat cu Asociația 

Voluntari pentru Idei și Proiecte.  

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație  

 






