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Luna februarie a însemnat o gamă variată de activități pentru studenții și cadrele didactice ale
universității noastre: sesiunea de examene, vacanța intersemestrială și începerea, în data de 22
februarie, a semestrului al II-lea. Felicitări pentru activitatea desfășurată cu bune rezultate și mult
succes tuturor în semestrul al II-lea!
Semestrul al II-lea se va desfășura online
Conform Hotărârii Senatului ASE nr. 14/15.02.2020, programele de studii universitare de licenţă,
masterat și doctorat, cele pentru pregătirea psihopedagogică de nivel I și II, organizate de DPPD,
precum și programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională vor fi
organizate și desfășurate în ASE în sistem online și în semestrul al II-lea al anului universitar
curent. Face excepție, cu acordul scris atât al cadrelor didactice, cât și al studenților, de la
organizarea și desfășurarea în sistem online, programul de studii postuniversitare de formare și
dezvoltare profesională continuă Strategic Hospitality Management – cu prezență în campus, atât
pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți.
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ASE – online și pe Instagram
Pentru a fi mai aproape de publicul-țintă, de candidații săi, Academia de Studii Economice din
București a deschis în luna februarie contul oficial de Instagram @academiadestudiieconomice.
Cei interesați vor afla detalii despre ASE, despre admiterea din acest an la programele universitare
de licență și masterat, informații legate de viața studențească la ASE. Pagina de Instagram
@academiadestudiieconomice va ține la curent candidații cu cele mai noi și importante proiecte
ale ASE, dedicate elevilor, studenților și comunității noastre universitare!

Prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea a fost numit prorector pentru domeniul
Managementul economico-financiar
La începutul lunii februarie a.c., prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea a fost numit prorector
pentru domeniul Managementul economico-financiar al Academiei de Studii Economice din
București pentru mandatul 2020-2024. Îi dorim succes în noua sa funcție, îndeplinirea cu cele mai
bune rezultate a atribuțiilor în domeniul coordonat și multe realizări împreună cu echipa de
conducere a universității noastre.
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Depunerea candidaturilor studenților ASE în cadrul procesului de selecție ERASMUS+
În perioada 8-19 februarie a.c., au avut loc - online - înscrierile studenților pentru oferta de
mobilități de studii în anul universitar 2021-2022, finanțate prin programul Erasmus+. La
finalizarea etapei de înscrieri, au fost înregistrate 389 de candidaturi. Urmează a fi derulate
celelalte etape de selecție, potrivit calendarului selecției Erasmus – „Mobilități de studii în anul
universitar 2021/2022”.

UNICA Rectors Seminar
În datele de 10 și 24 februarie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale,
a participat la primul eveniment organizat de rețeaua UNICA - Network of Universities from the
Capitals of Europe, de când ASE a devenit membru. Evenimentul UNICA Rectors Seminar a
avut tema „Educație și cercetare științifică interdisciplinară și intersectorială în universitățile
moderne” și s-a bucurat de participarea reprezentanților celor 54 de universități din cele 37
capitale europene membre ale Asociației.
Noi parteneriate cu mediul de afaceri ca sursă de dezvoltare a universității
În data de 10 februarie a.c., a avut loc, în ASE, întâlnirea de lucru dintre doamna Mihaela Bîtu,
CEO ING Bank România, și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector cu relații cu mediul
economico-social și viața studențească. Au fost discutate principalele direcții pe care le vizează
parteneriatul strategic ce urmează a fi demarat între ASE și ING România. Acestea sunt axate pe
dezvoltarea bazei materiale a universității, actualizarea continuă a planurilor de învățământ și a
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programelor de studii, precum și realizarea de proiecte comune. La întâlnire au participat drd.
Dragoș Andrei Stoica, directorul Direcției de Relații cu mediul de afaceri și lect. univ. dr. Cristian
Teodor, președintele Fundației ASE.

Restaurarea picturii murale din Aula Magna
În data de 11 februarie a.c., au fost demarate lucrările de restaurare a celebrei lucrări murale
„Istoria Negoțului Românesc”, realizată de Cecilia Cuțescu-Storck, care înfrumusețează Aula
Magna a ASE. Proiectul prevede restaurarea completă a acestei lucrări emblematice pentru
universitatea noastră și este coordonat de reputatul specialist prof. univ. dr. Maria Dumbrăviceanu,
de la Universitatea Națională de Arte București, Departamentul de conservare și restaurare, în
baza parteneriatului cu universitatea noastră. Proiectul este susținut financiar de parteneri strategici
ai ASE din mediul de afaceri.
Pictată, în perioada 1932-1933, de artista Cecilia Cuțescu-Stork, prima femeie din Europa care
ocupă o catedră universitară de artă, aceasta este cea mai mare lucrare de acest tip din țară, având
o suprafață de peste 100 mp și peste o sută de personaje în mărime naturală, dispuse în șase registre
care se succed, ilustrând comerțul românesc de-a lungul timpului. Este inclusă în patrimoniul
UNESCO.
Universitatea noastră este mândră să aibă o lucrare atât de frumoasă și valoaroasă în patrimoniul
său și o tratează cu toată grija cuvenită. Pictura murală a fost restaurată de mai multe ori: după
cutremurul din 10 noiembrie 1940; în 1968, în prezenţa Ceciliei Cuţescu-Storck, și în 1979, după
cutremurul din 1977. În prezent, fiind afectată de trecerea a încă 40 de ani și a unor mișcări
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seismice, aceasta necesită, în urma expertizei minuțioase a celor mai buni specialiști în domeniu
din țară, o nouă intervenție de restaurare.

Reuniune de lucru cu AACSB
În data de 15 februarie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, a avut
o întâlnire de lucru online cu domnul Timothy S. Mescon, Ph.D., Vice-Președinte Executiv al
AACSB International și Chief Officer Europe, Middle East and Africa. Cu această ocazie, au fost
evidențiate și discutate modalitățile practice de colaborare cu echipa AACSB, având ca obiectiv
pregătirea riguroasă a dosarului ASE de eligibilitate.

Bucharest Business School (BBS), prezentă și în acest an la programul Global Leaders
În perioada 15-19 februarie a.c., s-a desfășurat a cincea ediție (a doua virtuală) a programului
Global Leaders, organizat de către Universitatea Exeter din Marea Britanie. Deja pentru a patra
ediție la rând, Bucharest Business School a sprijinit evenimentul cu ajutorul ambasadorilor celor
două programe MBA pe care le desfășoară. Evenimentul face parte dintr-o inițiativă mai largă pe
care Universitatea din Exeter o desfășoară pentru studenții ei în această primăvară, cu tema
generală „Viitorul muncii” („Future of Work”). Tema acestui program specific este
#BuildBackBetter în București. Vasile Alecsandru Strat, decanul Bucharest Business School,
Larisa Budaca, absolventă a programului EMBA Româno-Canadian și Bogdan Nicolae Albu,
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cursant în anul I la MBA-ul Româno-Francez INDE le-au prezentat participanților principalele
dificultăți și oportunități apărute în economie și pe piața forței de muncă în ultimul an. Discuțiile
s-au concentrat în jurul noilor competențe de care au nevoie tinerii pentru a-și crește
angajabilitatea.

Seminarii online cu doctoranzii și post-doctoranzii
În data de 18 februarie a.c. prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector Relații cu mediul economicosocial și viața studențească, a participat la seminariile online cu doctoranzii și postdoctoranzii,
având ca temă de dezbatere „Incluziunea financiară a piețelor financiare nebancare”, în
parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Seminariile se desfășoară în cadrul
proiectului POCU 125015 „Dezvoltarea abilităților anterprenoriale pentru doctoranzi și
postdoctoranzi în domeniul științelor economice”, având ca obiectiv general îmbunătăţirea
formării antreprenoriale a studenţilor doctoranzi și a cercetătorilor postdoctorat în vederea
facilitării tranziţiei de la educaţie la muncă în sectoarele economice cu potenţial competitiv și
domeniile cu specializare inteligentă.
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Bun venit studenților Erasmus+ în ASE
În data de 22 februarie a.c., biroul Erasmus+ a organizat o reuniune cu studenții Erasmus aflați
în mobilitate în cadrul ASE pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului universitar
2020-2021. Astfel, în acest semestru s-au alăturat studenților aflați în mobilitate de două semestre
găzduiți deja în ASE, un număr de 56 de studenți Erasmus Incoming de la 29 universități partenere
din 11 țări din cadrul Programului Erasmus+.

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice!
În data de 22 februarie a.c., Biroul Consiliului de Administrație al ASE s-a întâlnit online, pe
platforma Zoom, cu cele 46 de cadre didactice, care au promovat concursurile pentru
ocuparea posturilor didactice în ASE, desfășurate la sfârșitul semestrului I. Dintre aceștia, 8 au
promovat în funcția didactică de profesor universitar, 10 - conferențiar universitar, 18 - lector
universitar și 10 - asistent universitar. Rectorul ASE și membri BCA i-au felicitat călduros și
le-au urat succes în activitatea didactică și de cercetare și multe împliniri profesionale în Academia
de Studii Economice din București.
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Reuniune de lucru despre transformarea digitală a ASE
În data de 23 februarie a.c., la inițiativa prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații
internaționale, s-a desfășurat o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai companiilor Google și Zitec,
având ca temă perspectivele strategice privind transformarea digitală a ASE. La reuniune au
participat și prof. univ. dr. Ion Smeureanu, prorector pentru dezvoltarea infrastructurii
informaționale și logistică și Gabriel Șutac, director al direcției IT&C din cadrul ASE.

Reuniune cu studenții străini pe cont propriu valutar ai ASE
În data de 25 februarie a.c., Biroul cooperare internațională și studenți străini din cadrul Direcției
relații internaționale a organizat o întâlnire de tip get-together cu studenții internaționali care
urmează programe de studiu în limbi străine în cadrul ASE. Au fost trecute în revistă aspecte
privind derularea în bune condiții a actului educational și a avut loc un schimb de impresii cu
privire la viața studențească și serviciile oferite de către departamentele specifice ale ASE.

Video-dialog inspirațional
În data de 26 februarie a.c., a avut loc, online, cea de-a treia ediție a video-dialogurilor
inspiraționale, realizate de prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector ASE și doamna
Mariana Gheorghe, fost CEO OMV Petrom, director non-executiv ING & CONTOURGLOBAL,
în cadrul evenimentelor online din seria “The future of leadership in a sustainable and tech savvy
business”. Tema abordată în cadrul video-dialogului Being a Human Leader in an Artificial
Intelligence Era a permis studenților, masteranzilor și doctoranzilor să pună întrebări și să dezbată
teme interactive din perspectiva provocărilor erei digitale, robotizare, precum și a leadership-ului
8
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în era inteligenței artificiale, având ca principale puncte de discuție: rolul leaderului, ce presupune
transformarea digitală în companie și instrumentele avute la dispoziție.

Reviste acceptate spre indexare în baza de date internațională Scopus
Începând cu luna februarie a.c., revista European Journal of Interdisciplinary Studies
(http://www.ejist.ro) – publicată semestrial la Editura ASE în format online, sub egida Facultății
de Relații Economice Internaționale (ISSN 2067-3795), redactor-șef: prof. univ. dr. Rodica
Milena Zaharia, secretar general de redacție: conf. univ. dr. Alina Popescu – a fost acceptată
spre indexare în baza de date internațională Scopus. Revista mai este indexată în ERIH
PLUS, RePEc, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus și ProQuest.

Revista Tribuna Juridică/Juridical Tribune (http://www.tribunajuridica.eu/) – publicată la
Editura ASE atât în format tipărit (ISSN 2247-7195), cât și online (ISSN 2248-0382), sub egida
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Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București și a Societății de
Științe Juridice și Administrative, redactor-șef: conf. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru, secretar
general de redacție: prof. univ. dr. Camelia Stoica – a fost acceptată spre indexare în aceeași
bază de date Scopus (urmând a fi indexată propriu-zis începând cu numărul din martie 2021).
Tribuna Juridică/Juridical Tribune devine astfel prima revistă de științe juridice din România
indexată în bazele de date Scopus și Web of Science Clarivate Analytics.
Revista apare de trei ori pe an (martie, iunie și decembrie), având și un număr special în
octombrie. Aceasta mai este indexată în EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH
Plus, WorldCat, KVK – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor
juridice –, precum și în Doaj, RePEc, IndexCopernicus, UlrichsWeb, Cabell, OAJI, VLex și în
peste 100 de biblioteci și cataloage internaționale.

Cărți ale Editurii ASE indexate CEEOL
La inițiativa Editurii ASE au fost indexate în baza de date CEEOL, în regim open acces,
alăturându-se astfel celor aproximativ 5000 de volume disponibile în cadrul Central and Eastern
European Online Library, lucrările: Antreprenoriatul în mediul rural românesc. Trecut, prezent
și perspective (https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=930761) și Diversitatea economică
a spațiului rural românesc (https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=930755), autor:
asist. univ. dr. Bogdan Chiripuci, Departamentul de Economie Agroalimentară și a Mediului.
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În cele două lucrări, autorul analizează toate sectoarele de activitate încadrate în nomenclatorul
CAEN al ONRC, raportate strict la mediul rural, venind în întâmpinarea actualilor și viitorilor
antreprenori pentru a conștientiza rolul lor în economia agricolă românească și potențialul pe care
zona rurală românească încă îl posedă.
Aceste lucrări reprezintă rezultatul atenției captate în decursul anilor de tot ceea ce a reprezentat
mediul rural și ceea ce poate deveni, astfel încât migrația populației către zonele urbane sau către
alte state membre ale spațiului comunitar să fie diminuată, nivelul antreprenoriatului să poată
cunoaște noi orizonturi, iar tinerii din spațiul urban să-și dorească să repopuleze mediul rural.
Tema aleasă reprezintă un subiect de actualitate și, totodată, deosebit de important privind alinierea
României la standardele și cerințele europene.

Biblioteca ASE – acces în sălile de lectură și acces online la servicii, colecții și resurse
electronice
Biblioteca Academiei de Studii Economice din București asigură în cursul celui de-al II-lea
semestru, an universitar 2020-2021, continuitatea activităților și serviciilor specifice destinate
proceselor de informare, documentare, cercetare și studiu individual în sălile de lectură din
clădirea Ion N. Angelescu și online prin intermediul tehnologiilor suport de informare și
comunicare, platformei bibliotecii, serviciului de acces mobil (acces online #deacasă pentru
studenți și cadre didactice) la resursele electronice științifice sau specializate pentru domeniul
economic și disciplinele conexe conform curriculei universitare și domeniilor de cercetare.
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Accesul în sălile de lectură din imobil „Ion N. Angelescu” (Sala „Victor Slăvescu”, Sala „Paul
Bran”, Sala Periodice) se realizează cu respectarea prevederilor „Ghidului de utilizare a Bibliotecii
ASE în condiții de siguranță epidemiologică”.
https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Ghid_utilizare_Biblioteca.pdf.
Biblioteca ASE asigură acces online din afara campusului la resurse electronice prin
intermediul serviciului acces mobil (serviciu furnizat în cazul resurselor abonate de Academia de
Studii Economice din București în cadrul proiectului Anelis Plus 2020 sau a celor abonate
instituțional).
Biblioteca ASE continuă dezvoltarea componentei digitale a bibliografiei de specialitate
prevăzută în Fișele de disciplină. Materialul digital, conținut integral sau selectii, format
read-only (fără copiere, save, download), este disponibil pentru consultare online pe platforma
bibliotecii http://opac.biblioteca.ase.ro/opac. Biblitoteca vizează și actualizarea permanentă
a Bibliotecii online a cursurilor din Editura ASE (format read-only, text integral cu acordul
autorilor), conținut electronic disponibil pe aceeași platformă.

Revista Wired menționează rezultate ale cercetătorilor ASE
Activitatea de cercetare a colegilor Camelia Delcea și Liviu-Adrian Cotfas, întreprinsă în direcția
îmbunătățirii siguranței transportului aerian în context COVID-19 și publicată în cadrul unor
jurnale de specialitate, a fost remarcată de prestigioasa revistă Wired, precum și de inițiativa
jurnalistică Mindcraft Stories (România). Cercetarea care a reprezentat subiectul interviurilor a
fost desfășurată de o echipă formată din Camelia Delcea (ASE), Liviu-Adrian Cotfas (ASE) și R.
12
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John Milne (Clarkson University, SUA). Atât articolul publicat în cursul lunii ianuarie de revista
Wired, cât și cel publicat de Mindcraft Stories menționează afilierea la Academia de Studii
Economice din București. Articolul publicat de revista Wired ("The Art and Science of Boarding
an Airplane in a Pandemic") este disponibil la adresa https://www.wired.com/story/art-scienceboarding-airplane-pandemic Revista are mai mult de 30 de milioane de cititori lunar
(https://www.wired.com/about/press_about) și include articole care prezintă modul în care
tehnologia schimbă fiecare aspect al vieții noastre - de la cultură la afaceri, de la știință la design.
Articolul publicat de Mindcraft Stories ("Cum urcăm în avion pentru a scădea riscul de COVID19?

Soluția

unor

cercetători

români")

este

disponibil

la

adresa

https://mindcraftstories.ro/coronavirus/cum-urcam-in-avion-pentru-a-scadea-riscul-de-covid-19solutia-unor-cercetatori-romani/ . Rezultatele obținute au fost menționate și de către postul de radio
ProFM în data de 26 ianuarie 2021.

Echipa de fotbal-tenis a CSU ASE- dublă medaliată la Slatina!
În luna februarie a.c., echipa de fotbal-tenis a cucerit două medalii la ediția I a Cupei Campionilor
organizat de CSM Slatina. La dublu, echipa noastră a cucerit aurul, având următoarea componență:
Bidireanu Dragoș, Udrea Răzvan, iar la triplu, echipa a câștigat medalia de argint, fiind formată
din: Dulceață Victor, Nacu Florin, Moraru Gabriel, Cârstea Adrian. Felicitări!
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Ședințe CA


În data de 10 februarie a.c., a avut loc pe platforma Zoom ședința CA online, în cadrul
căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: rapoartele asupra concursurilor
didactice organizate în semestrul I al anului universitar 2020-2021 pentru ocuparea
posturilor didactice pe perioadă nedeterminată; raportul asupra concursului didactic
organizat în semestrul I al anului universitar 2020-2021 pentru ocuparea posturilor
didactice pe perioada determinată și pe perioadă nedeterminată; Regulamentul privind
organizarea și desfăşurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare
și postuniversitare pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021; Regulamentul pentru
activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică; procedura privind cazarea
studenților în căminele ASE în perioada semestrului al II-lea al anului universitar
2020- 2021; procedura de funcționare a cantinelor ASE în perioada semestrului al II-lea al
anului universitar 2020-2021; metodologia privind evaluarea cadrelor didactice de către
studenți; modificarea Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile
universitare de doctorat; modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice
din București; actul adițional la contractul pentru studiile universitare de doctorat, privind
desfășurarea de activități didactice de către doctoranzi; înființarea programelor
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor de
învățământ pentru „Design thinking for Business” și „Business Analytics”, în cadrul
Facultății de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine; înscrierea în RNPP a
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programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Design
thinking for Business” și „Business Analytics” și plata taxei de înscriere; înființarea
programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor
de învățământ pentru „Inițiere în coordonarea și comunicarea interministerială” și „Inițiere
în mecanisme și proceduri legislative în administrație publică”, în cadrul Facultății de
Administrație și Management Public; înscrierea în RNPP a programelor postuniversitare
de formare și dezvoltare profesională continuă „Inițiere în coordonarea și comunicarea
interministerială” și „Inițiere în mecanisme și proceduri legislative în administrație
publică”, în cadrul Facultății de Administrație și Management Public; nota de
fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii din cadrul programelor
postuniversitare; raportul de autoevaluare a asigurării calității academice din ASE, anul
universitar 2019 – 2020; nota de fundamentare privind tarifele pentru activitățile didactice
desfășurate în regim de plata cu ora pentru cursurile din cadrul programelor de studii
postuniversitare; nota de fundamentare privind aprobarea tarifului de plata cu ora pentru
activitățile didactice la programul postuniversitar „Drept fiscal al afacerilor”; nota de
fundamentare privind aprobarea tarifului de plata cu ora pentru activitățile didactice la
programul postuniversitar „Manageri și leadership”; componența Consiliului Executiv al
Societății Antreprenoriale Studențești; organizarea Școlii de Vară „Antreprenoriat
sustenabil” de către Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului; cererea unor
cadre didactice care solicită susținerea de activități didactice la alte universități în anul
universitar 2020-2021; cadrele didactice universitare asociate care vor desfășura activități
în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021;
propunerea de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care
vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în cadrul Academiei de Studii
Economice din București, în anul universitar 2020-2021; rezultatele procesului de evaluare
periodică a calităţii personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti; scoaterea la concurs a unor posturi din structura administrativă; lista studenților
care vor desfășura activități în interesul ASE.


În data de 24 februarie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia au fost discutate
și aprobate următoarele puncte: rapoartele de activitate întocmite de decani facultăților din
cadrul ASE; raportul de activitate al Fundației ASE pentru anul 2020; raportul de activitate
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al Clubului Sportiv Universitar ASE pentru anul 2020; raportul privind soluționarea
petițiilor pentru anul 2020; diminuarea taxei de școlarizare cu 400 de lei pentru studenții
de la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din mediul rural.

Tuturor doamnelor și domnișoarelor le urez o primăvară fericită, cu multe bucurii și cele mai
frumoase flori, care să vă aducă zâmbetul pe față și să vă însenineze viața!
Vă doresc tuturor, dragi colegi, sănătate și multe clipe minunate împreună cu cei apropiați!
Cu drag,

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Președintele Consiliului de Administrație
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