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 BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 1/ ianuarie 2021 

Alegerea modalității de desfășurare a activităților didactice în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2020-2021 

După încheierea vacanței de iarnă Consiliul de Administrație a desfășurat, în perioada 11-18 

ianuarie, a.c. o amplă acțiune de consultare a tuturor cadrelor didactice, iar USASE a lansat, 

concomitent, un chestionar pentru consultarea studenților, privind forma de organizare și 

desfășurare a activităților didactice în semestrul al doilea al anului universitar curent. 

La consultare au participat 662 din cei 750 de titulari din ASE, reprezentând 88,3% din 

totalul cadrelor didactice ale universității. Dintre acestea, 602 cadre didactice, respectiv 90,94%, 

și-au exprimat opțiunea de organizare și desfășurare exclusiv online a activităților didactice (curs, 

seminar și lucrări practice) la programele de studii universitare de licență, masterat și 

postuniversitare. În ceea ce îi privește pe studenți, 60% dintre cei care au completat chestionarul 

au optat pentru desfășurarea tuturor activităților didactice în varianta exclusiv online. În acest 

context, Consiliul de Administrație a formulat și înaintat Senatului ASE Nota de fundamentare 

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

în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în care s-a propus avizarea, respectiv 

aprobarea organizării și desfășurării activităților didactice la programele de studii universitare de 

licență și masterat și la programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă în sistem online, iar Senatul ASE a aprobat această notă în ședința sa din 27 ianuarie. 

Ca urmare a particularităților programului de studii, face excepție de la organizarea și 

desfășurarea exclusiv online a activităților didactice din semestrul al II-lea programul de studii 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Strategic Hospitality 

Management, care se va desfășura cu prezență în campus, atât pentru cadrele didactice, cât 

și pentru studenți, cu acordul scris al acestora. 

http://www.ase.ro/
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Procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor în sesiunea ianuarie-februarie, anul 

universitar 2020-2021  

În luna ianuarie a fost republicată Procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor în 

sesiunea ianuarie - februarie, anul universitar 2020-2021. Studenții și cadrele didactice au putut 

consulta detaliile referitoare la modul în care vor decurge examenele din acest semestru accesând 

linkul de pe site-ul Senatului Universitar ASE: 

https://senat.ase.ro/.../Hot.Senat%20nr.%20228%20din%2018... 

 

Sesiunea de iarnă 

 

În data de 11 ianuarie a.c. a fost reluată activitatea didactică. După două săptămâni de cursuri și 

probe de verificări, în perioada 25 ianuarie - 14 februarie, a.c., în ASE are loc sesiunea de iarnă de 

evaluare a cunoștințelor pentru studenții programelor universitare de licență și masterat.  

Le urăm tuturor cadrelor didactice și studenților noștri o sesiune bună, succes și rezultate pe măsura 

eforturilor depuse de către noi toți pe parcursul întregului semestru! 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți  

În perioada 11 - 23 ianuarie a.c. s-a desfăşurat evaluarea cadrelor didactice de către studenți 

pentru materiile finalizate prin examen. Scopul acesteia este cunoșterea de către managementul 

universității a opiniei studenţilor referitor la activităţile cadrelor didactice, desfăşurate la toate 

formaţiile de studiu din cadrul fiecărei facultăţi (ciclurile licenţă şi masterat), atât la nivelul 

învăţământului cu frecvenţă, cât şi la nivelul învăţământului la distanţă, pentru a lua măsurile 

necesare în vederea înlăturării neregularităților semnalate de către studenți în aceste chestionare. 

 

Publicarea volumului „Business Revolution in the Digital Era” 

În luna ianuarie a.c. a fost publicat volumul „Business Revolution in the Digital Era”, editura 

internațională Springer, Cham (Springer Proceedings in Business and Economics), editori  

prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, Academia de Studii Economice din București și  

prof.univ. dr. Fabrizio D'Ascenzo, Universitatea Sapienza din Roma, Italia 

(https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-59972-0). 

https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2020/20201118/Hot.Senat%20nr.%20228%20din%2018.11.2020_Procedura%20desf.ev.cunos.stud.pdf?fbclid=IwAR2nDwI7iT-EeNpYPu3h2sxhld6wbOJaG9KrRqgVDsRB1iIotq80N5zOJHk
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-59972-0
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Acest volum reprezintă o selecție a celor mai bune lucrări prezentate în cadrul celei de-a 14-a ediții 

a Conferinței Internaționale privind Excelența în Afaceri, Business Revolution in the Digital Era 

(ICBE 2020), organizată de către Academia de Studii Economice din București, Facultatea de 

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine în parteneriat cu Societatea pentru Excelență 

în Afaceri și Universitatea Sapienza din Roma, Italia.  

 
 
 

                           

 

 

Prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin - membru al Academiei Europene. Felicitări! 

Prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin de la Facultatea de Administrație și Management 

Public de la ASE a fost aleasă recent membru al Academiei Europene, cel mai prestigios for 

științific la nivel european. Doamna profesor Daniela-Luminița Constantin este președintele 

Asociației Române de Științe Regionale, membru al Consiliului ERSA - European Regional 

Science Association și councillor-at-large în cadrul Consiliului RSAI - Regional Science 

Association International, asociația mondială în domeniul științelor regionale. În anul 2018, la 

Gala Excelenței în ASE, doamnei prof. univ. dr. Daniela-Luminița Constantin i-a fost acordată 

distincția „Cercetătorul anului".  Felicitări, doamna profesor! 

 

 

 

https://www.ae-info.org/
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Stadiul lucrărilor din Șantierul Piața Romană nr. 7  

 

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a continuat vizitele la șantierul Piața Romană nr.7 

pentru a urmări stadiul evoluției lucrărilor de reabilitare și de construcție a noilor spații de 

învățământ ale ASE și respectarea graficului de lucrări în vederea finalizării la termen a acestora. 

Constatăm, cu mulțumire, că până acum proiectul se derulează sub cele mai bune auspicii. 

Capitolele mari executate și stadiile acestora sunt, la finalul lunii ianuarie, după cum urmează:   

Corp C: au fost realizați toți piloții, iar de la 01.02.2021 încep lucrările la ecranul suplimentar de 

piloți; execuție integrala a puțurilor epusiment; amplasarea macaralei; spargere beton grinda de 

coronament (80%); săpătura și turnare beton la grinda de coronament (70%); montaj confecție 

metalică (5%); uzinat confecție metalică 25 % ; armat și betonat radier corp C în zona anexă lângă 

corp A (100%)  

Casa Nanu Muscel: tencuieli interioare – 85 % (subsol, parter, etaj); finalizare arcade pereți în 

subsol; rest realizare subzidiri și consolidare corp A – 50%; trasee instalații electrice etaj 1 – 40 % 

       

 

 

Concursul de selecție pentru funcția de decan al Facultății de Drept 

În luna ianuarie a.c. a avut loc concursul pentru ocuparea funcției de decan al Facultății de Drept. 

În urma desfășurării interviului de selecție, domnul conf. univ. dr. Ovidiu-Ioan Dumitru a fost 

selectat pentru ocuparea funcției de decan al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București. Echipa de management a facultății este completată cu doamnele 

prodecan conf. univ. dr. Charlotte Valentine Ene și conf. univ. dr. Ana Claudia Elena Vidat. 

Felicitări și multe realizari frumoase, împreună cu echipa de conducere și colectivul de cadre 

didactice și studenții acestei facultăți!  
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Programare vaccinare împotriva COVID-19 

Pentru angajații ASE care au optat pentru programare la vaccinare împotriva COVID-19, ASE a 

demarat procedura de înregistrare a contului de angajator pe platforma națională de 

programare, iar în zilele de 19 și 20 ianuarie a.c., a înregistrat pe platformă cele peste 900 de 

persoane care au optat pentru vaccinare.   

 

Sesiune de informare privind mobilitățile de studiu și plasament ERASMUS+ destinată 

studenților ASE  

Pe 21 ianuarie a.c., Biroul Erasmus+ din cadrul Direcției de Relații Internaționale, a organizat 

ultima întâlnire online de informare cu studenții ASE, în care a fost promovat programul 

ERASMUS+ de mobilități pentru studenți, aferent anului  academic 2021-2022. Au fost 

prezentate: calendarul de desfășurare a procesului de selecție pentru mobilități ce va începe în luna 

februarie 2021, universitățile partenere, oportunitățile de studii și plasament, testimoniale din 

partea studenților beneficiari ai programului din anii anteriori și o sesiune deschisă de întrebări și 

răspunsuri. La întâlnire au participat reprezentanții Biroului Erasmus+, studenți care au beneficiat 

de mobilități Erasmus+, reprezentanți ai Asociațiilor de Studenți AIESEC și Erasmus Student 

Network, și peste 120 de studenți ASE înscriși la programele de licență, masterat și doctorat. 

 

 

 

 

 

 

 

Participare la conferința de lansare a proiectului  „The impact of Digitalisation on SMSs: 

Challenges for  Public Governance and  Economic Development” 

În data de 26 ianuarie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector cu relații 

internaționale, a participat la conferința online de lansare a proiectului  „The impact of 
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Digitalisation on SMSs: Challenges for  Public Governance and  Economic Development”, 

proiect ce urmează a fi implementat în cooperare cu Korea Development Institute  (KDI)  și Korea 

Productivity Center (KPC). Parteneriatul cu cele două instituții prestigioase din Coreea de Sud 

reprezintă o continuare a activităților de cooperare derulate în perioada 2018 – 2020 și 

materializate în cadrul proiectului comun dintre România și Coreea de Sud, care a urmărit 

înființarea în cadrul ASE a Centrului de Productivitate. 

 

  

 

FABIZ a lansat platforma HEY! 

În data de 27 ianuarie a.c., Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine 

(FABIZ), a lansat platforma Hey!, în parteneriat cu EY România. Platforma își propune să 

optimizeze interacțiunea dintre studenți, Alumni și persoanele terțe (profesori, părinți, companii) 

cu secretariatului facultății. Prin intermediul acesteia, studenții și profesorii pot să transmită către 

secretariat și să obțină informațiile și documentele necesare într-un timp optim și într-un mediu 

sigur. Platforma poate fi accesată fie pe website-ul dedicat, fie din aplicația FABIZ, disponibilă în 

iOS și Android.  

 

Bucharest Business School (BBS) a lansat proiectul „International MBA Team Challenge: 

Global Perspective – Local Solution” 

Pe 27 ianuarie a.c., Bucharest Business School (BBS), în parteneriat cu Athena School of 

Management (Mumbai, India), a lansat, în cadrul programului de MBA Româno-Canadian, 

proiectul internațional „International MBA Team Challenge: Global Perspective – Local 
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Solution”. Proiectul aduce împreună cursanți și absolvenți ai MBA-ului Româno-Canadian și 

cursanți ai unui program similar organizat de către Athena School of Management din Mumbai. 

Participanții vor lucra, timp de o lună, grupați în cinci echipe internaționale (români și 

indieni),  pentru a identifica soluții concrete pentru cinci probleme socio-economice (Challenges). 

Unul dintre principalele obiective este reprezentat de schimbul intercultural de idei care să asigure 

acea perspectivă globală care să poată genera soluții aplicabile în contextul local specific fiecărei 

teme.  

 

 

 

Evenimentul „Educația românească în contextul Industriei 4.0” 

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

un cuvânt introductiv la evenimentul “Educația românească în contextul Industriei 4.0”, în 

cadrul căruia s-a desfășurat un panel, cu o amplă prezență, pe această temă și au fost anunțate 

rezultatele celui mai mare concurs de robotică din România destinat elevilor din clasele II-IX, 

ediția 2020. Concursul anual este organizat de NEXTLAB.TECH–ASE București, coordonat de 

prof. univ. dr. Răzvan Bologa. Sponsorul principal naţional este Banca Comercială Română. 

Contribuții suplimentare au fost oferite de Grupul Dacia-Renault și Măgurele Science Park. În 

urma desfășurării ediției 2020 a concursului de robotică nextlab.tech peste 33000 de mii de elevi 

au avut ocazia să învețe robotică și elemente de programare. Dintre cei 33000 de mii de elevi 

participanți, s-au calificat în faza a doua 4800 de elevi, iar dintre aceștia aproximativ 1400 au 

primit gratuit un roboțel de la sponsori sau au achiziționat un kit din resurse proprii.  În cadrul 

evenimentului a avut loc și lansarea ediției 2021 a concursului și prezentarea top 100 elevi 

ROBOCAMPOINI ai Romaniei. Felicitări domnului prof. univ. dr. Răzvan Bologa pentru 

implicarea substanțială în desfășurarea acestui prestigios concurs național! 
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Conferința „The Next Next Generation of Online Higher Education" 

În data de 29 ianuarie a.c., a avut loc online conferința „The Next Next Generation of Online 

Higher Education", eveniment organizat de Berkley Global și Conservatoire National des Arts 

et Métiers (CNAM Paris), având ca temă dinamica procesului de învățare online și noi provocări 

ale educației online la scară largă. La dezbatere au participat reprezentanți de top din trei 

universități de elită: Berkeley Global, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) Paris 

și Academia de Studii Economice din București.  Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorectorul 

responsabil cu relațiile cu mediul economico-social și viața studențească, a fost key-note speaker 

la eveniment. În cadrul discuțiilor online, au fost dezbătute subiecte actuale referitoare la noi 

perspective asupra pedagogiei online centrate în jurul studenților, modalități de implicare a 

studenților în dinamica cursurilor online, tipuri de colaborare între instituțiile de învățământ 

superior, noi structuri organizatorice pentru instituțiile de învățământ superior pentru a optimiza 

eficiența și resursele existente. 

 

http://www.cnam.eu/
http://www.cnam.eu/
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Studenți ai ASE au donat sute de tablete copiilor din satele sărace ale României 

„Sprijinim educaţia prin digitalizare" este crezul unor tineri ambiţioşi, printre care se numără 

și studenți ai universității noastre, Tănașcu Constantin-Iulian și Costache Robert Andrei, 

doctoranzi și Moncea Mădălina-Ioana, masterand. Ajutați de profesori din ASE  - prof. univ. dr. 

Dobrea Cătalin și prof. univ. dr. Ciocoiu Nadia - împreună cu alți tineri inimoși și colegi de la 

Facultatea de Management, au reuşit să le asigure micilor elevi tabletele de care aveau nevoie în 

cel mai dificil an pentru educaţia din România.  

Proiectul a luat naştere în judeţul Giurgiu, unde s-a organizat în primăvara anului trecut prima 

strângere de fonduri pentru achiziţia de tablete pentru copiii din medii defavorizate. Elevii de 

clasele a VIII-a şi a XII-a din trei comune au primit tablete noi şi astfel au avut posibilitatea să îşi 

facă lecţiile în fiecare zi şi să ia parte la examenele de final de an. Au urmat apoi elevii mai mici, 

care au primit 120 de tablete. Iar campania a continuat, fiind vizaţi alte câteva sute de elevi din 

Ialomiţa care nu puteau lua parte la cursurile online din cauza situației financiare la limita 

subzistenței. 

În viitorul apropiat acești tineri vor dezvolta un proiect nou, prin intermediul căruia vor înființa 

patru biblioteci, în două comune, pe baza donațiilor de carte. Două dintre acestea vor fi în județul 

Buzău, iar alte două în județul Teleorman. Felicitări acestor tineri ambițioși și sufletiști! Împreună 

ați reușit să aduceți un strop de fericire în sufletele multor copii.  

 

 
 

Indexări noi pentru AEE Papers a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului 

Seria working papers a studenților Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului a fost 

indexată în CEEOL și poate fi accesată la adresa: https://www.ceeol.com/search/journal-

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2633
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detail?id=2633. Central and Eastern European Online Library (CEEOL) este o bază de date 

recunoscută internațional, cu documente indexate integral din domeniul științelor umaniste și 

sociale ce provin din Europa Centrală și de Est. Colecțiile includ surse în limba maternă din și 

despre științele umaniste și științele sociale din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est sub formă 

de articole de reviste academice, cărți electronice și literatură gri. 

Publicația AEE Papers - ISSN 2559-6330, ISSN-L 2559-6330 - este înscrisă din luna mai 2019 în 

catalogul ROAD (https://road.issn.org), catalog internațional al publicațiilor științifice  

open-access (online), administrat de Centrul Internațional ISSN, sub egida UNESCO. Detalii la 

http://www.aeepapers.ase.ro/. 

Publicația AEE PAPERS este colecția working papers a Facultății Economie Agroalimentară și a 

Mediului, cu apariție anuală care asigură diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse de studenți 

sub coordonarea cadrelor didactice ale Departamentului Economie Agroalimentară și a Mediului. 

 

 

 

 

Carte ASE, indexată CEEOL 

 

La Editura ASE, la sfârșitul anului trecut a apărut, atât în format fizic, cât și online, lucrarea 

coordonată de conf. univ. dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu intitulată  „Studiu privind balanța 

comercială a României cu produse agroalimentare în perioada 2015-2020”. Aceasta a fost 

indexată în prestigioasa CEEOL (https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=917212), 

alăturându-se astfel celor aproximativ 5000 volume disponibile la Central and Eastern European 

Online Library.  

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2633
http://www.aeepapers.ase.ro/
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=917212
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Lucrarea cuprinde rezultatele proiectului de cercetare omonim, încheiat între Academia de Studii 

Economice din București și REWE România, mărturie a unei colaborări fructuoase dintre mediul 

universitar şi mediul de afaceri privind analiza evoluţiei şi tendinţele volumului şi structurii 

comerţului exterior, atât prin raportarea la corelaţiile dintre exporturi-importuri-producţie 

naţională, cât și prin raportarea la metodele şi tehnicile specifice de promovare şi stimulare în cazul 

exportului de produse agroalimentare româneşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Synergy – categoria „A” la evaluarea CNCS  

 

Revista Synergy (www.synergy.ase.ro), redactor-șef prof. univ. dr. habil. Roxana-Elisabeta 

Marinescu și secretar general de redacție, conf. univ. dr. Lucia-Mihaela Grosu-Rădulescu, realizată 

în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații 

Economice Internaționale și apărută sub egida Editurii ASE, a primit categoria „A” pentru 

Filologie, cea mai înaltă clasificare în cadrul procesului de evaluare CNCS a publicațiilor științifice 

pentru domenii umaniste (octombrie-decembrie 2020) http://www.cncs-nrc.ro/publicatii-

stiintifice/. Revista, înființată în 2005, apare bi-anual în regim open-access și publică contribuții 

originale din domeniile filologice și conexe în limbile engleză, germană, franceză, italiană şi 

spaniolă, ca urmare a unui proces anonimizat de recenzare. Synergy include articole și studii 

teoretice şi practice în domeniile predării şi cercetării asupra limbilor străine şi a disciplinelor 

conexe, limbaje specializate, metodologia predării, lingvistică teoretică și aplicată, studii literare 

și culturale, precum şi prezentări ale unor proiecte şi programe educaţionale mai vaste, recenzii de 

carte și semnale editoriale. 
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Digitalizarea serviciilor oferite de către Direcția Relații Internaționale 

Ca urmare a eforturilor depuse în ultimele trei luni, la nivelul DRI vor fi funcționale, începând cu 

luna februarie 2021, servicii digitalizate oferite studenților și cadrelor didactice din cadrul ASE, 

care vor ușura procese precum realizarea documentelor specifice deplasărilor externe ale cadrelor 

didactice, înscrierea studenților străini la programele de studii ale ASE, precum și derularea 

exclusiv online a procesului de selecție a studenților ASE pentru  mobilități de studiu și plasament 

în cadrul programului Erasmus Plus.  

 

Noi apariții la Editura ASE 

La sfârșitul anului 2020 colecțiile de carte ale Editurii ASE s-au îmbogățit cu două noi apariții care 

contribuie la efortul merituos al celor care și-au dedicat energiile creatoare pentru a dezvălui 

cititorilor de azi și de mâine pagini din trecutul universității noastre, pentru că faptele nescrise și 

neîmpărtășite public nu devin istorie. 

Dacă în prima parte a anului a văzut lumina tiparului volumul 1 din complexa lucrare Monografie 

statistică a Academiei de Studii Economice din București. 100 de promoții de absolvenți, seria a 

continuat, sub coordonarea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, cu apariția celui de-al doilea volum, 

avându-i ca autori pe conf. univ. dr. Emilia Gogu, prof. univ. dr. Dumitru Miron, prof. univ. dr. 

Alexandru Isaic-Maniu și conf. univ. dr. Ion Vorovenci, astfel încât această „radiografie 

cantitativă” cuprinde până la această dată 1170 de pagini, organizate pe 12 capitole tematice. 
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Volumul 1 al Monografiei prezintă documente, date istorice și informații statistice legate de 

apariția, consolidarea și dezvoltarea instituției noastre de învățământ superior și a campusului său 

universitar pe parcursul a trei perioade istorice de referință. În contexte istorice, sociale, politice și 

economice de o mare diversitate, universitatea noastră a găsit formule adecvate de supraviețuire 

(în anii Primului Război Mondial), de reziliență (în anii regimului comunist) și de recuperare a 

identității și dezvoltare calitativă (în anii de după Revoluția din Decembrie 1989). În volum, 

reconstituirea listelor cu personalul didactic face obiectul unui capitol special, prin centralizarea și 

sistematizarea datelor rezultând o listă nominală de 2.259 de cadre didactice titularizate în instituția 

noastră.  

Cel de al doilea volum al Monografiei statistice este dedicat absolvenților, studenților și urmașilor 

acestora. Așa cum afirmă autorii, în decursul existenței sale universitatea noastră a contribuit la 

formarea unui semnificativ nucleu de destine profesionale. Astfel, numărul cumulat al 

absolvenților cu studii universitare de licență a atins cifra de 237.831, din care: 8.515 au absolvit 

în perioada 1918-1948, 85.099 au absolvit în perioada 1948-1989 și 144.217 au absolvit în 

intervalul 1990-2019; numărul absolvenților de programe de masterat din perioada 1995-2019 s-a 

ridicat la 63.026 de persoane, iar cifra absolvenților de studii de doctorat a fost de 5.046, structurat 
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pe cele trei perioade: 156 în intervalul 1913-1948, 917 în perioada 1953-1989, respectiv 3.973 în 

perioada 1990-2019.  

Prin conținutul său, Monografia statistică a Academiei de Studii Economice din București. 100 de 

promoții de absolvenți transmite un triplu mesaj către cititori: este un omagiu adus studenților și 

profesorilor care au animat, în cei peste o sută de ani ai instituției, amfiteatrele, sălile de studiu și 

bibliotecile ei; este o bornă de referință pentru înțelegerea misiunii și responsabilităților 

prezentului; este, mai presus de toate, o chemare adresată generațiilor viitoare de studenți și 

profesori de a cinsti memoria trecutului și de a continua strădania înaintașilor pentru sporirea 

competitivității și atractivității instituției, pentru recunoașterea națională și internațională a valorii 

universității noastre.  

 

O altă apariție editorială este cartea Virgil Madgearu – profesorul, omul cetății, doctrinarul, 

avându-i ca editori pe prof. univ. dr. Dumitru Miron și prof. univ. dr. Mihai Korka și ca autori pe 

Mihail Oprițescu, Grigore Ioan Piroșcă, Liana Badea, 

George Șerban-Oprescu, Andreas Ștefan Stamate, Ion 

Vorovenci și Sorin Dimitriu. Această lucrare reprezintă 

încă una dintre modalitățile prin intermediul cărora se 

asigură transpunerea în practică a misiunii universității 

noastre, canalizarea energiilor sale pozitive, asigurarea 

efectului de sinergie academică și promovarea celei mai 

moderne metodici didactice. Se transmite astfel un mesaj 

că nivelul de excelență la care a ajuns Academia de Studii 

Economice a fost posibil și pentru că, în decursul celor 

107 ani de existență a instituției noastre, peisajul nostru 

academic a fost populat cu personalități profesionale și 

științifice de înaltă cultură, capabile de altruism și mereu 

dedicate lucrului bine făcut. Publicarea acestei cărți s-a 

făcut cu ocazia comemorării a 80 de ani de la asasinarea, la data de 27 noiembrie 1940, a marelui 

cărturar și dascăl al universității noastre și subliniază faptul că organismele de conducere ale ASE 

apreciază cum se cuvine rolul esențial al dascălilor de excepție, posesori ai unui spirit vizionar și 

dedicați ideilor generoase și de mare perenitate.  
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Readucerea în contemporaneitate a unor repere temporale referențiale, fie acestea legate de 

aniversarea unor momente fericite, fie de comemorarea unora mai dureroase, reprezintă prilejuri cu 

care universitatea noastră își resetează o parte din priorități, aduce în atenția membrilor actuali ai 

comunității universitare acumulări de cunoaștere cu efecte de antrenare consistente, contribuie la 

ștergerea prafului uitării, care ar risca să se depună pe filele cele mai valoroase ale istoriei școlii 

românești de economie, afaceri și administrație publică, și creează solide puncte de pornire pentru 

acțiuni viitoare. În această lucrare, Profesorul Virgil Madgearu este prezentat ca o personalitate 

multivalentă a științei, culturii, economiei și a societății românești, așa cum se conturase aceasta în 

perioada de mare efervescență societală specifică perioadei interbelice. Autorii acestei lucrări 

evocatoare a vieții și activității complexei personalități care a fost Virgil Madgearu au abordat 

integrator unele dintre cele mai expresive fațete ale profilului său intelectual și științific, insistând 

asupra unor planuri relevante, cum ar fi: modelul de excelență universitară, doctrinarul, dar și 

creatorul de școală de gândire economică, cetățeanul implicat în decizia politică și în cea 

guvernamentală, spiritul european și reprezentantul valoros al României pe plan internațional. 

Această lucrare a fost publicată în Colecția „Personalități ale ASE” și remisă tuturor membrilor 

Senatului universității. 

 

Ședințe CA online 

 

▪ În data de 20 ianuarie a.c., a avut loc pe platforma Zoom ședința CA, 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 pentru anul 

2020-2021, semestrul al II-lea; nota de fundamentare privind măsurile de gestionare a 

căminelor studențești pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021; nota de 

fundamentare privind reglementarea posibilității de desfățurare online a unor etape în 

cadrul concursurilor didactice - semestrul I, an universitar 2020-2021; metodologia privind 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele postuniversitare 

de formare psihopedagogică, la nivel I și II, anul universitar 2021-2022; metodologia 

privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de 

formare psihopedagogică, anul universitar 2021-2022; numărul de locuri și temele scoase 

la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul 

2021-2022; cuantumul burselor acordate studenților pentru semestrul al II-lea al anului 
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universitar 2020-2021; raportul privind implementarea măsurilor propuse de Direcția TIC 

în urma atacului cibernetic; Raportul de activitate anual al Centrului de Consiliere și 

Orientare în Carieră din  ASE, aferent anului 2020; planul activităților CCOC din ASE 

pentru anul 2021; componența comisiilor de coordonare și examinare în vederea obținerii 

gradului didactic I de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar, seria         

2020-2021; numirea cadrelor didactice universitare în comisiile de examinare a 

candidaților înscriși pentru susținerea colocviului de admitere la gradul didactic 1, seria 

2021-2023; nivelul co-finanțării ASE pentru depunerea de proiecte finanțate din Fondul 

pentru Dezvoltare Instituțională (FDI); rezultatele procesului de evaluare periodică a 

calității personalului didactic din cadrul ASE; aprobarea acordării salariului diferențiat 

unor angajați ai ASE; transformarea unor posturi din structura administrativă; scoaterea la 

concurs a unor posturi din structura administrativă; modificarea calendarului studentului; 

informare privind transmiterea rapoartelor decanilor până la 15.02.2021; informare cu 

privire la organizarea alegerilor pentru ocuparea locurilor vacante la CF, Senat. 

  

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






