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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 7/iulie 2021 

 

Admiterea la programele universitare de licență, masterat și doctorat 

Pe parcursul lunii iulie, ASE a desfășurat concursul de admitere la programele universitare de 

licență, masterat și doctorat. Este al doilea an consecutiv în care admiterea se realizează online. 

Activitățile de promovare a ofertei educaționale pentru cele 12 facultăți ale ASE s-au desfășurat, 

având în vedere contextul epidemiologic, prin derularea campaniilor în mediul online, prin 

outdoor, afișaj stradal, interviuri la televiziuni sau online cu Rectorul ASE și clipuri cu testimoniale 

ale studenților noștri. Au fost concepute și emise permanent mesaje despre etapele concursului, 

atât prin advertoriale online pe cele mai importante portaluri de știri și educație, cât și pe pagina 

site-ului instituțional www.ase.ro și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale universității.  

În timpul Admiterii au fost organizate zilnic întâlniri pe Zoom cu candidații, în cadrul cărora 

studenți voluntari și consilieri de la Serviciul Marketing și Comunicare au discutat despre etapele 

și detaliile procesului de admitere, îndrumând și telefonic, prin call center, viitorii studenți ai ASE. 

Acțiunile de comunicare ale ASE au fost amplu mediatizate pe principalele posturi naționale de 

televiziune: DC News, TVR, DigiTV, Realitatea TV etc. Admiterea s-a finalizat cu un rezultat 

foarte bun: la programele universitare de licență s-au înscris peste 10000 de candidați, un număr 

record pentru universitatea noastră, la masterat -  peste 3600, 174 - la doctorat. Consiliul de 

Administrație al ASE mulțumește tuturor membrilor comunității noastre universitare implicați în 

pregătirea și desfășurarea procesului de admitere – membrilor comisiilor centrale, ai comisiilor de 

înscriere pe facultăți, serviciului de marketing și comunicare, direcției TIC, studenților voluntari, 

personalului administrativ, pentru realizarea cu succes a acestei misiuni atât de importante pentru 

întreaga dinamică a comunității universității noastre.  

Pentru locurile rămase neocupate la toate formele de programe universitare, ASE va organiza o 

sesiune de admitere în luna septembrie, conform calendarului aprobat.  

http://www.ase.ro/
http://www.ase.ro/
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Apariții în mass-media despre ADMITEREA LA ASE 

HOTNEWS 

 Fii student la ASE! 9-16 iulie - ÎNSCRIERI la programele universitare de LICENȚĂ! - 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24892964-fii-student-ase-9-16-iulie-inscrieri-

programele-universitare-licenta.htm 

 Alege un lider! #Alege ASE! 9 iulie - au început ÎNSCRIERILE la programele universitare 

de LICENȚĂ! - https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24908199-alege-lider-alege-ase-9-

iulie-inceput-inscrierile-programele-universitare-licenta.htm 

ZIARE.COM 

 Fii student la ASE! 9-16 iulie - ÎNSCRIERI la programele universitare de LICENȚĂ! - 

https://ziare.com/scoala/universitati/fii-student-la-ase-9-16-iulie-inscrieri-la-programele-

universitare-de-licenta-1688266 

 Alege un lider! #Alege ASE! ADMITERE 2021 la programele universitare de 

MASTERAT și DOCTORAT! - https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-

ase-admitere-2021-la-programele-universitare-de-masterat-si-doctorat-1689399 

 Alege un lider! Alege ASE! Înscrierile la programele universitare de licență de la ASE sunt 

în plină desfășurare! https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-

inscrierile-la-programele-universitare-de-licenta-de-la-ase-sunt-in-plina-desfasurare-

1690133 

ROMÂNIA TV 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24892964-fii-student-ase-9-16-iulie-inscrieri-programele-universitare-licenta.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24892964-fii-student-ase-9-16-iulie-inscrieri-programele-universitare-licenta.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24892964-fii-student-ase-9-16-iulie-inscrieri-programele-universitare-licenta.htm
file:///C:/Users/ioanacalinescu/Downloads/Alege%20un%20lider!%23Alege%20ASE!%209%20iulie%20-%20au%20început%20ÎNSCRIERILE%20la%20programele%20universitare%20de%20LICENȚĂ!
file:///C:/Users/ioanacalinescu/Downloads/Alege%20un%20lider!%23Alege%20ASE!%209%20iulie%20-%20au%20început%20ÎNSCRIERILE%20la%20programele%20universitare%20de%20LICENȚĂ!
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24908199-alege-lider-alege-ase-9-iulie-inceput-inscrierile-programele-universitare-licenta.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24908199-alege-lider-alege-ase-9-iulie-inceput-inscrierile-programele-universitare-licenta.htm
https://ziare.com/scoala/universitati/fii-student-la-ase-9-16-iulie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta-1688266
https://ziare.com/scoala/universitati/fii-student-la-ase-9-16-iulie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta-1688266
https://ziare.com/scoala/universitati/fii-student-la-ase-9-16-iulie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta-1688266
file:///C:/Users/ioanacalinescu/Desktop/Alege%20un%20lider!%23Alege%20ASE!%20ADMITERE%202021%20la%20programele%20universitare%20de%20MASTERAT%20și%20DOCTORAT!
file:///C:/Users/ioanacalinescu/Desktop/Alege%20un%20lider!%23Alege%20ASE!%20ADMITERE%202021%20la%20programele%20universitare%20de%20MASTERAT%20și%20DOCTORAT!
https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-admitere-2021-la-programele-universitare-de-masterat-si-doctorat-1689399
https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-admitere-2021-la-programele-universitare-de-masterat-si-doctorat-1689399
https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-inscrierile-la-programele-universitare-de-licenta-de-la-ase-sunt-in-plina-desfasurare-1690133
https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-inscrierile-la-programele-universitare-de-licenta-de-la-ase-sunt-in-plina-desfasurare-1690133
https://ziare.com/scoala/universitati/alege-un-lider-alege-ase-inscrierile-la-programele-universitare-de-licenta-de-la-ase-sunt-in-plina-desfasurare-1690133
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 Admitere ASE 2021. Pașii pe care trebuie să-i parcurgă viitorii studenți pentru a fi admiși  

https://www.romaniatv.net/admitere-ase-2021-pasii-pe-care-trebuie-sa-i-parcurga-

viitorii-studenti-pentru-a-fi-admisi_5622073.html  

 ADMITERE FACULTATE 2021. Unde se intră cu examen, unde se depune doar dosar - 

https://www.romaniatv.net/admitere-facultate-2021-unde-se-intra-cu-examen-unde-se-

depune-doar-dosar_5639098.html 

BURSA 

 Alege un lider! #Alege ASE! ADMITERE 2021 la programele universitare de 

MASTERAT și DOCTORAT! - https://www.bursa.ro/alege-un-lider-alege-ase-admitere-

2021-la-programele-universitare-de-masterat-si-doctorat-

09257340?fbclid=IwAR1WuQ9uUie4jK_jgDr91VS3U2O9Wa0Z-

CLOgLeLNVJFrJDkgItlRh1CJW4 

ADEVĂRUL  

 Alege un lider! Fii student la ASE! 9-16 iulie - Înscrieri la programele universitare de 

Licență  

https://adevarul.ro/educatie/universitar/alege-lider-student-ase-9-16-iulie-Inscrieri-

programele-universitare-licenta-1_60e4944d5163ec4271d0a225/index.html  

HUNDEDOARA LIBERĂ  

 Înscrieri pentru studii de master la Filiala Deva a ASE București - 23-27 iulie 2021 - 

http://hunedoaralibera.ro/inscrieri-pentru-studii-de-master-la-filiala-deva-ase-bucuresti-

23-27-iulie-2021/ 

ȘTIRILE KANAL D 

 Admitere ASE 2021: Când încep înscrierile. Calendar 

https://www.stirilekanald.ro/admitere-ase-2021-inscrieri-calendar-20156123  

ACCENT MEDIA 

 Înscrieri pentru studii de master la Filiala Deva a ASE București - 23-27 iulie 2021 - 

https://www.accentmedia.ro/inscrieri-pentru-studii-de-master-la-filiala-deva-a-ase-

bucuresti-23-27-iulie-2021/ 

ZIARUL EVENIMENTUL.RO 

https://www.romaniatv.net/admitere-ase-2021-pasii-pe-care-trebuie-sa-i-parcurga-viitorii-studenti-pentru-a-fi-admisi_5622073.html
https://www.romaniatv.net/admitere-ase-2021-pasii-pe-care-trebuie-sa-i-parcurga-viitorii-studenti-pentru-a-fi-admisi_5622073.html
https://www.romaniatv.net/admitere-ase-2021-pasii-pe-care-trebuie-sa-i-parcurga-viitorii-studenti-pentru-a-fi-admisi_5622073.html
https://www.romaniatv.net/admitere-facultate-2021-unde-se-intra-cu-examen-unde-se-depune-doar-dosar_5639098.html
https://www.romaniatv.net/admitere-facultate-2021-unde-se-intra-cu-examen-unde-se-depune-doar-dosar_5639098.html
https://www.romaniatv.net/admitere-facultate-2021-unde-se-intra-cu-examen-unde-se-depune-doar-dosar_5639098.html
file:///C:/Users/ioanacalinescu/Desktop/Alege%20un%20lider!%23Alege%20ASE!%20ADMITERE%202021%20la%20programele%20universitare%20de%20MASTERAT%20și%20DOCTORAT!
file:///C:/Users/ioanacalinescu/Desktop/Alege%20un%20lider!%23Alege%20ASE!%20ADMITERE%202021%20la%20programele%20universitare%20de%20MASTERAT%20și%20DOCTORAT!
https://www.bursa.ro/alege-un-lider-alege-ase-admitere-2021-la-programele-universitare-de-masterat-si-doctorat-09257340?fbclid=IwAR1WuQ9uUie4jK_jgDr91VS3U2O9Wa0Z-CLOgLeLNVJFrJDkgItlRh1CJW4
https://www.bursa.ro/alege-un-lider-alege-ase-admitere-2021-la-programele-universitare-de-masterat-si-doctorat-09257340?fbclid=IwAR1WuQ9uUie4jK_jgDr91VS3U2O9Wa0Z-CLOgLeLNVJFrJDkgItlRh1CJW4
https://www.bursa.ro/alege-un-lider-alege-ase-admitere-2021-la-programele-universitare-de-masterat-si-doctorat-09257340?fbclid=IwAR1WuQ9uUie4jK_jgDr91VS3U2O9Wa0Z-CLOgLeLNVJFrJDkgItlRh1CJW4
https://www.bursa.ro/alege-un-lider-alege-ase-admitere-2021-la-programele-universitare-de-masterat-si-doctorat-09257340?fbclid=IwAR1WuQ9uUie4jK_jgDr91VS3U2O9Wa0Z-CLOgLeLNVJFrJDkgItlRh1CJW4
https://adevarul.ro/educatie/universitar/alege-lider-student-ase-9-16-iulie-Inscrieri-programele-universitare-licenta-1_60e4944d5163ec4271d0a225/index.html
https://adevarul.ro/educatie/universitar/alege-lider-student-ase-9-16-iulie-Inscrieri-programele-universitare-licenta-1_60e4944d5163ec4271d0a225/index.html
http://hunedoaralibera.ro/inscrieri-pentru-studii-de-master-la-filiala-deva-ase-bucuresti-23-27-iulie-2021/
http://hunedoaralibera.ro/inscrieri-pentru-studii-de-master-la-filiala-deva-ase-bucuresti-23-27-iulie-2021/
http://hunedoaralibera.ro/inscrieri-pentru-studii-de-master-la-filiala-deva-ase-bucuresti-23-27-iulie-2021/
https://www.stirilekanald.ro/admitere-ase-2021-inscrieri-calendar-20156123
https://www.accentmedia.ro/inscrieri-pentru-studii-de-master-la-filiala-deva-a-ase-bucuresti-23-27-iulie-2021/
https://www.accentmedia.ro/inscrieri-pentru-studii-de-master-la-filiala-deva-a-ase-bucuresti-23-27-iulie-2021/
https://www.accentmedia.ro/inscrieri-pentru-studii-de-master-la-filiala-deva-a-ase-bucuresti-23-27-iulie-2021/
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 Studenții de la ASE București s-ar putea angaja încă din facultate - 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/invatamant/studentii-de-la-ase-bucure-ti-s-ar-

putea-angaja-inca-din-facultate--217510627.html 

IMPACT.RO 

 Admitere la ASE 2021. Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Studii Economice, 

plus calendarul complet al admiterii - https://www.impact.ro/admitere-la-ase-2021-acte-

necesare-pentru-inscrierea-la-academia-de-studii-economice-plus-calendarul-complet-al-

admiterii-197897.html 

PSNEWS  

 Admitere la ASE 2021. Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Studii Economice, 

plus calendarul complet al admiterii - https://psnews.ro/admitere-la-ase-2021-acte-

necesare-pentru-inscrierea-la-academia-de-studii-economice-plus-calendarul-complet-al-

admiterii-546180/ 

SPOT MEDIA 

 Alege un lider! Fii student la ASE! 9-16 iulie - ÎNSCRIERI la programele universitare de 

LICENȚĂ - https://spotmedia.ro/stiri/educatie/alege-un-lider-fii-student-la-ase-9-16-

iulie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta 

RNEWS.RO 

 Admitere la ASE 2021. Acte necesare pentru înscrierea la Academia de Studii Economice, 

plus calendarul complet - https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/admitere-la-

facultatea-de-economie-teoretica-si-aplicata-din-cadrul-ase-bucuresti/ 

JURIDICE.RO 

 Academia de Studii Economice din București - Admitere 2021 - 

https://www.juridice.ro/739528/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admitere-

2021.html 

TELENEAMT.NET  

 Înscrieri la programul de licență Management organizat de ASE București la Piatra Neamț  

-https://telemneamt.net/inscrieri-la-programul-de-management-organizat-de-ase-

bucuresti-la-piatra-neamt/ 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/invatamant/studentii-de-la-ase-bucure-ti-s-ar-putea-angaja-inca-din-facultate--217510627.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/invatamant/studentii-de-la-ase-bucure-ti-s-ar-putea-angaja-inca-din-facultate--217510627.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/invatamant/studentii-de-la-ase-bucure-ti-s-ar-putea-angaja-inca-din-facultate--217510627.html
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Admitere%20la%20ASE%202021.%20Acte%20necesare%20pentru%20înscrierea%20la%20Academia%20de%20Studii%20Economice,%20plus%20calendarul%20complet%20al%20admiterii
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Admitere%20la%20ASE%202021.%20Acte%20necesare%20pentru%20înscrierea%20la%20Academia%20de%20Studii%20Economice,%20plus%20calendarul%20complet%20al%20admiterii
https://www.impact.ro/admitere-la-ase-2021-acte-necesare-pentru-inscrierea-la-academia-de-studii-economice-plus-calendarul-complet-al-admiterii-197897.html
https://www.impact.ro/admitere-la-ase-2021-acte-necesare-pentru-inscrierea-la-academia-de-studii-economice-plus-calendarul-complet-al-admiterii-197897.html
https://www.impact.ro/admitere-la-ase-2021-acte-necesare-pentru-inscrierea-la-academia-de-studii-economice-plus-calendarul-complet-al-admiterii-197897.html
https://psnews.ro/admitere-la-ase-2021-acte-necesare-pentru-inscrierea-la-academia-de-studii-economice-plus-calendarul-complet-al-admiterii-546180/
https://psnews.ro/admitere-la-ase-2021-acte-necesare-pentru-inscrierea-la-academia-de-studii-economice-plus-calendarul-complet-al-admiterii-546180/
https://psnews.ro/admitere-la-ase-2021-acte-necesare-pentru-inscrierea-la-academia-de-studii-economice-plus-calendarul-complet-al-admiterii-546180/
https://spotmedia.ro/stiri/educatie/alege-un-lider-fii-student-la-ase-9-16-iulie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta
https://spotmedia.ro/stiri/educatie/alege-un-lider-fii-student-la-ase-9-16-iulie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licenta
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/admitere-la-facultatea-de-economie-teoretica-si-aplicata-din-cadrul-ase-bucuresti/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/admitere-la-facultatea-de-economie-teoretica-si-aplicata-din-cadrul-ase-bucuresti/
https://www.juridice.ro/739528/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admitere-2021.html
https://www.juridice.ro/739528/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admitere-2021.html
https://www.juridice.ro/739528/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-admitere-2021.html
https://telemneamt.net/inscrieri-la-programul-de-management-organizat-de-ase-bucuresti-la-piatra-neamt/
https://telemneamt.net/inscrieri-la-programul-de-management-organizat-de-ase-bucuresti-la-piatra-neamt/
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STIRIDINLUME.RO 

 Acte necesare pentru admitere la Academia de Studii Economice 2021. Vezi calendarul 

complet al examenelor - https://www.stiridinlume.ro/stiri/stiri-sociale/acte-necesare-pentru-

admitere-la-academia-de-studii-economice-2021-vezi-calendarul-complet-al-examenelor-

39542.html  

PLAYTECH.RO 

 Admitere la ASE 2021. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere și cum arată 

calendarul examenelor - https://playtech.ro/stiri/admitere-la-ase-2021-care-sunt-actele-

necesare-dosarului-de-inscriere-si-cum-arata-calendarul-examenelor-353885  

ZCH NEWS 

 Începe înscrierea pentru ASE la centrul din Piatra Neamț - https://zch.ro/incepe-inscrierea-

pentru-ase-la-centrul-din-piatra-neamt/?utm_medium=Feed&utm_source=Syndication  

MONEY 

 Admitere ASE 2021: documente necesare, acte, perioada de înscriere, calendarul 

examenelor - https://www.money.ro/admitere-ase-2021-documente-necesare-acte-

perioada-de-inscriere-calendarul-examenelor/  

GAZETA DÂMBOVIȚEI 

 Admitere la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată din cadrul ASE București -  

https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/admitere-la-facultatea-de-economie-teoretica-

si-aplicata-din-cadrul-ase-bucuresti/ 

MEDIAFAX 

 http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=15218 

 

Participarea ASE la evaluarea programului de Masterat în administrație publică al 

IDHEAP, Lausanne, Elveția 

În zilele de 1 și 2 iulie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații 

internaționale, a participat în calitate de expert al European Association for Public Administration 

Accreditation la evaluarea programului de Masterat în administrație publică al IDHEAP, 

Lausanne, Elveția. 

https://www.stiridinlume.ro/stiri/stiri-sociale/acte-necesare-pentru-admitere-la-academia-de-studii-economice-2021-vezi-calendarul-complet-al-examenelor-39542.html
https://www.stiridinlume.ro/stiri/stiri-sociale/acte-necesare-pentru-admitere-la-academia-de-studii-economice-2021-vezi-calendarul-complet-al-examenelor-39542.html
https://www.stiridinlume.ro/stiri/stiri-sociale/acte-necesare-pentru-admitere-la-academia-de-studii-economice-2021-vezi-calendarul-complet-al-examenelor-39542.html
https://playtech.ro/stiri/admitere-la-ase-2021-care-sunt-actele-necesare-dosarului-de-inscriere-si-cum-arata-calendarul-examenelor-353885
https://playtech.ro/stiri/admitere-la-ase-2021-care-sunt-actele-necesare-dosarului-de-inscriere-si-cum-arata-calendarul-examenelor-353885
https://zch.ro/incepe-inscrierea-pentru-ase-la-centrul-din-piatra-neamt/?utm_medium=Feed&utm_source=Syndication
https://zch.ro/incepe-inscrierea-pentru-ase-la-centrul-din-piatra-neamt/?utm_medium=Feed&utm_source=Syndication
https://www.money.ro/admitere-ase-2021-documente-necesare-acte-perioada-de-inscriere-calendarul-examenelor/
https://www.money.ro/admitere-ase-2021-documente-necesare-acte-perioada-de-inscriere-calendarul-examenelor/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/admitere-la-facultatea-de-economie-teoretica-si-aplicata-din-cadrul-ase-bucuresti/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/admitere-la-facultatea-de-economie-teoretica-si-aplicata-din-cadrul-ase-bucuresti/
http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=15218
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Biblioteca ASE a redeschis sălile de lectură și împrumut  

Biblioteca a asigurat utilizatorilor acces la colecții și servicii în sălile de lectură în 

condițiile Ghidului de utilizare a bibliotecii, elaborat în conformitate cu măsurile și prevederile 

în vigoare, impuse de situația epidemiologică actuală.  

 

 

Noi victorii ale echipei CSU ASE  

 

 Echipa CSU ASE - câștigătoarea locului I la Cupa Aron Cotruș 

 
În perioada 2-4 iulie a.c, CSU ASE, reprezentat de perechea Chirea Alexandru și Debrezeni 

Roland, a câștigat locul I la prima ediție a Cupei Aron Cotruș - cadeți, organizată sub egida 

Federației Române de Volei. Cu această ocazie, perechea s-a calificat pentru competiția de la 

Campionatul Național de cadeți din perioada 22-25.07 de la Timișoara. Felicitări! 

 
 

 

 Echipa de fotbal-tenis câștigă Cupa României la triplu masculin 

În perioada 2-4 iulie s-a desfășurat la Mamaia Cupa României la fotbal-tenis. CSU ASE a fost 

reprezentată la această competiție de o singură echipă cu următoarea componență: Dulceață Victor, 
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Cârstea Adrian, Nacu Florin, Udrea Răzvan. Jucătorii noștri au dominat turneul de triplu masculin, 

cucerind fără mari emoții locul I. Felicitări! 

  

 

 

Participarea ASE București la ERACON 2021- Erasmus Congress and Exhibition 2021 

În perioada 5-9 iulie a.c., universitatea noastră a fost reprezentată, prin Demeter Christine – șef 

birou Erasmus+, la Congresul și Expoziția Eramsus ERACON 2021, eveniment organizat de 

către European Association of Erasmus Coordinators. Evenimentul a fost găzduit de 

Universitatea de Economie din Varna, Bulgaria și a reprezentat un cadru de dezbatere a 

provocărilor noului program Erasmus Plus precum și de stabilire de noi contacte cu Universități 

din Europa.  

 

Restaurarea picturii murale din Aula Magna a Palatului ASE 

În data de 7 iulie a.c., ASE, reprezentată de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a încheiat 

Parteneriatul strategic cu puternicul dezvoltator imobiliar One United Properties, reprezentat de 

cofondatorul său, domnul Andrei Diaconescu, Managing partner. One United Properties va 

sponsoriza integral restaurarea celebrei picturi murale „Istoria negoțului românesc", pictată de 

Cecilia Cuțescu Storck, acum 88 de ani, pe peretele de 100 mp din Aula Magna a ASE. Prin 

importanța și valoarea acestei sponsorizări One United Properties devine primul partener platinum 

al ASE. Urăm succes acestei colaborări între o mare universitate de stat și un important nume al 

mediului de afaceri din România!  
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Restaurarea frescei din Aula Magna a ASE va începe în luna septembrie a acestui an. Timp de 6 

luni, cinci specialiști în domeniu vor lucra la refacerea frescei, coordonați de reputatul specialist, 

prof. univ. dr. Maria Dumbrăvician de la Universitatea Națională de Arte București, 

Departamentul Conservare și Restaurare.  

 

 
 

 

Workshop privind acreditarea internațională  

În perioada 8-9 iulie a.c., universitatea noastră a primit vizita prof. univ. dr. Babak Mehmanpazir, 

prodecan cu acreditarea internațională și management strategic al EM Strasbourg Business School, 

Franța, care a susținut un workshop pe tema eligibilității ASE pentru procesul de acreditare 

internațională AACSB, la care au participat membrii echipei de acreditare internațională ai ASE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizita delegației ASEM  

În data de 12 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a primit vizita delegației 

Academiei de Științe Economice din Moldova, condusă de prof. univ. dr. hab. Grigore 
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Belostecinic, Rectorul ASEM. A fost discutat stadiul cooperării bilaterale în cadrul Acordului de 

parteneriat strategic existent, principalele provocări pe care cele două universități le-au trăit de la 

debutul pandemiei COVID-19 și au fost analizate principalele direcții de cooperare pentru viitorul 

apropiat. Delegația ASEM s-a aflat în universitatea noastră pentru o săptămână, ocazie cu care au 

avut loc întâlniri bilaterale cu membrii CA al ASE, schimb de bune practici în domeniile relațiilor 

economice internaționale, statistică și cibernetică, drept, marketing educațional.  

. 

 
 

 

„Good Governance and Institutional Resilience” 

În data de 12 iulie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, 

a participat la Conferința „Good Governance and Institutional Resilience”, organizată de ASE în 

cadrul proiectului Erasmus+ TERRAGOV – „Teaching Institutional Resilience and Prompt 

Reaction to Crisis: Good Governance Experiences in Europe”. La eveniment au fost prezenți în 

calitate de speakeri Dr. Raed Arafat, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne, Elena Tudose, 

Secretar de stat, Guvernul României, Georgian Ion Ghervasie, director comunicare, Senatul 

României,  prof. univ. dr. José Manuel Ruano și Dr. Aída Díaz-Tendero de la Universitatea 

Complutense din Spania, conf.univ.dr. Taurimas Valys de la Universitatea din Vilnius, Lituania și 

conf. univ. dr. Ivana Načinović Braje, FEB Zagreb.  
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Reuniune virtuală cu reprezentanții Nottingham University Business School, Marea Britanie 

În data de 15 iulie a.c.,  prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, 

împreună cu prof. univ. dr. Mirela Bardi din cadrul programului de masterat EDURES, au avut o 

întâlnire online cu prof. Jimmy Huang și doamna Prof. Mihaela Kelemen din cadrul Nottingham 

University Business School, în cadrul căreia au fost analizate oportunitățile reciproce pe care le 

poate aduce încheierea unui acord de cooperare între cele două universități.  

 

Felicitări echipei de Robotică a României! 

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, s-a întâlnit cu asist. univ. dr. Ionuț Valentin Panea 

de la Facultatea de Asigurări, Bănci și Burse de Valori, coordonatorul echipei de Robotică a 

României, câștigătoarea Campionatului Internațional (16-17 iulie, Chicago, SUA). Rectorul ASE 

l-a felicitat pe asist. univ. dr. Ionuț Valentin Panea pentru activitatea sa și pentru locul I, obținut 

pentru prima dată în ultimii 30 de ani de către o altă echipă decât aceea a Statelor Unite ale 

Americii, și a făcut propunerea ca activitatea echipei să fie inclusă în cadrul Clubului Sportiv 

Universitar ASE, urmând a fi susținută prin dipsonibilitățile logistice și financiare ale ASE și ale 

partenerilor săi strategici.  Câțiva dintre membrii echipei și, desigur, robotul câștigător au vizitat 

ulterior ASE și s-au întâlnit cu prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector cu relațiile cu 

mediul economico-social și viața studențească, Adrian Iacobini, director CSU ASE și conf. univ 

dr. Florina Mohanu, director de marketing și comunicare al ASE. Consiliul de Administrație a 

decis în ședința sa alocarea unui spațiu pentru desfășurarea activității echipei și alte stimulente 

pentru aceasta. 
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Șantierul Piața Romană nr. 7 

Lucrările la viitoarele spații de învățământ și de cercetare pentru studenții și cadrele didactice ale 

ASE, precum și acelea de restaurare a Casei Nanu Muscel, se desfășoară conform termenelor 

stabilite. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și membri ai echipei de conducere discută 

săptămânal, la fața locului, problemele de dinamică a șantierului. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ASE este singura universitate din Romania prezentă în clasamentul World`s Universities 

with Real Impact (WURI) 2021 

ASE a fost inclusă în WURI 2021 al celor mai inovative universități din lume pe următoarele 

poziții: 

- Locul 37 în rândul universităților cu impact real în ceea ce privește spiritul antreprenorial; 

- Locul 40 în rândul universităților cu impact real în realizarea de aplicații pentru industrie; 

- Locul 51-100 în rândul universităților cu impact real în ceea ce privește managementul 

crizelor; 

- Locul 101-200 în rândul universităților cu impact real la nivel mondial; 
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ASE este singura universitate din România prezentă în acest clasament, conceput pentru a 

evidenția și aprecia eforturile universităților în crearea unei forțe de muncă aliniată la cerințele în 

creștere ale societății contemporane. Clasamentul World`s Universities with Real Impact are o 

abordare diferită față de clasamentele tradiționale și evaluează universitățile pe baza conceptelor 

noi, cum ar fi gradul de inovare, promovarea antreprenoriatului, responsabilitatea și gestionarea 

crizelor. 

 

 

Vizita în ASE a delegației Universității Globis din Japonia 

În perioada 19-23 iulie a.c., o delegație a partenerului universității noastre din Japonia, respectiv 

Universitatea Globis din Tokyo, formată din prof. Tajiri Fumiaki și prof. Cristian Vlad, a 

desfășurat activități specifice de cooperare academică, în baza acordului de cooperare 

instituțională în cadrul programului Erasmus+.   
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CSU ASE campioană națională la volei pe plajă-U17 

În perioada 22-25 iulie 2021, la Timișoara, au avut loc Campionatele Naționale de cadeți U17, 

competiție la care CSU ASE a obținut titlul de Campioană Națională la feminin, mulțumită echipei 

Hododi Ioana & Miu Ioana și s-a clasat pe locul 5 la masculin. 

              

 

ASE în clasamentul internațional Webometrics - Ranking Web of Universities 

Academia de Studii Economice din București a fost clasată pe a cincea poziție în România (din 99 de 

instituții evaluate) și pe locul 1375 în lume (dintr-un total de aproape 12.000 de instituții) în cel mai 

recent clasament Webometrics. Clasamentul este dedicat reflectării poziției universității în mediul 

online, pe baza evaluării cu acuratețe a activităților desfășurate. Prin urmare, criteriile care se iau în 

considerare sunt impactul din mediul online (numărul total de linkuri externe pe care domeniul web al 

universităţii le primeşte de la terţe părţi), prezenţa online (poziţia în motoarele de căutare şi vizibilitatea 

globală pe Internet), deschiderea (numărul total de documente publicate pe site-uri dedicate, conform 

Google) şi excelenţa (calitatea articolelor ştiinţifice publicate în jurnale internaţionale cu impact 

ridicat, aflate în primele 10% cele mai citate într-un anumit domeniu). Ierarhizarea din cadrul acestui 

top este realizată pe baza datelor web accesibile publicului şi rezultatele sunt făcute publice în lunile 

ianuarie şi iulie, în fiecare an. Felicitări tuturor celor care, prin activitatea dânșilor, au contribuit la 

obținerea acestui rezultat! 
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Echipa ASE - CIG câştigă etapa regională a IMA Student Case Competition 

Echipa Spicy Consultants de la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a 

reprezentat ASE în concursul 2021 Student Case Competition, organizat de către Institute of 

Management Accountants din Statele Unite ale Americii, și a câştigat faza de semifinală la 

nivelul Europei, reprezentând continentul în finala organizată în iulie 2021. Soluţia oferită de 

echipa ASE a fost declarată câştigătoare în urma analizei a 40 de soluţii de pe întreg continentul. 

Echipa a fost compusă din Cristina Bivol şi Hadeel Zaino (anul 1, masterat Contabilitate, Audit şi 

Informatică de Gestiune, cu predare în limba engleză) şi Roxana Enache şi Nermin Sharbek (anul 

2, masterat Contabilitatea afacerilor în limba engleză) şi a fost coordonată de către prof. Cătălin 

Albu, Departamentul Contabilitate şi Audit. Felicităm întreaga echipă pentru reuşita şi le urăm 

succes pentru o carieră profesională excepţională! 

 

 

 

https://cig.ase.ro/blog/2021/07/01/echipa-cig-castiga-etapa-regionala-a-ima-student-case-competition/
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Participări la evenimente internaționale în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională 

CNFIS-FDI-2021-0392 

În cursul lunii iulie a.c., în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională FDI „Consolidarea unui 

proces de internaționalizare rezilient și sustenabil al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

cu impact pe piaţa educaţională internaţională”, au fost realizate următoarele activități: 

- participarea lect. dr. Popovici Oana și asist. dr. Benchea Laura la „QS Europe 2021 

Conference and Exhibition”, eveniment online desfășurat în perioada 7-8 iulie a.c.; 

- participarea lect. dr. Mina-Raiu Laura și lect. dr. Ploae Cătălin  la „THE University Impact 

Forum: Health & Well-being”, eveniment online desfășurat în perioada 7-8 iulie a.c. 

  

Ședințe CA  

 

 În data de 5 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: încheierea unui acord de parteneriat strategic cu One United 

Properties S.A.; încheierea unui contract de sponsorizare cu One United Properties S.A., 

având ca obiectiv restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, 

constând în realizarea lucrării de conservare-restaurare a picturii murale „Istoria negoțului 

românesc” realizată de Cecilia Cuțescu Storck în interiorul Aulei Academiei de Studii 

Economice din București; modificarea comisiilor de admitere; contractele civile pentru 

activităţi cu caracter ocazional (admitere la studii universitare – sesiunile iulie şi 

septembrie 2021, licenţă, masterat şi doctorat) şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute 

de art. 7 punctul 1 din Codul fiscal - Legea nr. 227/2015; rezultatele procesului de evaluare 

periodică a calităţii personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti; acordarea salariului diferențiat unor angajați, transformarea unor posturi din 

structura administrativă; transferuri din structura administrativă; scoaterea la concurs a 

unor posturi din structura administrative, alte probleme curente. 

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

aprobate următoarele puncte: modificarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea admiterii la studiile postdoctorat, an universitar 2021-2022; calendarul 

finalizării programului postdoctoral de cercetare avansată din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București; comisia de evaluare a lucrărilor finale la programele 
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postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea septembrie 2021; lista cu temele proiectelor 

de cercetare postdoctorală, propuse pentru sesiunea de admitere la studii universitare de 

postdoctorat 2021-2022; suplimentarea comisiei tehnice pentru admiterea la doctorat, 

sesiunea  iulie 2021; acordarea calității de membru al Școlii doctorale Administrarea 

Afacerilor, pentru lect. univ. dr. Bușu Mihail, cadru didactic titular în cadrul 

Facultății Administrare Afacerilor cu predare în limbi străine; rezultatele procesului de 

evaluare periodică a calităţii personalului didactic din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti; solicitarea prof. univ. dr. Alpopi Cristina de a se retrage din 

comisia de admitere în care avea calitatea de membru; nota de 

Fundamentare  privind  Bugetul de Venituri și Cheltuieli  aferent anului 2021, alte 

probleme curente. 

 În data de 21 iulie a.c., a avut loc în Aula Magna ședința CA aferentă lunii iulie, în cadrul 

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

activității din cadrul ASE, în anul universitar 2021-2022; rezultatele concursurilor 

didactice pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a posturilor scoase la concurs, 

semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021; rezultatele concursurilor didactice pentru 

ocuparea pe perioadă determinata a posturilor scoase la concurs, semestrul al II-lea, anul 

universitar 2020-2021; solicitările de menținere a calității de titular, în anul universitar 

2021-2022, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate; modelele tip pentru 

contractele de școlarizare și a actelor adiționale pentru anul universitar 2021-2022; 

delegarea atribuțiilor de semnare a contractelor de școlarizare și a actelor adiționale pentru 

anul universitar 2021-2022; înființarea programului de masterat Antreprenoriat, forma de 

învățământ cu frecvență – limba engleză și a planurilor de învățământ, promoția 2022-

2024, propuse de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine; 

demararea procedurii de încadrare în domeniul Administrarea afacerilor, a programului de 

masterat Antreprenoriat, forma de învățământ cu frecvență – limba engleză, care se va 

organiza în București, precum și înscrierea în RNCIS; acordarea unei reduceri de 2500 de 

euro la taxa de școlarizare pentru studenții înscriși la programul de studii universitare de 

masterat MBA româno-canadian, anul universitar 2021-2022; modificarea Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în 

cadrul ASE; cererea doamnei Boitan Justina Alina de a deveni membru al Școlii Doctorale 
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Finanțe; cererea doamnei Brașoveanu Mihaela Laura de a deveni membru al Școlii 

Doctorale Finanțe; cererea doamnei Gherghina Liliana Nicoleta de a deveni membru al 

Școlii Doctorale Finanțe; cererea doamnei Stoian Andreea Maria de a deveni membru al 

Școlii Doctorale Finanțe; cererea domnului Negrei Costel de a deveni membru al Școlii 

Doctorale Economie II; cererea doamnei Dracea Raluca de a deveni membru al Școlii 

Doctorale Economie II; cererea doamnei Georgiana Oana Stănilă de a deveni membru al 

Școlii Doctorale Contabilitate; cererea doamnei Dascălu Cornelia de a deveni membru al 

Școlii Doctorale Contabilitate; cererea doamnei Jora Octavian-Dragomir de a deveni 

membru al Școlii Doctorale Economie și Afaceri Internaționale;  aprobarea alocării unui 

loc la buget, fără bursă, cu frecvență redusă, de la Școala Doctorală Finanțe, la Școala 

Doctorală Economie I, studentei Ene G. Cristina-Mariana; metodologia privind finalizarea 

studiilor postdoctorale de cercetare avansată; modificarea privind politica de Securitate IT 

din ASE; modificarea comisiei de licență și masterat (MAN, CSIE, ETA); acordarea de 

burse din fonduri proprii studenților care s-au implicat activ în procesul de admitere la 

studiile universitare de licență, anul universitar 2021; acordarea de burse din fonduri proprii 

studenților care s-au implicat activ în procesul de admitere la studiile universitare de 

masterat și doctorat, anul 2021; modificarea componenței serviciului de cazare studenți; 

aprobarea comisiei de cazare; aprobarea comisiei de monitorizare și afizare a rezultatelor 

cazării; modificarea structurii organizatorice de educație și cercetare și a structurii 

organizatorice a serviciilor tehnico-administrative din cadrul ASE; modificarea 

regulamentului de organizare și funcționare a ASE; aprobarea transformării unor posturi 

din structura administrativă; aprobarea transferării unor posturi din structura 

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

procesului de evaluare periodică a calității personalului didactic din ASE;  acordarea 

salariului diferențiat unor angajați ASE; analiza memoriului studenților facultății FABBV 

privind organizarea unei sesiuni de reexaminare la materia Ingineria financiară; informare 

privind concluziile Raportului comisiei de analiză și verificare a impactului atacului 

cibernetic din 2-3 octombrie 2020 asupra sistemului informatic SIMUR; informare cu 

privire la demersurile de preluare în administrare a imobilului situat în Calea Griviței nr. 

2-2A, sector 1; informare cu privire la situația preluării Institutului de Cercetare și 

Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci 
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Fundulea; informare cu privire la programul de studii postuniversitare în Managementul 

strategic al ospitalității; informare privind gradul de realizare a criteriilor CNATDCU; 

informare cu privire la gradul de satisfacție a studenților  QAFIN; pregătirea vizitei 

ARACIS pentru evaluarea IOSUD și a școlilor doctorale; informare privind stadiul 

proiectelor de investiții; alte probleme curente.  

 

  

 

 În data de 26 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia a fost supus dezbaterii 

spre aprobare alocarea unui loc cu finanțare de la buget, fără bursă, cu frecvență redusă, de 

la Școala doctorală Cibernetică și Statistică Economică, domeniu prioritar de dezvoltare, 

la Școala doctorală informatică economică – domeniu prioritar de dezvoltare, sesiunea iulie 

2021. 

 În data de 29 iulie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: prelungirea transferurilor și reînmatriculărilor studenților 

până la data de 10.09.2021; inițierea proiectului „Studiu privind clasificarea ocupațiilor din 

România”- prof. univ. dr. Adriana Ana Maria Davidescu; inițierea proiectului 

„EmpoweriNg vulnerABLe communities to adopt ClimatE Neutral behaviours 

(ENABLE)” - prof. univ. dr. Mihai Daniel Roman; inițiera proiectului „Rolul biomasei în 

conservarea mediului, dezvoltare rurală și reziliența fermelor agricole - Analiza cost-

beneficiu privind cultivarea materiei vegetale specifice biomasei” - conf. univ. dr. Simona 

Roxana Pătărlăgeanu; inițierea proiectului „Jobscape Skills Research – Automotive and 

Oil&Gas Lot I (Data Gathering) & II (Data Analysis)”- conf. univ. dr. Roxana Voicu-

Dorobanțu; înființarea secției de Oină în cadrul Clubului Sportiv Universitar A.S.E. 

București; solicitarea doamnei Sim M. Dorela (Nemțeanu), absolventă a Facultății CIG din 

cadrul ASE, promoția 1997, de a sustine examenul de finalizare a studiilor  universitare de 
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licență, la Universitatea Spiru Haret; scutirea de la plata taxei de arhivare a Certificatului 

de absolvire a cursului postuniversitar  Managementul Strategic al Hospitalității- promoția 

2019; transformarea unor posturi din structura administrativă; scoaterea la concurs a unor 

posturi din structura administrativă. 

 

 

 

Dragi colegi,  

Încheiem un an universitar care ne-a solicitat foarte mult psihic și fizic. Știu că nu a fost simplu 

pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Cu atât mai mult apreciez și vă mulțumesc pentru efortul 

depus, astfel încât rezultatele noastre să fie la înalțimea prestigiului Academiei de Studii 

Economice din București și a potențialului nostru. Am ieșit cu bine, sănătoși, echilibrați și uniți 

și din această provocare, al doilea an la rând. Studenții noștri ne-au fost buni parteneri în 

această încercare și îi felicit pentru maturitatea și dedicația lor. Simt că această perioadă ne-a 

unit și mai mult și ne-a ajutat să ne cunoaștem mai bine.  

Am avut un concurs de admitere foarte bun, cu cel mai mare număr de candidați înscriși, 

raportat la totalul celor care au absolvit bacalaureatul. Este o mare bucurie și o încununare a 

acestui an universitar, pentru care felicit din suflet pe fiecare membru al comunității noastre și 

pe toți împreună, ca pe o familie profesională și de suflet.  
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A sosit momentul să ne retragem, împreună cu cei dragi, și să încercăm să ne refacem energia 

și entuziasmul de a reveni împreună în universitate. Este perioada în care trebuie să ne ocupăm 

de odihnă și de sănătate și să ne bucurăm de ceea ce avem mai de preț: familia și prietenii.  

Vă doresc, dragi colegi, o vacanță reconfortantă, liniștită și cu sănătate pentru dumneavoastră 

și pentru toți cei dragi!  

Aștept, cu plăcere, să ne revedem la toamnă.  

 

Cu drag,  

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație  

 






