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„Admis la ASE 2021!” - întâlniri săptămânale online
Pe tot parcursul lunii iunie, în fiecare miercuri, începând cu ora 17.00, ASE, prin USASE și
Serviciul Marketing și Comunicare, a desfășurat întâlniri săptămânale online cu candidații la
programele universitare de licență sub genericul „Admis la ASE 2021!” Candidații au avut
posibilitatea să adreseze întrebări în legătură cu tot ce îi interesează despre perspectivele
profesionale oferite de ASE, Admiterea 2021, viața de student și oportunitățile de dezvoltare
personală pentru absolvenții ASE. Mulțumim tuturor reprezentanților ASE și USASE pentru
această activitate!

Campania de promovare în vederea Admiterii la programele universitare de licență
În luna iunie a.c., ASE a desfășurat campania de informare a candidaților prin mijloace variate
- materiale outdoor pe prismele stradale din fața clădirii Eminescu, articole în cele mai importante
portaluri de știri, clipuri cu testimoniale ale studenților de la cele 12 facultăți, afișaj stradal la
intrările în clădirile ASE și broșuri tematice, materiale informative în format electronic. ASE a
lansat aplicația https://inscriere.ase.ro/ prin intermediul căreia candidații își pot deschide cont în
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vederea înscrierii și parcurgerii etapelor concursului de admitere la programele universitare de
licență, pentru o prelucrare mai rapidă a datelor și scurtarea procesului de înscriere.

Apariții în campania de presă
HOTNEWS
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24833473-admis-ase-2021.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24860926-admitere-ase-2021-programele-studiiuniversitare-licenta-admiterea-ase-este-tot-mai-aproape-9-16-iulie-inscrieri-programeleuniversitare-licenta.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24878753-pregatesti-devii-student-alege-ase.htm
ZIARE.COM
https://ziare.com/scoala/universitati/admis-la-ase-2021-1681004
https://ziare.com/scoala/universitati/admitere-ase-2021-la-programele-de-studii-universitare-delicenta-1685003
https://ziare.com/scoala/universitati/te-pregatesti-sa-devii-student-alege-ase-1687675
DC NEWS
https://www.dcnews.ro/admis-la-ase-2021_823409.html
https://www.dcnews.ro/te-pregatesti-sa-devii-student-alege-ase_825893.html
ADEVĂRUL
https://adevarul.ro/educatie/universitar/tepregatesti-devii-studente-alege-ase1_60d80daa5163ec427180a5a1/index.html
ROMANIA TV
https://www.romaniatv.net/admitere-ase-2021-la-programele-de-studii-universitare-delicenta_5555728.html
EVZ.RO
https://evz.ro/admitere-ase-2021-la-programele-de-studii-universitare-de-licenta.html
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ECONOMICA.NET
https://www.economica.net/admitere-ase-2021-la-programele-de-studii-universitare-delicenta_515908.html
NEWSLIST
https://newslist.ro/admitere-ase-2021-la-programele-de-studii-universitare-de-licenta/
PROTV
https://stirileprotv.ro/educatie/universitatile-pregatesc-admiterea-peste-tot-in-tara-in-mare-partese-tine-seama-doar-de-nota-la-bac.html
REALITATEA TV
https://stirileprotv.ro/educatie/universitatile-pregatesc-admiterea-peste-tot-in-tara-in-mare-partese-tine-seama-doar-de-nota-la-bac.html
TVR
http://stiri.tvr.ro/universita--ile-se-pregatesc-de-admitere--simulare-de-examen-la-politehnicabucure--ti_886490.html#view
CRITERIUL NATIONAL
https://www.criteriul.ro/admitere-ase-2021-la-programele-de-studii-universitare-de-licentaadmiterea-la-ase-este-tot-mai-aproape-9-16-iulie-inscrieri-la-programele-universitare-de-licentaeducatie/
ZIARE.LIVE
https://www.ziarelive.ro/stiri/admitere-ase-2021-la-programele-de-studii-universitare-delicenta.html
DOBROGEA NEWS
https://www.dobrogeanews.ro/academia-de-studii-economice-din-bucuresti-scoate-la-concurs50-de-locuri-la-programul-universitar-de-licenta-oferit-la-centrul-de-invatamant-la-distanta-dela-tulcea/
CENTRUL DE PRESĂ
http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/academia-de-studii-economice-din-bucurestiscoate-la-concurs-50-de-locuri-la-programul-universitar-de-licenta-oferit-la-centrul-deinvatamant-la-distanta-de-la-tulcea
PAUZA DE ȘTIRI
https://www.pauzadestiri.ro/2021/06/admitere-ase-2021-la-programele-de-studii-universitare-delicenta-admiterea-la-ase-este-tot-mai-aproape-9-16-iulie-inscrieri-la-programele-universitare-delicenta/
Conferința internațională BASIQ
În perioada 3-5 iunie a.c., s-a desfășurat, în format virtual, cea de-a 7-a ediție a Conferințelor
internaționale BASIQ asupra noilor tendințe către afaceri și consum durabile. Alături de partenerii
instituționali permanenți - Facultatea de Business și Turism, Revista Amfiteatru Economic și
Asociația pentru Inovare și Calitate în Afaceri Sustenabile BASIQ - la organizarea și desfășurarea
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ediției din acest an au avut o contribuție deosebită Departamentul de economie din cadrul
Universității din Foggia, Italia, și Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul
ASE. Participanții au fost salutați de către prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului
Universitar, Pierpaolo Limone, Rector al Universității din Foggia, prof. univ. dr. Alina Dima,
prorector cercetare știintifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr. Mirela Stoian, decan al
Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului și prof. univ. dr. Gabriela Țigu, decan al
Facultății de Business și Turism. La conferință au fost prezentate 118 lucrări cu peste 180 de autori
din 13 țări. Un interes deosebit au suscitat prezentările personalităților științifice invitate în calitate
de keynote speaker: Donald Huisingh, Profesor Emerit al Universității din Tennessee, SUA, Hugo
Hollanders, cercetător senior la UNU-MERIT - Universitatea din Maastricht, Olanda, Zenon
Foltinowicz, profesor al Universității din Poznan, Polonia și Marco Platania, profesor al
Universității din Catania, Italia.

Sesiuni de instruire online pentru accesarea platformelor Audit Analytics și CEEOL
În vederea susținerii proceselor de cercetare și documentare, desfășurate de membrii comunității
noastre academice, Biblioteca a achiziționat noi servicii de baze de date, conținut specializat,
diversificând oferta de resurse electronice disponibile în cadrul ASE. Pentru valorificarea
corespunzătoare a acestor resurse info-documentare, Biblioteca ASE a continuat și în luna iunie
seria sesiunilor de instruire online pentru accesarea resurselor electronice. În data de 3 iunie a.c.,
Biblioteca ASE

a organizat o sesiune de instruire online pentru accesarea platformei

specializate Audit Analytics de prezentare a modalităților de accesare a platformei și de
identificare a informațiilor și datelor din domeniul audit pentru circa 150000 de audituri active și
peste 10000 de firme de contabilitate. Sesiunea s-a bucurat de participarea cadrelor didactice și a

4

CA ‒ Buletin informativ nr. 6/iunie 2021

studenților care au fost astfel familiarizați cu accesarea platformei Audit Analytics,
Modulul Audit & Compliance, resursă utilă specialiștilor din aria financiar-contabilă, juridică,
asigurări, reglementări, investiții.
O altă sesiune de instruire online a fost organizată de Biblioteca ASE și Central and Eastern
European Online Library (CEEOL) în data de 9 iunie a.c. Sesiunea pentru accesarea bazei de date
a fost susținută de trainer Iulian Țanea, Head of Communications CEEOL, și s-a bucurat în
principal de participarea cadrelor didactice interesate de facilitățile în ceea ce privește indexarea
publicațiilor în CEEOL, precum și de modalitățile de accesare a celor aproximativ 2.400 de titluri
de reviste SSH (Social Sciences and Humanities) și peste 5.000 eBooks.

Rectorul ASE la Conferința Internațională „Riscul în Economia Contemporană”
În data de 4 iunie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la cea de-a XXII-a
ediție a Conferinței Internaționale „Riscul în Economia Contemporană”, desfășurată online,
organizată de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din Galați în parteneriat cu AFER. Speaker în cadrul festivității de deschidere,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor s-a referit la necesitatea de a asigura continuarea cercetării prin
conferințe și seminarii online, la importanța activității de cercetare ca reper în evaluarea
academică, la dezvoltarea de noi parteneriate științifice în vederea obținerii unor poziții tot mai
bune în clasamentele internaționale.

Reuniune online în domeniul internaționalizării
În data de 4 iunie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale,
a avut o reuniune de lucru online cu Excelența Sa Marius-Gabriel Lazurca, Ambasador
Extraordinar și Plenipotențiar al României în Statele Unite ale Mexicului și America
Centrală. În cadrul reuniunii au fost evidențiate oportunitățile pe care regiunea Americii Centrale
le oferă procesului de dezvoltare internațională a ASE, fiind trecut în revistă potențialul de
cooperare academică între universitatea noastră și universități de prestigiu din Mexic și America
Latină pentru noi contacte academice.
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Sesiunea studențească de vară
Începând cu 7 iunie a.c., a avut loc evaluarea cunoștințelor în cadrul sesiunii de vară, desfășurată
online. Apreciem efortul depus de către corpul nostru profesoral și de studenți pentru desfășurarea
în bune condiții a acestei importante activități. Sincere felicitări tuturor pentru rezultatele obținute!

ASE la şcoală de vară în domeniul Blockchain la Universitatea Ovidius din Constanţa
În perioada 7 iunie - 30 iulie a.c., Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC), ASE şi TalTech
University din Estonia organizează prima şcoală de vară în domeniul Blockchain, în cadrul
căreia vor participa peste 110 studenţi ai celor trei instituţii academice. Cursurile din cadrul şcolii
de vară se vor desfăşura online, iar tematica programului de pregătire cuprinde: fundamentele
tehnologiei blockchain şi smart contracts; exemple de bune practici în logistică, comerţ
internaţional, finanţe internaţionale, audit, procese publice, automobile şi agricultură, iar cursurile
sunt susţinute de către reprezentanţi ai celor şapte instituţii partenere care implementează proiectul
BLOCKS: UOC, ASE, ZITEC - România, TelTEch University - Estonia, Mathemagenesis Grecia, Viteco - Italia, Baltic Computer Academy - Letonia.

Parteneriatul strategic dintre ASE și ING Bank
În data de 8 iunie a.c., la ASE a avut loc semnarea Parteneriatului strategic dintre Academia de
Studii Economice din București și ING Bank de către prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE, și doamna Mihaela Bitu, CEO ING Bank. La semnarea acordului au fost prezenți
prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească,
domnul Richard de Graaf, HR Manager ING Bank, drd. Dragoș Stoica, director relații cu mediul
de afaceri. Părțile și-au propus: asigurarea unor investiții în vederea unei mai bune organizări și
desfășurări a procesului educațional pentru persoanele cu nevoi speciale, a îmbunătățirii bazei
materiale a ASE, susținerea financiară a Bucharest Summer University, participarea și organizarea
de proiecte, activități și inițiative comune, activități didactice prin intermediul specialiștilor,
organizarea de evenimente (online sau fizic) destinate studenţilor ASE.
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Vizită în ASE
În data de 8 iunie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale,
a primit vizita prof. dr. Boris Cizelj, președinte al Consiliului Director al Rețelei KEN - Knowledge
Economy Network Bruxelles, Ionel Stan, director adjunct al European Center for Peace and
Development și Valentin Preda, președinte al Bursei Române de Mărfuri (Romanian Business
Exchange). Discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de cooperare academică și de cercetare
în cadrul rețelei internaționale KEN, precum și în ceea ce privește dezvoltarea în parteneriat a unui
program post-universitar inovativ în Diplomație Economică, ce urmează a fi oferit în comun de
către ASE și prestigiosul Centru European pentru Pace și Dezvoltare cu sediul în Belgrad.
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Comunicat de presă al Consorțiului Universitaria
În data de 10 iunie a.c., universitățile membre ale Consorțiului Universitaria au emis un comunicat
de presă comun, redactat de ASE, care deține conducerea Consorțiului pe o perioadă de un an, cu
privire la proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către
persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare.
Comunicatul de presă a fost preluat amplu de presă:
https://ase.ro/ase_responsive/Stiri_Evenimente/iunie2021/Comunicat_de_presa_CONSORTIUL
_UNIVERSITARIA_10.06.2021.pdf
ZIARE.COM - https://ziare.com/scoala/universitati/creste-varsta-de-pensionare-in-universitati1683982
CURS DE GUVERNARE - https://cursdeguvernare.ro/universitatile-cer-modificare-proiectuluipensionarea-la-70-de-ani.html
ZIARE LIVE - https://www.ziarelive.ro/stiri/guvernul-si-a-pus-universitarii-in-cap-consideraminacceptabil.html
BURSA- https://www.bursa.ro/consortiul-universitaria-sustine-ca-guvernul-incalca-autonomiauniversitara-40564342
LIBERTATEA- https://www.libertatea.ro/stiri/cele-mai-mari-cinci-universitati-din-tara-nusunt-de-acord-cu-cresterea-optionala-a-varstei-de-pensionare-la-70-de-ani-3593944
DCBUSINESS - https://www.dcbusiness.ro/pensionarea-la-70-de-ani-protestul-universitatilordin-romania-constitutia-incalcata_630707.html
DCNEWS- https://www.dcnews.ro/rectorii-celor-mai-importante-universitati-din-romaniaprotest-fata-de-noua-lege-a-pensiilor-abuziva-incalca-autonomia-universitara_823978.html
REPLICA- https://www.replicaonline.ro/florin-citu-acuzat-de-abuz-si-de-incalcarea-legii477425/
JURNALUL PRAHOVAN - https://jurnalulph.ro/national/50830-cinci-mari-universitati-criticadur-cresterea-optionala-a-varstei-de-pensionare-la-70-de-ani-nu-vom-accepta-ca-decizia-privindresursele-umane-sa-fie-exercitata-din-exteriorul-universitatii-printr-o-lege-abuziva
24
ORE
- https://24-ore.ro/2021/06/10/consortiul-universitaria-afirma-ca-nu-vor-acceptaprevederile-legii-privind-unele-masuri-pentru-continuarea-activitatii-de-catre-persoanele-careindeplinesc-conditiile-de-pensionare/
SECUNDA TV - https://www.secundatv.ro/educatie-sanatate/consortiul-universitaria-impotrivalegii-de-mentinere-in-functie-a-dinozaurilor-autonomia-universitara-este-garantata-princonstitutie-194857.html/
SPOT MEDIA - https://spotmedia.ro/stiri/educatie/cele-mai-mari-5-universitati-din-tara-criticalegea-abuziva-care-permite-angajatilor-sa-ceara-sa-munceasca-pana-la-70-de-ani
COTIDIANUL- https://www.cotidianul.ro/guvernul-si-a-pus-universitarii-in-cap-consideraminacceptabil/
TVR- http://stiri.tvr.ro/cinci-mari-universita-i-de-stat-sunt-impotriva-legii-date-ieri-de-guvernprin-care-se-poate-amana-pensionarea-doar-printr-o-simpla-cerere_886804.html#view
CUVÂNTUL LIBERTĂȚII - https://cvlpress.ro/10.06.2021/marile-universitati-din-romaniaatrag-atentia-guvernului/
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EUROACTIV- https://www.euractiv.ro/news/consortiul-universitaria-critica-proiectul-careinterzice-cumulul-pensie-salariu-in-sistemul-public-24549
TRIBUNA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI - https://tribunainvatamantului.ro/consortiul-universitarianu-vom-accepta-ca-decizia-privind-resursele-umane-sa-fie-exercitata-din-exteriorul-universitatii/
ECONOMISTUL - http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/consortiul-universitarianimeni-nu-are-dreptul-legal-sa-stirbeasca-prin-modificarea-legislatiei-autoritatea-si-autonomiauniversitara-26975/
SUPERNEWS- https://vedete.net/2021/06/10/florin-citu-acuzat-de-abuz-si-de-incalcarea-legiitudorel-toader-marian-preda-marilen-pirtea-sau-nicolae-istudor-revoltati-de-proiectul-privindpensionarea/

International Conference on Economics and Social Sciences - ICESS
În perioada 10-11 iunie a.c., a avut loc ediția a IV-a a Conferinței ASE „International Conference
on Economics and Social Sciences” (ICESS), cu tema „Resilience and Economic Intelligence
Through Digitalization and Big Data Analytics”.
Deschiderea conferinței s-a bucurat de o amplă participare și a fost salutată de către Rectorul ASE,
Președintele Senatului Universitar, invitați de prestigiu din țară și străinătate. În cadrul sesiunii
plenare din 10 iunie, Mihaela Kelemen, absolventă ASE, cu un doctorat la Universitatea Oxford,
care predă astăzi la Nottingham University (Marea Britanie) a susținut, în calitate de guest speaker,
prelegerea cu tema: „Building resilience through creative methodologies of research and
engagement with fringe stakeholders in times of crisis”.
Pe 11 iunie, în cadrul sesiunilor paralele organizate de către toate facultățile din ASE, au fost
prezentate peste 160 de lucrări științifice la care au participat peste 300 de cercetători, doctoranzi
și reprezentanți ai mediului privat. În paralel cu cele 12 secțiuni, au fost organizate și două
workshopuri: „New Tech in the financial markets” (în colaborare cu mediul de afaceri) și „PhD
Workshop” în colaborare cu EM Strasbourg France.
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Șantierul Piața Romană nr. 7
Ca în fiecare lună, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a efectuat vizite de lucru la
șantierul Piața Romană nr. 7. Lucrările decurg conform graficului atât la restaurarea Casei NanuMuscel, cât și la clădirea nouă.

Echipele CSU ASE, câștigătoare la Campionatele Naționale de șah
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a felicitat, împreună cu Biroul Consiliului de
Administrație, membrii echipelor de seniori de șah pentru cele 4 medalii câștigate la
Campionatele naționale de șah. Sportivii au demonstrat profesionalism și pasiune, iar CSU ASE
este în topul celor mai puternice cluburi din România. Echipa masculină a obținut medalia de aur
și titlul de campioană națională la șah rapid și medalia de argint și titlul de vicecampioană națională
la șah blitz. Echipa feminină a obținut medalia de bronz la proba de șah rapid și medalia de argint
și titlul de vicecampioană națională la blitz. Suntem mândri de sportivii noștri și le dorim mult
succes în continuare!
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la ceremonia de înmânare a ordinului „Palmes
academiques în grad de Comandor’’
În data de 18 iunie a.c., la invitația E.S. doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Franţei în
România, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la ceremonia de înmânare
a prestigiosului ordin „Palmes academiques în grad de Comandor” domnului
prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, președinte al Agenției Universitare a
Francofoniei. Ordinul „Palmes academiques” este un ordin oferit de Președintele Franței, gradul
de comandor fiind cel mai înalt dintre cele trei grade ale acestuia.

Interviul Rectorului ASE în revista Pro Universitaria
În luna iunie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu în paginile
revistei Pro Universitaria despre proiectele pe care Consorțiul Universitaria intenționează să le
propună spre aprobare legislativă pentru a putea fi implementate în desfășurarea eficientă a
reformelor din învățământul superior și al cercetării în România. Rectorul ASE a amintit o serie
de măsuri referitoare la: programe de finanțare a cercetării științifice, procesele de selecție a
conducerilor instituțiilor de tipul CNFIS, CCCDI, CEMU, CNSPIS, CNBU, CNEFCSDTI, CNCS,
îmbunătățirea sistemului de acreditare a universităților și programelor de studii și de evaluare a
calității în cercetare și în învățământul superior, problema elaborării unei metodologii de
clasificare a universităților și ierarhizarea programelor de studii, lansarea unor proiecte punctuale
de

finanțare

pe

programe

de

studii

strategice

pentru

interesele

culturale

și

socio-economice ale României.
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Vizita în ASE
În perioada 21-27 iunie a.c., o delegație a partenerului universității noastre din Liban, respectiv
Lebanese International University din Beirut, formată din prof. univ. dr. Bilal Toufaili și prof.
univ. dr. Ahmed Bakri, au desfășurat activități specifice de cooperare academică, în baza acordului
de cooperare instituțională în cadrul programului Erasmus+.

Adunarea Generală a Rețelei Universitare UNICA și Seminarul Rectorilor UNICA
În data de 23 iunie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații
internaționale, a reprezentat ASE la Adunarea Generală a Rețelei Universităților din Capitalele
Europei – UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) și la Seminarul
Rectorilor cu tema „Impactul COVID-19 asupra învățământului superior în Europa: provocări
și oportunități”. Au fost analizate provocările pandemiei și stabilite principalele direcții de
acțiune ale Rețelei pentru viitor. Pe lângă reprezentanți celor 51 de universități membre UNICA,
cele două evenimente s-au bucurat și de prezența domnului Xavier Prats Monné, Consilier
internațional senior în politici publice, educație și afaceri europene, care a prezentat și
concluziile întâlnirilor.
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Conferința de drept comparat și internațional
În data de 25 iunie a.c., Facultatea de Drept din ASE și Societatea de Științe Juridice și
Administrative au organizat, online, prima ediție a Conferinței de drept comparat și
internațional. În cadrul conferinței, au fost dezbătute tematici actuale despre dezvoltările recente
și perspectivele de evoluție ale dreptului comparat și ale dreptului internațional și despre cercetarea
aspectelor legate de cooperarea juridică internațională, dezvoltarea elementelor de convergență
între sisteme juridice și globalizarea dreptului.
Reprezentanți ai Facultății de EAM la emisiunea „Rural”
În data de 25 iunie a.c., reprezentanți ai Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului au
fost invitații emisiunii Rural, la o ediție specială a RFI, care a încheiat luna dedicată liceelor. Au
fost dezbătute o serie de subiecte de actualitate pentru învățământul agricol, oportunități și
provocări în pandemie: importanța pregătirii de specialiști în domeniile economiei agroalimentare
și a economiei mediului; marketingul organizațiilor agroalimentare și de mediu; digitalizarea în
sectorul agroalimentar; importanța aspectelor de mediu din perspectiva realizării producției
agroalimentare; antreprenorialul și managementul organizațiilor agroalimentare și de mediu, ș.a.
Invitații emisiunii au fost: prof. univ. dr. Mirela Stoian, decan al Facultății de EAM, conf. univ.
dr. Raluca Ignat, director departament Curiculă și Antreprenoriat, conf. univ. dr. Raluca Lădaru,
director Școală Doctorală Agromarketing și Cercetare Piață, conf. univ. dr. Cătălin Mănescu,
prodecan relația cu mediul economic, alții. Emisiunea poate fi urmărită la linkul:
https://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-135432-invatamantul-agricol-intre-oportunitati-si-provocaripandemie-facultatea-de
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Consiliului Național al Rectorilor
În perioada 25-26 iunie a.c., Rectorul ASE a participat la întâlnirea Consiliului Național al
Rectorilor, găzduită de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Discuțiile au vizat începerea anului
universitar 2021-2022; bunele practici privind admiterea şi susţinerea lucrărilor de
licenţă/master/doctorat în anul universitar 2020-2021, cu implicaţii pentru anul universitar 20212022; misiunile universităţii/rankinguri academice/sisteme de evaluare-acreditare academică și o
serie de teme legate de relațiile instituționale; proiectul de modificare a regulamentului și
metodologiilor CNATDCU.
ERASMUS+ Building Bridges
În data de 28 iunie a.c., biroul Erasmus Plus din cadrul Direcției Relații Internaționale a organizat
un eveniment online de diseminare a beneficiilor participării studenților la mobilitățile de studii și
plasament organizate în cadrul programului european. Evenimentul Erasmus+: Building Bridges
este organizat lunar, în mediul online, și reunește reprezentanți ai universităților partenere din
străinătate și studenți ai ASE, care au participat la o mobilitate de studii Erasmus+. La fiecare
ediție, evenimentul prezintă câte o țară parteneră. În această lună au fost prezentate oportunitățile
academice din Turcia.

Reuniune virtuală cu reprezentanții Universidad de Granada, Spania
În data de 28 iunie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații
internaționale, a participat la o întâlnire online cu reprezentanți ai managementului Universității
din Granada (UGR), una dintre cele mai importante universități spaniole, clasificată de către
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Shanghai Academic Ranking of World Universities pe poziția 326 la nivel mondial. Au fost
stabilite detaliile privind demararea primelor inițiative de cooperare bilaterală între ASE și UGR
în domenii precum mobilitatea de predare a cadrelor didactice și dezvoltarea de proiecte comune
de cercetare științifică.

Eveniment la Palatul Elisabeta
În data de 30 iunie a.c., o delegație ASE condusă de prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector
relații cu mediul economico-social și viața studențească, a participat la sărbătorirea a 20 de ani de
la întoarcerea Familiei Regale la Palatul Elisabeta, organizat în grădina Palatului Elisabeta, în
prezența Majestății Sale Margareta și a Alteței Sale Regale, Principele Radu. Cu această ocazie,
a fost lansat volumul „Povestea Palatului Elisabeta” sub semnătura Principelui Radu. Delegația
ASE a transmis un mesaj aniversar Casei Regale.
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Programele MBA ASE încep recrutarea candidaților
Bucharest Business School, din cadrul ASE, a deschis perioada de recrutare pentru programele
MBA, pe care le desfășoară împreună cu partenerii din Canada și Franța. Și anul acesta, BBS
propune mediului de afaceri din România un parteneriat și un sprijin în zona educației dedicate
profesioniștilor și managerilor, prin cele două programe MBA pe care le organizează (programul
Executive MBA Româno-Canadian și programul Professional INDE MBA Româno-Francez), prin
intermediul programelor de scurtă durată personalizate pentru companii, dar și prin intermediul
experiențelor internaționale pe care le organizează împreună cu școli de business partenere.

Workshop organizat de Institutul de Cercetări Avansate al ASE
Institutul de Cercetări Avansate al ASE a organizat online workshopul „Dezvoltarea
competențelor de cercetare prin conectarea cercetătorilor la nevoile societății”, cu scopul de
a aduce împreună cercetători din mediul academic și practicieni în vederea identificării unor
practici valoroase în cercetarea științifică și conectarea acestora la nevoile societății.
Pe parcursul workshop-ului au avut intervenții atât specialiști din ASE, cât și invitați din
organizații publice sau private, precum: prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, prorector cercetare
științifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr. Margareta Stela Florescu, director Institut de
Cercetări Avansate ASE; Virgil Rotaru, research manager - Universitatea de Medicina si Farmacie
„V.Babeș" Timișoara, Andrei Vuță, HR Design, Dr. Victor Velter, Centrul de Politica Științei și
Scientometrie, UEFISCDI. Workshopul a fost dedicat atât cadrelor didactice, doctoranzilor și
masteranzilor, cât și practicienilor, în vederea stimulării interesului și mai ales încurajării
participării la cercetarea de excelență de o manieră colaborativă.
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Participări la evenimente internaționale în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională
CNFIS-FDI-2021-0392
În cursul lunii iunie a.c., în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională FDI “Consolidarea unui
proces de internaționalizare rezilient și sustenabil al ASE, cu impact pe piaţa educaţională
internaţională”, au fost realizate următoarele activități:
-

Participarea ASE la Begin Central Asia Online Edu Fair în data de 9 iunie a.c., târg
educațional în cadrul căruia standul virtual al ASE, precum și cele două prezentări publice
realizate au fost vizualizate de peste 1500 de persoane interesate, din țări precum
Kazakhstan, Kyrgyzstan și Uzbekistan.

-

Participarea prof. univ. dr. Gabriela Țigu și lect. univ. dr. Laura Mina-Raiu la Times Higher
Education University Impact Forum - Quality Education în data de 14.06.2021, în format
virtual.

Încheiere de noi acorduri de cooperare bilaterale
În cursul lunii iunie a.c., au fost negociate, reînnoite și încheiate Memorandumuri de Înțelegere
privind cooperarea academică și de cercetare bilaterale cu următoarele universități: Université
d'Artois și EDC Paris Business School (Franța), Middle East Technical University (Turcia),
Urgench State University (Uzbekistan).

Experiență internațională România-Canada în cadrul EMBA
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Masteranzii din cadrul EMBA-ului Româno-Canadian au avut parte de o a treia provocare
internațională în acestă vară: o temă de lucru comună alături de studenții programului EMBA
desfășurat de Université du Québec à Montréal (UQAM) la Montreal (omolog al programului
româno-canadian). Proiectul face parte din tematica „Managementul operațiunilor și lanțurilor de
aprovizionare”, acesta fiind una dintre cele mai încercate fațete ale unei afaceri în perioada
pandemiei globale. Experiența internațională din programul de Executive MBA a avut loc sub
îndrumarea doamnei profesor Marie-Pierre Spooner. Proiectul se bazează pe rețeaua globală a
Universității Québec à Montréal (UQAM) și facilitează dezvoltarea unei viziuni și abordări globale
managerilor înscriși în programele Executive MBA de la București și Montreal.

Ședințe CA


În data de 8 iunie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și
aprobate următoarele puncte: modificarea calendarului studentului octombrie 2020 septembrie 2021; comisiile de evaluare și comisiile de contestații din cadrul Pachetului de
Informații cu privire la lista temelor de cercetare selectate la nivelul facultăților în vederea
finanțării de către ASE; comisiile de evaluare și comisiile de contestații din cadrul
Pachetului de Informații pentru Competiția de proiecte în vederea elaborării barometrului
firmelor; comisiile de evaluare și comisiile de contestații din cadrul Pachetului de
Informații pentru Competiția de proiecte în vederea elaborării prognozei A.S.E. asupra
evoluției mediului economic; comisiile de evaluare și comisiile de contestații din cadrul
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Pachetului de Informații pentru Competiția de proiecte în vederea elaborării strategiei de
cercetare a A.S.E. 2021-2030.


În data de 16 iunie a.c., a avut loc, în Aula Magna, ședința CA, în cadrul căreia au fost
dezbătute și aprobate următoarele puncte: modificarea Regulamentului privind activitatea
didactică pentru studiile universitare de licență; Metodologia privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat
pentru anul universitar 2021-2022; planurile de învățământ aferente programelor de studii
universitare de masterat promoția 2021-2023; planul de învățământ aferent programului de
studii universitare de licență Drept, domeniul Drept, forma de învățământ cu frecvență, cu
durata de 4 ani, organizat de Facultatea de Drept, promoția 2021-2025; planurile de
învățământ pentru programele de studii universitare de formare psihopedagogică nivel I și
II, în regim postuniversitar, promoția 2021-2022; planurile de învățământ realizate de
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine pentru organizarea
programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă;
demararea procedurii de înscriere și validare în Registrul Național al programelor
postuniversitare (RNPP) a programelor nou înființate la propunerea Facultății de
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine; planului de învățământ propus de
Facultatea de Administrație și Management Public pentru organizarea programului de
studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Administrație
publică pentru dezvoltare durabilă”; demararea procedurii de înscriere și validare în
Registrul Național al programelor (RNPP) a programului nou înființat „Administrație
publică pentru dezvoltare durabilă”, la propunerea Facultății de Administrație și
Management Public; desființarea programelor de studii postuniversitare de formare și
dezvoltare profesională continuă: Design thinking pentru administrarea afacerilor (în limba
engleză) și Analiza afacerilor (în limba engleză), la propunerea Facultății de Administrarea
Afacerilor, cu predare în limbi străine; nota de fundamentare privind dimensionarea
formațiilor de studii în anul universitar 2021-2022; politica de securitate IT în ASE;
modificarea componenței comisiei de etică și deontologie universitară, prin înlocuirea
temporară a asist. univ. dr. Alina Zaharia cu conf. univ. dr. Carmen Lenuța Trică;
metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile postdoctorale, anul
universitar 2021-2022; temele de proiecte de cercetare științifică postdoctorală propuse de
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către școlile doctorale; comisia de admitere la programele de cercetare avansată, sesiunea
septembrie 2021; metodologia privind taxele aplicate de ASE în anul universitar 20212022; scutirea de la plata taxei de arhivare pentru certificatele DPPD, promoția 2017-2018;
metodologia privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din ASE pentru
anul universitar 2021-2022; încheierea Memorandumului de cooperare cu Consiliul Indian
pentru Relații Culturale; înființarea Lectoratului Indian (Indian Chair) în cadrul ASE;
includerea revistei Applied Research in Administrative Sciences, apărută sub egida
Facultății de Administrație și Management Public și a Centrului de Cercetare în
Administrație și Servicii Publice, în cadrul Editurii ASE; nominalizarea prof. univ. dr.
Georgiana Alina Profiroiu în calitate de redactor șef al revistei Applied Research in
Administrative Sciences și a conf. univ. dr. Mihaela Păceșilă, în calitate de secretar general
de redacție; metodologia privind cazarea studenților în căminele ASE în anul universitar
2021-2022; cuantumul burselor comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării;
încheierea unui acord de cooperare între Asociația Măgurele Science Park și ASE;
metodologia de desfășurare a examenului pentru promovarea personalului didactic auxiliar
și nedidactic; acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; prezentarea rezultatelor
privind încărcarea indicatorilor pentru ierarhizarea și clasificarea universităților și a
programelor de studii – proiect QAFIN, altele.


În data de 18 iunie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost dezbătute și
aprobate următoarele: acordarea calității de membru al Școlii doctorale Economie I, pentru
doamna prof. univ. dr. Badea Liana, cadru didactic titular în cadrul Facultății de
Economie Teoretică Aplicată; acordarea calității de membru al Școlii doctorale –
Economie I, pentru conf. univ. dr. Fanea Ivanovici Mina, cadru didactic titular în cadrul
Facultății de Economie Teoretică Aplicată; acordarea calității de membru al Școlii
doctorale – Informatică Economică pentru prof. univ. dr. Ciurea Cristian Eugen, cadru
didactic titular în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

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