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BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 5/ mai 2021 

 

Comunicat de presă al Consorțiului Universitaria 

În data de 6 mai a.c., universitățile membre ale Consorțiului Universitaria au emis un Comunicat 

de presă pe tema măsurii luate de Guvernul României de a reduce drastic investițiile din 

învățământul superior din cadrul PNRR. În absenţa unor investiţii semnificative în zona 

învăţământului superior, decalajul faţă de universităţile europene de prim plan se va amplifica, iar 

România va rămâne în afara primei ligi, din perspectiva ierarhiilor bazate pe cercetare şi educaţie. 

Comunicatul de presă poate fi citit aici: 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/06/comunicat-de-presa-universitatea-de-vest-din-

timisoara--

708580?fbclid=IwAR2uiHiUrLe4fEyLfur7eDpTMrUMr9bFHlnnTCsf3Edas9iSXqekMv7zZHk 

 

Eveniment online  

În data de 6 mai a.c., Direcția Relații cu mediul de afaceri a organizat evenimentul „Developing 

cross cultural skills in a digital transformation era in universities and companies: 

Japan/USA/Romania”, având ca speakeri  pe Excelența Sa Hans Klemm, Commissioner, Japan-

U.S. Educational Commission, doamna Mari Kano Klemm Managing Director, Center for 

International Exchange (CIE), Center for General Education, Showa Women's University,  

prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector responsabil de relațiile cu mediul  

economico-social și viața studențească. Tema centrală a dezbaterii a vizat modul în care 

transformările din era digitalizării au un impact semnificativ asupra leadershipului și a unor 

domenii precum educația, industria sau sectorul guvernamental. S-au oferit exemple de bune 

practici în aceste domenii, dar și în ceea ce privește gestiunea conflictelor manageriale, 

http://www.ase.ro/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/06/comunicat-de-presa-universitatea-de-vest-din-timisoara--708580?fbclid=IwAR2uiHiUrLe4fEyLfur7eDpTMrUMr9bFHlnnTCsf3Edas9iSXqekMv7zZHk
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/06/comunicat-de-presa-universitatea-de-vest-din-timisoara--708580?fbclid=IwAR2uiHiUrLe4fEyLfur7eDpTMrUMr9bFHlnnTCsf3Edas9iSXqekMv7zZHk
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/06/comunicat-de-presa-universitatea-de-vest-din-timisoara--708580?fbclid=IwAR2uiHiUrLe4fEyLfur7eDpTMrUMr9bFHlnnTCsf3Edas9iSXqekMv7zZHk
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interculturalitatea în perioada post COVID-19, impactul culturii asupra unei lumi globalizate, 

precum și exemple de oportunități și amenințări ale pandemiei asupra interculturalității. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Săptămâna internațională în ASE  

În perioada 09-14 mai a.c., s-a desfășurat ediția a VI-a a „Săptămânii Internaționale în ASE”, 

cu o serie de întâlniri în mediul online, cât și în campusul universitar. Au fost organizate un număr 

de peste 30 de evenimente (video-conferințe, webinar-uri, dezbateri interactive, întâlniri de lucru) 

care au urmărit crearea cadrului de dezbatere și înțelegere a internaționalizării învățământului 

universitar. Au participat peste 200 de cadre didactice și studenți din ASE, iar promovarea online 

prin intermediul paginii de social media și a evenimentelor transmise în direct a înregistrat peste 

4000 de vizualizări. Seria de evenimente a debutat în data de 9 mai, din dorința de a marca Ziua 

Europei prin intermediul unei dezbateri cu tema „Viitorul Uniunii Europene și provocările 

Mileniului”, cu participare prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații 

internaționale. Dintre numeroasele evenimente menționăm: 

- Erasmus+: Building Bridges – Portugal: eveniment de diseminare a experiențelor de 

mobilitate de studii și plasament în Portugalia, cu reprezentanți ai universităților partenere 

din Portugalia, voluntari ESN și studenți ASE, în organizarea Biroului Erasmus +; 

- Workshopul "ERASMUS - a Gate to Knowledge Sharing", organizat de Facultatea de 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, având ca guest-speaker pe prof. Ewa Wanda 

Maruszewska de la Universitatea de Economie din Katowice, Polonia; 

- Întâlnirile online „Ambassadors meet ASE”, organizate de Facultatea de Relații 

Economice Internaționale, cu Excelențele lor, Ambasadorii la București ai Coreei de Sud, 

Indoneziei, Japoniei, Pakistanului și Thailandei; 
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- Workshopul „Business, educational and cultural differences between Romania and the 

US”, organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în parteneriat cu 

Indiana University, SUA; 

- Workshopul online cu tema „Digital Learning & Marketing Automation: Leveraging the 

Transatlantic Experience”, organizat de Facultatea de Marketing; 

- Masa rotundă virtuală cu tema „International student mobility, a key vector for the global 

economy and sustainable development”, organizată de Facultatea de Management; 

- Workshopul cu tema „Transforming Talent Operations in Japanese Hospitality with 

Cognitive Technology - A Case Study on Nishiyama Onsen Keiunkan”, organizat de 

Facultatea de Administrație și Management Public; 

- Workshopul cu tema „Precision Agriculture - Achievements and Challenges in the 

Republic of Serbia”, având ca speakeri pe dl. Jonel Subić și dl. Marko Jeločnik de la 

Institute of Agricultural Economics din Belgrad, Serbia, organizat de Facultatea de 

Economie Agroalimentară și a Mediului; 

- Workshopul „How can Europe recover from the economic consequences of Covid-19?”, 

moderat de prof. dr. Maria Negreponti-Delivanis de la University of Macedonia – Grecia, 

organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată; 

- Seminar doctoral susținut de către prof. Aharon Tziner, Israel, doctoranzilor din cadrul 

Școlii Doctorale de Administrarea Afacerilor, organizat de Facultatea de Business și 

Turism; 

- Workshopul cu tema „Anxiety for the pandemic and trust in financial markets” facilitat de 

către prof. Valerio Ficcadenti de la London South Bank University, Marea Britanie, 

organizat de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; 

- Dezbatere asupra „Viitorului Programului Erasmus Plus – provocări și oportunități”, în 

organizarea Biroului Erasmus +, la care au participat directori de relații internaționale din 

România, Croația, Republica Moldova, Uzbekistan; 

- Workshop realizat împreună cu reprezentanții Agenției Times Higher Education pe tema 

rezultatelor recent publicatelor Clasamente internaționale Emerging Economies 2021 și 

Impact Rankings 2021. 

Au fost organizate reuniuni bilaterale cu reprezentanții Taskent Institute of Finance, Uzbekistan și 

Yamanashi Gakuin University, Japonia.  
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Mesajul ASE de Ziua Regalității  

Cu ocazia zilei de 10 mai a.c., Ziua Regalității, comunitatea universitară și conducerea Academiei 

de Studii Economice din București și-au exprimat, printr-un Mesaj aniversar, înalta prețuire și 

admirație Casei Majestății Sale Custodele Coroanei. Pentru Academia de Studii Economice din 

București, legătura apropiată cu Casa Regală reprezintă o deosebită onoare, concretizată prin 

inițiativa regală de susținere a excelenței și a performanței, de promovare a spritului de competiție 

în rândul tinerilor noștri prin acordarea anuală, începând cu 2015, a burselor de studii „Regele 

Carol I” și „Regina Elisabeta” pentru doi studenți ai Academiei de Studii Economice din București.  

Transmitem cele mai frumoase gânduri de respect față de Casa Regală, în semn de apreciere pentru 

paginile scrise în istoria către libertate și demnitate a României! 

 

 

Campania de promovare a ofertei educaționale a universității continuă 

Promovarea ofertei educaționale a celor 12 facultăți ale ASE pentru Admiterea din acest an a 

continuat și în luna mai cu apariții dedicate pe www.ase.ro, pe pagina instituționala de Facebook, 

în presă pe principalele portaluri de știri, prin demararea unei campanii digital media și cu seria 

întâlnirilor săptămnale dintre studenții ASE și viitorii candidați.  

 

http://www.ase.ro/
https://www.facebook.com/ACADEMIA-DE-STUDII-ECONOMICE-DIN-BUCURESTI-195529883835960
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Evaluarea cadrelor didactice 

În perioada 10-23 mai a.c., a avut loc evaluarea cadrelor didactice pentru toate disciplinele, 

indiferent de forma de evaluare. Mulțumim tuturor studenților care au oferit feedback, acesta este 

foarte important pentru calitatea procesului didactic din ASE și a relației de comunicare dintre 

studenți și universitate.  

 

Interviul Rectorului ASE în publicația economistul.ro 

În data de 11 mai a.c., a fost publicat pe portalul economistul.ro interviul  

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, realizat la evenimentul FoodIntelForum,  

ediția a IV-a, care a avut loc la sfârșitul lunii aprilie. În cadrul interviului, Rectorul ASE a vorbit 

despre introducerea disciplinei de anteprenoriat și despre extinderea disciplinei de analiză 

economico-financiară pentru toate facultățile ASE, considerând că studierea unor astfel de 

discipline este obligatoriu pentru tot ceea ce înseamnă economist. „Nu putem să luăm decizii fără 

să facem analize pertinente, să vedem care sunt cauzele care au dus la petrecerea unui fenomen și 

mai departe să putem să facem propuneri pentru îmbunătățirea activității. Eu așa văd un economist 

complet”, a declarat Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în cadrul FoodIntelForum,  

Ediția a IV-a 2021. 

 

http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/nicolae-istudor-rector-ase-am-extins-

disciplina-de-analiza-economica-financiara-la-toate-facultatile-25988/ 

Interviul Rectorului ASE la emisiunea Investiți în România! 

În data de 11 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost invitatul emisiunii 

„Investiți în România!” de la TVR. În cadrul interviului, Rectorul ASE a discutat subiecte pe 

teme de agricultură și sustenabilitate, deficitul comercial agricol, dezvoltarea rețelei de irigații și 

http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/nicolae-istudor-rector-ase-am-extins-disciplina-de-analiza-economica-financiara-la-toate-facultatile-25988/
http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/nicolae-istudor-rector-ase-am-extins-disciplina-de-analiza-economica-financiara-la-toate-facultatile-25988/
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despre cum Academia de Studii Economice din București livrează pe piața muncii specialiști 

capabili să înțeleagă și să practice agicultura viitorului. 

Emisiunea poate fi urmărită aici: minutul 8:18 – https://fb.watch/5r57pzptFS/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnirea semestrială a studenților cu reprezentanții conducerii universității 

 

În data de 12 mai a.c., a avut loc online întâlnirea semestrială a studenților cu reprezentanții 

conducerii universității. În cadrul discuțiilor cu studenții, au fost dezbătute problemele 

întâmpinate de aceștia, dar și analizate propunerile și recomandările făcute pentru a eficientiza 

procesele de învățare și predare. Cei peste 300 de studenți participanți au demonstrat, încă o dată, 

maturitatea lor și dorința de a fi cât mai bine pregătiți pentru cariera lor. Felicitări, dragi studenți! 

 

 

Acord de parteneriat ASE - Cooperativa Agricolă „Țara mea" 

În data de 13 mai a.c., a fost semnat Acordul de parteneriat dintre Academia de Studii Economice 

din București, reprezentată de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și Cooperativa 

Agricolă „Țara Mea", reprezentată de Directorul de Dezvoltare al Cooperativei. În baza acestui 

acord, studenții Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului vor putea beneficia de locuri 

 

https://fb.watch/5r57pzptFS/
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de practică și burse private oferite de către partener, colaborarea putând fi extinsă prin participarea 

specialiștilor Cooperativei Agricole „Țara Mea" la cursuri și conferințe organizate de către ASE, 

realizarea de studii de cercetare și participarea, în parteneriat, la implementarea de proiecte cu 

finanțare nerambursabilă.  

  

 

Întrunirea Consorțiului Universitaria 

În data de 14 mai a.c., a avut loc întâlnirea Consorțiului Universitaria, desfășurată online în 

organizarea Academiei de Studii Economice din București. Cei peste 65 de participanți – rectorii 

celor cinci mari universități membre ale Consorțiului, președinții Senatului universitar, 

reprezentanții Consiliilor de administrație, ai organizațiilor studențești, ale celor de sindicat – au 

dezbătut și formulat concluzii și propuneri de măsuri concrete pentru recunoașterea și stimularea 

reală a performanței în universitățile românești și au făcut schimb de bune practici în contextul 

special al activității din ultimele trei semestre și în perspectiva anului universitar 2021-2022. 

Discuțiile s-au structurat pe zece paneluri - Management universitar; Bune practici în activitatea 

legislativă universitară; Calitate în Educație; Cercetare, dezvoltare, inovare: oportunități și 

provocări; Internaționalizare și rankinguri; Fonduri structurale; Transformare digitală, 

infrastructură și bune practici de predare online; Dezvoltare instituțională și sustenabilitate 

financiară; Dezvoltarea de proiecte comune cultural-artistice, antreprenoriale și cu mediul 

economico-social; Aspecte care vizează viața studențească.  

Cele cinci universităţi de prestigiu îşi propun ca, prin proiecte şi atitudini comune, să reprezinte în 

continuare un pilon de bază în creşterea performanţelor învăţământului superior românesc. 

Comunicat de presă 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/mai2021/Consortiul_Univ_comunicat_pres

a.pdf 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/mai2021/Consortiul_Univ_comunicat_presa.pdf
https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/mai2021/Consortiul_Univ_comunicat_presa.pdf
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Rezoluție 

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/mai2021/Consortiul_Univ_rezolutie.pdf 

 

  

 
Apariții în presă: 

• ZIARE.COM - https://ziare.com/scoala/universitati/intalnirea-consortiului-universitaria-

din-14-mai-2021-1679313 

• HOTNEWS - https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24802057-intalnirea-consortiului-

universitaria-din-14-mai-2021.htm 

• MARKET WATCH 

- http://www.marketwatch.ro/articol/17317/Consortiul_Universitaria__propuneri_de_mas

uri_concrete_pentru_stimularea_reala_a_performantei_in_universitatile_romanesti/ 

• BZI - https://www.bzi.ro/revolutie-in-educatia-din-romania-universitatea-cuza-din-iasi-

in-prim-planul-modificarilor-care-schimba-radical-invatamantul-superior-si-influenteaza-

viitorul-a-mii-si-mii-de-tineri-

4189822?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%2

0-%20Social 

• EDUMANAGER - https://www.edumanager.ro/intalnirea-consortiului-universitaria-din-

14-mai-2021/ 

• SUCEAVA NEWS - https://www.svnews.ro/consortiul-universitaria-s-a-reunit-online-

pe-14-mai-2021/243330/ 

• TRIBUNA INVATAMANTULUI - https://tribunainvatamantului.ro/consortiul-

universitaria-solicita-finantare-transparenta-si-obiectiva-pentru-cercetarea-

invatamantului-superior/ 

• CURS DE GUVERNARE - https://cursdeguvernare.ro/principalele-5-universitati-din-

romania-anunta-programe-academice-organizate-in-comun.html 

• G4MEDIA.RO - https://www.g4media.ro/cinci-mari-universitati-romanesti-vor-sa-

stabileasca-programe-de-studiu-comune-de-la-licenta-la-doctorat-mai-ales-in-domenii-

hot-topic-si-clasice-decizia-consortiului-universitari.html 

• JURIDICE.RO - https://www.juridice.ro/731445/intalnirea-consortiului-

universitaria.html 

• ZIARUL FACLIA - https://ziarulfaclia.ro/reuniune-a-consortiului-universitaria/ 

• BANATUL MEU - https://www.banatulmeu.ro/consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-

teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-

https://www.ase.ro/ase_responsive/Stiri_evenimente/mai2021/Consortiul_Univ_rezolutie.pdf
http://ziare.com/
https://ziare.com/scoala/universitati/intalnirea-consortiului-universitaria-din-14-mai-2021-1679313
https://ziare.com/scoala/universitati/intalnirea-consortiului-universitaria-din-14-mai-2021-1679313
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24802057-intalnirea-consortiului-universitaria-din-14-mai-2021.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24802057-intalnirea-consortiului-universitaria-din-14-mai-2021.htm
http://www.marketwatch.ro/articol/17317/Consortiul_Universitaria__propuneri_de_masuri_concrete_pentru_stimularea_reala_a_performantei_in_universitatile_romanesti/
http://www.marketwatch.ro/articol/17317/Consortiul_Universitaria__propuneri_de_masuri_concrete_pentru_stimularea_reala_a_performantei_in_universitatile_romanesti/
https://www.bzi.ro/revolutie-in-educatia-din-romania-universitatea-cuza-din-iasi-in-prim-planul-modificarilor-care-schimba-radical-invatamantul-superior-si-influenteaza-viitorul-a-mii-si-mii-de-tineri-4189822?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social
https://www.bzi.ro/revolutie-in-educatia-din-romania-universitatea-cuza-din-iasi-in-prim-planul-modificarilor-care-schimba-radical-invatamantul-superior-si-influenteaza-viitorul-a-mii-si-mii-de-tineri-4189822?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social
https://www.bzi.ro/revolutie-in-educatia-din-romania-universitatea-cuza-din-iasi-in-prim-planul-modificarilor-care-schimba-radical-invatamantul-superior-si-influenteaza-viitorul-a-mii-si-mii-de-tineri-4189822?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social
https://www.bzi.ro/revolutie-in-educatia-din-romania-universitatea-cuza-din-iasi-in-prim-planul-modificarilor-care-schimba-radical-invatamantul-superior-si-influenteaza-viitorul-a-mii-si-mii-de-tineri-4189822?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social
https://www.bzi.ro/revolutie-in-educatia-din-romania-universitatea-cuza-din-iasi-in-prim-planul-modificarilor-care-schimba-radical-invatamantul-superior-si-influenteaza-viitorul-a-mii-si-mii-de-tineri-4189822?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social
https://www.edumanager.ro/intalnirea-consortiului-universitaria-din-14-mai-2021/
https://www.edumanager.ro/intalnirea-consortiului-universitaria-din-14-mai-2021/
https://www.svnews.ro/consortiul-universitaria-s-a-reunit-online-pe-14-mai-2021/243330/
https://www.svnews.ro/consortiul-universitaria-s-a-reunit-online-pe-14-mai-2021/243330/
https://tribunainvatamantului.ro/consortiul-universitaria-solicita-finantare-transparenta-si-obiectiva-pentru-cercetarea-invatamantului-superior/
https://tribunainvatamantului.ro/consortiul-universitaria-solicita-finantare-transparenta-si-obiectiva-pentru-cercetarea-invatamantului-superior/
https://tribunainvatamantului.ro/consortiul-universitaria-solicita-finantare-transparenta-si-obiectiva-pentru-cercetarea-invatamantului-superior/
https://cursdeguvernare.ro/principalele-5-universitati-din-romania-anunta-programe-academice-organizate-in-comun.html
https://cursdeguvernare.ro/principalele-5-universitati-din-romania-anunta-programe-academice-organizate-in-comun.html
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/G4MEDIA.RO
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https://www.banatulmeu.ro/consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior
https://www.banatulmeu.ro/consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior
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superior/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consortiul-universitaria-

10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-

superior 

• IASI TV LIFE - https://www.iasitvlife.ro/stiri/reuniunea-online-a-consortiului-

universitaria-din-data-de-14-mai-2021/ 

• AGERPRES - https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/17/comunicat-de-presa-

consortiul-universitaria--714277 

• AMOS - https://www.amosnews.ro/consortiul-universitaria-s-a-reunit-in-format-online/ 

• CLUJ24 - https://cluj24.ro/politicile-educationale-din-invatamantul-superior-pe-agenda-

consortiului-universitaria-62044.html 

• COMISARUL DE PRAHOVA 

- https://www.comisaruldeprahova.ro/2021/05/17/intalnirea-consortiului-universitaria-

din-14-mai-2021-educatie/ 

• CURENTUL - https://www.curentul.info/educatie/principalele-5-universitati-din-

romania-organizeaza-in-comun-programe-academice-cu-dubla-diploma/ 

• DCNEWS - https://www.dcnews.ro/cele-mai-importante-universitati-ii-cer-lui-ghinea-

includerea-in-pnrr-si-consultarea-pentru-fondurile-

structurale_820241.html; https://www.dcnews.ro/consortiul-universitaria-sustine-

masurile-luate-de-campeanu-se-cere-un-nou-sistem-de-finantare-dupa-costul-real-pe-

student-si-indicatorii-de-performanta_820237.html 

• ECONOMISTUL - http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/consortiul-

universitaria-proiect-de-cercetare-cu-mediul-de-afaceri-26105/ 

• EDUPEDU - https://www.edupedu.ro/cele-mai-mari-5-universitati-din-romania-vom-

promova-importanta-vaccinarii-cadrelor-didactice-a-personalului-a-studentilor-astfel-

incat-sa-poata-decide-revenirea-in-conditii-sigure-in-

amfiteatre/; https://www.edupedu.ro/cinci-mari-universitati-romanesti-vor-sa-stabileasca-

programe-de-studiu-comune-de-la-licenta-la-doctorat-mai-ales-in-domenii-hot-topic-si-

clasice-decizia-consortiului-universitaria/; https://www.edupedu.ro/noul-fond-de-100-de-

milioane-de-lei-pentru-cercetarea-in-universitati-consortiul-universitaria-initiativa-

trebuie-permanentizata-dublata-de-finantare-pentru-infrastructura-si-resurse-umane/ 

 

Participarea Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului la evenimentul „Ready 

for the Green Transition?” 

În data de 19 mai a.c., s-a desfășurat evenimentul „Ready For the Green Transition?”, organizat 

în sistem hibrid de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, în cooperare cu Centrul 

de excelență pentru resurse educaționale agroalimentare și dezvoltare durabilă. Facultatea de 

Economie Agroalimentară și a Mediului a fost reprezentată de Mădălina Elena Deaconu, 

masterand anul I la programul Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională. Talk-

show-ul a fost un dialog deschis despre rolul pe care educația agricolă îl joacă sau ar trebui să-l 

joace pentru a contribui la această tranziție, despre importanța noțiunii de economie circulară și 

https://www.banatulmeu.ro/consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior
https://www.banatulmeu.ro/consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior
https://www.banatulmeu.ro/consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consortiul-universitaria-10-paneluri-cu-teme-actuale-care-vizeaza-politicile-educationale-din-invatamantul-superior
https://www.iasitvlife.ro/stiri/reuniunea-online-a-consortiului-universitaria-din-data-de-14-mai-2021/
https://www.iasitvlife.ro/stiri/reuniunea-online-a-consortiului-universitaria-din-data-de-14-mai-2021/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/17/comunicat-de-presa-consortiul-universitaria--714277
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/17/comunicat-de-presa-consortiul-universitaria--714277
https://www.amosnews.ro/consortiul-universitaria-s-a-reunit-in-format-online/
https://cluj24.ro/politicile-educationale-din-invatamantul-superior-pe-agenda-consortiului-universitaria-62044.html
https://cluj24.ro/politicile-educationale-din-invatamantul-superior-pe-agenda-consortiului-universitaria-62044.html
https://www.comisaruldeprahova.ro/2021/05/17/intalnirea-consortiului-universitaria-din-14-mai-2021-educatie/
https://www.comisaruldeprahova.ro/2021/05/17/intalnirea-consortiului-universitaria-din-14-mai-2021-educatie/
https://www.curentul.info/educatie/principalele-5-universitati-din-romania-organizeaza-in-comun-programe-academice-cu-dubla-diploma/
https://www.curentul.info/educatie/principalele-5-universitati-din-romania-organizeaza-in-comun-programe-academice-cu-dubla-diploma/
https://www.dcnews.ro/cele-mai-importante-universitati-ii-cer-lui-ghinea-includerea-in-pnrr-si-consultarea-pentru-fondurile-structurale_820241.html
https://www.dcnews.ro/cele-mai-importante-universitati-ii-cer-lui-ghinea-includerea-in-pnrr-si-consultarea-pentru-fondurile-structurale_820241.html
https://www.dcnews.ro/cele-mai-importante-universitati-ii-cer-lui-ghinea-includerea-in-pnrr-si-consultarea-pentru-fondurile-structurale_820241.html
https://www.dcnews.ro/consortiul-universitaria-sustine-masurile-luate-de-campeanu-se-cere-un-nou-sistem-de-finantare-dupa-costul-real-pe-student-si-indicatorii-de-performanta_820237.html
https://www.dcnews.ro/consortiul-universitaria-sustine-masurile-luate-de-campeanu-se-cere-un-nou-sistem-de-finantare-dupa-costul-real-pe-student-si-indicatorii-de-performanta_820237.html
https://www.dcnews.ro/consortiul-universitaria-sustine-masurile-luate-de-campeanu-se-cere-un-nou-sistem-de-finantare-dupa-costul-real-pe-student-si-indicatorii-de-performanta_820237.html
http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/consortiul-universitaria-proiect-de-cercetare-cu-mediul-de-afaceri-26105/
http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/consortiul-universitaria-proiect-de-cercetare-cu-mediul-de-afaceri-26105/
https://www.edupedu.ro/cele-mai-mari-5-universitati-din-romania-vom-promova-importanta-vaccinarii-cadrelor-didactice-a-personalului-a-studentilor-astfel-incat-sa-poata-decide-revenirea-in-conditii-sigure-in-amfiteatre/
https://www.edupedu.ro/cele-mai-mari-5-universitati-din-romania-vom-promova-importanta-vaccinarii-cadrelor-didactice-a-personalului-a-studentilor-astfel-incat-sa-poata-decide-revenirea-in-conditii-sigure-in-amfiteatre/
https://www.edupedu.ro/cele-mai-mari-5-universitati-din-romania-vom-promova-importanta-vaccinarii-cadrelor-didactice-a-personalului-a-studentilor-astfel-incat-sa-poata-decide-revenirea-in-conditii-sigure-in-amfiteatre/
https://www.edupedu.ro/cele-mai-mari-5-universitati-din-romania-vom-promova-importanta-vaccinarii-cadrelor-didactice-a-personalului-a-studentilor-astfel-incat-sa-poata-decide-revenirea-in-conditii-sigure-in-amfiteatre/
https://www.edupedu.ro/cinci-mari-universitati-romanesti-vor-sa-stabileasca-programe-de-studiu-comune-de-la-licenta-la-doctorat-mai-ales-in-domenii-hot-topic-si-clasice-decizia-consortiului-universitaria/
https://www.edupedu.ro/cinci-mari-universitati-romanesti-vor-sa-stabileasca-programe-de-studiu-comune-de-la-licenta-la-doctorat-mai-ales-in-domenii-hot-topic-si-clasice-decizia-consortiului-universitaria/
https://www.edupedu.ro/cinci-mari-universitati-romanesti-vor-sa-stabileasca-programe-de-studiu-comune-de-la-licenta-la-doctorat-mai-ales-in-domenii-hot-topic-si-clasice-decizia-consortiului-universitaria/
https://www.edupedu.ro/noul-fond-de-100-de-milioane-de-lei-pentru-cercetarea-in-universitati-consortiul-universitaria-initiativa-trebuie-permanentizata-dublata-de-finantare-pentru-infrastructura-si-resurse-umane/
https://www.edupedu.ro/noul-fond-de-100-de-milioane-de-lei-pentru-cercetarea-in-universitati-consortiul-universitaria-initiativa-trebuie-permanentizata-dublata-de-finantare-pentru-infrastructura-si-resurse-umane/
https://www.edupedu.ro/noul-fond-de-100-de-milioane-de-lei-pentru-cercetarea-in-universitati-consortiul-universitaria-initiativa-trebuie-permanentizata-dublata-de-finantare-pentru-infrastructura-si-resurse-umane/
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sustenabilitate în domeniul agroalimentar și nu numai, despre rolul adesea subestimat al „verdelui” 

din mediul nostru de viață. Cu această ocazie a fost lansată cartea „Best Practices of Circular 

Activities in the Agri-food Sector from the Netherlands and Romania”, autori prof. univ. dr. 

Simona Roxana Pătărlăgeanu, Marius Constantin, Georgiana Strat si Mădălina Deaconu. Lucrarea 

poate fi accesată la: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=949510. 

  

 

Reuniune virtuală de lucru între reprezentanții Consorțiului Universitaria și QS Rankings 

În data de 19 mai a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, 

a participat la reuniunea virtuală derulată între reprezentanții universităților membre ale 

Consorțiului Universitaria și prestigioasa companie de clasamente internaționale QS Rankings. 

Reuniunea a fost organizată la inițiativa ASE pentru a contribui la o prezență sporită a 

universităților românești în clasamentele internaționale.  

 

 

 

 

 

Conferința de finalizare a proiectului POCU/380/6/13/125015 „Dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul știinţelor economice” 

(InovAnt) 

În data de 20 mai a.c., s-a desfășurat Conferința de finalizarea a proiectului 

POCU/380/6/13/125015 „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi și 

https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=949510
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postdoctoranzi în domeniul știinţelor economice” (InovAnt), manager proiect  

prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv. Proiectul, coordonat de către ASE, a fost realizat în 

parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 

respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară și a avut ca obiectiv îmbunătăţirea formării 

antreprenoriale a unui număr de 97 de studenţi doctoranzi și cercetători postdoctorat în vederea 

facilitării tranziţiei de la educaţie la muncă în sectoarele economice cu potenţial competitiv și 

domeniile cu specializare inteligentă. Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 de luni 

(24.05.2019 - 23.05.2021), valoarea totală proiectului a fost de 6,874,227.91 lei, gradul de utilizare 

a bugetului la nivelul parteneriatului fiind de 77%.  

Membrii grupului țintă de la cele trei universităţi partenere au beneficiat de formare 

antreprenorială, de burse doctorale și postdoctorale, de finanțarea participării la conferințe 

internaționale și publicarea de articole, acces la bazele de date internaționale Bloomberg și Reuters, 

stagii de practică și  programe de consiliere și orientare profesională, de premierea planurilor de 

afaceri remarcabile. 

 

 
 

Rectorul ASE a participat la conferința „Responsabilitatea socială a universităților din 

România” 

În data de 21 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la conferința 

„Responsabilitatea socială a universităților din România”, organizată de DC Media Group, la 

care ASE a fost partener, desfășurată în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din București. Beneficiind de participarea ministrului educației, a rectorilor marilor 

universități din țară, a reprezentanților Academiei Române, Senatului, mediului de afaceri, 

evenimentul s-a axat pe implicarea universităților în viața socială, relația cu mediul social și de 

afaceri, excelența în învățământ ca principala dovadă concretă de implicare eficientă în dinamica 
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socială, ascensiunea universităților românești în topurile internaționale, finanțarea sistemului 

universitar, digitalizarea învățământului superior, oferta universităților versus cererea mediului de 

afaceri, altele. În intervenția sa, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a subliniat 

necesitatea unui parteneriat între mediul de afaceri, universități și instituțiile de cercetare, dar și 

decidenții politici. 

https://www.dcnews.ro/responsabilitatea-sociala-a-universitatilor-din-romania-conferinta-21-

mai-2021_820986.html 

 

 
Întâlnirea conducerii ASE cu E.S. Doamna Annick Goulet, Ambasadorul Canadei în 

România 

În data de 21 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a primit vizita în ASE a E.S. 

Doamna Annick Goulet, Ambasadorul Canadei în România. Împreună cu  

prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector cu relații intrernaționale, și  

conf. univ. dr. Alecsandru Strat, decanul facultății Bucharest Business School, s-au discutat 

aspecte legate de colaborarea ASE cu alte universități din Canada, ASE având deja un prestigios 

MBA Româno-Canadian.  

  

https://www.dcnews.ro/responsabilitatea-sociala-a-universitatilor-din-romania-conferinta-21-mai-2021_820986.html
https://www.dcnews.ro/responsabilitatea-sociala-a-universitatilor-din-romania-conferinta-21-mai-2021_820986.html


CA ‒ Buletin informativ nr. 5/mai 2021  13 

 

ASE a participat la Târgul de Oferte Educaționale de la Buzău 

În perioada 21-23 mai a.c., ASE a participat la Târgul de oferte educaționale „Cariera ta începe 

aici!” dedicat învățământului universitar de stat din România, ediția a II-a. Evenimentul a fost 

organizat la sediul Muzeului Județean Buzău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Buzău, sub egida Consiliului Județean Buzău. Reprezentanții Serviciului Marketing și Comunicare 

au dialogat cu elevii din colegiile/liceele din Buzău, interesați să devină studenți la ASE și au oferit 

broșuri și materiale informative despre oferta educațională a facultăților noastre și detalii legate de 

procesul de admitere, facilități studențești și oportunități în carieră. La acest eveniment au 

participat 16 universități de stat, cadre didactice, părinți și elevi de la: Colegiul Economic Buzău, 

C.N. „M. Eminescu”, C.N. „B.P. Hașdeu”, C.N. „Spiru Haret”, L.T. „Marghiloman,” L.T. „Radu 

Vlădescu” Pătârlagele.  

 

 

 

Vizita în ASE a Excelenței Sale Dl. Rahul Shrivastava, Ambasador al Republicii India la 

București  

În data de 24 mai a.c., ASE a primit vizita de curtoazie a Excelenței Sale, domnul Rahul 

Shrivastava, Ambasador al Republicii India la București. Excelența Sa a fost primită de către 

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Au participat prof. univ. dr. Constantin Marius 

Profiroiu, prorector cu relațiile internaționale și prof. univ. dr. Anca Gabriela Ilie, prodecan al 

Facultății de Relații Economice Internaționale. Au fost discutate bunele relații de cooperare 

academică dintre România și India și necesitatea extinderii acestora.  
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Vizita în ASE a Excelenței Sale Dl. Salah el-Sadek, Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în 

România   

În data de 24 mai a.c., conducerea ASE a primit vizita Excelenței Sale, Dl. Salah el-Sadek, 

Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România. Excelența Sa a fost primită de către  

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector 

cu relațiile internaționale. În cadrul întâlnirii, au fost discutate aspecte legate de buna cooperare pe 

care ASE o are cu universități din Egipt și oportunități de încheiere a unor parteneriate ulterioare.  

  

 

Participarea prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, la 

Bucharest Summit 2021: Cooperation for Development 

În perioada 24-25 mai a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații 

internaționale, a reprezentat ASE la evenimentul „2021 Bucharest Summit 2  – Cooperare pentru 

Dezvoltare”. Intervenția prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu în cadrul conferinței a abordat 

problematica modernizării administrației publice în contextul provocărilor actuale, fiind realizată 

împreună cu dl. prof. Allan Rosenbaum, președintele Societății Americane de Administrație 

Publică (ASPA). 



CA ‒ Buletin informativ nr. 5/mai 2021  15 

 

Încheiere de noi acorduri de cooperare bilaterale 

În cursul lunii mai a.c., au fost negociate și încheiate Memorandumuri de Înțelegere privind 

cooperarea academică și de cercetare bilaterală cu următoarele universități: Tashkent Institute of 

Finance (Uzbekistan), Fundacion Educacion por Ia Experiencia (Mexic), Yamanashi Gakuin 

University (Japonia), și Ajou University (Coreea de Sud).  

 

Bibliografia de specialitate pentru examenul de admitere la master, sesiune 2021, disponibilă 

în format electronic  

Biblioteca ASE asigură suportul documentar necesar proceselor de studiu individual și cercetare 

în vederea pregătirii și susținerii examenului de admitere la program master, sesiunea iulie 2021. 

În acest scop, în perioada aprilie-mai a fost constituită arhiva digitală a materialul bibliografic 

pentru admitere master, respectiv digitizarea bibliografiei de concurs pentru toate facultățile, 

conform tematicii aprobate, publicații și resurse disponibile în colecțiile bibliotecii. 

 

 

 

Participarea ASE la webinarul „Romanian Universities’ Rankings Forum: Harness the 

power of your research for global visibility” 

În data de 27 mai a.c., la invitația reprezentanților Times Higher Education și Elsevier,  

prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale, a participat în calitate 

de speaker și participant în dezbatere de tip panel la webinarul „Romanian Universities’ 

Rankings Forum: Harness the power of your research for global visibility”. ASE este prezentă 

pentru al doilea an consecutiv pe prima poziția în România, în cadrul THE World University 

Rankings. Prezentarea a fost urmată de o discuție cu reprezentanți ai Times Higher Education 
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(Lachyn Italmazova, director regional - EMEA, Times Higher Education), Elsevier (Marat 

Fatkhoulline, vicepreședinte pentru rețele strategice globale, Elsevier), Universitatea din Gdansk 

(Adriana Zaleska-Medyńska, șefa departamentului de tehnologie de mediu). 

 

 

 

Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare, ediţia a XV-a 

În data de 27 mai a.c. a avut loc faza națională a Competiției de Comunicări Științifice, secțiunea 

masterat, din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare,  

ediția a XV-a, care s-a bucurat de o participare numeroasă, 44 de studenți, reprezentând 14 

facultăți ce organizează programe de studii în domeniul economic. Facultatea gazdă a ediției din 

acest an a fost Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de 

Studii Economice din București. În cadrul festivității de deschidere, au adresat un salut din partea 

organizatorilor domnul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și Președintele AFER, 

precum și doamna prof. univ. dr. Mirela Stoian, decanul Facultății de Economie Agroalimentară 

și a Mediului, moderator al evenimentului fiind doamna prodecan, conf. univ. dr. Simona Roxana 

Pătărlăgeanu. 

Concursul s-a desfășurat pe două sub-secțiuni: Administrarea Afacerilor și Economie, fiind 

prezentate în total 33 de lucrări. Pentru fiecare secțiune s-a acordat Marele premiu, câte două 

premii cu destinație și mențiuni.  

În cadrul festivității de premiere, domnul lect. univ. dr. Radu Petrariu, Directorul executiv al 

AFER, a mulțumit comitetului de organizare din cadrul facultății gazdă, membrilor juriului și 

studenților participanți, câștigători ai fazelor locale ale Olimpiadei din acest an, amintind că 

urmează a fi organizată secțiunea licență a competiției, iar ulterior şcoala de vară şi, în premieră 

în acest an, competiția de planuri de afaceri. 
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Extindere acces la resurse electronice specializate în cadrul Bibliotecii ASE - Acces 

platforma ORBIS 

În vederea susținerii proceselor de cercetare și documentare desfășurate de membrii comunității 

academice ASE, Biblioteca a achiziționat noi servicii de baze de date, conținut specializat, 

diversificând oferta de resurse electronice disponibile în cadrul Academiei de Studii Economice 

din București. Platforma ORBIS - un produs al companiei Bureau van Dijk A Moody's Analytics 

Company - este acum disponibilă și în cadrul ASE prin intermediul Bibliotecii. Platforma este una 

dintre principalele resurse de date microeconomice la nivel mondial, cuprinzând informații 

detaliate cu privire la circa 400 milioane de companii, standardizând datele primite de la 

aproximativ 170 de furnizori. Platforma ORBIS constituie un instrument important pentru 

realizarea studiilor și analizelor comparative între companii fiind utilă în predarea disciplinelor  

economice și în activitatea de cercetare. 

 

Sesiuni de instruire online pentru accesarea platformei ORBIS 

 

În luna mai a.c., Biblioteca ASE a organizat sesiuni de instruire online pentru accesarea 

platformei specializate ORBIS, servicii de baze de date recent achiziționate și disponibile în cadrul 

ASE. În parteneriat cu Bureau van Dijk - A Moody's Analytics Company, prin intermediul 

furnizorului Romdidac S.A., sesiunile s-au desfășurat online, în perioada  

26-27 mai a.c., fiind susținute de trainer Lenka Hluchá, Account Manager Credit Risk & 
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Procurement for CEE region - Bureau van Dijk. Sesiunile online s-au bucurat de participarea 

cadrelor didactice și a studenților.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocol de colaborare ASE – Organizația Educacion por la Experiencia  

În luna mai a.c., ASE a încheiat un protocol de colaborare cu Organizația Educacion por la 

Experiencia, eveniment la care au participat, alături de E.S. domnul Marius Gabriel Lazurca, 

Ambasadorul României în Statele Unite Mexicane, doamna prof. univ. dr. Mirela Stoian, decan al 

Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului și prof. univ. dr. Cătălin Octavian Mănescu, 

prodecan și coordonatorul proiectului. Protocolul prevede acordarea unor burse de cercetare oferite 

de partea mexicană pentru masteranzii, doctoranzii și corpul profesoral din cadrul ASE și este atât 

un parteneriat universitar, cât și unul economic, care utilizează toți pilonii de colaborare pentru a 

crea un parteneriat strategic, care intenționează crearea unui program universitar în limba spaniolă, 

care să formeze noi specialiști și lideri din Mexic și America Centrală, contribuind pe termen 

mediu și lung la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre țările implicate.  

 

Proiectul Fintech – A compliance Trening Program 

În cadrul proiectului Fintech - A compliance Trainning Program, finanțat prin grantul numărul 

825215 (Topic: ICT-35-2018 Acțiune de tip CSA) s-au realizat, recent, de către echipa Academiei 

de Studii Economice din București, o serie de podcasturi (https://fintech-ho2020.eu/podcast/). 

acestea prezintă cele mai importante realizări ale proiectului ș,i de asemenea, conexiuni cu 

activitatea partenerilor internaționali. Seria a fost realizată în cadrul celui de al șaptelea pachet 

(WP7), care este coordonat de către echipa ASE. Podcastul realizat de către conf. univ. dr. Vasile 

https://fintech-ho2020.eu/podcast/
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Alecsandru Strat, coordonatorul colectivului ASE, împreună cu domnii Majid Malaika și Ashraf 

Kahn, pe tema riscurilor cu care se confruntă băncile centrale din punct de vedere al implementării 

noilor tehnologii, precum inteligența artificială, blockchain, etc a fost preluat de către pagina de 

LinkedIn  IMF Market Insights a Fondului Monetar Internațional. 

(https://www.linkedin.com/posts/imf-market-insights_fintech-financialstability-monetarypolicy-

activity-6792919103402201088-zONy) 

 

  

 

ASE în presa internațională de business și știri financiar-economice 

Cadre didactice de la Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică din cadrul 

ASE, împreună cu prof. Marcel Ausloos de la University of Leicester din Marea Britanie, au 

publicat articolul intitulat A Volatility Estimator of Stock Market Indices Based on the 

Intrinsic Entropy Model, autori Claudiu Vințe, Marcel Ausloos și Titus-Felix Furtună, în 

revista Entropy (Entropy 2021, 23(4), 484; https://doi.org/10.3390/e23040484). Rezultatele 

cercetării în domeniul estimării volatilității prin intermediul modelului de entropie intrinsecă, 

dezvoltat și publicat pentru prima dată în acest articol, au fost remarcate și difuzate în presa 

internațională de specialitate, respectiv de către portalul de știri din domeniul  

financiar-economic Advisor News, în data de 29 aprilie 2021: 

https://advisornews.com/oarticle/university-of-bucharest-researchers-add-new-data-to-research-

in-entropy-a-volatility-estimator-of-stock-market-indices-based-on-the-intrinsic-entropy-model 

Rezultatele se bazează și pe experiența profesională de aproximativ 9 ani, desfășurată de conf. 

univ. dr. Claudiu Vințe în cadrul companiei Goldman Sachs, filiala din Tokyo, pe probleme de 

dezvoltare de sisteme informatice pentru piața financiar bancară.  

https://www.linkedin.com/posts/imf-market-insights_fintech-financialstability-monetarypolicy-activity-6792919103402201088-zONy
https://www.linkedin.com/posts/imf-market-insights_fintech-financialstability-monetarypolicy-activity-6792919103402201088-zONy
https://doi.org/10.3390/e23040484
https://advisornews.com/oarticle/university-of-bucharest-researchers-add-new-data-to-research-in-entropy-a-volatility-estimator-of-stock-market-indices-based-on-the-intrinsic-entropy-model
https://advisornews.com/oarticle/university-of-bucharest-researchers-add-new-data-to-research-in-entropy-a-volatility-estimator-of-stock-market-indices-based-on-the-intrinsic-entropy-model
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Felicitări pentru asemenea rezultate remarcabile! 

  

 

Experiența internațională România-Vietnam în cadrul EMBA Româno-Canadian 

Studenții promoției 2019-2021 din cadrul EMBA-ului Româno-Canadian au parte de o a doua 

provocare internațională în această primăvară: o temă de lucru comună alături de studenții 

programului EMBA desfășurat de Université du Québec à Montréal (UQAM) în Vietnam. Tema 

face parte din modulul de „Management strategic al sistemelor informatice”, ce va avea loc sub 

îndrumarea profesorilor Luc Cassivi și Elie Elia, care susțin acest curs atât în cadrul EMBA-ului 

Româno-Canadian, cât și al celui din Vietnam. În cadrul proiectului grupele de masteranzi din 

România și din Vietnam colaborează pentru identificarea unor soluții reale pentru digitzalizarea 

unor procese de afaceri. Fiecărei grupe din România îi revine colaborarea cu o grupă din Vietnam. 

Proiectul se desfășoară în două runde și face parte din temele de lucru din cadrul cursului, studenții 

urmând a fi notați pentru activitatea lor.  
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Ordinul Crucea „Maria Brâncoveanu” 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a înmânat, la Reşedinţa 

Patriarhală, Ordinul Crucea „Maria Brâncoveanu” doamnei prof.univ. dr. Maria-Iulia David 

Sobolevschi în semn de cinstire a femeii creștine, cu activitate deosebită în slujirea rodnică și 

folositoare a Bisericii și a societății. Felicitări, doamnă profesor, pentru obținerea acestei distincții! 

 

 

 

Ședințe CA online 

• În data de 6 mai a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: calendarul desfășurării concursurilor didactice pentru 

ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, semestrul al II-lea, anul 

universitar 2020–2021; calendarul desfășurării concursurilor didactice pentru ocuparea 

posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul 

universitar 2020–2021. 

• În data de 11 mai a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: modificarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere online la programul de studii universitare de licență, 

anul  universitar 2020-2021; modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere online la programul de studii universitare de masterat, 
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anul  universitar 2020-2021; aprobarea rezultatelor procesului de evaluare periodică a 

calităţii personalului didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

• În data de 17 mai a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: modificarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, pentru 

anul universitar 2021-2022, conform adreselor Ministerului Educației nr. 11465 din 

11.05.2021 și nr. DGRIAE-0897 din 11.05.2021; modificarea Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

masterat, pentru anul universitar 2021-2022; modificarea Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

doctorat, pentru anul universitar 2021-2022. 

• În data de 26 mai a.c., a avut loc în Aula Magna prima ședință, dupa aceea din luna 

februarie 2020, a Consiliului de Administrație cu prezența fizică a participanților, în cadrul 

căreia au fost discutate și aprobate următoarele puncte: informare cu privire la modalitatea 

de susținere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, an 

universitar 2020-2021;  Nota de fundamentare cu privire la răspunsul primit de la Direcția 

de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în legătura cu atacul 

cibernetic din perioada 21.09.2020 – 03.10.2020; componenţa comisiilor de concurs și 

contestații pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, 

semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021; componenţa comisiilor de concurs și 

contestații pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul 

al II-lea, anul universitar 2020-2021; raportul cu privire la execuția bugetului de venituri și 

cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada  

01.01.2021 - 31.03.2021; rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, 

în baza Actului Adițional nr.1 la contractul instituțional pentru anul 2021; metodologia de 

organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare 

psihopedagogică nivel I și nivelul II, cu frecvență și postuniversitar, la Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic; comisiile pentru examenul de obținere a gradului 

didactic II; componența Comisiilor de admitere pentru studii universitare de doctorat, 

pentru fiecare școală doctorală sesiunea iulie 2021; planuri de învățământ ale școlilor 
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doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, an universitar 2021-

2022; demararea procedurii de evaluare externă pentru încadrarea în domeniul Drept 

(domeniu acreditat) a unui nou program de studii universitare de masterat profesional, 

intitulat Dreptul European al afacerilor, cu durata de 1 an, 60 credite, desfășurat în limba 

română, forma de învățământ cu frecvență (IF) și organizat în cadrul Facultății de Drept; 

planul de învățământ pentru noul program de masterat și demararea procedurii de validare 

și înscriere în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare de masterat 

Dreptul European al afacerilor; modificarea Graficului activităţilor pentru anul universitar 

2020-2021 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la formele de 

învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă; modificarea Graficului activităţilor pentru 

anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la 

forma de învăţământ la distanţă; modificarea Graficului activităţilor pentru anul universitar 

2020-2021 la programele de studii universitare de masterat; modificarea Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licență și masterat, anul universitar 2020-2021; modificarea calendarului 

studentului; realocarea unui loc de la buget de la Școala Doctorală CSIE la Școala 

Doctorală Economie II; Nota de fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor 

studențești pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2020 – 2021; solicitarea 

USASE privind extinderea termenului de finalizare a practicii de specialitate până la 26 

august 2021; rezultatele evaluării periodice a calității personalului didactic; modificarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor 

vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; scoaterea 

din uz a obiectelor de inventar; Pachetul de Informații cu privire la competiția proiectelor 

instituționale; includerea revistei OEconomica la Editura ASE; Raportul de Control nr. 425 

din 18.05.2021; modificarea structurii organizatorice din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București; modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Academiei de Studii Economice București; analiza oportunității privind preluarea 

inițiativei coagulării și coordonării unui hub de dezvoltare durabilă la nivelul regiunii de 

dezvoltare București-Ilfov, altele. 
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație 

 






