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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la conferința „Building the 

Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, safe and resilient society” 

În data de 1 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la cea 

de-a 6-a ediție a Conferinței „Building the Post-Pandemic World: The path to a more 

sustainable, safe and resilient society”, organizată în perioada 1-12 noiembrie de Grupul de presă 

MediaUno și Institutul Național de Statistică. Rectorul ASE a prezentat o lucrare în cadrul 

panelului de Agricultură, cu tema  ”Locul și rolul agriculturii în realizarea obiectivelor 

dezvoltării durabile – Orizont 2030”. Lucrările conferinței s-au axat pe discuții și schimb de 

experiență pentru construirea vieții post-pandemice – calea către o societate mai durabilă și mai 

rezilientă. Au participat decidenți strategici ai statului, membri ai corpului legislativ național și 

european, experți și specialiști de renume, reprezentanți ai ONG-urilor, jurnaliști și stakeholderi 

interesați de dinamica viitorului și de modul în care lumea de mâine va reuși să găsească soluții de 

protejare și dezvoltare durabilă și sustenabilă. 

Acces online la platformele specializate SciVal și InCites 

Începând cu 1 noiembrie a.c., Academia de Studii Economice din București beneficiază în 

premieră, prin intermediul Bibliotecii și DMCI, de acces online la platformele specializate SciVal 

(Elsevier) și InCites (Clarivate Analytics). 

Platformele SciVal și InCites sunt instrumente analitice pentru evaluare și analiză bibliometrică și 

scientometrică a cercetării raportat la output-ul științific ilustrat în Scopus, respectiv în Web of 

Science, surse de date statistice privind performanța științifică, date necesare pentru evaluarea 

cercetării, raportări instituționale, analize și tendințe în cercetare, rankinguri. 

http://www.ase.ro/
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În parteneriat cu Elsevier B. V., a fost inițiată seria de sesiuni pentru accesarea SciVal, sesiuni 

utile cadrelor didactice, personalului cu implicații în activitatea de analiză, evaluare și raportare a 

cercetării. 

Platformele SciVal și InCites se accesează online din campus și din afara campusului, în baza 

unui cont creat cu adresa de email instituțional de pe un calculator aflat în range IP ASE, conturi 

înregistrate la adresele web la care sunt disponibile serviciile SciVal, respectiv InCites: 

https://www.scival.com/landing și https://incites.clarivate.com/#/landing. 

 

Cursuri de pregătire suplimentară la disciplinele Microeconomie și Matematică 

Începând cu luna noiembrie a.c., pe o perioadă de trei luni, Consiliul de Administrație al ASE vine 

în sprijinul studenților din anul I la programele universitare de licență, oferind acestora 

posibilitatea de pregătire suplimentară online, în regim gratuit, la disciplinele Microeconomie 

și Matematică, conform orarului afișat pe link-ul de pe platforma online.ase.ro - 

https://online.ase.ro/course/view.php?id=11124.  

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Conferința Internațională de 

Management (IMC) 2021 

În zilele de 4 și 5 noiembrie a.c., Facultatea de Management din ASE, în parteneriat cu Societatea 

Americană de Management din România, a organizat cea de-a 15-a ediție a Conferinței 

internaționale de Management, cu tema „Managing People and Organizations in a Global 

Crisis”. În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a subliniat 

eforturile universității noastre de a deveni o sursă de absolvenți de excepție, dar și o sursă de soluții 

pentru fundamentarea politicilor publice. ASE are o mare responsabilitate, aceea de a performa 

continuu, prin proiecte de cercetare, încheierea de parteneriate, prin implicare în viața economică-

socială a comunității pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă economia românească.  

În cadrul dezbaterilor, au avut loc discuții cu privire la cele mai recente probleme și provocări ale 

afacerilor din domeniul managementului la nivel național și internațional. 

Sesiunile conferinței au avut tematici legate de administrarea afacerilor, managementul proiectelor 

și performanța organizațională, educație, inovare și managementul cunoștințelor, management 

strategic, management al schimbării și anterprenoriat, managementul resurselor umane și 

https://www.scival.com/landing
https://incites.clarivate.com/#/landing
https://online.ase.ro/course/view.php?id=11124&fbclid=IwAR0sNpkHsOcaccxP6sAAMAeIpw7QV_Hk2Of0L8L2fWvuu0BXrW_Bamkvd5o
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ergonomie, cultură organizațională și leadership, științe comportamentale, studii de comunicare și 

etica în afaceri etc.  

La conferință au participat cercetători, practicieni din universități și industrii care au analizat 

principalele probleme cu care se confruntă managementul sec. al XXI-lea, în vederea identificării 

de instrumente, metode și soluții manageriale inovatoare pentru a asigura dezvoltarea durabilă a 

organizațiilor în mediul competitiv. 

 

Vizita Ambasadorului Tunisiei în ASE 

În data de 5 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a primit vizita 

Ambasadorului Tunisiei la București, E.S. doamna Raja Jhinaoui Ben Ali. În cadrul întâlnirii au 

fost discutate aspecte ale unor posibile colaborări academice dintre universități tunisiene și ASE, 

dar și posibilitatea ca studenți tunisieni să urmeze programe universitare la ASE. 

 

 

 

 

Deschiderea cursului postuniversitar „Audit financiar” 

În data de 8 noiembrie a.c., a avut loc deschiderea cursului postuniversitar „Audit financiar”, 

la care au participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și Mihai Busuioc, președintele 

Curții de Conturi a României. În deschiderea evenimentului, Rectorul ASE a declarat că acest curs 

se va desfășura în baza unui parteneriat pe care universitatea noastră îl are cu Curtea de Conturi a 

României. Astfel, această colaborare va fi extinsă, de la susținerea examenelor pe posturile vacante 

din cadrul Curții de Conturi, care se organizează în ASE, la cursuri de specialitate și realizarea de 

studii economice, care să stea la baza luării deciziilor publice și nu numai. Prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor a precizat că, împreună cu prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă, decanul Facultății de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, a selectat cele mai bune cadre didactice pentru 

disciplinele din planul de învățământ. Prin implicarea sa în astfel de parteneriate, ASE rămâne o 
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universitate deschisă către mediul economico-social, gradul de angajabilitate și participarea 

universităților la soluționarea problemelor cu care se confruntă economiile naționale și mondiale 

fiind doi dintre cei mai importanți indicatori pentru clasamentele internaționale. 

 
 

 

Prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu a participat la conferința anuală AACSB Europa 

În data de 8 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații 

internaționale, a participat la conferința anuală AACSB Europa, Orientul Mijlociu și Africa, 

eveniment care a avut loc online în perioada 8-10 noiembrie a.c.  

 

 

 

 

Muzeul ASE continuă seria de prezentări online pe teme de istorie  

Vă invităm să urmăriți și în această lună câteva dezvăluiri interesante, în cadrul unui  

dialog-mărturie de istorie cu Toma Roman jr., director Muzeul ASE, și Andy Lupu, cunoscut ca 

jurnalist, regizor și producător de film, fost student al ASE, care vorbește despre cenzura în viața 

artistică din perioada comunistă. 

https://www.youtube.com/watch?v=VD59NNWp2kA 

https://www.youtube.com/watch?v=VD59NNWp2kA&fbclid=IwAR0sNpkHsOcaccxP6sAAMAeIpw7QV_Hk2Of0L8L2fWvuu0BXrW_Bamkvd5o
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Biblioteca ASE – sesiuni online prezentare servicii, biblioteca digitală, acces și resurse 

 

Pe durata lunii noiembrie a.c., Biblioteca ASE a organizat o serie de Sesiuni de instruire online 

pentru studenții de la programele de studii de licență, masterat și doctorat, pentru a veni în sprijinul 

acestora cu informații utile privind resursele de documentare disponibile în bibliotecă, necesare 

pregătirii pe durata anului universitar, susținerii examenelor și elaborării lucrărilor de finalizare a 

studiilor. În cadrul sesiunilor organizate pe platforma Zoom meetings, participanții au aflat detalii 

despre serviciile și facilitățile oferite de bibliotecă, condiții de acces, colecții, resurse și servicii 

electronice, biblioteca online, serviciul de acces mobil la resurse.  

Biblioteca ASE a continuat în cursul lunii noiembrie seria de webinarii pentru accesarea 

platformelor științifice și specializate, la care instituția deține acces. În parteneriat cu furnizorul  

Refinitiv SA, în perioada 8–16 noiembrie au fost organizate webinarii pentru utilizarea platformei 

Thomson Reuters Eikon for Students. Temele abordate (Indicatori macro, Financial Mkts, Macro 

data etc.), prezentarea facilităților și tehnicilor de utilizare a platformei, inclusiv componenta 

Datastream, au fost de maxim interes. Biblioteca a permanentizat aceste tipuri de acțiuni, 

modalitate directă de formare a utilizatorilor. 

 

O nouă campanie de vaccinare în ASE 

Având în vedere evoluția îngrijorătoare a situației epidemiologice și dorind să contribuim, prin 

mijloacele de care dispunem, la diminuarea factorilor care pot genera răspândirea exponențială a 

ratei de infectare, inclusiv în rândul comunității noastre universitare, ASE a desfășurat o nouă 

campanie de vaccinare, în data de 10 noiembrie, la parterul clădirii Moxa, în spații amenajate 

corespunzător, pentru angajați și studenți, sau membrii de familie ai acestora.  
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Felicitări celor 1132 de studenți, cazați în căminele ASE, care s-au vaccinat și au primit ca bursă 

specială o lună de cazare gratis în căminele universității!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferința Internațională CAFEE, ediția a 10-a 

În zilele de 10 și 11 noiembrie a.c., a avut loc cea de-a 10-a ediție a conferinței internaționale 

„Competitiveness of Agro-food and Environmental Economy - CAFEE 2021”, care s-a 

desfășurat online și a fost organizată de Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului. În 

deschidere, a luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a vorbit despre 

implicarea pe care ASE o manifestă în găsirea, studierea și înțelegerea mecanismelor dezvoltării 

economice, precum și în identificarea soluțiilor care să genereze progres în aceste direcții. 

Evenimentul a reunit experți, factori de decizie și profesioniști în agrobusiness și a fost dedicat 

analizei și evaluării evoluțiilor și provocărilor agroalimentare și politicilor de mediu. Pe parcursul 

discuțiilor au fost abordate teme despre siguranța alimentelor și protecția consumatorilor, 

conducerea exploatațiilor agricole, economia și managementul resurselor naturale, management și 

marketing agricol, performanța sistemelor agro-alimentare, ș.a. 
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Compania Națională de Investiții a semnat contractul de consolidare și renovare a Clădirii 

„Mihai Eminescu” 

La data de 12 noiembrie, a.c., a fost semnat, la sediul Academiei de Studii Economice din 

București, Contractul de realizare a proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii 

Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din București, B-dul Dacia nr.41, 

sector 1, București”. Proiectul a fost depus de ASE încă din anul 2011 și a fost aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 445/2020 din 4 iunie 2020. 

La semnarea contractului au participat: dl. Ministru Attila CSEKE, Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației – finanțatorul proiectului, dna Manuela Irina Pătrășcoiu, 

Președinte Consiliul de Administrație – Compania Națională de Investiții (CNI), dl. Daniel  

Pițurlea, Președinte & CEO Compania CONCELEX – executantul proiectului,  

dl. prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rector, Academia de Studii Economice din București – 

beneficiarul investiției. 

Obiectivul este inclus în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, 

derulat de Compania Națională de Investiții, instituție sub autoritatea Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației. 

Valoarea totală aprobată a investiției este de 132,55 milioane lei, iar durata estimată a execuției 

este de 24 de luni. În urma reabilitării integrale, clădirea Mihai Eminescu, construită în urmă cu 

peste 50 de ani, va deveni un spațiu de învățământ universitar performant, la standardele cele mai 

înalte de siguranță și funcționalitate, cu amfiteatre, laboratoare și spații conexe dotate cu mobilier 

și tehnică de calcul ultramoderne, care vor conferi o calitate superioară procesului didactic. 
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• https://www.dcnews.ro/ase-bucuresti-anunt-a-i-nceperea-lucra-rilor-de-reabilitare-

integrala-a-cla-dirii-mihai-eminescu_845756.html 

• https://www.rador.ro/2021/11/12/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitare-integrala-

a-cladirii-mihai-eminescu/ 

• https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/11/12/comunicat-de-presa-ministerul-

dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei--813260 

• http://stirileimobiliare.ro/cine-va-moderniza-cladirea-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti/ 

• https://www.bizplus.ro/cseke-attila-a-anuntat-ca-va-fi-modernizata-cladirea-mihai-

eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti/ 

• https://www.agendaconstructiilor.ro/files/info-santiere/mdlpa-a-semnat-contractul-

pentru-modernizarea-cladirii-ase-mihai-eminescu.html 

• https://damboviteanul.com/2021/11/12/ministrul-cseke-attila-cladirea-mihai-eminescu-

din-cadrul-ase-bucuresti-va-fi-consolidata-si-modernizata-iar-proiectul-va-fi-finantat-de-

mdlpa/ 

• https://ziarulnews.ro/2021/11/12/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitare-integrala-

a-cladirii-mihai-eminescu/ 

• https://bucurestibusiness.ro/ase-bucuresti-incepe-renovarea-cladirii-mihai-eminescu-

valoarea-investitiei-este-de-13255-milioane-lei/ 

• https://www.amosnews.ro/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitarea-cladirii-mihai-

eminescu/ 

• https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/11/12/comunicat-de-presa-academia-de-studii-

economice-din-bucuresti--813257 

• https://curierulnational.ro/cladirea-mihai-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti-va-fi-

consolidata-si-modernizata-iar-proiectul-va-fi-finantat-de-mdlpa/ 

 

The International Fair, ediția a 5-a 

În data de 15 noiembrie a.c., a avut loc deschiderea celei de-a cincea ediții a târgului International 

Knowledge Fair 2021, cu tema „Sharing Experiences and Practices for a Resilient post-Pandemic 

Higher Education Environment”. În sesiunea de deschidere a manifestării a luat cuvântul  

prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector relații internaționale. Seria de evenimente se 

desfășoară până pe 15 decembrie și include dezbateri, conferințe și worksopuri pe diverse tematici 

actuale în vederea îmbunătățirii cooperării internaționale.  

https://www.dcnews.ro/ase-bucuresti-anunt-a-i-nceperea-lucra-rilor-de-reabilitare-integrala-a-cla-dirii-mihai-eminescu_845756.html
https://www.dcnews.ro/ase-bucuresti-anunt-a-i-nceperea-lucra-rilor-de-reabilitare-integrala-a-cla-dirii-mihai-eminescu_845756.html
https://www.rador.ro/2021/11/12/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitare-integrala-a-cladirii-mihai-eminescu/
https://www.rador.ro/2021/11/12/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitare-integrala-a-cladirii-mihai-eminescu/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/11/12/comunicat-de-presa-ministerul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei--813260
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/11/12/comunicat-de-presa-ministerul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei--813260
http://stirileimobiliare.ro/cine-va-moderniza-cladirea-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti/
https://www.bizplus.ro/cseke-attila-a-anuntat-ca-va-fi-modernizata-cladirea-mihai-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti/
https://www.bizplus.ro/cseke-attila-a-anuntat-ca-va-fi-modernizata-cladirea-mihai-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti/
https://www.agendaconstructiilor.ro/files/info-santiere/mdlpa-a-semnat-contractul-pentru-modernizarea-cladirii-ase-mihai-eminescu.html
https://www.agendaconstructiilor.ro/files/info-santiere/mdlpa-a-semnat-contractul-pentru-modernizarea-cladirii-ase-mihai-eminescu.html
https://damboviteanul.com/2021/11/12/ministrul-cseke-attila-cladirea-mihai-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti-va-fi-consolidata-si-modernizata-iar-proiectul-va-fi-finantat-de-mdlpa/
https://damboviteanul.com/2021/11/12/ministrul-cseke-attila-cladirea-mihai-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti-va-fi-consolidata-si-modernizata-iar-proiectul-va-fi-finantat-de-mdlpa/
https://damboviteanul.com/2021/11/12/ministrul-cseke-attila-cladirea-mihai-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti-va-fi-consolidata-si-modernizata-iar-proiectul-va-fi-finantat-de-mdlpa/
https://ziarulnews.ro/2021/11/12/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitare-integrala-a-cladirii-mihai-eminescu/
https://ziarulnews.ro/2021/11/12/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitare-integrala-a-cladirii-mihai-eminescu/
https://bucurestibusiness.ro/ase-bucuresti-incepe-renovarea-cladirii-mihai-eminescu-valoarea-investitiei-este-de-13255-milioane-lei/
https://bucurestibusiness.ro/ase-bucuresti-incepe-renovarea-cladirii-mihai-eminescu-valoarea-investitiei-este-de-13255-milioane-lei/
https://www.amosnews.ro/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitarea-cladirii-mihai-eminescu/
https://www.amosnews.ro/ase-anunta-inceperea-lucrarilor-de-reabilitarea-cladirii-mihai-eminescu/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/11/12/comunicat-de-presa-academia-de-studii-economice-din-bucuresti--813257
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/11/12/comunicat-de-presa-academia-de-studii-economice-din-bucuresti--813257
https://curierulnational.ro/cladirea-mihai-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti-va-fi-consolidata-si-modernizata-iar-proiectul-va-fi-finantat-de-mdlpa/
https://curierulnational.ro/cladirea-mihai-eminescu-din-cadrul-ase-bucuresti-va-fi-consolidata-si-modernizata-iar-proiectul-va-fi-finantat-de-mdlpa/
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Concursul de idei de afaceri GoBiz 2021  

În periaoda 15-18 noiembrie a.c., Societatea Antreprenorială Studențească a Academiei de Studii 

Economice din București a organizat cea de-a cincea ediție a concursului de idei de afaceri GoBiz. 

În prima etapă a concursului, 58 idei de afaceri au fost prezentate cu entuziasm și profesionalism 

de către studenți ai ASE, din cadrul tuturor facultăților. Juriul, format din 8 antreprenori, printre 

care s-au numărat Bogdan Tudor – CEO Startech Team, Călin Pascu – general manager TIPLOG 

și Diana Ciobănete – partener Smart Impact Capital, a ales cele mai bune 40 idei de afaceri care 

au participat în cea de-a doua etapă a concursului GoBiz 2021, Bootcamp-ul de antreprenoriat, 

desfășurat în perioada 27-30 noiembrie 2021.  

În cadrul acestui eveniment, studenții au beneficiat de training-uri de specialitate susținute de 

cadre didactice din ASE și de reprezentanți ai mediului de business (domeniul juridic - conf. univ. 

dr. Ovidiu Ioan Dumitru, decanul Facultății de Drept; domeniul fiscal - conf. univ. dr. Radu 

Ciobanu, din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; comunicare și 

storytelling - Iulian Șerban – mentor și trainer Maspex România și Miruna Ursache – content 

manager Smartbill) și programe de mentorat, care au contribuit la o mai bună articulare a ideilor 

de afaceri, precum și la dezvoltarea personală și profesională a studenților participanți (mentorii 

cu o vastă experiență antreprenorială au provenit din mediul de business, iar printre aceștia putem 

aminti pe Simona Podgoreanu - Director resurse umane KPMG România și Republica Moldova & 
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Coach EXEC-EDU, Mihai Drăghici – antreprenor în serie și CEO PayByFace, Ioan Vlăduț Nuțu 

– owner & founder Yes Academy, Cătălina Marcu – owner & founder Plantropic, Ioan Mitroi – 

owner & founder Berero, cât și din mediul academic, precum conf. univ. dr. Bogdan Nistoreanu, 

lect. univ. dr. Mihai Vrîncuț). Studenții participanți la cea de-a doua etapă a Bootcamp-ului au avut 

de elaborat și un plan de afaceri, care i-a ajutat să își dezvolte o viziune de ansamblu asupra ideii 

lor antreprenoriale. Bootcamp-ul s-a încheiat cu încărcarea planurilor de afaceri elaborate și cu o 

sesiune de susținere de pitch-uri. Punctajele obținute în urma evaluării planurilor de afaceri și a 

pitch-urilor de către membrii juriului format din 7 antreprenori (precum Lucian Marin - Co-

Founder MarcoPolo Performance sau Anca Tudorie - CEO Energy Consultants), dar și 

reprezentanți ai mediului academic din ASE București (precum asist. univ. dr. Bogdan Chiripuci, 

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului sau lect. univ. dr. Georgiana Costache, 

Facultatea de Management), au contribuit la realizarea clasamentului final ce a vizat acordarea a 

7 mențiuni în valoare de 500 lei fiecare, premiul III – 1000 lei, premiul II – 1500 lei și premiul I – 

2000 lei.  

 

 

 

Participarea Editurii ASE la Târgul Gaudeamus Radio România  

 

Academia de Studii Economice din București, prin Editura ASE, a fost prezentă cu un stand virtual 

la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, ediția cu nr. 28, desfășurat anul acesta exclusiv 

online, în perioada 17-21 noiembrie. Editura ASE, un expozant statornic și activ la această 
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sărbătoare a lecturii, a organizat și de această dată mai multe lansări de carte la care au participat 

cadre didactice din universitatea noastră și din alte universități, cercetători și reprezentanți ai 

mediului de afaceri. 

Astfel, evenimentele organizate sub egida Editurii ASE au debutat joi, 18 noiembrie 2021, cu 

lansarea cărții Reconstrucție ecologică. Argumente și provocări, semnată de: prof. univ. dr. 

Gabriel Popescu, directorul Centrului de Studii și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică 

„Academician David Davidescu” din Academia Română, dr. Simona Bara, cercetător științific I, 

cadru didactic asociat și lect. univ. dr. Elena Preda, toți membri ai Departamentului de Economie 

Agroalimentară și a Mediului, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București. Cartea oferă o sinteză a cunoștințelor legate de 

identificarea și caracterizarea activităților de reconstrucție ecologică, prezentând unele rezultate 

ale programelor dezvoltate pentru ecosistemele deteriorate. Amplificarea lucrărilor integrate de 

reconstrucție ecologică reprezintă una dintre provocările problemelor de mediu ale secolului XXI 

ce vizează creșterea calității vieții, impunând schimbarea paradigmei prezente de dezvoltare. 

Seria lansărilor de carte a continuat vineri, 19 noiembrie 2021, cu prezentarea online a volumului 

Psihosociologia emoțiilor. Ce, când și cum simțim, ediția a II-a revizuită și adăugită, autor conf. 

univ. dr.  Octavian Rujoiu de la Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane din cadrul 

Facultății de Management. La eveniment au fost invitați lect. univ. dr. Cătălina Roșca, 

Departamentul de Sociologie, Facultatea de Științe Politice, SNSPA și lect. univ. dr. Victor Chitic, 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Națională de Muzică 

București. 

Noua ediție propune cititorului o abordare multidimensională în înțelegerea modului în care 

emoțiile fac parte din viața noastră, inclusiv în actualul context pandemic. Sunt discutate 

implicațiile, aspectele sociale și private ale emoțiilor din perspectiva teoriilor, modelelor 

explicative, contextului intercultural și a sănătății individului. Dintre temele pe care le veți regăsi 

în carte: emoțiile sociale, emoțiile și cultura, emoțiile și publicitatea, emoțiile, animalele și 

oamenii, emoțiile și frauda intelectuală.  

Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, a fost lansată lucrarea Banii în mișcare. Prosperitatea în 10 pași, 

autor: Iancu Guda, director Coface Servicii, lector asociat în cadrul Facultății de Administrarea 

Afacerilor, cu predare în limbi străine din Academia de Studii Economice din București și 

realizator al emisiunii „Banii în mișcare”. Prezentarea volumului a fost susținută de următorii 
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invitați: prof. univ. dr. Andreea Stoian, Departamentul de Finanțe, Facultatea de Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București, Iulian Stanciu, 

Președinte eMAG și partener al emisiunii „Banii în mișcare” difuzate de DIGI 24, Sergiu Voicu, 

jurnalist DIGI 24 și producător al emisiunii „Banii în mișcare” și Mihai Purcărea, Director General 

BRD Asset Management.  

Cartea „Banii în mișcare” aduce un plus de cultură financiară pentru toți cei care doresc să 

descopere modul în care folosim banii și felul în care ne raportăm la aceste valori. Elementele de 

educație financiară prezente în lucrare se adresează realității economice din România și urmăresc 

informarea și responsabilizarea populației în domeniul deciziilor financiare. 

Editura ASE a încheiat evenimentele culturale online din cadrul Târgului Gaudeamus prin lansarea 

duminică, 21 noiembrie 2021, a cărții 30 de ani de la sfârșitul Războiului Rece, coordonator 

conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu, de la Departamentul de Turism și Geografie, Facultatea de 

Business și Turism, Academia de Studii Economice din București. Au participat la eveniment, 

alături de coordonator, prof. univ. dr. Gabriela Țigu, Decanul Facultății de Business și Turism, 

prof. univ. dr. Silviu Neguț, fondatorul Masteratului de Geopolitică și Afaceri, precum și o parte 

dintre autorii studiilor. 

Volumul, apărut în contextul aniversării a 30 de ani de la sfârșitul Războiului Rece, după cum 

arată și titlul, reunește, sub coordonarea domnului conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu, 15 

articole elaborate de absolvenți din diferite generații ai Masteratului de Geopolitică și Afaceri din 

cadrul ASE București, 15 lucrări de o certă valoare științifică prin care sunt sărbătoriți cei 15 ani 

de existență a acestui program de studii de succes. Problematica abordată în cele patru părți ale 

cărții acoperă domeniul geopolitic din punct de vedere teoretic și practic, analizează aplicarea 

teoriei geopolitice la nivel regional și reflectă interdisciplinaritatea domeniului.  
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Interviul Rectorului ASE în studioul BZI Live 

În data de 19 noiembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost invitatul emisiunii 

„România inteligentă”, în studioul BZI Live. În cadrul acestei emisiuni,                                

prof. univ. dr. Nicolae Istudor a vorbit despre situația actuală a sistemului educațional din țara 

noastră, inclusiv de sursele alternative de finanțare a universităților. Totodată,  Rectorul ASE a 

prezentat contribuția universității noastre la elaborarea Planului Național de Redresare și 

Reziliență. Alte subiecte discutate s-au referit la necesitatea asigurării competitivității produselor 

agroalimentare românești pe piața UE, respectiv despre capacitatea de producție și depozitare a 

acestor produse. Interviul integral poate fi urmărit accesând linkul: 

 https://www.facebook.com/bzilive/videos/240250398201984 

 

 

 

 

Conferința Internațională „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea” 

În data de 19 noiembrie a.c., a avut loc cea de-a XI-a ediție a conferinței internaționale 

„Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”, organizată de Facultatea de Drept, 

împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative. Discuțiile din cadrul conferinței s-au 

structurat pe următoarele secțiuni: Drept public, Drept privat și Dreptul Uniunii Europene. Drept 

https://www.facebook.com/bzilive/videos/240250398201984
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internațional. Temele juridice dezbătute au vizat dezvoltările recente și perspectivele de evoluție 

ale mediului internațional de afaceri. 

 

Acces online la CABI Leisure & Tourism Collection 

Academia de Studii Economice din București beneficiază de acces online la CABI Leisure & 

Tourism Collection. Editura specializată CABI, prin partenerul său în România, E-nformation, 

oferă  în perioada 19 noiembrie – 19 decembrie 2021, acces gratuit la  Leisure & Tourism, respectiv 

la documentele incluse în colecție, articole full-text, cărți electronice, conferințe etc. disponibile 

prin intermediul platformei CABI. Accesul se asigură online pe baza IP-urilor instituționale la 

adresa https://www.cabi.org/leisuretourism/. 

 

 

Activități didactice din cadrul programelor postuniversitare 

În data de 22 noiembrie a.c., au început activitățile didactice din cadrul programelor 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă „Inițiere în mecanisme și 

proceduri legislative în administrația publică” și „Inițiere în coordonarea și comunicarea 

interministerială”, Facultatea de Administrație și Management Public. Programele sunt 

organizate în cadrul proiectului finanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitatea 

Administrativă, proiect intitulat „Optimizarea procedurilor administrative din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului”, SIPOCA 396, beneficiar Secretariatul General al 

Guvernului, partener Academia de Studii Economice din București. Participanții la aceste cursuri 

sunt angajați din cadrul Secretariatul General al Guvernului.  

 

Ziua Economistului” și „Ziua Profesorului de Economie” 

Pe 23 noiembrie a.c., ASE a sărbătorit „Ziua Economistului” și „Ziua Profesorului de 

Economie” - ocazie cu care s-au desfășurat manifestări festive, în cadrul cărora un loc central l-a 

avut Forumul Național al Economiștilor din România, cu tema „Evoluția economiei românești în 

perioada de pandemie și măsuri de revigorare post-pandemie. Între implicare și laissez-faire”. 

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și președintele AFER, 

a subliniat eforturile celor trei organizații (AFER, AGER și SRS) de a contribui la modernizarea 

https://www.cabi.org/leisuretourism/


CA ‒ Buletin informativ nr.11/noiembrie 2021  15 

 

școlii economice superioare din România și la soluționarea problemelor cu care se confruntă 

economia țării. De asemenea, Rectorul ASE a felicitat corpul didactic al universității noastre pentru 

activitățile educaționale și științifice pe care le desfășoară împreună cu studenții, cu mediul de 

afaceri și cu marea comunitate a economiștilor și a profesorilor de economie care reușesc să facă 

față tuturor provocărilor manifestate pe piața internă și externă. 

Ulterior Adunării Generale festive a AFER, AGER și SRS, participanții la  

eveniment - reprezentanți ai mediului universitar, ai celui de afaceri, lideri de organizații, studenți, 

au abordat tema centrală în cadrul a șase secțiuni: 

- Digitalizarea educației – provocările adaptării la noua realitate a învățării online, schimb de 

bune practici; 

- Metode și instrumente de stimulare a cercetării de excelență. Creșterea vizibilității și 

prestigiului internațional; 

- Modalități de optimizare a colaborării cu mediul de afaceri; 

- Reconceptualizarea evenimentelor comunității AFER în context pandemic și post-pandemic; 

- Promovarea brandului AFER pentru creșterea vizibilității organizației; 

- In memoriam Gheorghe Zaman Al cincilea ciclu de dezvoltare globală. Provocări ale științei 

și implicații pentru politicile economice; 

Rezoluțiile au fost prezentate în sesiunea plenară, în cadrul căreia a avut loc și festivitatea de 

acordare a distincțiilor AFER. Au fost acordate următoarele distincții: 

1. Distincția „Cel mai bun articol publicat într-o revistă din domeniul economic, în anul 

2020” autorilor Cristian Încalțărău, Gabriela Carmen Pascariu, Cristian Neculai Șurubaru (de 

la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, precum articolul intitulat „Evaluating the Determinants of EU Funds 

Absorption across Old and New Member States- the Role of Administrative Capacity and 

Political Governance”, publicat în revista JCMS: Journal of Common Market Studies 

2. Distincția „Cea mai bună carte din domeniul economic publicată în anul 2020”, autor 

Voicu Dan Dragomir (de la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, ASE), 

pentru cartea „Corporate Environmental Strategy. Theoretical, Practical and Ethical Aspects”, 

publicată la Editura Springer. 
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3. Distincția „Excelență pentru întreaga activitate” se acordă în semn de recunoaștere a 

meritelor deosebite pe care un cadru didactic universitar, cercetător științific sau o entitate 

organizațională membră AFER le-a avut în decursul activității sale, contribuind la atingerea 

obiectivelor AFER: prof. univ. dr. Vasile Răileanu (Facultatea de Contabilitate și Informatică 

de Gestiune - ASE), prof. univ. dr. Ion Pohoață (Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor – Universitatea „Alexandu Ioan Cuza” din Iași),  

prof. univ. dr. Gheorhge Orzan (Facultatea de Marketing – ASE), prof. univ. dr. Nicolae Bibu 

(Facultatea de Economie și de Administare a Afacerilor – Universitatea de Vest din 

Timișoara); Departamentul de Marketing din cadrul ASE, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de 

la înființare; Facultatea de Business și Turism la 70 de ani de la înființare.  

După încheierea sesiunii plenare, s-au desfășurat alte 3 evenimente speciale organizate tot în cadrul 

Forumului Național al Economiștilor din România – „70 de ani de învățământ și cercetare în 

comerț și turism – aniversarea Facultății de Business și Turism din cadrul ASE”, ”Educarea 

profesionistului contabil de mâine”, „Soluții post-criză din perspectiva pieței energetice”. 

Organizarea evenimentului a fost asigurată de Asociația Facultăților de Economie din România 

(AFER), cu sprijinul Academiei de Studii Economice din București, în parteneriat cu Asociația 

Generală a Economiștilor din România (AGER), Societatea Română de Statistică (SRS) și 

Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (ALUMNI ASE). 
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Facultatea de Business și Turism a sărbătorit 70 de ani de la înființare! VIVAT, CRESCAT, 

FLOREAT! 

În data de 23 noiembrie a.c., Facultatea de Business și Turism a sărbătorit 70 de ani de la 

înființare. Cu această ocazie, de Ziua Economistului, în cadrul sesiunii plenare a Forumului 

Național al Economiștilor din România, la festivitatea de acordare a distincțiilor AFER, Facultății 

de Business și Turism i-a fost acordată distincția pentru „Excelență pentru întreaga activitate”. 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și președintele AFER, a adresat felicitări celei mai 

longevive facultăți din ASE, în a cărei denumire inițială (Facultatea de Comerț și Cooperație) s-a 

regăsit termenul de „comerț” – ca fiind cheia către o dezvoltare economică națională de succes, 

pentru care ASE pregătește de aproape 110 ani noi generații de absolvenți. Rectorul ASE a 

mulțumit întregului corp didactic al facultății pentru activitatea desfășurată la standarde europene 

și pentru contribuția la dinamica și bunele rezultate ale universității noastre, atât cele de pe piața 

muncii, cât și cele din clasamentele internaționale. 

În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Gabriela Țigu, Decan al Facultății de Business și Turism a 

realizat o scurtă incursiune în istoria facultății legată de primele momente ale înființării, evoluția 

programelor universitare, centrele de cercetare, participări la conferințe internaționale, la 

evenimente de anvergură, menționând și personalitățile marcante ale vieții economico-sociale, 

foști studenți ai Facultății de Comerț, precum și profesorii care au devenit de-a lungul timpului 

decanii acestei facultăți. După mai mult de șapte decenii de studiu sistematic, la nivel universitar, 

al domeniului comerțului și al administrării afacerilor, Facultatea de Business și Turism își 

păstrează neatins spiritul juvenil, reinventându-se continuu. Orice recunoaștere este un omagiu 

adus strădaniilor și eforturilor spre performanță, contribuțiilor și rezultatelor, vreme de 70 de ani 

și mai bine, ale câtorva sute de cadre didactice și ale mai multor zeci de mii de absolvenți. 
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Sesiune online de informare pentru mobilitățile Erasmus + 

În data de 23 noiembrie a.c., Direcția Relații Internaționale a organizat o primă sesiune online de 

informare a studenților ASE cu privire la mobilitățile oferite în cadrul Programului Erasmus+ 

pentru anul universitar 2022-2023. Alte două întâlniri vor fi organizate în decembrie 2021 și în 

ianuarie 2022. 

 

 

 

 

 

 

Asirom Vienna Insurance Group lansează un program de burse de studiu, în parteneriat cu 

Academia de Studii Economice din București 

Cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate, Asirom lansează o nouă strategie de responsabilitate 

socială corporatistă,  unul  dintre  pilonii  principali  fiind  investiția  în  educație.  Astfel,  în  cadrul  

proiectului #asirompentrueducatie, a fost dezvoltat programul de burse de merit L-earn Asirom, 

dedicat studenților din cadrul facultăților de profil. 

Împreună cu Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Finanțe, Asigurări, 

Bănci și Burse de Valori, Asirom a pus bazele unui program complex de susținere financiară 

pentru excelența în educație, precum și a unui program de internship în cadrul companiei. 

Studenții din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori cu cele mai bune 

rezultate în anul universitar 2021 – 2022, vor fi recompensați cu 3 burse de merit în valoare de 

5.000 lei fiecare, pentru a-i susține în parcursul lor educațional și a le răsplăti eforturile. De 

asemenea, studenților li se oferă și posibilitatea de a efectua un stagiu de practică în cadrul 

companiei, pentru a putea înțelege și experimenta ce înseamnă să lucrezi în domeniul asigurărilor. 

Programul de internship este gândit ca o experiență 360 a ceea ce înseamnă acest domeniu, 

studenții fiind implicați în tot mecanismul unei companii de asigurări, de la practica în 
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departamente precum subscriere, vânzări și marketing, până la ședințele decizionale și întâlnirile 

de echipă. 

 

Cel de-al IX-lea Congres al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 

În perioada 25-27 noiembrie a.c, s-au desfășurat lucrările celui de-al IX-lea Congres al 

Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, cu tema „Impactul pe termen lung al 

infecției SARS-COV2 – o reflecție medicală și socială”, în cadrul căruia au avut loc o serie de 

manifestări științifice, simpozioane, prezentări științifice și dezbateri hibrid. La sesiunea plenară 

cu ocazia deschiderii congresului a participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a 

adresat un mesaj de felicitare pentru rezultatele obținute de comunitatea universitară în nobila 

misiune de a asigura, susține și îmbunățăți sistemul medical, UMF reprezentând un adevărat reper 

al educației medicale și farmaceutice din România. Rectorul ASE a amintit despre buna relație de 

colaborare pe care ASE o are cu UMF, concretizată prin acordul de cooperare existent între aceste 

universități, care poate constitui un model de punere în practică a abordărilor interdisciplinare prin 

implementarea în comun a unor proiecte didactice și de cercetare. Rectorul ASE a vorbit despre 

importanța unui dialog științific universitar, care să contribuie la fundamentarea și implementarea 

de proiecte comune de cercetare interdisciplinară ale specialiștilor celor două universități pentru 

un bun exemplu de fair-play academic. 

 
 

 

Bucharest Business School (BBS) a lansat cea de-a doua ediție a proiectului 

„InternationalMBA Team Challenge: Global Perspective – Local Solution” 

În data de 25 noiembrie a.c., Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a Academiei de 

Studii Economice din București, în parteneriat cu Athena School of Management (Mumbai, India), 

a lansat în cadrul programului de MBA Româno-Canadian cea de-a doua ediție a proiectului 
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internațional „International MBA Team Challenge: Global Perspective – Local Solution”. Deși 

călătoriile internaționale continua să fie limitate în această perioadă, experiența unor schimburi 

internaționale de studiu este esențială în cadrul programelor MBA, care își doresc să contribuie la 

formarea unor lideri cu perspectivă globală. 

Plecând atât de la provocările actuale, cât și de la oportunitățile oferite de situația curentă, în care 

majoritatea activității educaționale se desfășoară în mediul online și permite abordări inovatoare 

cu o perspectivă globală, proiectul aduce împreună cursanți și absolvenți ai MBA-ului Româno-

Canadian (organizat de Academia de Studii Economice, în parteneriat cu L’Université du Québec 

à Montréal) și cursanți ai unui program similar organizat de către Athena School of Management 

din Mumbai. În cadrul proiectului, participanții au ocazia să lucreze împreună pentru a identifica 

soluții concrete pentru cinci probleme socio-economice definite sub forma unor provocări 

(Challenges). Fiecare echipă va beneficia de sprijinul unui mentor selectat dintre absolvenții MBA-

ului Româno-Canadian. După cum indică și denumirea proiectului, unul dintre principalele 

obiective este reprezentat de schimbul intercultural de idei, care să asigure acea perspectivă 

globală, care să poată genera soluții aplicabile în contextul local specific fiecărei teme. 

 

 

Vizita delegației ASE București în Emiratele Arabe Unite 

În perioada 26 noiembrie-2 decembrie, a.c., o delegație a Academiei de Studii Economice din 

București, condusă de Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a efectuat o vizită în Emiratele Arabe 

Unite cu prilejul Anului celei de-a 50-a Celebrări și a Jubileului de Aur al Emiratelor Arabe Unite 

și Expo Dubai 2020. 

În cadrul programului său de lucru, delegația a făcut o vizită la University of Dubai, unde a avut o 

întâlnire cu prof. dr. Eesa Mohammed Bastaki, Președintele universității. Fondată în 1997, 

University of Dubai este una dintre universitățile de top acreditate din Emiratele Arabe Unite, 

programele sale de studii fiind acreditate de Ministerul Educației din Emiratele Arabe Unite, 

precum și de cele mai bune organisme internaționale de acreditare din lume: AACSB International, 
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SUA, pentru College of Business Administration și ABET pentru programul de Computere și 

sisteme informatice. 

În cadrul întâlnirii, au fost discutate aspecte de interes pentru colaborarea reciprocă dintre cele 

două universități, fiind convenită semnarea unui Memorandum cu privire la dezvoltarea de 

mobilități de studii și predare, programe comune de cercetare, dezvoltarea de programe de studii 

cu dublă diplomă și de tip joint-degree, dezvoltarea de programe specifice în domeniul studiilor 

doctorale.  

Delegația ASE a avut, deasemenea, o întâlnire cu E. S. Dl. Adrian MĂCELARU, Ambasadorul 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Emiratele Arabe Unite, la sediul Ambasadei, în 

cadrul căreia au fost discutate aspecte de ansamblu asupra oportunităților de colaborare între ASE 

și universitățile din EAU. 

Delegația ASE a fost prezentă, de Ziua Națională, la standul României la Expo Dubai 2020, unde 

s-a întâlnit cu vizitatori ai standului, cu oficialități, cu E.S. Dl. Ambasador Adrian Măcelaru, 

Ferdinand Nagy, Comisar general Expo Dubai 2020, Nicoleta Teodorovici, Consul general al 

României la Dubai. 

Delegația a efectuat o vizită de lucru într-o altă universitate de prestigiu din EUA, American 

University of the Emirates, unde a fost primită de echipa de management a universității, condusă 

de Provost Prof. Dr. William Cornwell. Au fost abordate teme comune legate de cercetare, studii 

de securitate, sprijin reciproc pentru intrarea în diverse rețele ale mediului academic, suport pentru 

AACSB, participări la conferințe internaționale, organizate de fiecare universitate. 
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Ședința biroului permanent al Consiliului Național al Rectorilor 

În perioada 25-26 noiembrie a.c.,  a avut loc ședința  Biroului Permanent al Consiliului Național 

al Rectorilor. ASE a fost reprezentată de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul 

economico-social și viața studențească. Printre temele discutate, au fost dezbătute aspecte privind 

finanțarea învățământului superior pentru anul următor, evaluarea în clasamentul Metaranking, 

proiecte de dezvoltare instituțională extinse, cu diversificarea ariilor tematice și corelarea ofertei 

educaționale cu piața muncii. Întâlnirea rectorilor a fost urmată de sărbătorirea a 30 de ani de la 

înființarea Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, eveniment aniversat cu participarea 

Ministrului Educației, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu.  

 

Echipa de șah a ASE a învins Universitatea HARVARD și Universitatea din Michigan  

În ultimele două runde din etapa grupelor a turneului caritabil Collegiate Chess Tournament, 

echipa Academiei de Studii Economice din București a învins două dintre cele mai prestigioase 

universități ale lumii: Universitatea Harvard (locul 3 în topul Times Higher Education) și 

Universitatea din Michigan (locul 22 în Times Higher Education).  

La finalul celor 8 săptămâni de joc, echipa noastră se clasează pe locul 3 în clasamentul oficial al 

grupei, în fața unor nume importante precum Harvard, MIT, Princeton, Michigan și Moscow 

Institute of Physics and Technology, fiind devansată de Yale University și University of Warsaw. 

Acest clasament îi dă posibilitatea de a trece în etapa următoare: lupta pentru calificarea în playoff.  
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Premiul cel mare este posibilitatea de a dona sumele încasate de-a lungul turneului unei asociații 

alese de echipa câștigătoare! Mult succes în continuare campionilor noștri!  

 

Ședința CA online 

• În data de 3 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online în cadrul căreia a fost discutată și 

aprobată solicitarea prof. univ. dr. Nicu Marcu, cadru didactic în cadrul Departamentului 

de Analiză și Evaluare Economico-Financiară, Facultatea de Contabilitate și 

Informatică  de Gestiune, privind desfășurarea de activități didactice la Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

• În data de 8 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate 

și aprobate următoarele puncte: scoaterea la concurs a posturilor de asistent de cercetare 

științifică pentru perioadă determinată; calendarul organizării și desfășurării concursurilor 

pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare, sesiunea noiembrie-decembrie 2021; 

inițierea proiectului de cercetare: România Systematic Country Diagnostic - asist. univ. dr. 

George Marian Ștefan; solicitarea studenților care s-au transferat în anul II, an universitar 

2021-2022, la forma de învățământ ID, cu privire la continuarea formarii psihopedagogice, 

cu condiția acumulării numărului de credite, a plății taxei și participarea la activități; 

acordarea salariului diferențiat unor angajați ASE; bugetul și statul de funcții aferent 

programului „Drept fiscal al afacerilor”, organizat de Facultatea de Drept din cadrul ASE, 

în anul universitar 2021-2022; acordarea calității de membru al Școlii doctorale Economie 

I, pentru domnul Pană Marius Cristian, cadru didactic titular în cadrul Facultății – 

Economie Teoretică și Aplicată; transformarea unor posturi din structura administrativă; 

scoaterea la concurs a unor posturi din structura administrativă; modificarea componenței 

unei comisii de disciplină. 

• În data 16 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: suplimentarea fondului de burse pentru semestrul I al anului 

universitar 2021-2022; deblocarea fondului de burse pentru plata a 189 de burse sociale 

suplimentare (octombrie, noiembrie, decembrie 2021), anul universitar 2021-2022; 

finanțarea participării unor cadre didactice titulare în ASE la programele de formare 

psihopedagogică organizate în regim postuniversitar, nivelul I, an universitar 2021 – 2022; 

tarifele a două programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, 
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din cadrul Facultății de Administrație și Management Public: Inițiere în coordonarea și 

comunicarea interministerială și Inițiere în mecanisme și proceduri legislative în 

administrația publică; scutirea de la plata taxei de înscriere de la următoarele cursuri 

postuniversitare: Audit financiar, Inițiere în coordonarea și comunicarea interministerială, 

Inițiere în mecanisme și proceduri legislative în administrația publică; plata taxei de 

școlarizare pentru grupul țintă din bugetul proiectului SIPOCA 396, beneficiar 

Secretariatul General al Guvernului și partener ASE, pentru următoarele cursuri 

postuniversitare: Inițiere în coordonarea și comunicarea interministerială, Inițiere în 

mecanisme și proceduri legislative în administrația publică; prelungirea proiectului de 

cercetare - Barometrul mediului de afaceri din România; actualizarea bugetului proiectului 

de cercetare - Barometrul mediului de afaceri din România, în vederea implementării. 

• În data de 24 noiembrie a.c., a avut loc ședința CA online, pe platforma Zoom, în cadrul 

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

evaluării cunoștințelor studenților/cursanților în sesiunea ianuarie-februarie, anul 

universitar 2021-2022; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2021-2022; 

Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de 

formare psihopedagogică nivel I și II (cu frecvență și postuniversitar) la departamentul 

pentru Pregătirea personalului didactic anul universitar 2021-2022; Protocolul încheiat 

între Academia de Studii Economice din București și Banca Națională a României; 

Protocolul încheiat între Academia de Studii Economice din București și Universitatea din 

București pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență anul universitar 2021-

2022; înființarea programului de masterat „Limbi moderne și comunicare în afaceri 

internaționale”, Facultatea de Relații Economice Internaționale, încadrare în domeniu la 

ARACIS, validare calificări la ANC; planurile de învățământ pentru programul de masterat 

„Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale”, Facultatea de Relații Economice 

Internaționale; nota de fundamentare privind necesarul de închiriere a spațiilor de 

învățământ în anul universitar 2021-2022, pentru studiile universitare de licență (IF, IFR 

și ID), masterat nivelul I și II DPPD și programele postuniversitare DPPD; rezultatele 

admiterii la studiile universitare de doctorat – sesiunea noiembrie 2021; Raportul privind 

execuția bugetară de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la 30 

septembrie 2021; nota de fundamentare privind actualizarea bugetului de venituri și 
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cheltuieli aferent anului 2021; indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea și 

restaurarea sediului ASE din Deva; componența Serviciului de cazare și bursele aferente; 

componența comisiilor de concurs și contestații pentru ocuparea posturilor de asistent de 

cercetare științifică pentru perioada determinată; solicitarea asist. univ. dr. Pantea Ionuț 

Valentin privind desfășurarea de activități didactice la Universitatea Politehnică București; 

rezultatele procesului de evaluare periodică a calității personalului didactic din cadrul ASE; 

rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic auxiliar; 

Nota de fundamentare privind acordarea de cadouri în bani copiilor minori ai salariaților 

ASE; programarea concediilor de odihna pentru secretarii responsabili cu gestionarea 

dosarelor studenților și secretarii șefi din cadrul facultăților care fac parte din structura 

ASE, pentru anul 2022; raportul privind organizarea Școlii internaționale de vară Bucharest 

Summer University, ediția a XVI-a (mentorat academic FABBV); raportul privind 

organizarea Școlii de vară „Statistics Summer School 5-th edition”; Raportul de Control 

nr. 448/GD din 14.10.2021; modificarea Metodologiei privind taxele aplicate în ASE în 

anul universitar 2021-2022; tarifele pentru activitățile didactice desființate în regim plata 

cu ora, an universitar 2021-2022, pentru programele postuniversitare „Manageri și 

Leadership”, „Dreptul penal al afacerilor” și „Audit financiar”; scutirea de la plata taxei de 

înscriere de la cursul postuniversitar „Administrarea Afacerilor în Industria vinului”, 

organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0346, „Optimizarea infrastructurii 

educaționale a Academiei de Studii Economice din București pentru dezvoltarea abilităților 

practice ale studenților în contextul provocărilor digitalizării”; scoaterea din funcțiune a 

mijloacelor fixe; scoaterea la concurs a unor posturi din structura administrativă; Protocolul 

de colaborare în vederea impulsionării cercetării și performanței academice în domeniul 

monetar-bancar cu Banca Națională a României (BNR); majorarea sumei alocate pentru 

recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste cotate WoS și 

Scopus; inițierea proiectului „Harta digitală interactivă, un instrument inovator  pentru 

reconstrucție ecologică prin soluții de împădurire științifica , pe baza analizei de tip 

„cluster”; finanțarea asist. univ. dr. Ana-Maria Iulia Șanta pentru participarea  la programul  

de  formare  psihopedagogică   organizat  în  regim  postuniversitar, nivel  I,  an universitar 

2021-2022; suplimentarea listei cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura 

activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2021 

– 2022; propunerea de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii 
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invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora, în anul universitar 2021 – 2022; Procedură închiriere 

spații/ terenuri/ imobile; solicitare Necula Daniel privind programul de lucru; concediu fără 

plată doamnei Vâscea Raluca-Maria; casarea obiectelor de inventar; acordarea unei zile 

libere (luni, 29.11.2021), cu recuperarea tuturor activităților, lista de câștigători pentru Gala 

Excelenței, ediția 2021; rezultatele procesului de evaluare periodică a calității personalului 

didactic din cadrul ASE; rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit 

personalului didactic auxiliar. 

 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

Președintele Consiliului de Administrație  

 






