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Poziția CA în privința criteriilor CNATDCU pentru domeniul științelor economice și
administrarea afacerilor.
În data de 5 decembrie au fost aprobate noile criterii CNATDCU pentru domeniul științelor
economice și administrarea afacerilor. Așa cum este cunoscut, în cadrul procesului de elaborare
a acestora CA a transmis, prin intermediul AFER, o propunere de criterii care să solicite un
grad mai ridicat de profesionalism, a cărui necesitate este incontestabilă, dar să includă și timp
de adaptare a cadrelor didactice la aceste noi cerințe academice. După o dezbatere publică
aprinsă, majoritatea membrilor comisiei CNATDCU au decis că varianta de criterii propuse de
ASE este cea mai potrivită pentru nevoile și capacitatea de progres actuale ale învățământului
economic din România.
În privința acestor criterii, Consiliul de Administrație dorește să formuleze următoarele
considerente:
a.

Există o nevoie constantă de îmbunătățire a criteriilor de promovare, astfel încât,
într-o perioadă de timp rezonabilă, profesorii noștri să se poată alinia la standardele
internaționale.

b.

Ținând cont că numărul de publicații în reviste bine cotate la nivel internațional este
unul dintre elementele de clasificare internațională a universităților, este absolut
necesar să creștem exponențial numărul de articole cu scor ridicat de influență,
publicate de membrii comunității noastre academice.

c.

Poziționarea ASE în dezbaterea publică premergătoare adoptării criteriilor s-a bazat
pe principiul gradualitații și nu a pus niciodată sub semnul întrebării principiul
excelenței.
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d.

ASE și AFER vor organiza în anul 2017 dezbateri cu grupuri de cercetători din țară
și din străinătate, implicate în dezvoltarea acestor criterii, pentru a elabora o strategie
de creștere consistentă, predictibilă și graduală a criteriilor de promovare în
următorii ani.

e.

ASE, ca lider al învățământului economic din România, are potențialul de a deveni
factor de schimbare și de promovare a excelenței într-un cadru care să respecte
realitățile de astăzi ale României și la nivel internațional.

f.

Nivelul actual al criteriilor adoptate reprezintă un prim pas către profesionalism și
excelență, iar în perspectivă acesta va crește substanțial.

CA consideră că orice propuneri de modificări, care implică evoluția profesională a mii de cadre
didactice, trebuie precedate de dezbateri profunde și complexe, pentru a evita situațiile
tensionate în detrimentul evoluției învățământului superior din România și a raportării acestuia
la standardele internaționale.

Proiectul Academic Writing pentru lucrările de cercetare în domeniile Resurse Umane
şi Administraţie Publică
Facultatea de Administraţie şi Management Public a organizat, în săptămâna 5-9 decembrie
a.c., două evenimente, în cadrul proiectului „Academic Writing pentru lucrările de cercetare în
domeniile Resurse Umane şi Administraţie Publică”, finanţat din Fondul pentru finanţarea
situaţiilor speciale, conform Ordinului MENCS 5014/2016. Pe 6 decembrie a.c., s-a desfăşurat
Conferinţa „Etica cercetării în domeniile Resurse Umane şi Administraţie Publică”,
eveniment dedicat studenţilor din anii terminali de la programele de studii de licenţă şi masterat.
Pe 7 decembrie a.c. a avut loc workshop-ul „Prevenirea plagiatului în lucrările de finalizare
a studiilor”, eveniment dedicat cadrelor didactice care asigură coordonarea studenţilor pentru
elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat. Ambele evenimente s-au
bucurat de participarea Profesorului Andre Cabanis de la Universitatea Toulouse I Capitole,
Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
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Campanie de donare de sânge
Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (USASE) a organizat în
perioada 5-7 decembrie a.c. o campanie de donare de sânge, în spaţiul special amenajat la etajul
II al clădirii I. N. Angelescu. Felicitări şi mulţumiri tuturor studenţilor şi angajaţilor ASE, care
au donat sânge pentru semenii noştri!

Calitatea de asigurat pentru studenţii ASE
Studenţilor Academiei de Studii Economice din București le-a fost stabilită calitatea de asigurat
 categoria student, ca urmare a prelucrării bazei de date cu studenţii înscrişi în anul universitar
2016-2017, transmisă în baza protocolului de colaborare instituţională încheiat cu CASMB.
Management interactiv în folosul comunităţii universitare
În cursul lunii decembrie a.c., conducerea ASE a desfășurat tradiționalele întâlniri de lucru
semestriale cu studenţii şi cadrele didactice pentru a afla opiniile acestora privind bunul mers
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al universității, al activităţilor didactice şi administrative în care sunt implicaţi. Într-un spirit
deschis și transparent, membrii Biroului Consiliului de Administraţie al ASE, împreună cu
partenerii lor de dialog, au discutat despre procesul de învăţământ, facilităţi studenţeşti, aspecte
tehnico-administrative etc., analizând pe loc propunerile şi recomandările celor prezenţi pentru
a identifica modalităţi de optimizare a activităţii în folosul comunităţii universitare a ASE.
Aceste întâlniri semestriale au coincis cu sfârşitul primelor nouă luni de mandat al actualei
echipe manageriale  bun prilej de realizare a bilanţului activităţii de până acum, dar și de
armonizare a planului managerial cu dezideratele comunităţii și de identificare a noi direcţii și
modalități de lucru pentru perioada următoare.

Şedinţa Consiliului de Administraţie
În data de 7 decembrie a.c. a avut loc şedinţa CA aferentă lunii decembrie. Au fost supuse
atenţiei membrilor CA următoarele probleme: aprobarea programului operaţional pentru anul
2017; avizarea, în vederea transmiterii spre aprobare Senatului ASE, a modificării
Regulamentului instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat; informare cu privire la calendarul organizării conferinţelor în anul 2017; diverse.

Rectorul ASE a primit premiul Legal Point
Pe 8 decembrie a.c., Editura Universul Juridic a acordat premiul Legal Point Domnului
Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, la o ceremonie prilejuită de lansarea numărului 2/2016
al prestigioasei reviste „Legal Point”. La eveniment au participat personalități din mediul
academic, juridic, oameni de cultură, jurnaliști.
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Conferinţa AEEF
Joi, 8 decembrie a.c., Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară din cadrul
Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a organizat conferinţa AEEF, cu tema
„Secretele din spatele interviului. Ce caută angajatorii ?” – un subiect foarte actual având
în vedere schimbările din oferta şi cererea din piaţa capitalului uman. Invitatul acestui
eveniment a fost dna Raluca Ioana Dumitrescu, Training & OD Specialist COFACE.

Workshop „Leadership in the Global Workplace”
În data de 8 decembrie a.c., în sala ”Virgil Madgearu”, a fost organizată masa rotundă cu tema
”Leadership in the Global Workplace”, având ca invitat special pe doamna Mari Kano
Klemm. Workshop-ul a fost moderat de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector – Relaţii cu
mediul economico-social şi viaţa studenţească.
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Gala Premiilor Organizaţiei de Marketing în Turism din România – ediţia 2016
Pe data de 9 decembrie a.c., ASE a găzduit Gala Premiilor Organizaţiei de Marketing în
Turism din România – ediţia 2016, eveniment susţinut de Organizaţia de Marketing şi
Facultatea de Marketing. Evenimentul s-a bucurat de participarea dlui prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rector ASE, a dlui prof. univ. dr. Ion Pârgaru, deputat în Parlamentul României, a
doamnei Anca Pavel-Nedea, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, precum şi a unui
număr important de reprezentanţi ai mediului academic, economic şi de afaceri, experţi şi
specialişti în marketing pentru turism şi industria ospitalităţii. Printre invitaţii de seamă ai
acestui eveniment, comunitatea universitară a ASE a avut onoarea să-l asculte pe îndrăgitul om
de cultură Dan Puric, care a oferit autografe pe ultima sa lucrare.
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Caravana ASE a încheiat prima etapă din cadrul campaniei de informare pentru elevi
În data de 9 decembrie a.c. s-a încheiat prim partea a celei de-a cincea ediţii a Caravanei ASE.
În perioada 17 noiembrie - 9 decembrie, echipele Caravanei ASE s-au deplasat în 29 de colegii
din localităţile: Alexandria, Buzău, Constanţa, Focşani, Galaţi, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu
Vâlcea, Slatina, Târgovişte şi Târgu Jiu. Din echipele ASE au făcut parte 54 de cadre didactice
şi 23 de studenţi, iar la prezentările ASE au participat peste 3.100 de elevi. Mulţumim tuturor
organizatorilor şi participanţilor pentru implicarea în desfăşurarea acestei importante campanii
de marketing pentru universitatea noastră!

Workshop pentru tineri cercetători
Şcoala Doctorală Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Business şi Turism a
organizat, în zilele de 9 si 10 decembrie a.c., un workshop în cadrul proiectului „A concepe, a
redacta şi a publica un articol ştiinţific în contextul cercetării economice”, finanţat din
Fondul pentru finanţarea situaţiilor speciale, conform OMENS nr. 5014/2016. Temele abordate
în cadrul workshop-ului s-au axat pe: cercetarea economică și comunicarea rezultatelor
acesteia, în contextul general al cercetării științifice; structura și optimizarea citării unui articol
științific; redactarea unui articol științific; plagiatul, legislația antiplagiat și etica; publicarea
unui articol în domeniul ştiinţelor economice.
Semnarea acordului cadru între ASE şi Consiliul Concurenţei
Pe data de 12 decembrie a.c., dl prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE, și dl Bogdan
Chirițoiu, Președintele Consiliului Concurenței, au semnat acordul cadru de parteneriat între
cele două instituții. Principalele direcții de interes comun vizează programe de internship și
practică pentru studenții ASE în cadrul Consiliului Concurenței, participarea în parteneriat
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pentru atragerea de fonduri europene, precum și realizarea de studii și cercetări în domeniul
concurenței. De asemenea, s-a convenit ca documentul anual intitulat Concurența în sectoare
cheie să fie prezentat în ASE.

„Şapte ani în căutarea focului viu” – o experienţă irlandeză în promovarea patrimoniului
României
Pe 13 decembrie a.c., ASE a fost gazda unui eveniment de promovare a patrimoniului
României, susţinut de irlandezul Peter Hurley, un promotor, în sensul cel mai pur şi simplu, al
patrimoniului României. La această întâlnire, dl Peter Hurley a avut ocazia să împărtăşească
comunităţii noastre universitare cum a descoperit şi s-a îndrăgostit de ţara noastră, de
frumuseţea locurilor şi a oamenilor de la noi, apreciind adevăratele valori ce stau la baza
identității noastre naționale și promovând ce are România mai bun și mai frumos de oferit
propriilor săi cetățeni, Europei și lumii. Peter Hurley a vorbit despre drumul lung spre Cimitirul
Vesel, Satele unite ale Maramureșului, proiectele și experiențele sale în căutarea Focului Viu
și, mai ales, despre bucuria de a descoperi oamenii noștri, locurile şi tradițiile noastre.

Workshop-uri organizate de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al ASE
În data de 14 decembrie, CCOC a organizat workshop-ul „Stresul în sesiune. Modalităţi de
prevenţie şi intervenţie”, destinat studenţilor ASE. Întâlnirea a avut activităţi interactive, dar şi
diverse instrumente de testare, prin intermediul cărora studenţii au aflat lucruri noi despre ei şi
despre propriul stil de învăţare şi asimilare a informaţiilor. De asemenea, aceştia au primit
informaţii privitoare la diferitele modalităţi de eliminare a stresului în sesiune.
Pe 15 decembrie a.c., Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a organizat,
împreună cu Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, workshop-ul “Orientare în Carieră“,
la care au participat studenţii Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi ai
Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată. Tema principală a workshop-ului a fost legată de
construirea unei cariere de succes, de competențe şi abilităţi și diferitele modalități de
identificare și dezvoltare ale acestora, dar şi de aşteptările studenţilor cu privire la viitorul lor.
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Rectorul ASE, laureat al Academiei Române
Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” din cadrul Academiei Române
a conferit Medalia „Centenar Pierre Werner” Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
în semn de recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea învățământului superior şi a cercetării
academice, a eforturilor susţinute pentru promovarea valorilor culturii naţionale în spiritul
wernerian al compatibilizării şi consensului european şi mondial. Decernarea acestui premiu a
avut loc cu ocazia celei de-a 4-a ediţii a Conferinţei internaţionale „Cercetarea ştiinţifică
economică – Abordări teoretice, empirice şi practice” – ESPERA 2016, desfăşurată la
Bucureşti, în perioada 15-16 decembrie 2016, conferinţă la care dj prof. univ. dr. Nicolae
Istudor a fost keynote speaker.
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Premiul Academiei Române la Secţiunea Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie
Pe 16 decembrie a.c., în cadrul festivităţii de decernare a premiilor Academiei Române pentru
anul 2014, domnului prof. univ. dr. Gabriel Popescu i-a fost acordat premiul „Virgil Madgearu”,
la secţiunea Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie, pentru lucrarea sa, „Cooperaţia în
agricultură, de la argumentul istoric la transferul de cunoaştere”, publicată la Editura Academiei
Române. Gabriel Popescu este doctor în economie și cercetător în domeniul Economiei agrare
și al politicilor agricole europene.
Masă rotundă prilejuită de împlinirea unui secol de la apariţia lucrării lui N. Xenopol,
Bogăţia României
În data de 15 decembrie a.c., Muzeul ASE şi Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale au
organizat o masă rotundă prilejuită de împlinirea unui secol de la apariţia, în limba franceză, a
lucrării lui Nicolae Xenopol, Bogăţia României. Traducerea în limba română a fost publicată
în anul 2013, cu ocazia Centenarului ASE, fiind realizată de un colectiv de cadre didactice de
la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri.
Videoconferinţa organizată de Centrul de Cercetări Teodora Cristea
În cadrul ciclului de conferințe „Orientări și perspective în cercetarea disciplinară”, Centrul de
Cercetări Teodora Cristea și Centre de réussite universitaire au organizat joi, 15 decembrie,
videoconferința cu tema La corrélation entre l'approche communicative et l'approche
actionnelle dans la didactique du français de spécialité, prezentată de doamna prof. univ. dr.
Niculina Ivanciu.

Încheierea proiectului studențesc și festivitatea de premiere
În data de 15 decembrie a avut loc, în Aula Magna a universității noastre, Conferința de
încheiere a proiectului studențesc CNCSIS FDI "Facilitarea integrării studenților subreprezentați în comunitatea ASE București". Cu aceeași ocazie s-a desfășurat festivitatea de
premiere a celor mai merituoși studenți din acest proiect, moment la care a participat Rectorul
ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor.
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Întrevedere la nivel instituțional ASE - Bursa de Valori București
În data de 19 decembrie a avut loc întrevederea la nivel instituțional între conducerea ASE,
reprezentată de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și a Bursei de Valori București,
reprezentată de dl. Ludwik Sobolewski, CEO al BVB. Scopul întâlnirii a fost acela de a stabili
încheierea unui contract-cadru de colaborare între cele două instituții, ținând cont de domeniul
comun de interes și de unicitatea fiecăreia. În cadrul acestui contract ar urma să fie realizate
următoarele obiective: schimburi de experiență la nivel didactic și update permanent pentru
cadrele didactice de profil, respectiv pentru curricula de specialitate; seminarii pentru studenți,
în scopul unei mai bune înțelegeri teoretice și practice a mecanismelor pieței de capital;
conferințe comune pentru creșterea nivelului educațional al tinerilor studenți; promovarea
bilaterală, prin mecanisme de marketing adecvate, menite să crească nivelul de vizibilitate și
atractivitate al celor două instituții; constituirea de cluburi/cercuri/organizații profesionale
studențești, dedicate studiului pieței de capital autohtone și internaționale, ș.a. S-a căzut de
comun acord ca între ASE și BVB să fie încheiat un parteneriat de tip strategic.

Lansarea noii versiuni a site-ului www.ase.ro
În data de 20 decembrie a avut loc lansarea noii versiuni a site-ului instituțional www.ase.ro .
Cu un design modern și mai prietenos ca modalitate de accesare a informațiilor de către
utilizator, noua versiune este rezultatul activității unui grup de specialiști de la direcția TIC în
conlucrare cu directorul de Comunicare și marketing al ASE. Mulțumim acestui colectiv pentru
efortul depus!
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Şedinţa Consiliului Consultativ al ASE
Pe data de 21 decembrie a.c. a avut loc a doua şedință a Consiliului Consultativ al ASE din
acest an, care prilejuiește, de fiecare dată, întâlniri cu persoane a căror experienţă şi susţinere
sunt benefice managementului universităţii. Dupa prezentarea de către prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE, a principalelor realizări și preocupări ale universității la sfârșit de an
2016, după primele nouă luni de mandat ale echipei sale manageriale, membrii Consiliului
Consultativ al ASE au exprimat opinii, propuneri, sugestii și oferte de proiecte de colaborare
cu ASE, intenții pe termen lung și scurt pe multiple planuri ale evoluției universității noastre.
La ședință au fost invitați și membrii Consiliului de Administrație al ASE, pentru a avea o
comunicare directă și schimb de opinii cu membrii Consiliului Consultativ. Menționăm ca
fiecare facultate a ASE își are propriul Consiliu Consultativ.
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Exerciţiu de simulare a unui cutremur în clădirea Virgil Madgearu
În data de 21 decembrie a.c., în cadrul proiectului „Academia Speranţei – voluntariat din Iubire
pentru Viaţă”, ISU Bucureşti-ilfov a realizat un exerciţiu de simulare a unui cutremur în
campusul ASE. Întrucât derularea acestei simulări a avut un scenariu foarte apropiat de un
eveniment real, ISU-SMURD au comasat în această zonă un număr considerabil de echipaje şi
oameni, corespunzător efectelor simulate şi numărului de persoane „afectate”. Simularea a avut ca
scop instruirea comunităţii academice a ASE pentru un răspuns corect la situaţiile de urgenţă care
pot afecta Universitatea noastră. Întreaga operaţiune a fost organizată şi coordonată de ISU
Bucureşti–Ilfov, logistica fiind asigurată de către Detaşamentul 1, cu sprijinul operativ al
personalului tehnico-administrativ al ASE, prezent în clădirea Virgil Madgearu pe toată durata
simulării.

Vremea sărbătorilor de iarnă în ASE!
Luna decembrie este, în mod firesc, perioada unor evenimente speciale care anticipează spiritul
Crăciunului şi al sărbătorilor de iarnă. Cu acest prilej, au fost organizate o serie de manifestări
şi momente artistice specifice bucuriei și atmosferei de Crăciun, apreciate de membrii
comunității academice și invitații lor. Încă de la începutul lunii, toate clădirile au fost decorate
cu tradiționalii brazi de Crăciun, oferiți cu drag de Consiliul de Administrație. Manifestarea de
suflet a fost concertul de debut al Corului studențesc al ASE, proaspăt constituit. Imnul
Gaudeamus și colinde românești și internaționale au răsunat prin vocile tinerești ale studenților
economiști în cadrul şedinţei Senatului Universitar din 14 decembrie a.c.
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În aceeaşi zi, în Aula Magna, KPMG România şi Facultatea de Marketing au oferit comunității
universitare plăcerea unei seri culturale deosebite la concertul susţinut de Alexandru Andrieş
şi invitaţii săi, Ioana Mîntulescu şi Sorin Romanescu.
În perioada 14-23 decembrie, Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din
Bucureşti (USASE) a organizat tradiționalul Târg „Handmade de Crăciun”, unde studenţii
talentaţi ai ASE

şi-au expus și vândut creaţiile proprii la standurile special amenajate,

dovedindu-şi calităţile artistice şi antreprenoriale. În aceeași perioadă, USASE a desfășurat o
emoționantă campanie de strângere de fonduri, oferind la schimb produse pregătite de studenţi,
pentru a ajuta câțiva colegi defavorizați social să aibă sărbătorile un pic mai fericite.

Campanie umanitară realizată de „Academia Speranţei”
„Academia Speranţei” a pregătit şi în acest an campania de Crăciun pentru copiii şi bătrânii
defavorizaţi. Inimoşii studenţi din Sindicatul Studenţilor din Cibernetică (SiSC) au desfăşurat
şi în această perioadă activităţi diverse destinate strângerii de fonduri pentru această campanie)
fonduri care vor avea dublă destinație anul acesta: ajutorarea copiilor cu deficiențe de vedere
de la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere şi ajutorarea copiilor din familiile
nevoiașe aparținând Parohiei „Sf. Parascheva și Ioan Rusul” din Sectorul 5.

Serbarea pomului de Crăciun în ASE
În data de 21 decembrie a.c., Moş Crăciun a trecut, cu suita lui de spiriduși şi Crăiasa Zăpezii,
prin ASE şi a lăsat daruri tuturor copiilor angajaţilor noştri şi a asistat la serbarea noastră.
Ne-au colindat la serbare copiii de la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere
din București, cei de la Şcoala nr. 186 şi studenţii noştri de la Facultatea de Cibernetică,
Statiscită și Informatică Economică și, desigur, Moş Crăciun cu alaiul său.
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Seminar de cercetare
În data de 22 decembrie a.c., Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a organizat
un seminar de cercetare cu tema ”Introduction to Empirical Financial Accounting
Research”, susținut de prof. dr. Ulf Brüggemann, Humboldt University Berlin, Germania.
Seminarul a fost dedicat tinerilor cercetători şi doctoranzilor şi a fost organizat în cadrul
proiectului „Dezvoltarea internaţionalizării educaţiei şi cercetării în domeniul contabilităţii”,
finanţat din Fondul pentru finanţarea situațiilor speciale, conform Ordinului MENCS
5014/2016.

Dragi colegi,
Fie ca bucuria Naşterii Domnului şi frumuseţea sărbătorilor de iarnă să vă aducă
sănătate, noroc şi bucurii!
Vă mulţumesc pentru că suntem împreună şi vă asigur că vom depune toate eforturile
pentru ca anul 2017 să fie unul foarte bun pentru comunitatea noastră universitară.
Sărbători fericite, împreună cu cei dragi! La Mulţi Ani!
Cu drag,

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE,
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