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Dragi colegi, membri ai comunității noastre universitare,

Mandatul pe care am avut onoarea să ni-l încredințați în 2016 se încheie. În mod firesc,
venim în fața dumneavoastră cu bilanțul acestor patru ani, în care dorim să vă prezentăm, în
sinteză, care este starea ASE la finalul activității noastre, ce am realizat în mandatul nostru din
ceea ce ne-am propus, dar și ce am fi dorit să facem mai mult.
Tot ce s-a realizat în această perioadă este rezultatul activității noastre colective. De
aceea, vă mulțumesc tuturor membrilor comunității noastre universitare – cadre didactice,
studenți, personal administrativ – pentru că prin activitatea depusă de fiecare dintre
dumneavoastră aici, în universitatea noastră, am format o echipă de succes în slujba menținerii
ASE pe locul cel mai de sus, acolo unde au dorit-o întemeietorii noștri și toți cei care au servit
această citadelă a învățământului superior economic din România.
Dovada cea mai concludentă a eficienței activității noastre de echipă este faptul că ASE
a intrat, în acești patru ani, pentru prima dată în istoria sa, în clasamentele internaționale de
prestigiu, unde s-a situat pe poziții foarte bune la nivel național și onorabile pe plan
internațional. Este vorba despre locurile obținute în Shanghai Academic Ranking of World
Universities, Times Higher Education (THE) și QS World University Rankings.
Calitatea îndeplinirii misiunii noastre poate fi redată, de asemenea, într-o sinteză
obiectivă, și prin rezultatul obținut de ASE în urma procesului laborios de evaluare
instituțională de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS), respectiv menținerea calificativului de „Universitate cu grad de încredere ridicat”
pentru perioada 2018-2023.
La încheierea prezentului mandat, Academia de Studii Economice din București este o
universitate puternică, cu aproape 23.000 de studenți, 763 de cadre didactice titulare și 690 de
membri ai personalului administrativ. ASE este un brand cu o reputație solidă în rândul
angajatorilor, absolvenții universității fiind foarte bine inserați pe piața de muncă mulțumită
adaptării ofertei noastre la dinamica acesteia și ca urmare a celor peste 100 de parteneriate
active încheiate cu mediul de afaceri. În acești ani, cu promoții de absolvenți de liceu în
semnificativă scădere numerică la nivel național, fapt ce a constituit o problemă pentru
majoritatea universităților din România, ASE și-a realizat complet cifra de școlarizare,
înmatriculând anual un număr de peste 6.000 de studenți la programele universitare de licență,
dintre care mai mult de 50% la forma de învățământ cu taxă. Cota de piață a ASE în domeniul
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științelor economice în anul universitar 2018-2019 este de 26,30% la nivel național, în creștere
constantă în ultimii patru ani. În cadrul celor 12 facultăţi, desfășurăm 34 de programe la
învățământul de licenţă, în limbile română, engleză, franceză sau germană, 70 de programe de
masterat, 10 domenii de studii doctorale la programe postuniversitare. Se cuvine să menționăm
că în perioada mandatului nostru am redeschis, la solicitarea pieței de muncă și a autorităților
locale, două filiale de învățământ universitar de licență la distanță, la Deva și Tulcea.
Preocuparea noastră prioritară au constituit-o oamenii universității, cei care fac
universitatea să existe și dorința noastră ca aceștia să fie mulțumiți și mândri că lucrează și
învață la Academia de Studii Economice din București. Grija și respectul față de veniturile
salariale ale cadrelor didactice, stimularea și recompensarea financiară a activității de cercetare,
acordarea la timp a tuturor măririlor salariale legal posibile, susținerea financiară a excelenței
în activitatea cadrelor didactice și a studenților s-au situat permanent în atenția echipei de
conducere a universității. Preocupările pentru dorința firească de a ne desfășura activitatea
didactică în condiții tot mai bune, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți, s-au
concretizat în amenajarea la cele mai înalte standarde a unor amfiteatre noi, ca rezultat concret
al parteneriatelor strategice pe care ASE le-a încheiat cu mari companii de pe piață. Investițiile
din acești ani, în urma relațiilor cu mediul de afaceri, în cele 11 spații renovate complet și dotate
cu echipamente de ultimă generație, pentru studenții și cadrele noastre didactice, se ridică la
peste 2,5 milioane lei. Ne referim la amfiteatrele modernizate de către OMV Petrom, Banca
Comercială Română, BRD, PwC România, Deloitte România și la sălile de studiu optimizate
cu sprijinul E&Y, Google România, Microsoft România, Vodafone, la alte spații, în total la cele
peste 1.100 de locuri amenajate la cel mai înalt nivel. Este un început care ne bucură și care cu
siguranță va continua, având în vedere parteneriatele încheiate în acest sens, pentru perioada
anului 2020, cu companiile Mastercard și OTP Bank.
În perioada mandatului nostru au fost inaugurate și puse la dispoziția comunității două
clădiri noi: Căminul Occidentului și Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh.
Roșca”, ambele construcții demarate în anul 2009. Așa cum cunoașteți, am terminat în acest an
demolarea celor două clădiri vechi din campusul Moxa, iar pe locul lor vom construi un cămin
cu 600 de locuri, de care studenții noștri au nevoie. Nu vom ocoli subiectul Piața Romană
nr. 7. După ce timp de patru ani ne-am confruntat permanent cu multiple bariere birocratice,
juridice, și nu numai, pentru remedierea unei situații apărute chiar în primele zile de la preluarea
mandatului și care nu a fost generată de deciziile echipei noastre de management, ne bucurăm
să predăm, la sfârșit de mandat, această situație soluționată legal: în data de 22 ianuarie a.c.,
Primăria Municipiului București a emis Autorizația de construire nr. 22/1798063 pentru
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restaurarea clădirii monument istoric Piața Romană nr. 7 în conformitate cu prevederile legale
în vigoare și, în aceste condiții, urmează ca ASE să scoată, din nou, la licitație lucrările de
construcție pentru imobilul Piața Romană nr. 7. Suntem siguri că toate aceste mult prea
îndelungate eforturi vor fi recompensate de bucuria de a oferi generațiilor viitoare de studenți
și cadre didactice ale ASE privilegiul de a avea la dispoziție aici, în Piața Romană, spații de
lucru la cele mai perfomante standarde, dar și o superbă clădire de patrimoniu, în care să
continuăm să promovăm arta, cultura și tot ce este frumos și important pentru dezvoltarea
armonioasă a personalității noastre.
Dragi membri ai comunității universitare, cu ocazia bilanțului mandatului nostru vă
mulțumesc, în numele echipei de management, pentru încrederea cu care ne-ați investit în urmă
cu patru ani și pentru loialitatea, implicarea și activitatea dumneavoastră, care au făcut posibile
toate realizările prezentate în Rapoartele privind starea universității, pe care mi le asum cu toată
responsabilitatea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.
Cred cu tot sufletul și convingerea că Academia de Studii Economice din București
dispune de potențialul uman, resursele, tradiția și anvergura necesare pentru a deveni un brand
tot mai puternic, la nivel național și internațional.
Cu toată considerația,
Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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Capitolul I
STUDENȚI ȘI PROGRAME DE STUDII

Obiectivul fundamental al managementului universității, ca furnizor de educație și
formare continuă, îl reprezintă modernizarea procesului didactic prin permanenta îmbunătățire,
în acord cu standardele de calitate interne și europene, pe de o parte, și în funcție de tendințele
manifestate pe piața muncii națională și europeană, pe de altă parte, a modului de organizare și
desfășurare a programelor de studii. În acest sens, are loc analiza periodică și revizuirea
planurilor de învățământ și a fișelor de disciplină, precum și a grilelor de competențe.
Pentru a răspunde acestui obiectiv major, în perioada martie-iunie 2019, la nivelul ASE
s-au inițiat și s-au realizat revizuirea și actualizarea planurilor de învățământ, precum și a fișelor
de disciplină pentru promoțiile înmatriculate în anul universitar 2019-2020 la programele de
studii universitare de licență. Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.
3131/2018, au fost incluse în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii
universitare organizate în ASE, cursurile de etică şi integritate academică, pentru promoția
2018-2021, la programele de studii universitare de licență și, respectiv, pentru promoția 20182020, la programele de studii universitare de masterat.
Procesul de îmbunătățire a planurilor de învățământ a avut în vedere respectarea
prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
precum și noile standarde ARACIS, respectiv studiile de piață privind inserția absolvenților pe
piața muncii, ținându-se cont de necesitatea creșterii vizibilității internaționale prin majorarea
gradului de compatibilitate cu programe similare ale universităților de prestigiu din străinătate.
De asemenea, s-a ținut cont atât de feedback-ul Consiliilor Consultative (constituite la nivelul
ASE și la nivel de facultate), cât și de cel al studenților, exprimat în sondajele de măsurare a
gradului de satisfacție.
1.1 Oferta educațională, gradul de ocupare și rata de abandon
Conform prevederilor Metodologiei de evaluare externă, standardelor de referinţă şi
listei indicatorilor de performanţă, precum şi în concordanță cu Ghidul activităţilor de evaluare
a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, ASE
menţine calificativul „Gradul de încredere ridicat” obţinut în urma vizitei de evaluare
instituţională care s-a desfăşurat în 2018.
Potrivit monitorizării anuale prin intermediul Raportului de autoevaluare instituţională,
depus la ARACIS şi la Ministerul Educaţiei Naţionale, ASE a respectat indicatorii ARACIS în
domeniul calităţii în învăţământul superior.
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Numărul de programe de studii universitare de licenţă organizate în cadrul ASE
Tabelul 1.1
Facultatea AA AMP BT CSIE CIG DREPT ETA EAM FABBV MAN MK
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021*

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

5
5
5
5
5

3
3
3
3
3

0
0
0
0
1

1
1
1
1
1

1
1
1
2
2

4
4
4
4
4

4
5
5
5
5

REI

Total

3
3
3
3
3

32
33
33
34
35

4
4
4
4
4

* propunere, conform ofertei educaţionale pentru anul universitar 2020-2021, aprobată prin Hotărârea Senatului
226 din 18.12.2019
Sursa: Secretariatul General, ASE

Conform datelor din tabelul 1.1, în anul universitar 2019-2020 sunt organizate 34 de
programe de studii universitare de licenţă, la formele de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi
cu frecvenţă redusă, astfel:
- 24 de programe de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă,
din care 10 programe în limbi de circulaţie internaţională şi unul în limbile română,
engleză şi franceză (reprezentând 32,35% din totalul programelor de licenţă);
- 9 programe de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ la distanţă, din
care 4 programe de studii organizate la Piatra Neamţ, Buzău, Deva și Tulcea;
- 1 program de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă
redusă.
Lista completă a programelor de studii universitare de licenţă acreditate și autorizate de
ARACIS se regăsește în Anexa 1.
În anul universitar 2019-2020 sunt organizate 70 de programe de studii universitare de
masterat, care asigură atât formarea competențelor de cercetare științifică, creând premisele
accesului la studiile universitare de doctorat, cât şi completarea competențelor profesionale de
bază obținute prin programele de licență (Anexa 2).
Numărul de programe de studii universitare de masterat organizate în cadrul ASE
Facultatea
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021*

AA
6
5
5
5
6

AMP BBS BT CSIE CIG ETA EAM FABBV MAN MK REI
2
2
6
8
11
2
3
8
8
6
7
3
3
6
8
11
2
3
8
9
6
7
3
2
7
8
8
2
3
8
9
7
8
3
2
7
8
9
2
3
7
9
7
8
3
2
7
8
11
2
3
8
11
8
8

Tabelul 1.2
Total
69
71
70
70
77

* propunere, conform ofertei educaţionale pentru anul universitar 2020-2021, aprobată prin Hotărârea Senatului
227 din 18.12.2019
Sursa: Secretariatul General, ASE

În ASE sunt acreditate 85 programe de studii universitare de masterat de cercetare şi
profesionale, acreditate de către ARACIS, din care 20 (reprezentând 23,53% din totalul
programelor de masterat) cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională. Lista completă a
programelor de studii universitare de masterat se regăsește în Anexa 2.
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În anul universitar 2019-2020, anul I de studii, sunt organizate 16 programe de masterat
cu predare în limbi străine, dintre care 14 programe cu predare în limba engleză și câte unul cu
predare în limba franceză și, respectiv, limba germană, după cum urmează:
- în limba engleză: Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, Antreprenoriat şi
administrarea afacerilor în domeniul energiei, Administrarea afacerilor, Excelență în
business și servicii (Excellence in Business and Services), MBA Româno-Canadian,
MBA Româno-Francez INDE, Securitatea informatică, Contabilitatea afacerilor,
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune, Finanţe aplicate/Master of Applied
Finance, Managementul relațiilor cu clienții (Customer Relationship Management),
Comunicare de afaceri în limba engleză, Comunicare în limba engleză pentru predare
şi cercetare economică, Managementul afacerilor internaţionale;
- în limba franceză: Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor;
- în limba germană: Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor.
Două programe organizate în limba engleză sunt programe internaționale de tip MBA,
cu dublă diplomă:
- MBA Româno-Canadian – în limba engleză, organizat în cooperare cu Université du
Québec à Montréal (Memorandum of Understanding semnat cu UQAM în 2016 și
Partnership Agreement semnat în 2017);
- MBA Româno-Francez INDE – organizat în cooperare cu Universitatea
Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris, Franța.
În anul universitar 2017-2018 a fost modificat Planul de învățământ pentru Școlile
doctorale din ASE prin reluarea cursurilor oferite doctoranzilor la nivel centralizat. Astfel,
pentru fiecare Școală doctorală au fost propuse patru discipline noi, două dintre acestea fiind
derulate la nivelul CSUD, pentru toți doctoranzii din universitate și două discipline specifice
fiecărei școli doctorale. Cursurile generale au fost cele de Etica cercetării și redactarea
articolelor științifice și Aplicarea metodelor cantitative și calitative în cercetarea științifică. În
anul universitar 2018-2019 cursul de Etica cercetării și redactarea articolelor științifice a fost
redenumit, conform OMECS, Etică și integritate academică.
În anul 2019 a fost câştigat prin competiţie şi finalizat proiectul de dezvoltare
instituţională Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin
promovarea unei culturi a calității, bazate pe principiile excelenței organizaționale, al cărui
buget total a fost de 460.000 lei.
În ceea ce priveşte studiile universitare de doctorat au fost actualizate Regulamentul
instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, Procedura de
evaluare și susținere a tezei de doctorat, precum și Ghidul de elaborare a tezei de doctorat. De
asemenea, au fost aprobate:
 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de
doctorat;
 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele
postdoctorale de cercetare avansată;
 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de
cercetare avansată.
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În vederea alinierii la cerințele europene au fost redactate și implementate trei proceduri
noi ce permit recunoașterea de către ASE a titlului de doctor obținut în străinătate de către
cercetători și cadre didactice, precum și a calității de conducător de doctorat, respectiv a
titlurilor științifice obținute în străinătate:
 Procedura privind Recunoașterea automată în cadrul ASE a calității de doctor în
științe sau într-un domeniu profesional, obținute în instituţii de învăţământ
universitar din străinătate;
 Procedura privind Recunoașterea automată în cadrul ASE a calității de conducător
de doctorat în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în instituţii de
învăţământ universitar acreditate din străinătate;
 Procedura privind Recunoașterea automată de către ASE a funcțiilor didactice din
învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din
străinătate.
Oferta educaţională a ASE pentru concursul de admitere în anul I la studiile universitare
de licenţă, masterat şi doctorat pentru anul universitar 2019-2020 a cuprins 11.626 de locuri,
distribuite astfel:
 7.354 de locuri la programele de licenţă (formele de învăţământ cu frecvenţă, cu
frecvenţă redusă şi la distanţă);
 3.889 de locuri la programele de studii universitare de masterat;
 383 locuri la studiile universitare de doctorat.
Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în anul I în anul universitar 2019-2020 până
la 31.12.2019 a fost de 9.654, repartizaţi astfel:
 6.476 la programele de studii universitare de licenţă;
 2.971 de studenţi la programele de studii universitare de masterat;
 207 de studenţi-doctoranzi la programele de studii universitare de doctorat.
Gradul de ocupare a locurilor la admiterea în anul 1, anul universitar 2019-2020
Ciclu/indicator
Licență
Masterat
Doctorat
Total ASE

Oferta admitere
anul I – nr. locuri
7.354
3.889
383
11.626

Studenți înmatriculați
anul I
6.476
2.971
207
9.654

Tabelul 1.3
Grad de ocupare
a locurilor – %
88,06
76,4
54,04
83,03

Sursa: Secretariatul General, ASE

Comparativ cu situația din anul universitar precedent, gradul mediu de ocupare la
nivelul ASE a crescut cu cca 5 puncte procentuale (2018-2019 – 77,93%), mai ales datorită
creșterii gradului de ocupare a locurilor la anul I licență (2018-2019 – 82,98%).
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Distribuţia studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2019-2020, în anul I de studii la
programele de studii universitare de licenţă şi de masterat după criteriul limbii de predare este
următoarea:
˗ programe de studii universitare de licenţă:
 909 de studenţi înmatriculaţi la programe de studii susţinute în limbi de circulaţie
internaţională;
 58 de studenţi înmatriculaţi la programul de studii susţinut în limbile română
(an pregătitor) și franceză;
 5.509 de studenţi înmatriculaţi la programe de studii susţinute în limba română.
˗ programe de studii universitare de masterat:
 551 de studenţi înmatriculaţi la programe de studii desfăşurate în limbi de
circulaţie internaţională;
 2.420 de studenţi înmatriculaţi la programe de studii desfăşurate în limba română.
Ponderea studenţilor înmatriculaţi în anul I la programele de studii de licenţă organizate
în limbi de circulaţie internaţională este de 14,04% din numărul total de studenţi, în timp ce în
cazul programelor de studii universitare de masterat ponderea ajunge la 18,55%.
Numărul de studenţi înmatriculaţi în anul universitar 2019-2020, an I de studii, la 31.12.2019
Tabelul 1.4
2019-2020
Nr. studenţi/ ciclu
Din care:
de studii
Total
Buget
Taxă
Licenţă
6.476
2.855
3.621
Masterat
2.971
1.798
1.173
Doctorat
207
116
91
Total
9.654
4.769
4.885
Sursa: Secretariatul General, ASE

Gradul de ocupare a numărului total de locuri ofertate pentru candidaţii cu
cetăţenie română şi din alte state aparţinând UE, SEE şi CE, la concursul de admitere
pentru anul universitar 2019-2020, indiferent de forma de finanţare, a fost de 92,22% la
studiile universitare de licenţă, 78,47% la studiile universitare de masterat şi, respectiv, 52,79%
la studiile universitare de doctorat.
Gradul de ocupare a locurilor finanţate de la bugetul de stat de către candidații
mai sus menționați a fost de 100% atât la programele de licenţă, masterat, cât și la cele de
doctorat.
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Gradul de ocupare a locurilor finanţate prin taxe de şcolarizare de către candidaţii mai
sus menţionaţi, pentru anul I de studii a fost de 81,66% la programele de licenţă, 56,37% la
programele de masterat şi 34,08% la programele de doctorat.

Graficul 1.1 Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs de către candidaţii cu cetăţenie română
şi din alte state aparţinând UE, SEE şi CE, pentru anul universitar 2019-2020
Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs de către candidaţii
cu cetăţenie română şi din alte state aparţinând UE, SEE şi CE
52.79%

78.47%

TOTAL

92.22%
31.58%

58.68%

Taxă

86.93%
100.00%
100.00%
100.00%

Buget

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs Doctorat

60.00%

70.00%

80.00%

90.00% 100.00%

Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs Masterat

Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs Licenţă

Sursa: Secretariatul General, ASE

Gradul de ocupare a numărului total de locuri ofertate pentru candidaţii români
de pretutindeni şi cei cu cetăţenie din alte state decât cele aparţinând UE, SEE şi CE, la
concursul de admitere pentru anul universitar 2019-2020, indiferent de forma de
finanţare, a fost de 35,99% la studiile universitare de licenţă şi, respectiv, 31,79% la studiile
universitare de masterat.
Gradul de ocupare a locurilor finanţate de la bugetul de stat de către candidaţii mai
sus menţionaţi, pentru anul I de studii a fost de 60% la programele de licenţă şi, respectiv,
64,29% la programele de masterat.
Gradul de ocupare a locurilor finanţate prin taxe de şcolarizare de către candidaţii mai
sus menţionaţi, pentru anul I de studii a fost de 25,86% la programele de licenţă şi, respectiv,
25,52% la programele de masterat.
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Graficul 1.2 Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs de către candidaţii români de pretutindeni
şi cei cu cetăţenie din alte state decât cele aparţinând UE, SEE şi CE, pentru anul universitar 2019-2020
Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs
de către candidaţii români de pretutindeni şi cei cu cetăţenie
din alte state decât cele care fac parte din UE, SEE şi CE
31.79%
35.99%

TOTAL
25.52%
25.86%

Taxă

64.29%
60.00%

Buget

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs Masterat

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs Licenţă

Sursa: Secretariatul General, ASE

Numărul total al studenţilor din ASE, la 31.12.2019, a fost de 22.845, structurat după
cum urmează:
 16.098 la studiile universitare de licenţă (70,47% din numărul total de studenți);
 5.811 la studiile universitare de masterat (25,43% din numărul total de studenți);
 936 la studiile universitare de doctorat (4,1% din numărul total de studenți).
Numărul total de studenţi pe cicluri de studii universitare,
în anul universitar 2019-2020, la 31.12.2019
Tabelul 1.5
Nr. studenţi / programe studii
Licenţă (anii I, II, III)
Masterat (anii I, II)
Doctorat (anii I, II, III, IV-IX)
Total

Total studenţi – an universitar
2019-2020
16.098
5.811
936
22.845

Din care:
Buget
8.538
3.604
340
12.482

Taxă
7.560
2.207
596
10.363

Sursa: Secretariatul General, ASE

Față de anul universitar precedent numărul total de studenți a crescut cu 436, în principal
ca urmare a creșterii înregistrate de numărul de studenţi de la ciclul licență.
Evoluția comparativă a numărului de studenți pe cicluri în anul universitar 2019-2020
versus anul universitar 2018-2019
Tabelul 1.6
Ciclul de studii / an universitar
2018-2019
2019-2020
Variație
Licență
15.569
16.098
+529
Masterat
5.913
5.811
-102
Doctorat
927
936
+9
Total ASE
22.409
22.845
+436
Sursa: Secretariatul General, ASE
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Numărul de studenţi pe cicluri de studii universitare,
forme de învăţământ şi limbă de predare, în anul universitar 2019-2020, la 31.12.2019
Tabelul 1.7

Studii
universitare
de licenţă

Studii
universitare
de masterat
Studii
universitare
de doctorat

Ciclul de studii

Anul I

Anul II

Anul III

Total studenţi, pe forme
de învăţământ, din care:

6.383

4.786

4.929

16.098

Cu frecvenţă

5.646

4.383

4.531

14.560

La distanţă

685

376

375

1.436

Cu frecvenţă redusă

52

27

23

102

Total studenţi, în funcţie de
limba de predare, din care:

6.383

4.786

4.929

16.098

Limba română

5427

4023

4145

13.595

Limba română şi străină

56

31

48

135

Limbă străină

900

732

736

2.368

Total studenţi, în funcţie de
limba de predare, din care:

2.988

2.823

5.811

Limba română

2.433

2.346

4.779

Limbă străină

555

477

1.032

Total studenţi

206

171

168

Anii IV-IX

391

Total

936

Sursa: Secretariatul General, ASE

Majoritatea studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă sunt înscrişi la
forma de învăţământ cu frecvenţă – 90,45% – pentru forma de învăţământ la distanţă optând
8,92%, în timp ce ponderea studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă
redusă este de numai 0,63%. În ceea ce priveşte limba în care se organizează și desfășoară
programul, 84,46% dintre studenţii de la studiile universitare de licenţă sunt înmatriculaţi la
programe organizate în limba română, 0,84% sunt înmatriculaţi la programe organizate parţial
în limba română, iar 14,71% sunt înmatriculaţi la programe desfăşurate într-o limbă de
circulaţie internaţională. La programele de studii universitare de masterat 82,24% dintre
studenţi sunt înmatriculaţi la programe de studii organizate în limba română, în timp ce 17,76%
sunt înmatriculaţi la programe de studii desfăşurate în limbi de circulaţie internaţională.
La data de 31.12.2019 în ASE erau în stagiu, în perioada de prelungire sau în perioada
de grație, un număr de 936 de studenți-doctoranzi, repartizați pe Școli doctorale conform
tabelului1.8.
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Repartizarea studenților doctoranzi pe Școli doctorale la data de 31.12.2019
Tabelul 1.8
Nr. crt.
Școala doctorală
Studenți în stagiu
1

Administrarea afacerilor

120

2

Cibernetică și statistică economică

107

3

Contabilitate

83

4

Economie I

49

5

Economie II

83

6

Economie și afaceri internaționale

80

7

Finanțe

103

8

Informatică economică

65

9

Management

144

10

Marketing

79

11

Drept

23
Total

936

Sursa: Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

De asemenea, la 31.12.2019 erau înscrişi 1.527 de studenţi/cursanţi la programele
de formare psihopedagogică, aşa cum reiese din tabelul 1.8.
Numărul de studenţi/cursanţi la programele de formare psihopedagogică organizate
în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, la 31.12.2019
Tabelul 1.9
Anul I

Anul II

Anul III

Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă
Nivelul I – organizat pe parcursul studiilor de licenţă

483

115

298

43

Nivelul II – organizat pe parcursul studiilor de masterat

95

12

97

10

258

35

Total
1.232
214

Nivelul I – organizat în regim postuniversitar

52

52

Nivelul II – organizat în regim postuniversitar

29

29

Total

578

208

395

53

258

35

1.527

Sursa: Secretariatul General, ASE

Pentru a răspunde solicitărilor studenţilor, ASE organizează și în anul 2019-2020
activităţi suplimentare de predare la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie şi
Matematică.
De asemenea, în cadrul ASE, la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, este
organizat programul de studii denumit Anul pregătitor pentru învăţarea limbii române, unde,
la 31 decembrie 2019, erau înmatriculaţi 61 de cursanţi, din care 14 cursanţi înmatriculaţi la
forma de finanţare buget şi 47 la forma de finanţare taxă.
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În ceea ce priveşte abandonul studiilor universitare de licenţă şi masterat din cadrul
ASE, observăm, din datele prezentate în tabelele 1.9 şi 1.10, faptul că cei mai mulţi dintre
studenţii care solicită retragerea de la studii sunt înmatriculaţi în anul I, această cifră
diminuându-se semnificativ în anii II şi III – studii universitare de licenţă şi, respectiv, anul II
în cazul studiilor universitare de masterat. La studiile universitare de licenţă, până la
31 decembrie 2019, pentru toţi cei trei ani de studii, cel mai mare număr de studenţi care au
solicitat retragerea este înregistrat la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în
timp ce numărul cel mai scăzut de retrageri este înregistrat la Facultatea de Economie Teoretică
și Aplicată, precum și la cea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine.
La programele de studii universitare de masterat, numărul cel mai mare al solicitărilor
de retragere a fost înregistrat la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în timp
ce la Facultatea de Administrație și Management Public și la Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului nu au fost înregistrate cereri de retragere până la data de
31.12.2019.
Una dintre cauzele abandonului studiilor universitare de licenţă şi masterat o constituie
lipsa resurselor financiare necesare achitării taxelor de şcolarizare. Cel mai mare număr
de studenţi exmatriculaţi pentru neachitarea obligaţiilor financiare se înregistrează în anul II de
studii universitare, atât la ciclul licenţă, cât şi la ciclul masterat. La studiile universitare de
licenţă cel mai mare număr de studenţi exmatriculaţi pentru neachitarea obligaţiilor financiare
a fost înregistrat la Facultatea de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, în
timp ce numărul cel mai redus de studenţi exmatriculaţi din cauza neachitării taxelor a fost
înregistrat la Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului.
La studiile universitare de masterat cel mai mare număr de studenţi exmatriculaţi
pentru neachitarea obligaţiilor financiare a fost înregistrat la Facultatea de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică și, respectiv, la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori, în timp ce la Facultatea de Administrație și Management Public, la Facultatea
de Business și Turism și la Facultatea de Management nu s-au înregistrat exmatriculări.
De asemenea, despre abandon şcolar se poate vorbi şi în cazul studenţilor din anul I de
studii care nu au semnat contractul de şcolarizare, respectiv 40 studenţi de la programele de
studii universitare de licenţă şi 2 studenţi de la programele de studii universitare de masterat.
În cazul studiilor universitare de doctorat situația exmatriculărilor până la 31 decembrie
2019 este următoarea:
 din anul I a fost exmatriculat 1 student;
 din anul II nu au fost exmatriculați studenți;
 din anul III a fost exmatriculat 1 student.
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Total

Total

Total

Numărul de studenţi exmatriculaţi până la 31.12.2019 de la studii universitare de licenţă,
în anul universitar 2019-2020
Tabelul 1.10
Exmatriculare pentru
Exmatriculare
Exmatriculare pentru
nesemnarea
pentru neachitarea
retragerea de la studii
contractului
Facultate
taxei de şcolarizare
până la 01.01.2019
de şcolarizare
An I* An II An III
An I
An II An III
An I
AA

5

5

0

10

2

2

0

4

3

AMP

1

7

1

9

10

3

0

13

3

BT

0

14

3

17

10

0

0

10

3

CSIE

3

10

5

18

10

1

3

14

7

CIG

0

15

4

19

18

1

1

20

0

ETA

1

4

1

6

4

0

0

4

1

EAM

0

0

1

1

3

2

0

5

2

FABBV

2

17

13

32

8

1

0

9

0

MAN

1

13

8

22

11

0

0

11

8

MK

0

5

7

12

11

3

0

14

0

REI
Total

2

14

0

16

10

4

0

14

13

15

104

43

162

97

17

4

118

40

17
25
30
39
39
11
8
41
41
26
43
320

*reprezentând studenții reînmatriculați și cei care au reluat activitatea după întreruperea de studii
Sursa: Secretariatul General, ASE

Comparativ cu anul universitar precedent, numărul total al studenților exmatriculați de la studii
de licență s-a diminuat cu 3 persoane (în anul universitar 2018-2019 au fost exmatriculaţi 323 de
studenţi).

An I*
1
0
0
0
2
3
0
0
4
0
0
0
10

An II
4
0
1
0
4
1
1
1
2
0
2
4
20

5
0
1
0
6
4
1
1
6
0
2
4
30

An I
1
0
1
3
2
7
1
0
2
6
2
1
26

An II
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2

Exmatriculare pentru
nesemnarea contractului
de şcolarizare

Total

AA
AMP
BBS
BT
CSIE
CIG
ETA
EAM
FABBV
MAN
MK
REI
Total

Exmatriculare pentru
retragerea de la studii
până la 01.01.2020

Total

Facultate

Exmatriculare pentru
neachitarea taxei
de şcolarizare

Total

Numărul de studenţi exmatriculaţi până la 31.12.2019 de la studii universitare de masterat,
în anul universitar 2019-2020
Tabelul 1.11

1
0
1
4
2
7
1
0
3
6
2
1
28

An I
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

6
0
2
4
9
12
2
1
9
6
4
5
60

*reprezentând studenții reînmatriculați și cei care au reluat activitatea după întreruperea de studii
Sursa: Secretariatul General, ASE
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Numărul studenților exmatriculați de la studiile universitare de masterat s-a diminuat
comparativ cu anul universitar precedent cu cca 27% (60 de studenţi în 2019-2020 față de
82 de studenţi în 2018-2019).
Evoluția comparativă a numărului de studenți exmatriculați pe cicluri în anul universitar 2018-2019
versus anul universitar 2019-2020
Tabelul 1.12
Număr studenți/an universitar
2018-2019
2019-2020
Variație
Licență
323
320
-3
Masterat
82
60
-22
Total ASE
405
380
-25
Sursa: Secretariatul General, ASE

1.2 Rata de absolvire a programelor de studii
Rata de absolvire a programelor de studii a fost calculată ca raport între numărul
absolvenţilor care au acumulat numărul de credite necesar promovării programului de studii, la
sfârşitul anului universitar şi numărul studenţilor înscrişi în anul III la studiile de licență,
respectiv în anul II la studiile de masterat, la 1 octombrie 2018.
Pentru programele de studii universitare de licenţă, rata de absolvire în anul
universitar 2018-2019 a fost de 77,68% (79,13% la programele organizate la forma de
învăţământ IF şi 58,98% la programele organizate la formele de învăţământ ID şi IFR).
Din analiza datelor prezentate în graficul 1.3 se observă că cea mai mare rată de
absolvire a programelor de studii universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu
frecvenţă, a fost înregistrată de Facultatea de Business şi Turism, urmată de facultățile de
Economie Teoretică și Aplicată și Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine. Cea
mai mică rată de absolvire a programelor de studii universitare de licenţă, organizate la forma
de învăţământ IF, a fost înregistrată de Facultatea de Management, urmată de facultățile de
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori și, respectiv, Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică.
În ceea ce priveşte programele de licenţă organizate la formele de învăţământ la distanţă
şi cu frecvenţă redusă (ID/IFR), cea mai mare rată de absolvire a fost înregistrată de Facultatea
de Marketing, urmată de Facultatea de Management. Cea mai mică rată de absolvire a fost
înregistrată de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, urmată de
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (vezi graficul 1.4).
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Graficul 1.3 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de licenţă,
organizate la forma de învăţământ IF
Absolvenți (studenţi care la finele anului universitar
au acumulat minimum 180 ECTS)
79.13%

TOTAL
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Sursa: Secretariatul General, ASE
Graficul 1.4 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de licenţă,
organizate la forma de învăţământ ID/IFR
Absolvenți (studenţi care la finele anului universitar
au acumulat minimum 180 ECTS)
73.03% 76.47%

80.00%

40.00%
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55.56%

46.43%

60.00%

22.00%

20.00%
0.00%
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FABBV

MAN

MK

TOTAL

Sursa: Secretariatul General, ASE

La programele de studii universitare de masterat, rata de absolvire a fost de 89,48%.
Cea mai ridicată rată de absolvire a programelor de studii universitare de masterat a fost
înregistrată de Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri), urmată de facultăţile de
Economie Agroalimentară și a Mediului și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Cea mai
scăzută rată de absolvire a programelor de studii universitare de masterat a fost înregistrată de
Facultatea de Administraţie şi Management şi Public, urmată de facultăţile de Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori şi Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.
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Graficul 1.5 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de masterat
Absolvenţi (studenţi care la finele anului universitar
au acumulat minimum 120 ECTS)
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Sursa: Secretariatul General, ASE

În anul universitar 2018-2019, au finalizat studiile universitare de licenţă 3.599 de
studenţi (anul III din promoţia curentă), dintre care 3.294 au promovat examenul de licenţă
(91,52%), iar la masterat, din 2.544 de absolvenţi, 2.246 au promovat examenul de disertaţie
(88,28%). De asemenea, în anul universitar 2018-2019 au mai promovat examenul de finalizare
a studiilor universitare de licenţă 592 de absolvenţi aflaţi în prelungire de studii
(în an suplimentar) şi absolvenţi ai promoţiilor anterioare.
Astfel, în anul 2019 au promovat, la nivelul întregii universităţi, examenul de finalizare
a studiilor universitare de licenţă 3.886 absolvenţi (promoţie curentă, anul III suplimentar şi
promoţii anterioare). Dintre cei 3.886 absolvenţi ai promoţiei curente şi ai anului III
suplimentar, 2.439 au ales să îşi continue studiile în ASE, ceea ce reprezintă 62,76%.
Evoluția comparativă a ratei de absolvire pe cicluri în anul universitar 2017-2018
versus anul universitar 2018-2019
Tabelul 1.13
Ciclu/an universitar
2017-2018
2018-2019
Licență total, din care:
77,68 %
77,96%
- IF
79,13%
79,60%
- ID și IFR
58,98%
56,87%
Masterat
87,07%
89,48%
Sursa: Secretariatul General, ASE

După cum se poate remarca din tabelul 1.13, nivelul ratei de absolvire pentru ciclul
licență prezintă un grad ridicat de stabilitate, în timp ce la nivelul studiilor de masterat acesta a
crescut cu peste 2 puncte procentuale în anul universitar 2018-2019 comparativ cu anul
precedent.
În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
2019 în ASE au fost susținute 110 de teze de doctorat și au primit confirmarea acordării titlului de
doctor prin Ordin de Ministru un număr de 105 persoane.
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1.3 Formarea continuă
1.3.1 Programe postdoctorale de cercetare avansată
Începând cu anul universitar 2018-2019, au fost înmatriculați la programele
postdoctorale de cercetare avansată candidații care au obținut o diplomă de doctor în științe cu
cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral, în conformitate cu Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare.
Situația comparativă a celor doi ani universitari în care au fost înmatriculați candidații
declarați admiși, respectiv 2018-2019 și 2019-2020, se prezintă astfel:
Studiile postdoctorale aflate în derulare, în anul universitar 2019-2020
Tabelul 1.14
Anul II
postdoctoranzi înmatriculați
la data de 1.10.2018
5

Administrarea afacerilor

Anul I
postdoctoranzi înmatriculați
la data de 1.10.2019
2

Cibernetică şi statistică

2

4

Contabilitate

1

1

Drept

1

1

Şcoala postdoctorală

Economie I

3

3

Economie II

3

3

Economie şi afaceri internaţionale

3

2

Finanţe

2

3

Informatică economică

1

3

Management

2

5

Marketing

2
21

5
33

Total

Sursa: Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

1.3.2 Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
În anul universitar 2019-2020, oferta educaţională de programe postuniversitare a
cuprins 181 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.
Facultăţile din cadrul ASE organizează programe postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă, cu durate cuprinse între 20 şi 198 de ore, conform datelor prezentate în
tabelul 1.15.
Oferta de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
pentru anul universitar 2019-2020
Tabelul 1.15
Facultatea
Nr. programe

AA AMP CSIE BT CIG ETA EAM FABBV MAN
3

16

33

6

44

7

Sursa: Serviciul Management Educațional, ASE

25

5

9

34

MK REI

Total

10

181

14

În perioada 01.01-31.12.2019, au fost organizate 8 programe postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă, absolvite de către 340 de cursanţi, care şi-au însuşit
competenţele specifice.
Dinamica absolvenților programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Tabelul 1.16
Nr. absolvenţi Nr. absolvenți
Facultate
Denumire curs
2018-2019
2019-2020
Inițiere în managementul instituțiilor publice
14
32
Administraţie Iniţiere în managementul administrației publice locale
24
36
şi
(2 grupe)
Management Managementul instituțiilor publice
13
13
Public
Achiziții publice
26
Business
și Turism
Management
Relații
Econonomice
Internaționale

Management strategic al ospitalității

16

13

-

206

Manageri și leadership

22

32

Tranzacții și plasamente pe piața internă și internațională
a operelor de artă
Managementul riscului operațional în afaceri
internaționale
Introducere în Intelligence Economic International
(INT-E)
Total absolvenți

14

-

13

-

-

12

171

340

Excelență organizațională și cultura calității (5 grupe)

Sursa: Serviciul Management Educațional, ASE

După cum se poate constata, numărul absolvenților programelor postuniversitare
desfășurate în ASE în anul universitar 2019-2020 a fost de două ori mai mare comparativ cu
anul precedent, însă mult sub potenţialul universităţii noastre. În anul universitar 2019-2020, se
află în derulare și formare două programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă, așa cum rezultă din tabelul 1.17.
Programe postuniversitare aflate în derulare și formare în anul universitar 2019-2020
Tabelul 1.17
Nr. cursanți
Derulare /
Facultate
Programe postuniversitare
înmatriculați
Formare
Managementul strategic al ospitalității
11
În derulare
Bussines și Turism
(Strategic hospitality management)
Administrație
Iniţiere în managementul instituţiilor publice
3
În formare
și Management Public
Total cursanți
14
Sursa: Serviciul Management Educațional, ASE
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În anul 2019 au fost avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale și/sau aprobate de Senatul
ASE următoarele programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:
Lista programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

6.
7.
8.

Denumire program postuniversitar
de formare și dezvoltare
profesională continuă
Strategic Management in Sport
(în parteneriat cu International Academy
of Sport Science and Technology (AISTS)
Lausanne și Institutul Sportiv Român)
Excelență organizațională și cultura calității
Inițiere în mecanisme și proceduri legislative
în administrația publică
Inițiere în coordonarea și comunicarea
interministerială
Tehnici de extindere pe piaţa internațională
(TEPI)
Investiții internaționale (INVEST)
Coaching și comunicare în organizaţii
Metode și tehnici de comunicare în afaceri

9.

Administrarea afacerilor în industria vinului

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Facultatea organizatoare

Tabelul 1.18
Număr ore
activități
didactice

Management

180

Business și Turism

28

Administrație și Management Public

40

Administrație și Management Public

40

Relații Economice Internaționale

70

Relații Economice Internaționale
Economie Teoretică și Aplicată
Economie Teoretică și Aplicată
Economie Agroalimentară
și a Mediului

60
39
39
48

Sursa: Serviciul Management Educațional, ASE

În afara programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,
ASE organizează programe de formare profesională, autorizate de ANC.
Programe de formare profesională cu autorizaţie valabilă în anul 2019
Nr. crt.
1
2
3
4

Denumire program
Competențe antreprenoriale
Inspector/ referent resurse umane
Manager de produs
Manager resurse umane

Număr ore
48
48
48
48

Tip program
Specializare
Specializare
Specializare
Specializare

Cod COR
333304
243104
121207

Tabelul nr. 1.19
Nivel studii
Superioare
Medii
Superioare
Superioare

Sursa: Serviciul Management Educațional

1.4 Actualizarea implementării sistemului blended learning,
a funcționalităților SIMUR și a platformei e-alumni
Platforma online.ase.ro răspunde în continuare nevoilor implementării sistemului de
blended learning. Ea a fost actualizată din punct de vedere software și al disciplinelor din planul
de învățământ, pentru care a fost introdus orarul în cadrul SIMUR, la toate formele de
învăţământ, pe semestre și ani de studii, păstrându-se continuitatea activităţii pe platforma
blended learning. Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, au fost păstrate materialele
didactice din anii universitari anteriori.
Pe baza statelor de funcţii pentru ID și IFR din aplicația state funcții, a fost realizată o analiză
cu privire la situaţia încărcării pe platforma blended learning a suporturilor de AT, TC, AA.
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Fiecare utilizator, cu rol de cadru didactic, a fost verificat pe platformă (pe departamente,
disciplină, program de studiu), pentru a se identifica dacă există materiale didactice în format
digital necesare pregătirii studenţilor de la ID-IFR.
Pentru anul universitar 2019-2020 au fost postate materiale de studiu pentru programele
de studii universitare de licență, la formele de învățământ ID-IFR, în conformitate cu alocarea
normelor pentru aceste forme de învățământ.
Actualizarea implementării sistemului blended learning a vizat extinderea platformei
online la alte programe de studii (programele de studii universitare de licenţă organizate la
forma de învățământ cu frecvență, programele de studii universitare de masterat), precum
programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă sau cursuri pilot
organizate în cadrul unor proiecte de cercetare, dar și creșterea volumului de materiale didactice
în format digital.
La învățământul cu frecvență, o parte din cadrele didactice postează materiale pe
site-uri ale disciplinelor (de exemplu, poo.ase.ro, acs.ase.ro, ase.softmentor.ro, site-urile
programelor de masterat etc.). Este vorba, în principal, de site-uri de specialitate, care permit
rularea unor aplicații, nu doar expunerea de materiale didactice.
Pe platforma online.ase.ro a fost implementată funcționalitatea de alertare timpurie
automată a cadrelor didactice în vederea postării materialelor digitale pentru pregătirea
examinării pe parcurs și din sesiunile de evaluare.
În ceea ce privește programarea activităţilor didactice, orarul a fost constituit mai întâi
în format fizic, după machetare, apoi a fost introdus de către secretariatele facultăților în noua
platformă orar.ase.ro, platformă care se sincronizează cu SIMUR. În acest sens, se va asigura
vizibilitatea orarului pe pagina personală a studentului, pentru toate programele de studii
universitare de licenţă şi masterat, la toate formele de învăţământ. Orarul a fost utilizat și la
corelarea activităţilor cu statul de funcții, dând posibilitatea generării automate a fișelor de plata
cu ora, în SIMCE. Cele 3 sisteme, SIMUR, SIMCE și aplicația state funcții se află într-o
conexiune permanentă, pentru o corelare a datelor și asigurarea unei imagini corecte a structurii
fișelor de plata cu ora.
Pe platforma e-learning online.ase.ro a fost asociat fiecare profesor cu disciplina și
grupa/seria corespondentă din orarul introdus în SIMUR, creându-se astfel posibilitatea de
configurare a paginii de lucru online a disciplinei pentru curs și seminar, precum și a activităților
specifice învățământului la distanță și cu frecvență redusă.
Actualizarea funcționalității SIMUR a constat în următoarele acțiuni:
 actualizarea modului de afișare a statutului studentului în pagina personală;
 restricționarea fluxului de susținere examen și descărcare note, în regim normal sau
restanță, pentru evitarea situației de reprogramare la examen înainte de soluționarea
contestațiilor;
 modificarea situației de echivalare note astfel încât să conțină și informații despre
examenele nepromovate ce trebuie să apară în fișa de reînmatriculare a studentului,
prevenind astfel erorile de secretariat când studentul lucrează pe mai multe planuri
de învățământ;
 actualizarea statutului studentului la programul de formare psihopedagogică
organizat în cadrul DPPD, în corelare cu statutul de student la studiile universitare
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de licență sau masterat, precum și actele de studii emise după finalizarea și
promovarea programului;
actualizarea suplimentelor la diplomă, în vederea generării automate a acestora și
pentru anii suplimentari, pentru cazuri particulare;
generarea planurilor de învățământ, a grilelor de competențe și a fișelor de
disciplină pentru promoțiile care încep în anul universitar 2019-2020;
planurile personalizate pentru anii suplimentari au fost actualizate prin aducerea
disciplinelor nepromovate din anii anteriori în planul curent personalizat;
actualizarea modulului Orar și listarea acestuia personalizat;
actualizarea afișării calificărilor în suplimentele la diplomă.

Platforma e-alumni a fost dezvoltată în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2./S/31541
Modernizarea educației academice prin introducerea unui sistem informatic pentru
managementul universităților românești (SIMUR), acesta având ca obiectiv realizarea unei
platforme online care să permită menținerea unei legături strânse a Academiei de Studii
Economice din București cu absolvenții săi.
La nivelul facultăților au fost organizate diverse întâlniri cu participarea absolvenților,
care au avut ca scop deschiderea dialogului între absolvenți și studenții actuali și dezvoltarea
unui schimb de opinii pentru a sprijini generațiile actuale și viitoare de studenți și absolvenți în
construirea unei cariere profesionale de succes. De asemenea, au fost dezvoltate la nivelul
facultăților grupuri și rețele virtuale dedicate comunicării cu absolvenții ASE, în care se
postează informații privind activitățile/evenimentele derulate de facultăți, oportunități de
participare la conferințe, seminarii organizate în colaborare cu mediul de business, oportunități
de angajare sau de practică/internship.
1.5 Activitatea studențească
Studenții ASE sunt membri cu drepturi depline ai comunității academice, care trebuie
consultați permanent și încurajați să participe activ la asigurarea unui management performant
al universității noastre. În acest sens, conducerea ASE sprijină și susține implicarea studenţilor
atât în managementul universităţii, cât și în organizarea unor evenimente care se desfășoară în
cadrul universităţii.
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1.5.1 Acordarea de burse
Pentru perioada 01.01-31.12.2019, în ASE s-au acordat următoarele categorii de burse
cu finanțare de la bugetul de stat:
Numărul și cuantumul burselor

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Categorie bursă
Bursă socială
Bursă de ajutor social ocazional
Bursă de merit
Bursă de performanță pentru rezultate
deosebite la învățătură
Bursă de performanță pentru rezultate
deosebite în activitatea de cercetare
științifică, precum și pentru rezultate
deosebite în activitățile culturale,
organizatorice și sportive
Bursă de performanță pentru implicarea
în activități extracurriculare
și de voluntariat
Bursă doctorală, anul I de studiu
Bursă doctorală, anul I de studiu,
cetățeni NON UE, bursieri ai statului
român
Bursă doctorală, anul II de studiu
Bursă doctorală, anul II de studiu,
cetățeni NON UE, bursieri ai statului
român
Bursă doctorală, anul III de studiu
Bursă doctorală, anul III de studiu,
cetățeni NON UE, bursieri ai statului
român
Bursă student străin, ciclul licență,
cetățeni NON UE, bursieri ai statului
român
Bursă student străin, ciclul masterat,
cetățeni NON UE, bursieri ai statului
român

Cuantum

U.M

Număr burse
Sem. II
al anului
universitar
2018-2019
991
127
1995

Tabelul 1.20
Număr burse
Sem. I
al anului
universitar
2019-2020
999
160
1835

580
580
700

600
600
750

lei/lună
lei/semestru
lei/lună

1000

1000

lei/lună

351

356

1400

1400

lei/lună

18

19

750

750

lei/lună

22

20

1550

1550

lei/lună

52

51

85

85

euro

1

4

1550

1550

lei/lună

55

52

85

85

euro

2

1

1800

1800

lei/lună

55

55

85

85

euro

5

2

65

65

euro

226

224

75

75

euro

24
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Sursa: Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților
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În anul universitar 2019-2020 ASE a acordat studenţilor universităţii următoarele
facilităţi de studii:
‐ La nivel de universitate s-au acordat 30 de locuri pentru susținerea financiară a
studenților de la programele de studii universitare de licență și masterat ce reprezintă
cazuri sociale (au presupus desfășurarea de activități în cadrul ASE și primirea de
burse semestriale din venituri proprii care să le permită plata taxei de școlarizare).
Studenții care reprezintă cazuri medicale grave și care au dovedit acest lucru cu
certificate de la medici de specialitate au primit aceste burse semestriale din venituri
proprii, care să le permită plata taxei de școlarizare fără a desfășura activități în cadrul
universității.
‐ La nivel de universitate s-au acordat 60 de locuri pentru susținerea financiară a
studenților dornici să se implice în activități în interesul ASE, 20 de burse de
performanță pentru implicarea în activități extracurriculare (pentru studenții de la
programele de licență sau de la programele de masterat, organizate la forma de
învățământ cu frecvență, care beneficiază de finanțare de la buget) și 40 de burse din
venituri proprii, în funcție de solicitări, după caz.
Toate categoriile de burse s-au acordat studenţilor integralişti, pe toată durata anului
universitar, cu excepția studenților înmatriculați în ultimul an de studiu, cărora li s-a acordat
bursa până la susținerea examenului de finalizare a studiilor (conform OMEN 3392/ 27.02.2017
modificat prin OMEN 4366/13.07.2017).
Bursele sociale s-au acordat în funcţie de veniturile pe membru de familie. Conform
prevederilor legale în vigoare, cuantumul bursei sociale a acoperit cheltuielile de cazare în
căminele studenţeşti ale ASE şi cele de masă.
Bursele de merit și bursele de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură s-au
acordat în funcţie de rezultatele profesionale, în ordinea descrescătoare a mediilor. Bursele de
performanţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică, precum și cele pentru
rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive (câte două burse pe facultate)
s-au acordat studenților cu rezultate deosebite în precumactivitatea din aceste domenii.
La aceste burse s-au adăugat cele 28 de burse de excelență acordate lunar din venituri
proprii studenţilor de la programele de licenţă, anii II şi III de studiu, şi de la programele de
masterat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Metodologia privind acordarea burselor și a
altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar
2017-2018:
‐ Bursa „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de cercetare
ştiinţifică, organizatorică, culturală şi sportivă, în cuantum de 1.000 lei pe lună
(începând cu semestrul I al anului universitar 2019-2020, cuantumul a fost de 1.500
lei/lună);
‐ 5 burse pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală,
în cuantum de 800 lei pe lună (începând cu semestrul I al anului universitar
2019-2020, cuantumul a fost de 1.000 lei/lună);
‐ 22 de burse de excelență pentru cercetare, în cuantum de 800 lei pe lună (începând
cu semestrul I al anului universitar 2019-2020, cuantumul a fost de 1.000 lei/lună).
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1.5.2 Practică și internship
Locurile de practică şi de internship oferite de ASE studenţilor de la ciclul licenţă şi
masterat au la bază parteneriatele instituţionale dezvoltate în mod continuu, reprezentând o
prioritate în ceea ce priveşte gestionarea relaţiilor cu mediul economic şi social. Din cele
3744 locuri de practică oferite la nivelul ASE, în urma acordurilor inițiate de facultăți au fost
puse la dispoziția studenților 1893 locuri de practică, astfel:
Numărul locurilor de practică oferite
prin intermediul acordurilor inițiate de către facultăți
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Facultatea
Administrarea Afacerilor
Administrație și Management Public
Business și Turism
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Economie Agroalimentară și a Mediului
Economie Teoretică și Aplicată
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Management
Marketing
Relații Economice Internaționale
Total

Tabelul 1.21
Nr. locurilor de practică
150
317
110
148
100
308
150
219
52
161
178
1893

Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri

Din cele 149 parteneriate pentru oferirea locurilor de practică și internship pentru
studenții ASE, facultățile au inițiat 137 acorduri:
Numărul acordurilor inițiate de către facultăți
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Facultatea
Administrarea Afacerilor
Administrație și Management Public
Business și Turism
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Economie Agroalimentară și a Mediului
Economie Teoretică și Aplicată
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Management
Marketing
Relații Economice Internaționale
Total

Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri
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Tabelul 1.22
Nr. acorduri
27
19
6
2
10
4
19
30
9
11
137

1.5.3 Consiliere și orientare în carieră
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), structură distinctă, fără
personalitate juridică, înfiinţat prin Hotărârea Senatului ASE nr. 144 din data de 10 decembrie
2014, și-a continuat și dezvoltat activitatea în anul 2019. CCOC are ca misiune acordarea de
suport specializat persoanelor care au fost, sunt și vor fi cuprinse în programele educaţionale
ale ASE, în vederea optimizării traseului educaţional şi profesional al acestora. Obiectivele
CCOC sunt următoarele:
- orientarea şi consilierea elevilor din învăţământul preuniversitar în vederea alegerii
traseului educaţional care le va permite calificarea în domeniile de pregătire din cadrul
ASE: economie, sociologie, administraţie şi management public, limbi moderne
aplicate etc.;
- orientarea şi consilierea studenţilor ASE, astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată
planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi profesional;
- reducerea abandonului universitar la nivelul ASE;
- facilitarea relaţiei dintre studenţii şi absolvenţii ASE şi piaţa muncii, astfel încât aceştia
să cunoască oportunităţile şi provocările reale ale pieţei muncii;
- creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor ASE;
- dezvoltarea capacităţii decizionale a viitorilor şi actualilor studenţi, precum şi a
absolvenţilor ASE privind managementul carierei în contextul schimbărilor legislative
şi al dinamicii permanente a pieţei muncii.
Beneficiarii direcţi ai CCOC din cadrul ASE sunt următorii:
- studenţii ASE, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau
de forma de învățământ, inclusiv studenţii veniţi la studii prin programe de mobilități;
- elevii de liceu, aparţinând liceelor care au încheiat parteneriate cu ASE;
- absolvenţii proprii sau ai altor universităţi;
- angajaţii ASE.
CCOC a funcționat în anul 2019 cu următoarea structură de personal:
- un director – cadru didactic coordonator, numit director al CCOC, desemnat prin
decizia rectorului, cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobat de către Senatul
ASE;
- 3 psihologi, până în luna iulie și apoi 4 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie
educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională / consilieri de carieră;
- 6 cadre didactice cu specializare în domeniul psihopedagogic de la nivelul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic;
- 11 cadre didactice cu expertiză în domeniile de specializare ale studenţilor şi
absolvenţilor;
- un referent.
În ceea ce privește activitatea CCOC din perioada ianuarie - decembrie 2019, aceasta a
continuat să se dezvolte, rezultatele fiind următoarele:
 6.397 de studenți, elevi, absolvenți, candidați, angajatori, cadre didactice, părinți
consiliați/informați individual de către psihologii CCOC, reprezentanții DPPD, reprezentanții
facultăților ASE;
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 960 de elevi informați/consiliați în grup în cadrul a 18 acțiuni organizate la nivelul
ASE/CCOC/DPPD și, respectiv, la nivelul liceelor;
 1.344 de studenți consiliați/ informați/ formați în grup, de către reprezentanții
CCOC / DPPD / facultăților ASE / angajatorilor/ organizațiilor studențești, în cadrul
a 21 de acțiuni.
De asemenea, reprezentanții CCOC au desfășurat sesiuni de consiliere de grup,
coaching și dezvoltare personală realizate în cadrul diferitelor proiecte, precum și activități de
consiliere individuală în cadrul proiectelor finanțate din Schema de granturi necompetitive
pentru universități (SGN-U) din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE).
În perioadele 17-20 octombrie și 21-24 noiembrie, CCOC a desfășurat două serii ale
cursului pilot de dezvoltare personală pentru studenții ASE, în cadrul proiectului CNFIS-FDI2019-0222 Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE.
CCOC a realizat în anul 2019 programul Big Brother de sprijin acordat studenților
anului I de către studenții anului III, la acest program participând 291 de studenți ai anului I și
33 din anul III. În perioada 17-20 octombrie, membrii CCOC împreună cu reprezentanți ai
facultăților și structurilor administrative din cadrul ASE au organizat și participat la workshopul de analiză a soluțiilor privind prevenția și intervenția în abandonul universitar, organizat în
cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0222 Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții
ASE, la Centrul de perfecționare „Ion Gh. Roșca” Predeal. În cadrul aceluiași proiect, în
perioada octombrie - decembrie 2019 s-a derulat o campanie de promovare a ofertei
educaționale a ASE în licee din localități mai mici de 10.000 de locuitori, respectiv în: Liceul
Teoretic „Mihail Săulescu”, Predeal, judeţul Brașov; Liceul Cobadin, judeţul Constanța; Liceul
Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”, Horia, judeţul Neamț; Liceul „Gh. Ruset – Roznovanu”,
Roznov, judeţul Neamț; Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva”, Agapia, judeţul
Neamț; Liceul „Carol I – Bicaz”, Bicaz , judeţul Neamț.
În anul 2019, CCOC a implicat în activitățile sale un număr de aproximativ 45 de
studenți voluntari, în următoarele activități: consilierea candidaților la admitere (în cadrul
CCOC), promovarea ofertei educaționale a ASE, realizarea bazei de date pentru elaborarea
studiului cu privire la inserția absolvenților ASE pe piața forței de muncă.
Reprezentanții CCOC au participat, de-a lungul anului 2019, la 11 evenimente de profil:
work-shop-uri, conferințe, grupuri de lucru.
În data de 12 decembrie 2019 CCOC a organizat și desfășurat conferința cu tema
Continuitate și parteneriat în serviciile de consiliere din învățământul preuniversitar și
universitar, la care au participat reprezentanți ai centrelor de consiliere din licee și universități.
În cadrul evenimentului au fost celebrați 5 ani de activitate ai Centrului de Consiliere și
Orientare în Carieră.
Specialiștii CCOC au elaborat și publicat, pe parcursul anului 2019, 6 studii de
specialitate, au raportat statistic studenții consiliați către MENCS, ANOSR şi alte organizaţii
interesate. De asemenea, au răspuns la sondajul pentru realizarea studiului Comisiei Europene
privind monitorizarea absolvenților de învățământ superior și vocațional din întreaga UE și
SEE, la solicitările Biroului Managementul Calității și Control Intern Managerial de a furniza
date în vederea completării raportului anual de autoevaluare instituțională ARACIS, au furnizat
date în vederea completării raportului cu privire la indicatorii instituționali raportați pentru
clasificarea universităților și în vederea completării dosarul de acreditare internațională
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EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) a programului de
licență Administrație publică, au participat la colectarea de date în vederea participării ASE la
clasamentul Times Higher Education.
Reprezentanții CCOC au participat la elaborarea a zece proiecte de finanțare și s-au
implicat în implementarea proiectelor: Echitate social și egalitate de șanse pentru studenții ASE
– CNFIS-FDI-2019-0222, proiect finanțat de Ministerul Educației Naționale prin Consiliul
Național al Finanțării Învățământului Superior, în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională
FDI 2019, domeniul 1 și în cele 12 proiecte finanțate prin Schema de granturi necompetitive
pentru universități (SGN-U) din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE) și
implementate la nivelul ASE.
1.5.4 Organizarea Școlilor de vară
În anul 2019 universitatea noastră, prin facultăţile sale, a organizat opt școli de vară
pentru studenți, respectiv:
Școala Internațională de Vară „Bucharest Summer University”
În perioada 11-25 august 2019, s-a desfășurat cea de-a 15-a ediție a Școlii internaționale
de vară „Bucharest Summer University”, organizată de ASE, prin intermediul Senatului
Studenților ASE, în parteneriat cu Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului. Tema
acestei ediții a fost: „Breaking the Frontiers: Bioeconomy Strategies & Policies and
Environmental Challenges for a Sustainable Future”. Scopul acestui proiect a fost angajarea
studenților din peste 30 de țări în dialog și dezbateri cu specialiști consacrați, atât din mediul
academic, cât și din cel de afaceri, promovarea schimbului de idei și prezentarea unor soluții
pentru problemele apărute în domeniul mediului înconjurător și al dezvoltării durabile. Pe
parcursul celor două săptămâni, studenții s-au bucurat de numeroase activități educaționale și
culturale, cum ar fi: participarea la cursuri și dezbateri cu specialiști din domeniu, vizite de
studiu la cele mai importante crame din România, la sediile companiilor Alka și Angst, tururi
ale capitalei (City Tour, turul de biciclete), vizite ale muzeelor din București (Muzeul Național
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național al Țăranului Român), o excursie în țară
(Transfăgărășan, Bâlea Lac, Barajul Vidraru, Brașov, Predeal), precum și alte activități (vizită
la Banca Națională a României, la Castelul Peleș, Bran, Treasure Hunt, Global Village, Karaoke
ș.a.m.d.). Școala internațională de vară „Bucharest Summer University”, ediția a XV-a, s-a
încheiat cu evaluarea finală a participanților, în urma căreia aceștia au primit 5 puncte de credit
transferabile (ECTS).
Școala de Vară Internațională „Data Science”
În perioada 16-24 august 2019, ASE a organizat a doua ediţie a Școlii de vară
internaţionale „Data Science”. Beneficiind de expertiza profesorilor şi specialiştilor de la
Universitățile din Chicago și Ohio (SUA), Universitatea din Oslo (Norvegia), Research Studios
Austria și Universitatea Politehnică din Madrid (Spania) aceasta este prima şcoală de vară în
domeniul data science din România. Activităţile au avut drept scop formarea masteranzilor,
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doctoranzilor, post-doctoranzilor şi tinerilor specialişti din România şi străinătate şi s-au
desfăşurat la Centrul de Perfecţionare Complex Predeal „Ion Gh. Roşca”. Prin intermediul
cursurilor interactive, sesiunilor aplicative, discuţiilor şi proiectelor, participanţii au dobândit
competenţe teoretice şi practice în diverse domenii ale data science: statistică, machine learning,
procesare text, curățarea și procesarea datelor, managementul datelor, vizualizarea datelor,
analiză grafică. Școala de vară a fost organizată de Direcția Relații Internaționale în colaborare
cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori, cu sprijinul partenerului Ericsson.
Școli de vară organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine – FABIZ
În perioada 21 iulie - 2 august 2019 şi 4-16 august 2019 a avut loc în localitatea Moieciu
de Sus, județul Brașov, a opta ediție a Școlii de vară de „Antreprenoriat şi Limba Germană”,
urmată în perioada 18-30 august de cea de-a treia ediție a Școlii de vară de „Antreprenoriat şi
Limba Franceză” și de cea de-a treia ediție a Școlii de vară „How to Manage Change – The
Digitisation Revolution”. Școlile au fost organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine (FABIZ) din cadrul ASE, cu sprijinul Uniunii Studenților ASE, al
Asociației Pro Magna și al Asociației Society for Business Excellence. În cadrul acestor școli
au participat aproape 250 de persoane, reprezentând trei categorii principale: studenți ai unor
prestigioase universități românești, liceeni în clasele terminale de la colegii naționale și licee de
renume din întreaga țară și reprezentanți ai sponsorilor. În fiecare modul au fost organizate
cursuri intensive de limba germană, respectiv franceză, constând în minim 40 de ore, susținute
de profesori din Germania şi Austria, respectiv Franța, Polinezia Franceză și Maroc, care au
cunoştinţe de specialitate în domeniul predării limbii germane/franceze ca limbă străină. În total
au fost implicați 14 profesori. De asemenea, au fost susținute diverse prezentări pe teme
antreprenoriale, economice și socio-culturale de către reprezentanții FABIZ și ai partenerilor
proiectului. Şcolile de vară organizate de FABIZ reprezintă o oportunitate de îmbunătățire a
diferitelor competențe antreprenoriale, economice și de limbă străină atât ale studenților noștri,
cât și ale studenților de la diverse universități și ale liceenilor de la colegii naționale și licee de
prestigiu din întreaga țară, potențiali candidați la programele noastre de studii.
Școala de vară „Sănătate și frumusețe prin turism”
În perioada 2-8 septembrie 2019, Facultatea de Business și Turism a organizat, la Băile
Tușnad, școala de vară „Sănătate și frumusețe prin turism”. Activitățile acesteia au fost
sprijinite de Primăria Băile Tușnad (prin domnul Albert Tibor, primar al orașului Băile Tușnad
și Preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice din România) și
de asociația locală de promovare turistică. Pe lângă prelegerile pe teme de turism, studenții au
beneficiat de aplicații practice constând în analiza ecosistemelor din ariile naturale protejate
(Lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș), urmărirea procesului de fabricare a berii artizanale (la
Fabrica de bere Csiki Sör), cunoașterea izvoarelor minerale și a mofetelor din arealul stațiunii,
analiza serviciilor de spa din stațiune, gătit în aer liber a unor produse cu specific local, vizite
la diverse obiective naturale și culturale din județul Harghita. Studenții participanți, organizați
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în patru echipe, au avut de realizat, în perioada școlii de vară, un proiect practic util comunității,
având ca teme: studiul profilului turistului din stațiune, propuneri de dezvoltare și promovare a
turismului în stațiune, brandul destinației. Proiectele au fost susținute în fața autorităţilor locale
și a altor membri ai comunității locale, precum și a profesorilor participanți din ASE.

1.5.5 Activități culturale
În ASE există o preocupare permanentă privind îmbinarea științei cu arta, studenții fiind
încurajați să se bucure de artă și cultură, prin intermediul unor proiecte culturale ce se
organizează în universitate.

1.5.5.1 Expoziții de artă
Pe parcursul anului 2019, ASE a găzduit, în cadrul Galeriei de artă contemporană „Cecilia
Cuţescu-Storck” (etajele 1 și 2 din Clădirea „Ion N. Angelescu”), următoarele expoziții de artă:
1. în perioada 10 ianuarie - 28 februarie 2019, expoziția de pictură „Vedenii
însemnate!”, artist Vasile Pop Negreșteanu (pictor, sculptor, grafician);
2. în perioada martie - aprilie 2019, expoziție de pictură ,,Abisal, Draperie, Comentarii
plastice”, artist Florin Menzopol;
3. în luna mai 2019, expoziție de pictură „Artnouveau by Iulia A. Ene”;
4. În perioada mai - iunie 2019, expoziție de grafică și pictură intitulată „Încercare
asupra privirii și înțelegerii”, artist Ion Grigorescu;
5. în perioada septembrie - octombrie 2019, expoziție de pictură ,,Florile Vama
Pițigaia”, artist Silvia Radu;
6. în perioada decembrie 2019 - 12 februarie 2020, expoziția de pictură ,,Reina”, artist
Florian Ștefan și expoziția ,,Metaphysics”, artist Vicente Heca (Spania).
1.5.5.2 Concerte
În luna noiembrie, în Aula Magna, a fost organizat, de către Asociația SoNoRo și
Facultatea de Marketing, al treilea concert-eveniment din cadrul Festivalului Internațional de
Muzică de Cameră SoNoRo, ediția a XIV-a, intitulat „Soap Opera”. SoNoRo organizează o
serie de concerte în clădiri și edificii de patrimoniu național, asocierea muzicii cu aceste opere
arhitecturale sugerând nevoia imperioasă de sprijinire și recuperare a partimoniului arhitectural
și a resurselor culturale ale României. La această a XIV-a ediție a Festivalului SoNoRo,
intitulată DADA, muzicienii au oferit un program plin de noutăți muzicale pentru iubitorii
genului și nu numai. Studenți, profesori, melomani din București, invitați români și străini au
participat la un act de cultură de excepție desfășurat în ASE, singura universitate din București
gazdă a unui concert din cadrul festivalului amintit.
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1.5.5.3 Muzeul ASE
În anul 2019, sub egida Muzeului ASE, s-a continuat seria de manifestări dedicate
Centenarului Marii Uniri și înfăptuirii României Mari. La data de 14 martie, în sala „Virgil
Madgearu” din cadrul ASE, s-a desfășurat masa rotundă Regina Maria și diplomația europeană –
lupta pentru recunoașterea României Mari. Prof. univ. dr. Georgeta Filitti a prezentat rolul
reginei Maria la Congresul de pace de la Paris prin comunicarea Regina Maria – soldat și
diplomat, iar Carmen Ionescu, actriță la Teatrul Naţional din Bucureşti, a citit fragmente din
Maria, Regina României. Jurnal de război.
La data de 21 mai 2019, în aceeași sală, a fost comemorat Ion Răducanu, unul dintre
rectorii reprezentativi ai AISCI, prin organizarea mesei rotunde Ion Răducanu – 135 de ani de
la naștere, care face parte din ciclul de acțiuni „Profesorii noștri”. Au susținut prelegeri:
 Prof. univ. dr. Maria Mureșan – Opera și viața lui Ion Răducanu;
 Prof. univ. dr. Gabriel Popescu – Cooperația în perioada interbelică;
 Conf. univ. dr. Dominic Georgescu – Din amintirile unui septuagenar.
La data de 12 noiembrie a avut loc masa rotundă Trei decenii de la Revoluția din
Decembrie 1989.
Au fost prezenți istoricii dr. Constantin Corneanu, prof. univ. dr. Alexandru Oșca și
prof. univ. dr. Constantin Hlihor, care au făcut o scurtă trecere în revistă a evenimentelor din
decembrie 1989:
 Dr. Constantin Corneanu – Anul 1989 și evoluția sistemului de relații internaționale;
 Prof. univ. dr. Alexandru Oșca – Izbucnirea și desfășurarea Revoluției Române din
Decembrie 1989. Documente programatice;
 Prof. univ. dr. Constantin Hlihor – Particularități ale Revoluției Române din
Decembrie 1989.
Conf. univ. dr Ștefan Dominic Georgescu, directorul Departamentului de Filosofie și
Științe Socioumane, a analizat cadrul general al evenimentelor din 1989 printr-o intervenție
interesantă, care a captat atenţia publicului: Marxism și liberalism în România anului 1989:
tranziție sau ruptură?
1.5.5.4 Teatru, Clubul de fotografie și Trupa de dansuri USASE
În vederea dezvoltării competențelor transversale ale studenților, ASE sprijină și
încurajează acțiunile artistice ale acestora. Teatrul implică desfășurarea unor activități integrate
și interactive care contribuie la dezvoltarea creației, a comunicării, precum și educației. În anul
2019, trupa de teatru a studenților din ASE (TRIP) a obținut poziții importante în cadrul
festivalurilor de teatru, și anume:
1. Festivalul Național „La Porțile Râsului” – Drobeta-Turnu Severin – participare ca
invitați speciali (câștigători ai ediției anterioare);
 Moment Individual – „Nimic și totuși ceva” – Zare Andrei;
2. Premiul pentru activități culturale în cadrul Galei de Excelență a ASE.
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Trupa de teatru TRIP a beneficiat de o serie de workshop-uri organizate intern și a
început în anul 2019 scrierea unei noi piese de teatru și regizarea unor momente umoristice &
dramatice noi:
a) Workshop de arta actorului susținut de către actorul Andrei Huțuleac;
b) Atelier de scriere și regie susținut de către regizorul și actorul Constantin Bădeț.
În anul 2019 s-au demarat procedurile pentru formarea Clubului de Fotografie
„PhotoArea” din cadrul USASE:
a) A fost elaborat un formular pe care studenții pasionați de fotografie să îl completeze.
b) Formularul a fost diseminat în grupurile de studenți existente în cadrul rețelelor de
socializare.
c) În faza finală, studenții selectați prin intermediul formularului vor transmite un
portofoliu ce va conține fotografii realizate de către aceștia. Portofoliul constituie
probă eliminatorie.
Acest grup de tineri fotografi are următoarele obiective:
a) activarea în cadrul evenimentelor organizate de către ASE;
b) organizarea unor expoziții tematice dedicate studenților, cadrelor didactice și
personalului ASE;
c) workshop-uri de artă fotografică;
d) cursuri dedicate.
În anul 2019 s-au organizat o serie de preselecții pentru formarea unor secțiuni de
dansuri și s-au identificat coregrafi pentru acestea, după cum urmează:
a) Secțiunea dansuri de societate – Marcu Ioana;
b) Secțiunea dansuri tradiționale – Ștefania Ion;
c) Secțiunea dansuri contemporane – Sorana Popescu;
d) Secțiunea dansuri urban-street – Mădălin Furfurică.
Fiecare secțiune urmează să își desfășoare repetițiile separat, coregrafiile fiind
concepute atât pentru prezentări artistice, cât și pentru consursuri de dans.
1.5.6 Activități sportive
Pentru menținerea unei balanțe echilibrate între o minte sănătoasă și un corp sănătos,
ASE promovează și susține activitățile sportive desfășurate atât de studenți, cât și de cadre
didactice. În acest sens, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport din ASE, în parteneriat cu
USASE, a organizat în anul 2019 competiţii de baschet masculin, baschet feminin şi baschet
mixt, handbal, fotbal, atletism, volei şi volei mixt şi, în parteneriat cu „Asociaţia Sportivă
Corporate Games”, competiţii de catchball – o nouă disciplină sportivă adresată studentelor și
cadrelor didactice.
În anul 2019, ASE a participat la o serie de competiţii studențești interuniversitare,
obținând mai multe premii (tabelul 1.23).
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Participarea ASE la competiţii studențești interuniversitare
Secțiune
Fotbal
Oină

Participare
Corporate Games
Turneul Gillete World Cup 2019

Localitate
Amsterdam
Zagreb
Bacău, 12-14 aprilie
Campionatul Național Universitar de Oină
2019

Nataţie

Campionatul Național Universitar de Înot

Bacău,
12-14 aprilie 2019

Şah

Campionatul Național Universitar de Șah

Iași, 17-19 mai 2019

Campionatul Universitar 3x3 – turneul 4
Campionatul Universitar 3x3 – turneul 5
Cupa Dracula
Campionatul Universitar Municipal 5x5
Finala Campionatului Național Universitar
Campionatul Universitar Municipal
Turneul nr. 3 baschet 3x3
Campionatul Universitar Municipal Volei
Cupa Mărțișorului
Cupa Europei
International Bucharest Corporate Games

Martie 2019
Aprilie 2019
Aprilie 2019
Aprilie 2019
Pitești, Iunie 2019
Mai 2019
Martie 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Mai 2019
Iunie 2019
Constanța,
septembrie 2019
București,
septembrie 2019
Octombrie 2019
Noiembrie 2019
Decembrie 2019
Mai 2019

Baschet
masculin
Baschet
feminin

Volei
şi catchball

Summer Corporate Games Constanța
Wish Festival Bucharest

Etapa Haloween
Etapa Tunari
Etapa Sf. Nicolae
Cros universitar pe Centru Universitar
Atletism
Competiţia „Urban Atletics” – cursa de 1
Noiembrie 2019
milă
POLIDANSFEST – „Gineta Stoenescu”,
organizat de Universitatea Politehnica din
Dans sportiv
Mai 2019
București, Facultatea de Inginerie Medicală
– ediția a XII-a

Tabelul 1.23
Premiu
Locul I (Daraprint)
Locul III
Locul V pe echipe
Locul II 100m
bras masculin
Locul VI pe echipe
Locul I feminin
Locul VII masculin
Locul II
Locul I
Locul II
Locul III
Locul II
Locul IV
Locul II
Locul III
Locul I Catchball
Locul I Catchball
Locul I Catchball
Locul I Catchball
Locul I Catchball
Locul III Catchball
Locul I Catchball
Locul I Catchball
Locul III
Locul II
Locul I
pentru Originalitate
și complexitate tehnică

Sursa: Departamentul de Educație Fizică și Sport

De asemenea, și facultățile din cadrul ASE au organizat o serie de activități sportive,
precum evenimentul intitulat ,,Mișcare şi voie bună la EAM” în Complexul Cultural Sportiv
Studențesc Tei. La acest eveniment au participat studenții din anul I licență și anul I masterat,
scopul evenimentului fiind acela de consolidare a spiritului de echipă atât al studenților, cât și
al cadrelor didactice. Activitatea sportivă a fost organizată de către Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului, cu sprijinul Departamentului de Educație Fizică și Sport.
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Capitolul II
ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE

2.1 Consolidarea excelenţei în cercetare ştiinţifică şi inovare
Consolidarea statutului de universitate de cercetare avansată și educație a constituit o
prioritate a managementului cercetării științifice din ASE. Informația, cunoștințele, cercetarea
şi inovarea capătă un rol tot mai important în societatea aflată în plin proces de transformare,
astfel că racordarea cercetării la principalele tendințe din mediul economico-social reprezintă o
preocupare constantă.
Managementul activității de cercetare din cadrul ASE, prin intermediul Direcției
Managementul Cercetării și Inovării (DMCI), sub coordonarea prorectorului responsabil cu
activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare, a intensificat eforturile de sprijinire a activităților
de cercetare desfășurate în cadrul universității.
Cercetătorii din cadrul ASE realizează activități de cercetare fundamentală şi aplicativă,
dezvoltare şi inovare în cadrul proiectelor de cercetare, atât pentru nevoile proprii ale
universităţii, cât şi pentru beneficiari din mediul public sau privat. În anul 2019, accentul a fost
pus pe creșterea cercetării aplicative realizate în proiecte de cercetare finanțate de mediul
economic, dar și pe realizarea unor cercetări care să răspundă unor nevoi concrete ale mediului
economico-social.
Beneficiarii cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, ai dezvoltării şi inovării nu
sunt doar autorităţile publice naţionale sau europene sau firme private româneşti sau străine.
Beneficiarul indirect este comunitatea universitară însăși, prin menținerea la zi a nivelului de
cunoaștere și informare privind noutăţile din domeniu și prin sporirea prestigiului instituției în
cercetare și, implicit, al activității educaționale.
În anul 2019 au fost menținute măsurile vizând consolidarea poziției ASE de lider în
domeniul științelor economice și administrării afacerilor:
 informarea cadrelor didactice şi doctoranzilor cu privire la oportunităţile de finanţare
a cercetării, acces la literatura de specialitate în format fizic şi digital;
 acordarea de stimulente materiale şi morale pentru publicarea de articole în reviste
recunoscute pe plan internaţional;
 sprijinirea participării cadrelor didactice la conferințe internaționale de prestigiu;
 finanțarea din resurse proprii a unor proiecte de cercetare, precum și programe de
mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice.
Suplimentar, a fost operaționalizată în luna octombrie 2019 procedura de susținere a
publicării de articole în reviste de prestigiu din domeniile de interes ale ASE prin decontarea
taxelor de publicare pentru articole publicate în reviste indexate Web of Science aflate în quartilele
1 și 2 în funcție de Article Influence Score sau în reviste indexate Scopus aflate în prima quartilă.
În cursul anului 2018 au fost solicitate de la companii și de la instituțiile publice
propuneri de teme de cercetare pentru cadre didactice și doctoranzi. Au fost primite peste
400 de propuneri, unele dintre acestea având un grad ridicat de complexitate. ASE a ales
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11 teme de cercetare, câte una pentru fiecare facultate, care au fost finanțate în cursul anului
2019 din fondurile proprii ale ASE, echipele de cercetare fiind alese în urma competiției
transparente de proiecte. Astfel, apropierea de mediul de business și de cel social, unul dintre
dezideratele ASE care întrunește cel mai mare consens în rândul comunității noastre academice,
a fost adusă din aria vorbelor în cea a faptelor. Demersul de solicitare a unor teme de cercetare
de la companii și instituții publice a fost reluat în anul 2019. De asemenea, procesul de finanțare
din fonduri instituționale a unor teme de cercetare care să răspundă unor deziderate importante
din zona de business și zona socială va deveni, în limita fondurilor disponibile, o constantă.
În anul 2019, cu finanțare din resurse proprii, a fost finalizat proiectul de cercetare
pentru realizarea Strategiei ASE 2020-2030. Proiectul a fost selectat în urma unei competiții de
proiecte organizate în anul 2018, iar echipa multidisciplinară și interdisciplinară agregată și-a
îndeplinit misiunea de a parcurge complexul proces de fundamentare și elaborare a Strategiei.
În acord deplin cu direcția actuală de dezvoltare a cercetării în cadrul ASE, Strategia ASE
2020-2030 creează premisele pentru ca universitatea noastră să își consolideze poziția de centru
de excelență în educația și cercetarea științifică economică, dar și aceea de pol de efervescență
al progresului economico-social.
În anul 2019 a fost inițiat proiectul de cercetare Prognoza asupra evoluției mediului
economic din România, finanțarea fiind asigurată din bugetul ASE. Proiectul este de importanță
deosebită pentru Academia de Studii Economice din București, propunându-și construcția unui
sistem propriu metodologic și de indicatori, prin care Academia de Studii Economice din
București să poată oferi o poziție relevantă pentru procesele economice care transformă
economia României în interior și implicațiile acestor transformări pentru întreprinderi, instituții,
industrii, ocuparea forței de muncă, producție, comerț și creștere economică. Printre obiectivele
specifice ale proiectului se remarcă studiul asupra calității vieții economice din România,
dezvoltarea unui barometru (poll of polls) al evoluției economiei românești pe termen scurt,
mediu și lung, studiul percepției reprezentanților mediului de afaceri din România cu privire la
evoluția viitoare a economiei naționale, cuantificarea probabilității de apariție a unei recesiuni
în România, analiza indicatorilor descriptivi ai ciclurilor economice, analiza transmisiei
șocurilor externe în economia românească etc.
Activităţile desfășurate în anul 2019, care au implicat întreaga comunitate academică,
menite să conducă la creșterea vizibilității internaționale în domeniul ştiinţelor economice şi
administrării afacerilor, au constat în publicarea de articole în reviste cotate Web of Science sau
indexate în baze de date internaţionale şi publicarea de cărţi în edituri de prestigiu.
Sinteza activităţii publicistice a cadrelor didactice şi cercetătorilor din ASE pentru anul
2019 este următoarea:
 364 articole publicate în reviste indexate Web of Science;
 213 studii publicate în volumele conferinţelor internaţionale indexate Web of
Science şi/sau organizate de societăţi profesionale internaţionale;
 30 de cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu și 18 de cărți publicate în
alte edituri internaționale;
 18 de cărţi publicate în edituri naţionale, altele decât Editura ASE;
 42 de cărți publicate la Editura ASE.
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Rezultatele deosebite obținute în activitatea de cercetare au stimulat reluarea tradiției
din ASE de organizare, în fiecare an, începând din 2017, a Zilei Cercetătorului, în preajma zilei
de 19 noiembrie, când se sărbătorește în România „Ziua Cercetătorului și Proiectantului”. Cea
de-a treia ediție a Zilei Cercetătorului, desfășurată în 19 noiembrie 2019, a prilejuit directorilor
proiectelor de cercetare finalizate în anul 2019 să prezinte realizările științifice ale echipelor pe
care le-au coordonat, împărtășind celor prezenți din experiența acumulată. De asemenea, au fost
acordate diplome „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen” autorilor articolelor publicate în
revistele cele mai bine cotate Web of Science sau Scopus. Ca o consecință firească a creșterii
producției științifice, și numărul de diplome „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen” a crescut
de la an la an. Astfel, în anul 2019 au fost acordate:
 38 de diplome „Opera Omnia” (față de 23 de astfel de diplome în anul precedent);
 113 diplome „Georgescu-Roegen” (față de 40 de astfel de diplome în anul 2018).
Activitatea de cercetare a primit recunoașterea cuvenită și în cadrul Galei Excelenței în
ASE, organizată în preajma Zilei Economistului și Zilei Profesorului de Economie. Astfel, au
fost acordate trofee de excelență pentru cercetătorul anului (conf. univ. dr. Vasile Alecsandru
Strat) și cea mai bună echipă de cercetare a anului (echipa proiectului de cercetare Posibile
abordări ale politicilor la nivel UE și național în perspectiva președenției române a Consiliului
Uniunii Europene (Consiliul UE) – director conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroșcă). Câștigătorii
au fost desemnați pe baza unui proces de selecție multicriterial, ce recunoaște și promovează
meritele celor ce se remarcă prin proiectele și activitățile lor din sfera cercetării științifice și
care contribuie astfel la consolidarea excelenței și sporirea prestigiului comunității academice.
2.2 Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare
Lansările competiţiilor de proiecte de cercetare din anul 2019 au fost diseminate pe
site-ul web al Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării, precum şi în cadrul conferințelor
și dezbaterilor publice organizate online sau la sediul direcţiei, la care au participat directori şi
membri ai centrelor de cercetare, cadre didactice interesate, precum şi doctoranzi. Pentru
competițiile mai importante pentru ASE au fost transmise e-mailuri în comunitate cu detalii
despre oportunitățile de obținere a unor finanțări. De asemenea, la solicitarea unor potențiali
parteneri în cadrul unor proiecte de cercetare au fost identificate și realizate grupe de lucru
pentru conturarea unor propuneri de proiect. Pe site-ul DMCI au fost permanent actualizate
informaţiile privind centrele de cercetare, revistele, invitaţiile la conferinţe, proiectele de
cercetare şi oportunităţile de finanţare a cercetării şi inovării (33 de actualizări privind
competiţiile de proiecte şi peste 40 de anunţuri pentru diseminarea informaţiilor din sfera
cercetării ştiinţifice). De asemenea, personalul direcţiei a intensificat eforturile de informare şi
consiliere a persoanelor interesate, în vederea realizării documentelor de eligibilitate şi
declaraţiilor specifice pentru participarea la competiţiile de proiecte.
Institutul de Cercetări Avansate și-a preluat cu succes misiunea de vector al promovării
cercetării de excelență din cadrul ASE. Paleta de activități desfășurate de către institut a fost
extrem de bogată, incluzând scrierea de proiecte de cercetare în cadrul call-urilor internaționale
și naționale prin agregarea unor echipe multidisciplinare, operaționalizarea unor rețele
internaționale de cercetare prin încheierea unor parteneriate cu universități și institute de
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prestigiu din România și străinătate pentru creșterea gradului de interconectare internațională
și integrare în rețele de cercetare de excelență, organizarea unor evenimente de înaltă ținută în
cadrul ASE, în parteneriat cu instituții publice europene sau naționale din zona activității de
cercetare (workshop-uri, sesiuni de informare, sesiuni de dezbatere și instruire etc.), prin care
au fost prezentate oportunități de finanțare în cadrul Horizon 2020, Programului Operațional
Capital Uman, Programului Operațional Competitivitate, Erasmus+ etc., dar și informații utile
și necesare tinerilor cercetători din ASE pentru obținerea de burse „Marie Sklodowska Curie”,
pentru utilizarea platformei Euraxess sau a Portalului Participanților ș.a.
Pentru fiecare program sau competiţie de proiecte (MCI, UEFISCDI, programele
bilaterale de cercetare ştiinţifică ale României cu alte ţări, Orizont 2020 etc.) au fost postate
anunţuri pe site-ul Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării, astfel încât cadrele didactice
şi doctoranzii să poată beneficia de toate informaţiile necesare privind competiţiile de proiecte
de cercetare şi documentaţia aferentă. De multe ori, postarea pe site a fost dublată de anunţuri
directe în comunitate prin adresa de grup instituţională didactic@ase.ro sau prin intermediul
prodecanilor cu activitatea de cercetare științifică, dezvoltare și inovare.
De asemenea, la nivelul Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării s-a acordat
permanent consultanţă atât în perioadele premergătoare depunerii proiectelor, cât şi în timpul
acestora, în vederea asigurării suportului necesar pentru elaborarea documentaţiilor de
participare la competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare
ştiinţifică. Direcția Managementul Cercetării și Inovării a colectat principalele probleme
semnalate de membrii comunității academice ASE și a obținut clarificări de la instituțiile
finanțatoare, clarificări ce au fost puse ulterior la dispoziția celor interesați.
2.3 Intensitatea cercetării ştiinţifice
Membrii comunității științifice din cadrul Academiei de Studii Economice din București
au publicat, în anul 2019, 364 de articole în reviste indexate Web of Science (Anexa 3).
De asemenea, au fost publicate 213 studii în volumele conferinţelor internaţionale indexate
Web of Science şi/sau organizate de societăţi profesionale internaţionale (Anexa 4).
Atât numărul articolelor WoS, cât și numărul studiilor publicate în volumele conferințelor
internaționale indexate WoS va mai crește pentru anul 2019, având în vedere perioada de timp
scursă între momentul publicării și momentul indexării în Web of Science.
În cadrul Editurii ASE sunt înregistrate 4 colecţii de working papers aferente anului
2019, conform tabelului 2.1.
Colecții working papers
Tabelul 2.1
Nr.
crt.
1.

Facultatea
Administrație
și Management
Public

Titlul publicației
Sesiunea anulă de
comunicări științifice
a studenților
de la Facultatea de
Administrație
și Management Public

ISSN
2285-1097 CD-ROM
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Redactor șef și secretari
generali de redacție
Redactori șefi
Prof. univ. dr. Elvira Nica
Prof. univ. dr. Alina Georgiana
Profiroiu
Secretar general de redacţie
Lect. univ. dr. Oana Matilda
Sabie

Nr.
crt.

Facultatea

Titlul publicației

2.

Contabilitate
și Informatică
de Gestiune

3.

Economie
Agroalimentară
și a Mediului

4.

Finanțe,
Asigurări,
Bănci și Burse
de Valori

ISSN

Redactor șef și secretari
generali de redacție

Colecție de studii
și cercetări
ale studenților
Facultății
de Contabilitate
și Informatică
de Gestiune
AEE Papers

2392-8360 online

Redactor șef
Prof. univ. dr. Nadia Albu
Secretar general de redacţie
Conf. univ. dr. Adrian Anica-Popa

2559-6330 online

ABC-ul lumii
financiare

2344-1844 online

Redactor șef
Conf. univ. dr. Simona Roxana
Pătărlăgeanu
Secretar general de redacţie
Asist. univ. dr. Alina Zaharia
Redactor șef
Prof. univ. dr. Emilia Câmpeanu
Secretar general de redacție
Asist. univ. dr. Adina Străchinaru

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE

O revistă editată de ASE a obținut în anul 2019 o nouă indexare în baze de date
internaționale, conform datelor prezentate în tabelul 2.2.
Noi indexări în baze de date internaționale ale revistelor editate de ASE
Tabelul 2.2
Nr. crt.
1.

Denumire revistă
Dialogos

Noi indexări în baze de date internaționale
Library oh Congress, Washington, DC., USA

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE

Facultăţile din cadrul ASE au organizat 23 de conferinţe internaţionale (conform
Anexei 7) în anul 2019, lucrările a 3 dintre acestea fiind publicate în proceedings cotat Web of
Science (International Conference on Accounting and Management Information Systems –
AMIS, International Conference on Informatics in Economy – IE şi International Management
Conference – IMC).
În anul 2019 s-au înregistrat 229 de participări cu lucrări la conferințe internaționale de
prestigiu, în creștere față de anul 2018, când s-au înregistrat numai 178 de participări. Dintre
acestea, 123 de participări ale cadrelor didactice şi cercetătorilor au fost susținute din bugetul
special alocat de ASE, 43 de participări au fost finanțate din bugetele centrelor de cercetare
şi/sau prin proiecte de cercetare ştiinţifică, iar 63 de participări au fost finanțate în cadrul
proiectului FSS Shanghai, implementat de Direcția de Relații Internaționale (conform Anexei 8).
De asemenea, cercetătorii ASE au beneficiat de 65 de mobilități decontate din proiecte de
cercetare, proiecte FSS și proiecte cu finanțare UEFISCDI, din care 10 în cadrul proiectului
FSS Shanghai.
ASE a organizat, în perioada 4-5 aprilie 2019, a doua ediție a International Conference
on Economic and Social Sciences – ICESS 2019 (www.icess.ase.ro). Această conferinţă
universitară, organizată în fiecare an în preajma Zilei ASE, reunește eforturile şi ideile ştiinţifice
ale întregii comunităţi academice, constituindu-se într-un forum de idei de cercetare pentru
participanţii din cadrul altor universităţi. Conferința s-a bucurat de participarea unor keynote
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speakers de mare prestigiu internațional: dr. Tilokie Depoo – Chief Academic Officer & Dean,
School for Business, Metropolitan College of New York (USA), prof. Winfried Pohlmeier –
University of Konstanz (Germania), prof. Jean-Michel Eymeri-Douzand – Sciences Po
Toulouse (Franța). În cadrul ei au fost organizate cinci sesiuni paralele:
1. Management Challenges in Public and Private Organizations;
2. Financial Challenges for Bio-Economy and Environmental Projects;
3. Cultural & Creative Economy. Creative and Entrepreneurial Europe;
4. Contemporary Business – between Sustainability and Waste;
5. Information Gathering and Reporting in the Data Science Era: Challenges and
Opportunities.
2.4 Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor
În anul 2019 s-au organizat evenimente dedicate tinerilor cercetători cu scopul partajării
şi dezvoltării cunoaşterii, seminarii ştiinţifice periodice și cursuri, astfel:
 Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, organizată pe două niveluri, licenţă şi masterat, cu
36 de secţiuni din care:
 27 de secţiuni pentru ciclul licenţă, în cadrul cărora care au fost înscrise 578 de
lucrări pentru care s-au acordat în total 27 de premii I, 27 de premii II, 27 de premii
III şi 54 de menţiuni;
 9 secţiuni pentru ciclul masterat, la care au fost înscrise 182 de lucrări şi pentru
care s-au acordat în total 9 premii I, 9 premii II, 9 premii III şi 18 menţiuni.
 11 conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători;
 86 de seminarii ştiinţifice organizate de şcolile doctorale din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti (conform Anexei 9), la care au participat doctoranzi
cu teme de cercetare interdisciplinară aplicativă;
 20 de cursuri destinate doctoranzilor, organizate în cadrul Consiliului pentru Studiile
Universitare de Doctorat și al Școlilor Doctorale.
De asemenea, studenţii de la masterat şi doctorat sunt implicaţi în echipe mixte de
cercetare interdisciplinară aplicativă în cadrul celor 23 de centre de cercetare, participând la
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu lucrări elaborate sub coordonarea cadrelor
didactice. În anul 2019, 41 de doctoranzi și 5 studenți masteranzi au fost angajați cu contract
individual de muncă în cadrul unor proiecte de cercetare.
2.5 Premierea rezultatelor cercetării
Pentru stimularea producției științifice, în cursul anului 2019 a fost actualizată
procedura de recunoaștere a complexității activității suplimentare de scriere de articole
publicate în reviste cotate Web of Science, fiind incluse în lista de premiere și articole publicate
în reviste indexate în baza Scopus.
Numărul articolelor pentru care a fost acordat salariu diferențiat de 1.500 de euro (pentru
articole publicate în reviste indexate Web of Science cu SRI>1) sau 1.000 de euro (pentru
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articole publicate în reviste indexate Web of Science cu SRI între 0,25 și 1) s-a majorat de la
56 în 2018 la 186 în 2019, creșterea vizibilității internaționale fiind favorizată și de acordarea
unui salariu diferențiat de 750 de euro, respectiv 500 de euro pentru articolele publicate în
reviste indexate Scopus aflate în zona S1, respectiv zona S2. Valoarea totală a sumelor acordate
a crescut de la 162.458,68 lei în 2018 la 524.974 lei în 2019 (conform Anexei 10).
Participarea şi premiile obţinute la Sesiunea Ştiinţifică Studenţească se regăsesc printre
criteriile de acordare a burselor de excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea de
cercetare ştiinţifică. Astfel, în urma acestei acţiuni, în anul 2019 au fost acordate 22 burse de
excelenţă: 11 la ciclul de licenţă şi 11 la ciclul de masterat.
2.6 Managementul cunoştinţelor
În anul 2019 s-au derulat diverse activităţi de reglementare a cercetării ştiinţifice. În
luna octombrie 2019 a fost adoptată în cadrul Academiei de Studii Economice din București o
procedură de susținere a publicării de articole în reviste de prestigiu din domeniile de interes
ale ASE. Astfel, din fondurile proprii ale Academiei de Studii Economice au fost decontate
primele 3 taxe de publicare, iar în cadrul FSS Shanghai au fost decontate alte 6 taxe de
publicare.
Totodată, a fost actualizată procedura de recunoaștere a complexității activității
suplimentare de scriere de articole publicate în reviste cotate Web of Science sau indexate
Scopus, fiind incluse în lista de premiere și articole publicate în reviste indexate în baza Scopus.
De asemenea, a fost acordată suma de 200 de euro/articol pentru articole scrise alături de
coautori din străinătate.
Preocuparea continuă pentru creșterea calității activității de cercetare și consolidarea
unei culturi a eticii în activitatea de cercetare s-a realizat și prin verificarea antiplagiat a tuturor
lucrărilor de licență, de disertație, a tezelor de doctorat din cadrul ASE înainte de susținere. De
asemenea, sunt verificate antiplagiat toate articolele publicate în revistele științifice ale
Academiei de Studii Economice, precum și toate cărțile publicate la Editura ASE. Preocuparea
pentru creșterea calității activității de cercetare a condus la actualizarea procedurii antiplagiat
în cursul anului 2019, în sensul scăderii de la 50% la 30% a pragului maximal stabilit pentru
coeficientul 1 din cadrul rapoartelor antiplagiat.
Transmiterea lucrărilor pentru verificarea contra-cost se realizează prin intermediul
aplicației disponibile la adresa web http://dmci.ase.ro, secțiunea Antiplagiat. În cursul anului
2019 a fost optimizat procesul de verificare antiplagiat, atât din punctul de vedere al autorilor
de lucrări, care au putut obține raportul antiplagiat într-un timp mai scurt, cât și din punctul de
vedere al operatorilor DMCI, pentru care durata de realizare a unei verificări antiplagiat s-a
redus semnificativ.
Au fost realizate nouă sesiuni de instruire a studenților pentru utilizarea aplicației de pe
site-ul dmci.ase.ro și pentru înțelegerea regulilor stabilite pentru verificarea antiplagiat. De
asemenea, au fost distribuite studenților instrucțiuni detaliate referitoare la verificarea
antiplagiat.

47

În cursul anului 2019 au fost realizate 13.678 de verificări antiplagiat (verificări oficiale
ale lucrărilor de licență, disertațiilor și tezelor de doctorat, verificări contra-cost ale unor lucrări
de licență, disertații și teze de doctorat, verificarea gratuită a cărților publicate la Editura ASE,
verificarea gratuită a articolelor publicate în cadrul revistelor ASE, verificarea gratuită a unor
lucrări aparținând cadrelor didactice, în limita a cinci lucrări/an).
Selecția personalului în proiectele de cercetare prin organizarea unor concursuri a
beneficiat de sprijinul DMCI, prin furnizarea de reprezentanți în comisiile de concurs și de
contestații, prin publicarea pe site-ul dmci.ase.ro a anunțurilor și a celorlalte documente ale
concursurilor și prin susținerea obținerii aprobărilor instituționale necesare atât în etapa de
demarare a concursurilor, cât și în etapa de aprobare a rezultatelor concursurilor.
În anul 2019, Direcția Managementul Cercetării și Inovării a realizat pachetul de
informații pentru competiția de proiecte instituționale de cercetare în folosul societății și a
gestionat, din punct de vedere operațional, organizarea celor 11 competiții de proiecte, câte una
pentru fiecare facultate, prin care au fost selectate echipele de cercetare câștigătoare.
Platforma cercetare.ase.ro a fost perfecţionată și în cursul anului 2019, ca urmare a
implementării proiectului Creșterea capacității instituționale de susținere a cercetării de
excelență din ASE prin crearea unui pol de cercetare avansată conectat la direcțiile de
cercetare prioritare din cadrul UE (ASEPLUS). Proiectul, finanțat din Fondul de Dezvoltare
Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2019 al Ministerului Educației Naționale, a
avut printre obiectivele principale și creșterea capacității instituționale prin modernizarea
sistemului integrat de management al raportării rezultatelor cercetării științifice.
Platforma cercetare.ase.ro, în care cercetătorii ASE și-au încărcat rezultatele activității
de cercetare, a fost extrem de utilă pentru realizarea a două raportări esențiale pentru Academia
de Studii Economice. Este vorba despre raportarea CNFIS și despre raportarea ARACIS.
Activitatea de raportare a activității de cercetare solicitată de CNFIS a fost mult simplificată
din punctul de vedere al cadrelor didactice, utilizându-se cu eficiență şi eficacitate informațiile
încărcate în platforma cercetare.ase.ro de către cadrele didactice și cercetătorii din ASE. În
privința raportării datelor statistice necesare pentru calcularea indicatorilor Clasei IC2.
Cercetare științifică / creație artistică, solicitată de CNFIS, rezultatele au fost pozitive pentru
Academia de Studii Economice și la raportarea CNFIS 2019.
Platforma cercetare.ase.ro a fost utilizată și pentru furnizarea informațiilor necesare
pilotării realizate în cadrul proiectului Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul
superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate –
QAFIN, proiect ce își propune realizarea metodologiei de clasificare a universităților și
ierarhizarea programelor de studii.
În cursul anului 2019, toate proiectele de cercetare încheiate au derulat etapa de avizare
instituțională a rezultatelor cercetării. Direcția Managementul Cercetării și Inovării a asigurat
organizarea avizării instituționale pentru toate proiectele de cercetare finalizate în cursul anului
2019, precum și avizări instituționale de etapă pentru proiectele de cercetare multianuale, în
conformitate cu obligațiile impuse de finanțatori.
Tot pentru mai buna monitorizare a derulării proiectelor de cercetare a fost utilizată,
pentru toate proiectele de cercetare cu contracte de muncă în curs de derulare, aplicația pentru
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realizarea pontajelor, în colaborare cu Serviciul de Implementare Programe cu Finanțare
Nerambursabilă.
De asemenea, au fost furnizate, pentru fiecare proiect de cercetare încheiat, informațiile
pentru înregistrarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare în conformitate cu
procedura ASE privind modul de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.
Conform art. 77 din OG nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu
modificările și completările ulterioare, toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru
special de evidență, realizat în baza Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Inovării
nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor
activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de
cercetare-dezvoltare. În acest sens, au fost centralizate Fișele de evidență a rezultatelor
activității de cercetare-dezvoltare și Listele de rezultate, pentru fiecare proiect de cercetare
pentru anul 2019. DMCI a inițiat procesul de introducere a datelor din Fișa de evidență în
sistemul informatic online, specializat pentru înregistrarea și evidența rezultatelor cercetării,
aflat pe site-ul oficial al autorității de stat pentru cercetare – dezvoltare, în cadrul unei secțiuni
dedicate (http://rcgistru.roinno.ro/), în vederea generării Registrului de evidență a rezultatelor
activităților de cercetare-dezvoltare.
Pentru mai buna gestionare a derulării proiectelor de cercetare în cadrul ASE a fost creat,
în cursul anului 2018, în cadrul DMCI, instrumentul numit „Formular de inițiere a unui proiect
de cercetare”. Astfel, încă din faza de inițiere a unui proiect de cercetare au fost aduse la
cunoștința conducerii universității toate elementele esențiale ale fiecărei propuneri de proiect.
Instrumentul s-a dovedit extrem de util în vederea stabilirii exacte a obligațiilor potențiale
pentru ASE în urma câștigării unor proiecte de cercetare, dar a permis totodată directorilor de
proiect să fundamenteze mai bine propunerile de proiect din punctul de vedere al obiectivelor
propuse pentru ASE.
În anul 2019 au fost inițiate 105 noi proiecte de cercetare. Cele mai importante
competiții la care au participat echipele de cercetare din ASE au fost:
- competiții Horizon 2020 – 7 proiecte inițiate;
- competiții EEA Grants – 7 proiecte inițiate;
- Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente TE-2019 –
16 proiecte inițiate;
- Proiecte de cercetare postdoctorală PD-2019 – 4 proiecte inițiate;
- Proiect experimental-demonstrativ PED-2019 – 7 proiecte inițiate;
- Competiția de proiecte de Transfer la operatorul economic PTE-2019 – 3 proiecte
inițiate;
- Competiția Proiecte cu mediul de afaceri – 7 proiecte inițiate;
- Competiția Proiecte de mobilitate pentru cercetători, MC-2019 – 39 de proiecte inițiate;
- Competiția Subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice în anul 2019 – 4 proiecte
inițiate;
- alte competiții de proiecte cu finanțare internațională – 2 proiecte inițiate;
- alte competiții de proiecte cu finanțare națională – 9 proiecte inițiate.
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Începând cu anul 2018, ASE a început demersurile pentru obținerea label-ului „Human
Resources Excellence in Research” în conformitate cu Carta Europeană și Codul de Conduită
pentru Recrutarea Cercetătorilor, urmând procedura de implementare denumită Strategia de
Resurse Umane pentru cercetători (HRS4R). Implementarea cu succes a Strategiei de către
instituțiile de cercetare și învățământ este recunoscută de Comisia Europeană prin acordarea
organizației de cercetare a «etichetei» (label) „Human Resources Excellence in Research” ce
certifică public conformitatea proceselor din instituție cu cele europene. Pentru
operaționalizarea acestui proces, Academia de Studii Economice a început implementarea din
anul 2018 a proiectului Finanțarea activităților specifice pentru obținerea etichetei (label)
„Human Resources Excellence in Research” și implementarea strategiei de resurse umane
pentru cercetători, componentă a strategiei Europa 2020 (FS-HRS4R). Au fost realizate
primele două faze ale acestui proces, anume transmiterea, în cursul anului 2019, a scrisorii de
intenție de înscriere în proces, scrisoare acceptată de către Comisia Europeană și realizarea și
transmiterea către Comisia Europeană, la începutul anului 2020, a analizei de ecart de
conformitate (gap analysis – proof based) pentru toate cele 40 de principii din Codul de
Conduită și a planului de acțiune pentru asigurarea unui nivel îmbunătățit de conformitate
pentru ecart-urile identificate.
ASE a implementat, în perioada 2018-2019, proiectul Creșterea capacității de cercetare
în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară –
CERTRAN, cu o valoare de 1.890.000 lei, finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării în cadrul
Programului 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare. Academia de Studii
Economice a propus în cadrul acestui proiect crearea a trei laboratoare de cercetare în domeniile
inteligenței artificiale aplicate în economie, bioeconomiei și digitalizării afacerilor.
Laboratorul de inteligenţă artificială aplicată în economie oferă o infrastructură
modernă prin care membrii comunităţii academice din ASE pot efectua cercetări cu privire la
posibilele utilizări ale inteligenţei artificiale în domeniul economic, în special în cibernetică şi
informatică economică.
Laboratorul acoperă următoarele arii tehnologice ale inteligenţei artificiale: „machine
learning”; „natural language understanding”; „text-to-speech” şi „robotic process automation”.
Dotarea laboratorului, realizată cu finanțare din cadrul proiectului, dar și din fondurile
proprii ale ASE, include: 30 de stații de lucru de tip all-in-one; licențe software; un server; ecran
LCD 150cm; un robot umanoid; mese de lucru 30 buc.; scaune moderne 30 buc.; 2 copiatoare;
decoraţiuni; alte piese de mobilier.
Laboratorul de bioeconomie este dezvoltat pentru promovarea și asigurarea suportului
științific și informațional pentru asigurarea sinergiei cu companiile publice și private,
organizații internaționale, companii multinaționale, firme de consultanță ce operează în
domeniul bioeconomiei (agricultură, industrie alimentară, pescuit, industrie chimică, medicină,
industrie farmaceutică, industrie de cosmetice și textile, mediu).
Activitatea laboratorului de bioeconomie este complementară programelor de educație
universitară și post-universitară existente și proiectelor de cercetare aflate în implementare în
cadrul departamentului EAM și centrului de cercetare al acestui departament. Infrastructura
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asigurată include: 6 computere performante; un server; mobilier adecvat; 3 echipamente de
printat și copiator; software specializate de analiză a datelor.
Laboratorul pentru digitalizarea afacerilor a fost creat pentru a permite ASE
Bucureşti să dezvolte noi valori, să inoveze şi să consolideze potenţialul capitalului uman prin
crearea de:
- abilităţi de analiză critică şi constructivă;
- produse și servicii dezvoltate pe baza tehnologiilor digitale, oferite comunității
academice, dar și mediului economic;
În cadrul laboratorului se pot desfăşura şi o serie de activităţi de tipul seminariilor
interdisciplinare care abordează problematici specifice finanţelor, managementului şi
economiei internaţionale prin operarea cu Big Data și tehnici de ultimă generație. Dotările
laboratorului sunt:
- mobilier adecvat pentru calculatoare;
- tablă smart care permite atât scrierea, cât și preluarea direct în calculator a ceea ce
s-a scris etc.;
- calculatoare 30 buc.;
- multifuncționale 4 buc. (fotocopiere și scanare);
- dotări specifice multimedia pentru video conferinţe, inclusiv cu posibilitatea de a
înregistra automat conferinţa/seminarul/workshopul/activitatea (microfoane,
camere web dotate de microfon, inclusiv camera web centrală care să filmeze la un
unghi mare încât să cuprindă toată sala);
- conturi cumpărate pentru acces la DROP BOX – capacitate mare;
- conexiuni între calculatoare, multifuncţionale şi dotări media;
- conexiuni la internet;
- baze de date statistice;
- licenţe software.
Este de remarcat achiziția de către ASE a celui mai spectaculos robot umanoid – NAO –,
de ultimă generație, utilizat în cercetare și activitatea didactică în sute de universități din
străinătate, fiind pus la dispoziția studenților în cadrul Laboratorul de inteligenţă artificială
aplicată în economie.
2.7 Proiecte de cercetare în competiţii naţionale şi internaţionale
În anul 2019 au fost implementate 45 de proiecte de cercetare care au asigurat un volum
al finanţării de 13.073.891,92 lei, în creștere de la 6.315.519,71 lei (în 2018), contractate prin
diferite programe internaţionale şi naționale, astfel:
- 5 proiecte de tip Horizon 2020 – buget de 732.780 lei;
- un proiect cu finanțare internațională – buget de 53.375 lei;
- 2 proiecte în Programul POC – buget în valoare de 4.343.253 lei;
- 2 proiecte complexe realizate în consorții CDI – buget cumulat în valoare de
887.900 lei;
- 2 proiecte de cercetare de frontieră – cu buget 879.425 lei;

51

- 3 proiecte de tip plan sectorial – buget în valoare de 305.000 lei;
- 11 proiecte cu mediul de afaceri – buget în valoare de 1.101.575 lei;
- 1 Proiect de dezvoltare instituțională (Proiecte de finanțare a excelenței CDI) – buget
de 1.890.000 lei;
- 5 proiecte de tip FDI – buget de 1.864.825 lei;
- 3 proiecte Orizont 2020 – buget de 112.239 lei;
- 13 proiecte de cercetare cu finanțare instituțională – buget cumulat în valoare de
1.015.757 lei.
În structura valorică a proiectelor de cercetare, o pondere semnificativă o dețin
proiectele finanțate din Programul Operațional Competitivitate – 33,22%, proiectul de
dezvoltare instituțională (de finanțare a excelenței în CDI) – 14,46% și proiecte de tip FDI
(Fondul de Dezvoltare Instituțională) – 14,26%. Proiectele cu mediul de afaceri dețin 8,43%
din valoarea totală a proiectelor pe anul 2019, în creștere față de anul anterior, atât ca număr,
cât și ca valoare. Proiectele de cercetare cu finanțare instituțională dețin 7,77% din valoarea
proiectelor de cercetare, iar proiecte complexe realizate în consorții CDI 6,79% din valoare.
Proiecte de cercetare de frontieră dețin 6,73% din valoarea totală, iar proiectele de tip Horizon
2020 deţin 5,60% din veniturile totale de cercetare.
2.8 Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu
În perioada de raportare au fost publicate de către cadrele didactice din ASE 30 de cărţi
în edituri internaţionale de prestigiu (Anexa 9), 18 cărți la alte edituri internaționale (Anexa 10)
şi 18 de cărţi în edituri naţionale, recunoscute CNCS (Anexa 12) (altele decât Editura ASE).
Editurile internaționale cele mai importante în care au fost publicate cărțile sunt:
Springer International Publishing AG (Elveția), Springer Nature (Elveția), Springer
(Germania), Palgrave Houndmills (Marea Britanie), Palgrave Macmillan (Marea Britanie),
Routledge, The Taylor & Francis Group (Marea Britanie).
2.9 Editura ASE
2.9.1 Editura ASE la aniversare: 106 ani de activitate editorială în ASE
Editura ASE a continuat în 2019 activitatea de promovare a imaginii ASE și a producției
sale editoriale prin participarea la trei târguri de carte:
- „Gaudeamus Craiova”, ediția a XVIII-a (27 februarie – 3 martie), desfășurat în
incinta Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. La evenimentele organizate au
participat cadre didactice ale ASE, cadre didactice de la Universitatea din Craiova, scriitori și
cercetători științifici de la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
și de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova, din cadrul
Academiei Române. Cu ocazia participării la acest târg de carte, universității nostre i-a fost
decernat Premiul „Educația” de către Societatea Română de Radiodifuziune, organizatoare a
manifestării.
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- Salonul Internațional de Carte Bookfest 2019, ediția a XIV-a (29 mai - 2 iunie),
organizat la București, în cadrul Romexpo, Pavilionul B2. Editura ASE a participat, sub egida
Consorțiului „Universitaria”, alături de Editura Universității din București, Editura Universității
de Vest din Timișoara și Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Și cu această
ocazie ASE au avut loc, sub egida Editurii ASE, mai multe lansări de carte, la care au participat
cadre didactice din ASE.
- Târgul de Carte „Gaudeamus Radio România 2019”, ediția a XXVI-a, organizat la
București, în Pavilionul B2, Romexpo. Prezența ASE a fost apreciată și în acest an prin
decernarea Premiului „Educația” în cadrul festivității de încheiere a acestei sărbători anuale a
cărții.
Toate evenimentele organizate de Editura ASE în perioada 20-24 noiembrie 2019, în
cadrul Târgului de Carte „Gaudeamus Radio România 2019”, au stat sub semnul aniversării a
106 ani de la apariția – pe 19 noiembrie 1913 – a primului număr al Revistei Cursurilor
Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, care a văzut lumina tiparului în primul an
de existență al universității noastre, la inițiativa și sub coordonarea primului său rector,
profesorul Anton Davidoglu. În acest sens, pe data de 20 noiembrie 2019 a avut loc Masa
rotundă cu tema „ASE – 106 ani în universul cărților”, iar în zilele următoare cinci lansări de
carte în prezența autorilor, cu participarea directorilor de departamente și a membrilor din
conducerea facultăților, a diferiților invitați, precum și a studenților și masteranzilor ASE.
2.9.2. Editarea de carte
În anul 2019, sub sigla Editurii ASE au apărut în formă tipărită 42 de cărți, reprezentând
lucrări științifice, manuale universitare, caiete de seminar şi studii de caz, toate având cod ISBN.
Lucrările editate vin în sprijinul procesului didactic şi contribuie la diseminarea rezultatelor
cercetării științifice din domeniile specifice ASE. În afară de cărțile publicate în format tipărit,
a fost editat în format electronic, un ghid de bune practici privind elaborarea lucrărilor de
finalizare a studiilor de licență și masterat, care a fost postat pe site-ul ASE.
În ceea ce privește procesul de peer-review (evaluare academică a manuscriselor
propuse spre editare), care este destinat asigurării și creșterii calității cărților apărute sub egida
universității, în perioada octombrie-noiembrie 2019 au fost actualizate și îmbogățite, cu
sprijinul și prin colaborarea directorilor departamentelor didactice, colectivele de referenți
pentru toate domeniile științifice și pentru cele 47 de colecții de carte ale Editurii ASE. De
asemenea, toate lucrările propuse spre editare sunt verificate cu softul antiplagiat.
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2.10 Reviste Clarivate Analytics Web of Science susţinute de ASE
În anul 2019 ASE a susținut în continuare editarea publicațiilor științifice periodice:
8 volume ce conțin lucrări susținute la conferințe științifice apărute la Editura ASE (Anexa 15),
precum și 24 de reviste cu recunoaștere internațională (Anexa 13). Dintre revistele ASE, patru
și-au menținut recunoașterea Clarivate Analytics Web of Science, și anume:
- Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, revistă
cotată ISI din 20 iulie 2008, care este prima revistă universitară economică din
România recunoscută internațional.
- Amfiteatru Economic, revistă cotată ISI din 2008, care publică articole științifice
scrise de autori ce provin în principal din mediul universitar, dar și din lumea
afacerilor sau din domeniul administrativ. Domeniile de cercetare includ economia
politică, comerțul internațional, marketingul, etica afacerilor, guvernanța
întreprinderilor, managementul afacerilor, relațiile internaționale.
- Tribuna Juridică – Juridical Tribune, revistă indexată ISI din anul 2015, care este
prima revistă de științe juridice din România indexată ISI.
- Management Research and Practice și-a menținut și în 2019 recunoașterea indexării
Clarivate Analytics Web of Science, obținută în 2018.
În Anexa 14 se regăsesc indicii scientometrici pentru revistele Economic Computation
and Economic Cybernetics Studies and Research și Amfiteatru Economic.
ASE oferă revistelor proprii, spre utilizare în regim gratuit, softul antiplagiat aflat în
dotarea DMCI, în vederea întăririi procedurilor editoriale și creșterii calității publicațiilor.
De asemenea, în anul 2019 ASE a susținut financiar achiziționarea de coduri
alfanumerice de tipul DOI (Digital Object Identifier), precum și implementarea acestui sistem,
pus la dispoziție de Agenția CrossRef, pentru articolele publicate în revistele științifice.
Revistele științifice care au optat pentru implementarea sistemului DOI
și pentru care se vor acorda bugete în 2020
Tabelul 2.3
Nr.
Titlu revistă
crt.
1 Amfiteatru Economic
Journal of Economic
Computation and Economic
2
Cybernetics Studies and
Research
Administrație și Management
3
Public (AMP)
Management and Economics
4
Review (MER)
European Journal of
5
Interdisciplinary Studies (EJIS)
6 Database Systems Journal
Contabilitate și Informatică
de Gestiune (CIG) / Accounting
7 and Management Information
Systems

Pagină web

Redactor șef

www.amfiteatrueconomic.ro

Vasile Dinu

http://www.ecocyb.ase.ro/

Felix Furtună

www.ramp.ase.ro/en/

Armenia Androniceanu

www.mer.ase.ro/

Nadia Ciocoiu

www.ejist.ro

Milena Zaharia

dbjournal.ro

Adela Bâra

jamis.ase.ro

Nadia Albu
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Nr.
crt.

Titlu revistă

CACTUS
Journal of Tourism for
8
Research, Education, Culture
and Soul
Revista de Management
Comparat Internațional /
9 Review of International
Comparative Management
(RICM)
Studii și Cercetări de Calcul
10 Economic și Cibernetică
Economică
Marathon – Revista ştiinţelor
11
motricităţii umane

Pagină web

Redactor șef

www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro

Gabriela Stănciulescu

www.rmci.ase.ro

Marian Năstase

www.revcib.ase.ro/

Mihai Daniel Roman

www.marathon.ase.ro/revista.asp

Gheorghe Jinga

Victor Dragotă
Bogdan Negrea
revistaie.ase.ro/
Paul Pocatilu
www.economyinformatics.ase.ro/
Cătălin Boja
Ruxandra
editura.ase.ro/Revista/DIALOGOS
Constantinescu-Ștefănel
http://www.rei.cercetare.ase.ro/WP/index.htm Valentin Cojanu

12 Review of Finance and Banking www.rfb.ase.ro/
13 Informatică Economică
14 Economy Informatics
15 Dialogos
16 CCREI Working Papers Series

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE

Prin intermediul DMCI și al Editurii ASE, redactorii șefi ai revistelor au fost informați
cu privire la posibilitatea finanțării publicațiilor științifice de către Autoritatea Națională
pentru Cercetare Științifică și Inovare, instituție publică prin intermediul căreia Ministerul
Educației Naționale realizează atribuțiile în domeniul cercetării științifice, dezvoltării
tehnologice și inovării. Astfel, și în anul 2019, patru reviste științifice ale ASE au solicitat și au
obținut finanțare de la ANCSI: Amfiteatru Economic, Journal of Economic Computation and
Economic Cybernetics Studies and Research, Contabilitate și Informatică de
Gestiune/Accounting and Management Information Systems și Tribuna Juridică/Juridical
Tribune.
2.11 Biblioteca ASE
2.11.1 Achiziția de fond de carte și de publicații
În perioada analizată au fost inițiate, derulate și finalizate 11 proceduri de achiziție
(cumpărare produse și/sau servicii) pentru publicații tip carte și periodice, precum și pentru
acces la platforme de reviste și jurnale full-text cu conținut științific, de date și conținut
specializat:
 3 proceduri de abonare la publicații periodice românești și străine, finalizate cu
abonamente la publicațiile Monitorul Oficial, Universul Juridic și la reviste
specializate românești și străine;
 6 proceduri de cumpărare de carte românească și străină (publicații recomandate în
bibliografia obligatorie din fișele de disciplină, noutăți editoriale conform intereselor
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de studiu și cercetare ale utilizatorilor bibliotecii, publicații necesare dotării Centrului
de Studii Americane și Centrului de Studii Japoneze);
 2 proceduri de achiziție a accesului la resurse electronice (Jstor – colecțiile Business
I & II și acces la platforma www.codulmuncii.ro).
ASE beneficiază de acces la platforma de date Bloomberg și platforma Eikon for
Students (un produs din portofoliul Thomson Reuters Financial & Risk Business, în prezent
Refinitiv).
În cursul anului 2019 au fost derulate 5 proceduri de achiziție în cadrul unor proiecte de
cercetare, pentru asigurarea accesului la noi platforme de reviste și/sau suplimentarea
numărului de licențe la platformele de date în beneficiul membrilor comunității academice. În
cadrul proiectului CERTRAN s-a achiziționat accesul la platformele Jstor – Business III & IV
și Euromonitor Passport; în cadrul proiectului Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru
doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice – POCU/380/6/13/125015, s-a
suplimentat pentru 12 luni accesul la platformele de date Thomson Reuters Eikon for students
și Bloomberg Finance, acces suplimentat în cazul ultimei platforme specializate și prin
intermediul proiectului Excelența în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală,
alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)POCU/380/6/13/125245.
ASE, în calitate de membru cofinanțator în cadrul proiectului Acces Național Electronic
la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România –
Anelis Plus 2020, a beneficiat în cursul anului 2019 de acces la platforme cu reviste și jurnale
full-text, platforme bibliografice și bibliometrice, arhive, cărți electronice, precum și la serviciul
acces mobil la resursele electronice disponibile anual (procedura de achiziție a fost derulată de
către Asociația Anelis Plus): ScienceDirect Freedom Collection (conținut multidisciplinar),
ProQuest Central (conținut multidisciplinar), Emerald Management (200 de jurnale din domenii
economice: management, marketing, finanțe-bănci, resurse umane, afaceri etc.; și din domeniile
cercetare și educație), Clarivate Analytics (Thomson ISI), Scopus, arhive Elsevier și Clarivate
Analytics (inclusiv la InCites pe durata anului I de acces în cadrul proiectului).
2.11.2 Asigurarea numărului de locuri în bibliotecă
În perioada supusă raportării a fost asigurată capacitatea de studiu în bibliotecă (unitatea
centrală, filiale și campus), s-a urmărit menținerea acesteia și se are în vedere creșterea
constantă a numărului de locuri în bibliotecă.
Se vor identifica posibile soluții pentru asigurarea creșterii capacității de studiu în
bibliotecă în următorii ani: suplimentarea numărului de locuri existent în biblioteci în limitele
respectării funcționalității sălilor respective sau deschiderea unor noi săli de lectură (de
exemplu: în campus, în alte imobile de învățământ).
În prezent capacitatea bibliotecii (unitate centrală și filiale) este de 733 de locuri.
Biblioteca a asigurat numărul necesar de locuri în proporție de 10%, capacitate raportată la
numărul studenților utilizatori activi ai serviciilor de bibliotecă, respectiv aprox. 7.400 de
studenţi. În perioada raportată s-a înregistrat o îmbunătățire a condițiilor de studiu în beneficiul
studenților în urma unor investiții realizate și în spațiile bibliotecii (dotare cu aer condiționat –
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Sala de lectură CSIE, Serviciul de Împrumut CSIE, Birou Permise, montare de jaluzele în sălile
de lectură Belvedere I și Belvedere II – campus, montarea unor noi sisteme de iluminat în sălile
de lectură „Victor Slăvescu” și Periodice, lucrări de reparații, igienizare și zugrăvire în săli de
bibliotecă și în Sala „Robert Schuman” etc.).
Fluxul utilizatorilor în unitatea centrală este foarte ridicat, motiv pentru care se impune
în următorii ani identificarea unui spațiu pentru deschiderea unei noi săli de lectură cu o
capacitate de minim 100 de locuri (lectură, studiu individual, utilizarea și accesare baze de date,
utilizare calculatoare pentru proiecte etc.).
2.11.3 Completarea și dezvoltarea fondului curent de publicații (românesc și străin),
inclusiv accesul online
La începutul anului 2019, fondul curent de circulație al bibliotecii ASE era de
aproximativ 100.744 de volume (cărți și reviste în format print aflate în spațiile cu destinație
bibliotecă), iar utilizatorii bibliotecii beneficiau și de acces online la reviste și cărți electronice
full-text (disponibile pe platformele/ bazele de date cu acces online) abonate de către instituție.
În perioada supusă raportării a fost evaluat fondul curent de publicații, inclusiv accesul
online, a fost decisă completarea și dezvoltarea acestuia cu noi titluri, precum și asigurarea
continuității abonamentelor la platformele/bazele de date disponibile în bibliotecă, corelat cu
bugetul existent, recomandările cadrelor didactice, bibliografia aferentă fișelor de disciplină,
noutăți editoriale, politica de abonare a furnizorilor (în special în cazul platformelor de date, de
exemplu Bloomberg, Reuters Eikon) etc.
În raport cu perioada analizată, fondul de circulație al bibliotecii a fost actualizat și
completat cu 3.781 volume (cărți și reviste românești și străine format print – fond completat
prin cumpărare, donații, schimb interbibliotecar și Editura ASE – 939 volume). S-a asigurat
accesul la cele aproximativ 1.600 titluri de carte electronică (carte electronică cu acces perpetuu
– ProQuest, Springer, Emerald, ScienceDirect). S-a asigurat și continuitatea accesului pe bază
de abonament la 8 platforme de reviste și baze de date: Jstor Business Collection I și II,
Bloomberg, Thomson Reuters Eikon, precum și ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest
Central, Emerald, Clarivate Analytics (Thomson ISI), Scopus. S-a diversificat accesul la
conținut electronic prin abonarea unor platforme noi: Euromonitor Passport și Jstor Business
Collection III & IV, precum și suplimentarea cu noi licențe de acces la platformele specializate
Bloomberg Finance și Thomson Reuters Eikon for students.
Astfel, în decembrie 2019 fondul de circulație, inclusiv accesul online la BDI,
totalizează aproximativ 104.525 volume, înregistrându-se astfel o creștere de 3.781 volume
(print și electronic), valoare ce reprezintă 4,45% din fondul de circulație de 85.000 de volume
înregistrate în 2016, indicatorul propus, respectiv 5% completare fond publicații anual, fiind
îndeplinit parțial. Cumulând valorile raportate anterior corelat cu numărul volumelor intrate în
fondul de circulație în perioada 2016-2019, indicatorul propus pe mandat (creștere cu 20% a
fondului de circulație) s-a îndeplinit integral, înregistrându-se chiar o depășire cu 2,47 puncte
procentuale pe întreaga perioadă de raportare.
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Subliniem faptul că în perioada 2016-2019, aproximativ 25% din creștere o reprezintă
completarea colecțiilor cu titluri apărute în cadrul Editurii ASE (4.120 volume).
Biblioteca urmărește constant, prin achiziționarea de titluri noi, creșterea fondului de
circulație și îmbogățirea valorică și spirituală a bibliotecii, asigurnând astfel resursele de
învățare (manuale, tratate, dicționare etc.) pentru fiecare program de studiu, în format clasic sau
electronic, gratuit, pe toată durata studiilor și în vederea pregătirii examenelor de finalizare.
Pentru o mai bună promovare în rândul beneficiarilor a colecțiilor și resurselor
bibliotecii, conținut specializat sau domenii conexe, format print sau electronic, s-au realizat,
la începutul fiecărui semestru și la început de an universitar, sesiuni de informare dedicate
studenților, masteranzilor sau doctoranzilor nou înmatriculați și nu numai, în care au fost
promovate sursele de informare și documentare clasice și electronice disponibile în bibliotecă,
colecțiile de cărți și reviste de interes general și cele specializate, disponibile pentru studiu la
sală sau împrumut la domiciliu, precum și sesiuni de prezentare a platformelor de reviste
științifice cu text integral disponibile online în cadrul bibliotecii, inclusiv a resurselor electronice
disponibile prin intermediul Anelis Plus, platforme cu publicații științifice de specialitate, cu
articole full-text, cu cărți electronice, precum și platforme de date statistice utilizate în procesul
de cercetare.
În perioada 4-6 septembrie 2019 s-a desfășurat la București Cea de-a XXX-a ediție a
Conferinței Naționale ABR cu tema „30 de ani de evoluție în bibliotecile românești”. Biblioteca
ASE, la invitația Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu aprobarea conducerii
Academiei de Studii Economice din București, a fost parte a evenimentului aniversar, în calitate
de partener și co-organizator, alături de cele mai importante biblioteci din București, respectiv
Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” și Biblioteca
Academiei Române.
Biblioteca ASE a găzduit în cadrul ediției aniversare a conferinței lucrările a două dintre
secțiunile profesionale, respectiv Secțiunea Statistică și evaluare și Comunicarea
documentelor/Împrumut interbibliotecar în perioada 4-5 septembrie 2019, în Sala Robert
Schumann.
În „Anul cărții” și în contextul transformărilor digitale actuale, această manifestare
științifică a oferit participanților, teoreticieni și practicieni din domeniu, atât din țară, cât și din
străinătate, prilejul pentru a dezbate probleme comune și a identifica soluții, evidențiind, în
egală măsură, realizările profesiei.
În perioada analizată în cadrul Direcției Bibliotecă au fost întocmite raportări statistice
semestriale și anuale solicitate de către conducerea ASE sau alte instituții (ARACIS, Ministerul
Educației Naționale, Institutul Național de Statistică, Biblioteca Națională a României, alte
evaluări) privind activitatea bibliotecii, colecțiile, serviciile, baza materială, gradul de acoperire
a bibliografiei obligatorii din disciplinele aferente programelor de studii licență și masterat etc.,
derularea relațiilor de schimb și împrumut interbibliotecar etc.
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Capitolul III
RELAȚII INTERNAȚIONALE

Principalele coordonate de dezvoltare în domeniul relaţiilor internaţionale, asumate prin
Strategia de Internaţionalizare a ASE pentru perioada 2016-2027, sunt următoarele:
- Internaționalizarea acasă: expunerea comunității academice la experiențe
internaționale în campus în vederea dezvoltării competențelor interculturale;
- Internaționalizarea în străinătate: programe și mobilități transnaționale;
- Internaționalizarea cercetării: formarea și mobilitatea internațională a cercetătorilor,
sprijinirea rețelelor colaborative și consorțiilor internaționale în vederea participării la
competiții internaționale;
- Consolidarea prestigiului extern: creșterea vizibilității internaționale a ASE București.
Ariile de dezvoltare şi indicatorii asumaţi sunt în concordanţă cu tendinţele majore de
pe piaţa educaţională internaţională şi au drept obiectiv armonizarea performanţelor
instituţionale cu standardele de predare și de cercetare de la nivelul celor mai bine cotate
universități din lume.
3.1 Consolidarea imaginii instituționale pe plan internațional
3.1.1 Clasamente internaționale
Consolidarea prestigiului internaţional prin prezența constantă a ASE în principalele
clasamente internaţionale – Times Higher Education, Shanghai Academic Ranking of
World Universities și QS World University Rankings – reprezintă o recunoaştere a eforturilor
făcute în domeniu şi va aduce pe termen mediu şi lung beneficii universităţii, cum ar fi
parteneriate cu universităţi de top, creșterea vizibilității cercetării științifice sau creşterea
numărului de studenţi internaţionali.
ASE este vizibilă internațional printr-un proces continuu și coerent de revizuire și
modernizare a fiecărui obiectiv strategic și operațional care definește identitatea instituțională.
Deși prezența în clasamentele internaționale nu este un obiectiv în sine, monitorizarea acestora
permite adaptarea indicatorilor instituționali la piața educațională internațională. Fiecare dintre
elementele monitorizate are potențialul de a deveni un avantaj competitiv în comparație cu
alți competitori de pe piața națională și internațională, prin inovare și flexibilitate.
Anul 2019 a marcat includerea universității noastre în prima ediție a Times Higher
Education University Impact Ranking 2019, clasament care include peste 450 de universități
de cercetare intensivă din 76 de țări din întreaga lume, și reflectă contribuția universității la
realizarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă. ASE se clasează pe următoarele poziţii:
- 101-200 în clasamentul general și locul 1 în România;
- 201-300 în SDG 4 – Calitatea educației;
- 38 în SDG 5 – Egalitate de gen;
- 9 în SDG 8 – Condiții decente de muncă și creștere economică;
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- 79 în SDG 9 – Industrie, inovare și infrastructură;
- 101-200 în SDG 10 – Reducerea inegalităților;
- 201-300 în SDG 17 – pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Academia de Studii Economice din București este de asemenea prezentă, pentru al
doilea an consecutiv, în clasamentul Times Higher Education University Ranking 2020, cel
mai specializat dintre clasamentele internaționale recunoscute, utilizând indicatori personalizați
pentru diferite tipuri de universități și domenii de specializare pentru evaluarea activităților
educaționale, de cercetare științifică, de transfer al cunoștințelor și internaționalizare.
ASE ocupă următoarele poziții în clasamentele internaționale:
- poziția 801-1000 în clasamentul general – THE World Universities Ranking 2020,
pe locul 1 în România;
- locul 501+ în domeniul administrarea afacerilor și economie, respectiv locul 601+ în
domeniul științe sociale în THE World Universities Ranking by Subjects 2020;
Figura 3.1 Profilul ASE București în THE World Universities Ranking 2020

Sursa: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/bucharest-university-economic-studies
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ASE a fost prezentă pentru al treilea an consecutiv în Shanghai Ranking's Global
Ranking of Academic Subjects 2019. Clasamentul Shanghai Ranking's utilizează cu prioritate
indicatori privind publicațiile științifice, impactul acestora, colaborarea internațională în
domeniul cercetării și recunoașterea internațională a cercetării.
În clasamentul din anul 2019 sunt prezente trei domenii de studiu, iar ASE ocupă
următoarele locuri:
- locul 201-300 în domeniul Administrarea afacerilor;
- locul 201-300 în domeniul Economie;
- locul 401-500 în domeniul Management.
ASE este, de asemenea, prezentă pentru al treilea an consecutiv în clasamentul QS
Emerging Europe & Central Asia University Ranking 2020, ocupând poziția 155 în regiune
și locul 12 la nivel național. Indicatorii utilizați sunt reputația academică, reputația în rândul
angajatorilor, calitatea procesului educațional, cercetarea științifică și impactul acesteia,
internaționalizare (rețele internaționale de cercetare, număr de profesori străini, număr de
studenți internaționali), impact web.
3.1.2 Acreditări internaționale
În urma evaluării dosarului de auto-evaluare și a vizitei internaționale de evaluare,
Programul de studii universitare de licență Administrație și Management Public a obținut
acreditarea din partea EAPAA – European Association of Public Administration Accreditation.
Acreditarea a fost acordată pentru o perioadă de șapte ani (2019-2026), programul fiind inclus
în lista de 65 de programe de studii de elită în domeniul administrației publice la nivel european.
Programul de studii universitare de masterat Statistică Aplicată și Data Science din cadrul
Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a obținut clasificarea EMOS –
European Master in Official Statistics, ca parte a unei rețele de peste 20 de programe din 14 țări
europene care formează specialiști în domeniul statisticii oficiale. Certificarea este conferită de
ESSC – European Statistical System Committee pentru o perioadă de cinci ani (2019-2023).
Figura 3.2 Certificatul de acreditare EAPAA și atestatul EMOS
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3.1.3 Rețele internaționale
Un rol important în consolidarea parteneriatelor internaţionale şi a imaginii pe plan
extern îl are participarea la evenimente şi activităţi în cadrul reţelelor şi asociaţiilor
internaţionale relevante pentru domeniul studiilor universitare economice. ASE este afiliată la
22 de reţele/asociaţii internaţionale.
În anul 2019, s-au făcut demersurile pentru afilierea instituțională la AACSB – The
Association to Advance Collegiate Schools of Business –, asociație internațională cu peste
1.700 de membri instituționali, care asigură servicii de formare, consultanță și acreditare în
domeniul învățământului superior economic.
Începând cu anul 2019, ASE beneficiază de servicii de date de la Times Higher
Education pentru cadrele didactice titulare: informaţii privind clasamentele internaţionale,
publicaţii în format electronic, rapoarte şi analize privind învăţământul superior la nivel global.
ASE participă, prin prorectorul responsabil cu relațiile internaționale, la proiectul
European Cooperation for Future-Oriented Science and Education Cooperation Programme
(2018-2020), coordonat de Agenția Baden-Württenberg International (Germania). Scopul
proiectului este consolidarea cooperării universitare și științifice între țările Europei Centrale și
de Est și creșterea participării la competițiile finanțate din fonduri europene.
Pe parcursul anului 2019, ASE a fost reprezentată la peste 80 de evenimente organizate
în cadrul rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții internaționale la care este
afiliată/la care sunt afiliați membri ai comunității academice. Dintre acestea menționăm: ACCA
– the Association of Chartered Certified Accountants, American Accounting Association,
ASSA – Allied Social Science Association, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional,
Banca Europeană de Investiţii, Banca Centrală Europeană, CII – Chartered Insurance Institute,
EAA – European Accounting Association, European Regional Science Association, European
Real Estate Society, EUA – European University Association, HERMES – Higher Education
and Research in Management of European Universities IAA – International Accounting
Association, International Association for Commodity Science and Technology, RESER –
European Association for Research on Services, RSAI – Regional Science Association
International, EU Network of Independent Fiscal Institutions, AELFE – European Association
of Languages for Specific Purposes, Târgul de Turism al României, Forumul Internațional al
Pieței de Asigurări și Reasigurări.
ASE Bucureşti a participat, prin reprezentanţi instituţionali/delegații, la următoarele
evenimente de anvergură pe piața educațională globală:
- NAFSA 2019 – Association of International Educators Conference & Expo,
26-31.05.2019, Washington D.C., SUA, eveniment cu peste 9200 participanți;
- 2019 EFMD – European Foundation for Management Development Annual
Conference, Carcavelos (Lisabona) – Portugalia, eveniment cu peste 550 de participanți;
- QS EduData Summit 2019, 11-12.06.2019, Londra – Marea Britanie, eveniment cu
circa 500 de participanți;
- THE – Times Higher Education World Academic Summit, 10-12.09.2019, în Zurich –
Elveția, eveniment care a reunit peste 500 de participanți din 51 de țări;
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- EAIE – European Association of International Educators Conference & Exhibition,
24-27.09.2019, în Helsinki – Finlanda, eveniment cu peste 6.200 participanți din
95 de țări.
3.1.4 Promovare internațională
În vederea prezentării ofertei educaționale, ASE a participat la nouă târguri
internaționale de anvergură:
- 2019 NAFSA Annual Conference & Expo, Washington D.C. – SUA (26-31.05.2019);
- Târg educațional SWT Etudier en Roumanie – Sousse, Tunis, Mahdia, Bizerte,
Tunisia (03-10.07.2019);
- QS Worldwide Conference & Exhibition – Almaty, Kazahstan (19-20.09.2019);
- 3lst Annual EAIE Conference and Exhibition, Helsinki – Finlanda (24-27.09.2019);
- Begin Edu Fair Baku, Azerbaijan (19.10.2019);
- Begin Edu Fair Tbilisi, Georgia (20.10.2019);
- RIUF Autum Edition 2019, București (19-20.10.2019);
- Access MBA Sofia, Bulgaria (23.11.2019);
- Access MBA București (26.11.2019);
- Access MBA Belgrad, Serbia (28.11.2019).
În funcție de profilul târgurilor, participarea a avut drept obiectiv consolidarea rețelei
de parteneri internaționali, respectiv recrutarea de studenți străini.
3.1.5 Dezvoltare instituțională
Un aport important la creșterea vizibilității internaționale a universității noastre l-a
reprezentat câștigarea prin competiţie națională a Proiectului CNFIS-FDI-2019-0303,
Creșterea impactului Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională
internațională, derulat în perioada mai - decembrie 2019, cu un buget total de 468.385 lei
(finanțare UEFISCDI: 398.000 lei). În cadrul acestui proiect au fost finanțate participările la
nouă târguri educaţionale, formarea pentru 15 persoane în domeniul internaționalizării,
organizarea ASE International Knowledge Fair – ediția a treia (4-8.11.2019) și ASE
Internationalisation Think Tank – ediția a doua (29.11-01.12.2019), precum și realizarea de
materiale informative și promoționale pentru susținerea internaționalizării.
Componenta de dezvoltare instituțională în domeniul internaționalizării a fost susținută
și prin trei proiecte finanțate din fondul MEN pentru finanțarea situațiilor speciale:
- Schimb de bune practici privind impactul universităților cu profil economic în
societate la nivelul Europei Centrale și de Est (buget: 68.467 lei) – vizite de studii,
reuniuni de lucru și un Workshop internațional privind impactul universităților cu
profil economic în societate – 27.11.2019.
- Dezvoltarea cooperării universitare internaționale – Forumul cooperării
universitare internaționale (buget: 45.650 lei) – organizarea unei reuniuni cu
participare internațională în vederea consolidării rețelei de parteneriate a
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-

-

ASE București și schimbului de bune practici în domeniul guvernanței universitare
– 28.11.2019 (35 participanți, 7 țări).
Vizitele de studiu (Universitatea din Zagreb – Croația, Universitatea Economică din
Cracovia – Polonia, Universitatea Economică din Bratislava – Slovacia,
Universitatea La Coruna – Spania) și evenimentele cu caracter formativ organizate
în cadrul celor două proiecte sunt utilizate ca benchmarking în procesul de
armonizare a indicatorilor și procedurilor interne cu standardele internaționale.
Susținerea domeniilor de studii incluse în clasamentele internaționale în anul 2019
(buget: 800.000 lei, alocat de MEN pentru prezența în Shangai Rankings 2018)
– 10 mobilităţi ale cadrelor didactice la universităţi de prestigiu în scopul
consolidării cooperării internaţionale şi creşterii numărului de publicaţii în comun
pe domeniile fundamentale ASE (durata: 2-4 luni); 62 de participări la conferințe
internaționale de prestigiu în scopul extinderii rețelei de parteneri internaționali, a
creșterii reputației academice și a numărului de publicații în comun; susţinerea
publicării în reviste de prestigiu din domeniile de studii ASE prin achitarea taxelor
de recenzare/publicare pentru 5 articole științifice.

3.2 Cooperare internațională
3.2.1 Acorduri de cooperare
În anul 2019 au fost semnate trei acorduri-cadru de cooperare, după cum urmează:
- University of Gdansk (Polonia);
- University of Zagreb – Faculty of Economics and Business (Croația);
- KSKV Kutch University (India).
A fost semnat un acord de parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei
pentru eliberarea diplomei de licență pentru absolvenții programului de studii universitare de
licență Economie și afaceri internaționale (ASE) și Economie mondială și relații economice
internaționale (ASEM) pentru un număr de maxim 20 studenți / an.
De asemenea, au fost încheiate 23 de acorduri bilaterale Erasmus+ pentru mobilități
studențești și/sau ale cadrelor didactice, după cum urmează:
- University of Innsbruck (Austria);
- HELMO – Haute Ecole Libre Mosane – Liège (Belgia);
- South-West University Neofit Rilski – Blagoevgrad (Bulgaria);
- Angel Kanchev University of Ruse (Bulgaria) – extindere;
- Metropolitan University in Prague (Cehia);
- Universidad de Los Lagos (Chile);
- Cyprus University of Technology – Limassol (Cipru);
- University of Cyprus – Nicosia (Cipru);
- Juraj Dobrila University of Pula (Croația);
- Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt (Germania);
- Ludwigshafen University of Business and Society (Germania);
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- University of Ioannina (Grecia);
- Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology – Kavala (Grecia);
- Democritus University of Thrace – Komotini (Grecia);
- University of the Peloponnese (Grecia);
- University of Volos (Grecia);
- Peres Academic Center – Rehovot (Israel);
- Lithuania Business University of Applied Sciences – Klaipeda (Lituania);
- Vytautas Magnus University – Kaunas (Lituania);
- University of Rzeszow (Polonia);
- Universidad Autonoma de Lisboa (Portugalia);
- Universidad de Salamanca (Spania);
- Universitat Rovira I Virgili – Tarragona (Spania).
Semnarea acestor acorduri a avut ca efect o mai bună vizibilitate internațională pentru
ASE, precum și posibilitatea dezvoltării în cadrul acestor parteneriate a unor activități comune
în domeniul cercetării științifice.
3.2.2 Vizite instituţionale
În anul 2019, au fost organizate trei vizite de cooperare internaţională la nivel înalt, cu
impact major asupra cooperărilor viitoare:
- Participarea reprezentanților universităților membre ale Consorțiului Universitaria la
masa rotundă organizată la Londra de universitățile membre ale Russell Group
(27-29.01.2019) privind impactul Brexit asupra cooperării universitare și științifice și
identificarea oportunităților de cooperare post-Brexit.
- Vizita în Turkmenistan (24-26.02.2019), la Institutul de Stat pentru Economie și
Management din Ashgabat, în vederea dezvoltării relațiilor de parteneriat, ca urmare
a semnării acordului de cooperare bilaterală în octombrie 2018. Până în prezent, în
cadrul cooperării au fost organizate: o misiune de predare de la ASE la Ashgabat și
a fost primit la studii un student turkmen masterand la ASE.
- Vizita în Egipt (13-19.11.2019) la invitația Președintelui Egiptului – întâlniri în
vederea stabilirii de cooperări cu Cairo University, Technology University din New
Cairo, German University și Coventry University (membră a rețelei „The Knowledge
Hub” din Egipt).
3.2.3 Programe de studii internaţionale
Programul postuniversitar „Strategic Hospitality Management” inițiat în 2017, în
cooperare cu Ecole Hotelière de Lausanne (Elveția), continuă cu succes, cu o a treia generație
de manageri din domeniul hotelier/turism.
Cursurile au debutat pe 5.12.2019, având durata de un an, fiind asigurate de specialiștii
de la Școala din Lausanne și ASE. Cursanții interesați pot urma, după absolvire, un modul
opțional de 5 zile, desfășurat la Școala din Lausanne. Absolvenții programului de studii
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postuniversitare vor primi un certificat de atestare a competențelor profesionale, recunoscut de
Ministerul Educației Naționale din România și un Certificat de Executive Education eliberat de
Școala de Ospitalitate din Lausanne.
3.2.4 Proiecte şi consorţii care beneficiază de finanţare europeană sau internaţională
Pe parcursul anului 2019, în cadrul ASE au fost implementate cinci proiecte internaţionale
dezvoltate în cadrul unor consorții, finanţate prin programe Erasmus+ – Acţiunea 2 – Parteneriate
strategice, respectiv Formare profesională. Dintre acestea, un proiect a fost contractat în 2019,
iar patru proiecte sunt câştigate în competiţia 2018. Detalii privind proiectele se regăsesc în
tabelul 3.1.
Participări la consorții pentru accesarea unor proiecte cu finanțare europeană și internațională în 2019
Tabelul 3.1
Denumire proiect
Coordonator proiect
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Proiect 2019-1-RO01Prof. univ. dr. Nicu Marcu
KA203-063939 – Evaluation of agro-ecological development
(coordonator proiect:
potential through transnational cooperation and entrepreneurial
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași)
innovation
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Proiect 2018-1-RO01Conf. univ. dr. Roxana Voicu Dorobanţu
KA203-049510 BLOCKS – Blockchain for entrepreneurs –
(coordonator proiect: ASE București)
A non-traditional industry 4.0 curriculum for higher education
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Proiect 2018-1-FI01Prof. univ. dr. Carmen Monica Păunescu
KA204-047308 ViSEnet – Village Social Enterprise learning
(coordonator proiect: University of
material, guidance and networking
Helsinki, Finlanda)
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships Proiect 2018-1-DE01Prof. univ. dr. Monica Dudian
KA203-004227 CLLC – Community Learning for Local
(coordonator proiect: HfWU NürtingenChange
Geislingen, Germania)
Proiect 597839-EPP-1-2018-EL-EPPKA3-VET-JO EXPOVET
Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv
– Joint VET Course for Export Experts
(coordonator proiect: Aristotle University
Thessaloniki, Grecia)
Sursa: Direcția Relații Internaționale

3.3 Mobilități internaționale ale cadrelor didactice
În anul 2019 s-au derulat 504 mobilităţi internaţionale ale cadrelor didactice, în creștere
cu 77,7% faţă de anul 2018 (392 mobilităţi). Această evoluţie se datorează asumării
obiectivelor de internaţionalizare şi alocării de fonduri suplimentare (FSS Shanghai) pentru
participarea la conferinţe internaţionale și mobilități în străinătate, suplimentării bugetului
Erasmus+ pentru mobilităţi de predare şi formare şi atragerii de finanţări în cadrul unor proiecte
externe (proiecte CNFIS FDI, fondul pentru finanţarea situaţiilor speciale, mobilităţi
individuale UEFISCDI).
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Figura 3.3 Deplasări ale cadrelor didactice şi de cercetare în străinătate în anul 2019

Sursa: Direcția Relații Internaționale

Majoritatea deplasărilor (49,8%) au avut drept obiectiv întâlniri de lucru şi activităţi în
cadrul proiectelor şi consorţiilor, dezvoltarea de parteneriate şi efectuarea de vizite de studii şi
stagii de cercetare/documentare, 43,8% din deplasări au vizat participarea la conferinţe
ştiinţifice internaţionale. Misiunile de predare Erasmus+ la universităţi partenere reprezintă
4,3% din deplasări, iar mobilitățile de lungă durată reprezintă 2,1%. Sursele de finanţare
utilizate pentru aceste deplasări au fost următoarele:
- bugetele centrelor de cercetare şi ale proiectelor de cercetare / cooperare naţionale şi
internaţionale (Erasmus+ KA2, PNIII, H2020, UEFISCDI, CNFIS-FDI, FSS, POCA,
COST etc.): 45,8%;
- finanțare instituțională (buget DMCI – fondul de participare la conferințe și DRI):
28,4%;
- fonduri Erasmus+ și SEE proiecte de mobilităţi: 8,4%;
- finanţări asigurate de parteneri externi sau organizaţia gazdă: 16,2%;
- alte surse (finanţare personală, sponsorizări): 1,2%.
Se remarcă absorbţia integrală a fondurilor instituţionale destinate participării la
conferinţe internaţionale (122 participări finanţate în 2019, în raport cu 125 participări finanţate
în anul precedent). Instituit în anul 2016 la nivelul DMCI, acest fond permite acoperirea
cheltuielilor de participare la conferinţe internaţionale de prestigiu din străinătate pentru cadrele
didactice ale ASE.
Repartiţia pe ţări a acestor mobilităţi relevă un interes special pentru spaţiul european,
statele membre, cele asociate UE și bazinul mediteranean, acestea reprezentând 85,7% din
totalul mobilităţilor. Restul de mobilități (14,3%) au avut loc în mare parte în SUA, Canada și
Australia. Destinaţiile cele mai frecvente au fost Italia (63), Belgia (57), Franţa (56), Bulgaria
(29), Spania (28).
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De asemenea, au existat șase misiuni de formare/cooperare în cadrul unor proiecte
internaţionale pentru personal nedidactic.
În anul 2019 ASE a găzduit misiuni de predare ale unor cadre didactice din străinătate: 38
de profesori în cadrul programelor MBA şi postuniversitare internaţionale, 19 profesori invitaţi
(visiting professors), 71 de profesori pentru misiuni de scurtă durată (în cadrul programului
Erasmus+, CEEPUS, proiecte de cooperare academică de scurtă durată şi acorduri bilaterale).
Primirea şi încadrarea cadrelor didactice din străinătate ca profesori invitaţi este posibilă
datorită adoptării şi implementării, începând cu anul universitar 2017-2018, a Procedurii
operaţionale 246/2017 privind încadrarea colaboratorilor internaţionali în regim de „plata cu ora”.
3.4 Studenţi internaţionali şi mobilităţi studenţeşti
În anul universitar 2019-2020, în cadrul ASE sunt înmatriculaţi 784 de studenţi străini
pentru programe de studii complete, în progresie cu 4,4% faţă de anul universitar precedent
(751 de studenţi internaționali în 2018-2019.)
Repartiţia studenţilor străini în funcţie de regimul de şcolarizare este prezentată în
figura 3.4.
Figura 3.4 Repartiţia studenţilor străini la ciclul licență,
în funcţie de regimul de şcolarizare (2016/17-2019/20)
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Sursa: Direcția Relații Internaționale

Menţionăm că anul pregătitor de învăţare a limbii române funcţionează în cadrul
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, fiind acreditat ARACIS în septembrie 2017.
Capacitatea maximă de şcolarizare este de 75 de locuri şi atrage atât viitori studenţi ai ASE
Bucureşti, cât şi din alte arii de specializare – în special medicină şi ştiinţe inginereşti. Circa
68% dintre studenții înscriși sunt studenți din afara Uniunii Europene, școlarizați în regim de
cont propriu valutar, restul fiind bursieri ai statului român.
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Comunitatea studenţilor internaţionali care urmează studii universitare complete în
cadrul universităţii noastre reprezintă 50 de naţionalităţi, contribuind în mod semnificativ la
procesul de internaţionalizare a comunităţii universitare. Cei mai mulți studenți internaționali
provin din Republica Moldova (circa 50%), Albania, Nigeria, Tunisia, Turcia, Ucraina (cu
ponderi cuprinse între 1,9% şi 5,2% fiecare).
Din numărul total de studenţi internaţionali înmatriculaţi, 325 (an pregătitor, licență,
masterat, doctorat) studiază în regim de cont propriu valutar (41,45%), aducând universităţii
venituri din taxele de înmatriculare şi şcolarizare de 961.646 Euro pentru anul universitar
curent.
Pentru facilitarea integrării studenţilor străini, Biroul de Cooperare Internaţională şi Studenţi
Străini a oferit sprijin în relaţiile acestora cu celelalte departamente administrative (secretariat,
bibliotecă, serviciul reţele etc.) din cadrul ASE. Conform planului de îmbunătățire a comunicării cu
studenții străini, Biblioteca ASE a organizat o sesiune de training/seminar de prezentare a serviciilor
bibliotecii în limba engleză pentru studenţii străini la începutul fiecărui semestru.
O componentă importantă a internaţionalizării este reprezentată de mobilitatea
studenţească, aflată la nivelul de 492 de mobilităţi outgoing în anul universitar 2018-2019, în
creştere cu 16,6% faţă de anul precedent. Progresia se datorează creşterii finanţării, în cadrul
Programului Erasmus+ – Acţiunea KA1 mobilităţi, flexibilizării bugetelor, precum şi apariţiei altor
surse de finanţare: proiecte Erasmus+ KA2 Parteneriate strategice şi finanţări CSUD pentru
doctoranzi.
Mobilităţile internaționale studenţeşti outgoing se derulează în cadrul diferitelor
programe la care participă ASE Bucureşti. Majoritatea mobilităţilor din perioada analizată
(437 mobilităţi – 88,8%) s-au desfăşurat în cadrul Programului Erasmus+, având drept obiectiv
efectuarea unei perioade de studii cu durata de minimum un semestru la o universitate parteneră,
efectuarea unui stagiu de practică în străinătate sau vizite de studii / activităţi în cadrul unor
proiecte din cadrul acţiunii KA2 Parteneriate strategice. Celelalte mobilităţi s-au derulat la nivel
doctoral – cu finanţare din partea CSUD (55 de deplasări de scurtă durată, pentru participarea
la conferințe științifice / seminarii doctorale – 11,2%, în creștere cu 30% față de anul precedent).
Mobilităţile internaţionale sunt distribuite pe cicluri de studii după cum urmează:
 studii universitare de licenţă – 255 studenţi (51,8%);
 studii universitare de masterat – 180 studenţi (36,6%);
 studii universitare de doctorat – 57 studenţi (11,6%).
Figura 3.5 prezintă distribuţia mobilităţilor în anul 2019 în funcţie de facultatea de
origine a participanţilor.
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Figura 3.4 Repartiţia mobilităţilor studenţeşti în funcţie de facultatea de origine
(an universitar 2018-2019)
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Sursa: Direcția Relații Internaționale

Finanţările active, utilizate în perioada de referinţă în cadrul programului Erasmus+,
acţiunea KA1 – Mobilităţi (proiecte centralizate, gestionate de Direcţia de Relaţii
Internaţionale) şi programele asimilate au fost următoarele:
Situaţia finanțărilor pentru mobilități
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proiect
Proiect 2019-1-RO01-KA103-061933 – Mobilităţi
cu ţările programului
Proiect 2019-1-RO01-KA107-062599 – Mobilităţi
cu ţările partenere
Proiect 2018-1-RO01-KA103-047788 – Mobilităţi
cu ţările programului
Proiect 2018-1-RO01-KA107-048216 – Mobilităţi
cu ţările partenere
Proiect EY-MPO-0082 – Granturi SEE – Proiecte de
mobilitate în învățământul superior
Proiect 2017-1-RO01-KA103-036474 – Mobilităţi
cu ţările programului
Proiect 2017-1-RO01-KA107-036521 – Mobilităţi
cu ţările partenere

Valoare (Euro)

Tabelul 3.2
Perioadă de derulare

1.483.020

01.06.2019 - 31.05.2021

140.745

01.08.2019 - 31.07.2021

1.302.000

01.06.2018 - 31.05.2020

179.070

01.06.2018 - 31.07.2020

20.423

01.06.2018 - 31.09.2019

1.185.085

01.06.2017 - 31.05.2019

76.865

01.06.2017 - 31.05.2019

Sursa: Direcția Relații Internaționale

În cursul anului universitar 2019-2020, există finanţare pentru mobilităţi Erasmus+ cu
următoarele state partenere: Azerbaijan, Canada, Chile, Federaţia Rusă, Iordania, Japonia,
Kazahstan, Liban, Republica Moldova, SUA, Ucraina, Uzbekistan.

70

ASE a primit un număr de 93 de studenţi străini în programe de mobilitate (Erasmus+
şi acorduri bilaterale), precum şi vizite de studii (292 studenți) de la Indiana University, SUA
– organizată de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, CNAM Paris, Franţa –
organizată de Bucharest Business School, HELMO Liège – organizată de Direcția de Relații
Internaționale.
Orientarea şi integrarea studenţilor incoming este realizată cu sprijinul secţiunii locale a
Erasmus Students Network-ESN ASE Bucharest care oferă asistenţă prin intermediul
voluntarilor Erasmus Buddy şi organizează periodic evenimente cu caracter cultural şi social
pentru studenţii internaţionali.
3.5 Evenimente cu caracter internaţional
Pe parcursul anului 2019 au avut loc peste 200 de evenimente cu caracter internaţional,
organizate atât la nivel central, cât şi la nivel de facultăţi/departamente: conferinţe, seminarii,
workshopuri cu caracter ştiinţific, cursuri cu invitaţi din străinătate şi din mediul diplomatic,
evenimente de relaţionare şi socializare. Printre evenimentele de anvergură organizate în cadrul
ASE, în anul 2019, menţionăm:
- găzduirea înregistrării emisiunii BBC World Questions – Bucharest, în colaborare cu
BBC World Questions și British Council (10.12.2019);
- decernarea titlului onorific „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. Jaime Gil
Aluja, Președintele Academiei Regale Spaniole de Știinte Economice și Financiare
(08.10.2019);
- reuniunea Grupului de Lucru al Comisiei Europene privind Standardele, indicatorii și
criteriile de referință pentru educație și formare profesională (SGIB), eveniment
organizat de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu ASE, sub egida
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (23-24.05.2019);
- conferința Observatorului European al Plurilingvismului (23-24.05.2019);
- lansarea Centrului de cercetare pentru studii în domeniul productivității, în parteneriat
cu KDI – Korea Development Institute și KPI – Korea Productivity Center
(11.02.2019);
- lansarea Centrului de Studii chineze (5.12.2019).
În perioada 6-10.05.2019 a fost organizată A patra ediţie a Săptămânii Internaționale
ASE, având drept scop promovarea „internaționalizării acasă”, expunerea și participarea unui
număr cât mai mare de membri ai comunității noastre academice la evenimente cu caracter
internațional. Pe parcursul săptămânii, au avut loc 12 evenimente organizate la nivel instituţional
și coordonate de centrele internaționale (american, francofon, japonez, rus). Săptămâna
internaţională a beneficiat de o audienţă de peste 300 de participanţi: studenţi, profesori, invitaţi
din Franța, Liban, Turkmenistan, Egipt, Japonia, Federația Rusă, Tunisia.
În perioada 4-8.11.2019 a fost organizată Cea de-a treia ediţie a „ASE International
Knowledge Fair”. Evenimentul a presupus zece mese rotunde, ateliere de formare, sesiuni de
informare, dezbateri pe teme legate de internaţionalizare: analiza și interpretarea clasamentelor
internaționale și workshop privind măsurarea performanței organizaționale, bune practici în
scrierea proiectelor de cercetare și cooperare internațională, oportunităţile de finanţare pentru
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cercetători, cadre didactice şi doctoranzi, mobilitatea internaţională a studenţilor, dezvoltarea
competențelor lingvistice și de comunicare ale studenților. Evenimentul a beneficiat de
participarea a peste 400 de studenţi şi 70 de cadre didactice şi personal implicat în procesul de
internaţionalizare.
Analiza rezultatelor vizitelor de studii şi prelucrarea informaţiilor necesare
benchmarkingului pe internaţionalizare au fost realizate în cadrul „ASE Internationalisation
Think Tank” – ediția a doua (29.11-01.12.2019) – un grup de lucru format din principalii actori
interni ai internaţionalizării atât la nivel central, cât şi la nivel de facultăţi.
În perioada 16-24.08.2019 a avut loc A doua ediție a Şcolii internaţionale de vară
„Data Science”, la Centrul de Perfecţionare Complex Predeal „Ion Gh. Roşca”. Activităţile au
fost dezvoltate la iniţiativa Direcţiei de Relaţii Internaţionale, în colaborare cu Facultatea de
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică și Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi
Burse de Valori, cu sprijinul Ericsson România.
Proiectul a fructificat relaţiile interuniversitare stabilite în urma vizitei instituţionale la
Universitatea din Chicago a conducerii ASE (2017) şi relaţiile cu diaspora românească din SUA
şi Europa. Proiectul a vizat, în special, formarea unei comunităţi locale de tineri specialişti în
data science (participanţi: 19 masteranzi, doctoranzi şi tineri profesionişti, din România, Cehia,
Norvegia și India).
Domeniul a fost identificat drept prioritar pentru ASE şi pentru România, urmărind
acoperirea tuturor ariilor majore din cadrul data science printr-un program intensiv, care a
combinat aspectele teoretice cu sesiuni aplicative, proiecte şi prezentări inspiraţionale. Derulat
pe parcursul a opt zile, programul de studiu a atins o varietate de aspecte esenţiale ale data
science: statistică, machine learning, reţele neurale, text mining, data management, data
visualisation, aplicaţii financiare şi economice ale data science. Lectorii recrutaţi pentru
activităţile desfăşurate sunt specialişti de top în domeniul data science, profesori şi cercetători
provenind de la universităţi de prestigiu şi activând în proiecte cu impact major: Universităţile
din Chicago şi Ohio – SUA, Universidad Politécnica de Madrid – Spania, Research Studios –
Austria, SINTEF/Universitatea din Oslo – Norvegia. Această şcoală de vară a fost prima din
România pe această temă și, prin structura și densitatea cursurilor propuse, considerăm că a
adus un capital de imagine important pentru ASE atât pe piaţa internă, cât şi pe cea
internaţională.
3.6 Perspective asupra internaționalizării universității
În anul 2019 s-au făcut eforturi pentru consolidarea cooperării internaționale și
dezvoltarea rețelei de parteneri instituționali, dublate de investiții în capitalul uman, în vederea
facilitării procesului de internaţionalizare. Aceste eforturi vor continua în viitor, dublate de
demersuri pentru atragerea și diversificarea resurselor necesare sprijinirii procesului de
internaționalizare și consolidarea parteneriatelor internaționale, inclusiv participarea la rețelele
de universități europene.
În perioada următoare va continua dezvoltarea pe axele directoare stabilite prin strategia
de internaţionalizare: internaționalizarea „acasă”, internaționalizarea cercetării, mobilități
internaționale și consolidarea imaginii ASE pe plan internațional în perspectiva obținerii
recunoașterii internaționale prin acreditarea internațională a programelor de studii.
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Capitolul IV
RELAȚII CU MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL

4.1 Parteneriate cu mediul economico-social
În condițiile unui mediu economic internațional dinamic și complex, se reconfigurează
semnificativ economiile naționale și se redefinesc competențele solicitate de piața muncii. Din
această perspectivă, universitatea noastră adoptă și dezvoltă o atitudine antreprenorială, în
concordanță cu misiunea și viziunea asumate.
Astfel, în anul 2019, ASE a urmărit consolidarea și încheierea unor acorduri strategice cu
mediul economico-social care să aibă următoarele direcții esențiale: oferirea de programe de studii
adaptate nevoilor curente și de perspectivă ale companiilor, oferirea de stagii de practică anuale și
de alte programe de dezvoltare în carieră pentru studenți, desfășurarea de proiecte de cercetare
aplicativă și implementarea rezultatelor, organizarea unor evenimente de business comune.
Facultățile din cadrul ASE au participat la 96 de evenimente în cadrul rețelelor/asociațiilor
profesionale și al diverselor instituții (Anexa 16).
Participări la evenimente organizate în cadrul reţelelor/asociaţiilor profesionale
şi al diverselor instituţii
Tabelul 4.1
Nr. crt.
Facultatea
Nr. evenimente
1.
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
10
2.
Administrație şi Management Public
9
3.
Business și Turism
15
4.
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
5.
Contabilitate și Informatică de Gestiune
4
6.
Economie Agroalimentară şi a Mediului
4
7.
Economie Teoretică și Aplicată
17
8.
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
7
9.
Management
5
10.
Marketing
11
11.
Relații Economice Internaționale
12
Total
96
Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri

În anul 2019, ASE s-a afiliat la următoarele reţele/asociaţii profesionale: Camera de
Comerț și Industrie a Municipiului București; ASPEN Institute Romania; The Free Market
Roadshow.
Au fost încheiate 88 de parteneriate cu societăți comerciale, asociații sau instituții din
România, dintre obiectivele mai importante ale parteneriatelor putând fi menționate
următoarele:
- organizarea de programe destinate studenților ASE cu scopul informării, educării și
sprijinirii acestora în cadrul carierei profesionale;
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- obținerea de locuri de practică pentru studenții ASE;
- obținerea de burse private și premii pentru studenții ASE;
- crearea cadrului pentru inițierea de proiecte comune și/sau valorificarea rezultatelor
cercetării;
- participarea specialiștilor la cursuri și conferințe organizate de facultăți.
Din cele 91 de acorduri de parteneriat și afilieri încheiate, facultățile au inițiat 80 de
acorduri, aşa cum rezultă şi din tabelul 4.2.
Numărul parteneriatelor încheiate de către facultăți
Tabelul 4.2
Nr.
crt.
1.

Facultatea
Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine

Nr.
parteneriate
1

2.

Administrație și Management
Public

14

3.

Business și Turism

36

4.

Cibernetică, Statistică
și Informatică Economică

6

5.
6.
7.

Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Economie Agroalimentară
și a Mediului
Economie Teoretică și Aplicată

Companii
BearingPoint
- 3 parteneriate prelungite până la sfârșitul anului
2020: Biblioteca Centrală Universitară Carol I,
Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul
Național de Istorie Naturală Grigore Antipa)
- 11 parteneriate noi: Muzeul Național Cotroceni,
Asociația Pachamama România, Asociația
Ecotic, Asociația Momentul Critic, Asociația
Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă
– Agenda 21, Camera Deputaților, Birou
Parlamentar – Deputat Gabriel Petrea, Centrul
Pentru Tineret al Municipiului București,
Primăria Municipiului București, Great People
Inside, Inspectoratul Școlar al Municipiului
București, Muzeul Municipiului București,
Fundația World Skills Romania (WSRO).
Radisson Blue Hotel Bucharest, Anat, Horeca,
Asociația Degustătorilor Autorizați din România,
Asociaţia de Ecoturism din România, Travelport
Romania Services, Rompetrol, Unilever, Ey
Romania, S.C. Mega Image S.R.L., Paralela 45, Ibis,
Hilton, Airlog, Ajtr, Fijet, Skal, Sc Bit Soft Srl, Sc
Global Compass Ro SRL (G2 Travel), Asociația
Ghizii României, S.C. Europa Travel Specialist SRL,
Veeam Software, Pierre Consulting, Profiles Global
Test, FIHR, Booking Com, Continental Hotels,
Paralela 45, Certind, Travelle, Valdor SRL, Premier
Palace Spa Hotel, Paloma Turs, Mc Donald’s, Avp
Services Gva, Consiliul Județean Dâmbovița
Hana Institute of Technology, Bigdata & AI Lab,
Lenovo SUA, System Management Software
Development, Ericsson, Adobe Romania

2
3

8.

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

2

9.

Management

1

OTP Bank, PwC și Hewlett Packard Enterprise
COFACE Romania Credit Management Services
SRL & Asociația Utilizatorilor Independenți
de Servicii Financiare (AURSF);
Consiliul Județean Neamț pentru eficientizarea
activității CT Piatra Neamț
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Nr.
crt.

Facultatea

Nr.
parteneriate

10. Marketing

3

11. Relații Economice Internaționale

12

Total

Companii
Asociația Municipală de Atletism București, având
ca scop organizarea evenimentului ASE Student
Run 2019, în data de 6 aprilie 2019
IAA România – International Advertising
Association și Uniunea Agențiilor de Publicitate
din România
Prelungirea tuturor acordurilor de parteneriat cu
Ambasadele SUA, Egipt, Kuweit, Norvegia,
Suedia, Turcia, Centrul Cultural European
Româno – PanArab, Institutul Român de Studii
Euro-Asiatice, Asociația Centrul de Prevenire a
Conflictelor și Early Warning (CPCEW), Ursus
Breweries SA și compania DB Schenker
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Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri

La nivelul ASE au fost organizate 40 de evenimente, iar facultățile din cadrul ASE au
organizat la rândul lor 132 de evenimente cu reprezentanți ai mediului de afaceri și social în
care au fost abordate probleme legate de practica studenților, conținutul programelor analitice,
dezvoltarea rețelelor socio-profesionale atât în beneficiul studentului, dar și al mediului
academic.
Evenimente organizate în cadrul facultăților cu implicarea mediului socio-economic
Tabelul 4.3
Nr. crt.
Facultatea
Nr. evenimente
1.
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
26
2.
Administraţie şi Management Public
8
3.
Business și Turism
6
4.
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
7
5.
Contabilitate și Informatică de Gestiune
4
6.
Economie Agroalimentară şi a Mediului
1
7.
Economie Teoretică și Aplicată
7
8.
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
24
9.
Management
12
10.
Marketing
19
11.
Relații Economice Internaționale
18
Total
132
Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri

Mai multe detalii cu privire la aceste evenimente sunt disponibile în Anexa 17.
În vederea susținerii unor proiecte de către ASE, în anul 2019 au fost atrase sponsorizări
și donații care însumează 326.937 lei. Suplimentar au fost atrase sponsorizări care au contribuit
la organizarea evenimentelor legate de ASE 106, a celei de-a treia ediției a Galei Excelenței și
a altora similare prin Fundația ASE – 716.834 lei.
În decursul anului 2019 au fost realizate o serie de investiții finanțate de către mediul de
afaceri, dintre care amintim:
- Reamenajarea Amfiteatrului I de către BCR;
- Reamenajarea și dotarea cu tehnică modernă a Amfiteatrului 2104 de către Deloitte;
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- Dotarea laboratorului 4008 cu 25 de laptopuri donate de către E&Y;
- Dotarea laboratoarelor 4103 & 4203 cu câte 25 de laptopuri donate de către OMV
Petrom prin Asociația Ateliere fără Frontiere;
- Reamenajarea sălii 2209 prin extindere, realizarea infrastructurii electrice și de
comunicații astfel încât aceasta a fost dată în folosință ca laborator IT. Tehnica de
calcul, constând în 20 de calculatoare, a fost achiziționată din fondurile proiectului
Sistem inteligent pentru realizarea ofertelor pe piata angro de energie electrică
(SMARTRADE);
- Reamenajarea, extinderea și dotarea sălii 2316 cu 20 de calculatoare, active de rețea,
videoproiector, AC și mobilier printr-un acord de sponsorizare cu firma Microsoft
România;
- Modernizarea sălilor 2211 și 2212 constituindu-se în două laboratoare IT pentru
Inteligență Artificială, din fondurile proiectului Creșterea capacității de cercetare în
domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară
(CERTRAN).
În anul 2019, ASE a realizat o serie de studii, articole și comunicări științifice în
parteneriat, după cum urmează:
- Facultatea de Management: studiul Starea de sănătate a managementului din
România, lansat în noiembrie 2019, realizat împreună cu Consiliul Național al Întreprinderilor
Private Mici și Mijlocii;
- Facultatea de Business și Turism: Strategia de dezvoltare și promovare turistică
a județului Dâmbovița – beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița;
- Facultatea de Relații Economice Internaționale în colaborare cu APET (Asociația
Profesională a Emitenților de Tichete de Valoare din România: Studiu cu privire la impactul
economic al tichetelor de valoare pe cazul României;
- Facultatea de Relații Economice Internaționale pentru producătorii de tutun din
România: Studiu cu privire la impactul economic al noilor măsuri legislative din industrie
asupra dezvoltării sectorului și economiei în ansamblu;
- Facultatea de Relații Economice Internaționale pentru ASPES România și FPPG
România: Studiu cu privire la rolul industriei de petrol și gaze la relansarea economiei
românești.
De asemenea, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, prin
Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară (AEEF), a realizat o serie de
studii, publicate pe platforma http://daeef.ase.ro/cercetare și http://webfin.ro:
- AEEF #0121 și #1102 Cultivarea strugurilor și fabricarea vinului, Ion ANGHEL,
Petru ȘTEFEA, Colecția „Radiografia economiei Românești”, 08.05.2019.
- AEEF #62 Servicii în tehnologia informației, Ion ANGHEL, Vasile ROBU, Costin
CIORA, Colecția „Radiografia economiei Românești”, 11.05.2019.
- AEEF #69 Servicii de contabilitate, Ion ANGHEL, Colecția „Radiografia
economiei Românești”, 18.02.2019.
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-

AEEF #56 Restaurante și alte facilități de alimentație publică, Mihaela OANCEANEGESCU, Ion ANGHEL, Colecția „Radiografia economiei Românești”,
15.10.2019.
În cadrul programelor de masterat din ASE au fost invitați profesioniști/specialiști în
vederea transmiterii informațiilor de actualitate din mediul economico-social, corespunzător
domeniului din care face parte programul. Există și o serie de programe de masterat derulate în
parteneriat cu mediul de afaceri, în cadrul următoarelor facultăți:
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
- Programul de masterat Business Sevices, în parteneriat cu mediul de afaceri;
- Programul de masterat Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) – ACCA;
- Analiză financiară și evaluare în colaborare cu ANEVAR.
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
- Masteratul de Securitate Informatică este organizat de Facultatea de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică în colaborare cu Academia Tehnică Militară
din București.
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
- Finanțe corporative (Generali România Asigurare Reasigurare SA – Acord
nr. 4361/11.05.2015; Allianz Managed Operations & Services SE Munchen –
Acord nr. 194/23.09.2015);
- Fiscalitate (Ernst&Young Service SRL – Acord nr. 341/19.12.2013; Camera
Consultanților Fiscali – Acord nr. 575/08.02.2013; Pricewaterhousecoopers Tax
Advisors&Accountants SRL – Acord nr. 52/28.01.2013);
- Management financiar şi investiţii (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați
din România – Acord nr. 1468/13.12.2018);
- Tehnici actuariale (Fundația Institutul de Studii Financiare ‒ Acord nr. 2708/
14.12.2015);
- Finanțe aplicate (în limba engleză) (Master of Applied Finance) (Autoritatea de
Supraveghere Financiară – Acord nr. 234/28.03.2018).
4.2 Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat (2019)
Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat (FSDE) s-a născut din dorința de
a pune la aceeași masă a dezbaterilor trei actori importanți ai economiei românești: mediul
academic, cel de afaceri și instituțiile publice. Acțiunea comună a acestor actori se concentrează
pe identificarea problemelor cu care se confruntă economia țării noastre (și nu numai) și pe
fundamentarea științifică a soluțiilor care să contribuie la rezolvarea acestor probleme.
Scopul proiectului este de a genera sinergia dintre mediul academic, sectorul de afaceri
și instituțiile statului, proces în cadrul căruia se urmărește și participarea activă a studenților,
pentru a-i ajuta să devină actori principali pe piața muncii.
Printre obiectivele forumului se numără dezvoltarea relațiilor dintre membrii
comunității ASE și reprezentanții guvernului pentru crearea unui context de colaborare eficient
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între cele două instituții, interconectarea specialiștilor din diferite domenii, pentru a dezvolta
strategii guvernamentale și de business și a informa studenții cu privire la mediul economic și
politic, pentru a-i provoca la o participare activă în cadrul dezbaterilor. Proiectul reprezintă o
platformă de învățare non-formală pentru studenții participanți, precum și o oportunitate de
networking.
În cadrul evenimentului, fiecare facultate a Academiei de Studii Economice din
București a susținut o serie de dezbateri organizate pe domenii de studiu și cercetare, cu
următoarele teme: „Piața de capital din România – perspective și provocări” (Facultatea de
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori); „Provocările antreprenoriatului în mediul de
afaceri din România” și „Business Angel: opțiune, oportunitate, obligație” (Facultatea de
Management); „Transformarea digitală: provocări pentru afaceri internaționale” (Facultatea de
Relații Economice Internaționale); „Securitatea energetică a Mării Negre” (Facultatea de
Administrație și Management Public); „Carieră în Business și Turism” (Facultatea de Business
și Turism); „Tendințe și orientări în contabilitate și audit” și „Relația dintre oferta
învățământului contabil și cerințele mediului de afaceri” (Facultatea de Contabilitate și
Informatică de Gestiune); A cincea ediție a Simpozionului de Economie, cu tema:
„Perspectivele economiei digitale în România”, realizat în colaborare cu Marea Loja Națională
din România, cu sprijinul Breslei Economiștilor, în contextul parteneriatului dintre MLNR și
mediul academic și universitar; „Antreprenoriatul durabil: Viitorul” (Facultatea de Marketing);
„Convergența economică în Uniunea Europeană în contextul Brexit-ului și al altor provocări”
(Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată); „Noi modele economice în sănătate în
contextul evoluției medicinei computaționale” (Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică); „Internaționalizarea capitalului românesc” (Centrul de Excelență în
Comerț Exterior); „Performanța pe filierele agroalimentare” (Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului).
La dezbaterile din cadrul acestei ediții a Forumului, participanții au beneficiat de
schimburi de informații și bune practici din partea unor miniștri și demnitari de rang înalt,
oameni de afaceri, reprezentanți ai unor organizații profesionale de prestigiu, alte personalități,
printre care: Alexandru Petrescu – Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prof.
univ. dr. Leonardo Badea – Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Lucian
Claudiu Anghel – Președinte Bursei de Valori București și CEO BCR Banca pentru Locuințe,
Mihai Daraban – Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, invitați străini, cadre
didactice, specialiști şi studenți de la toate facultățile ASE.
4.3 Consiliul Consultativ al ASE
ASE București se bucură de o foarte bună reputație în rândul angajatorilor din România,
fapt care se datorează absolvenților ASE și strânsei colaborări dintre ASE București și
reprezentanții mediului economico-social. Consiliile consultative urmăresc consolidarea și
dezvoltarea acestor relații. În anul 2019 au fost organizate două întâlniri ale Consiliului
Consultativ al Academiei de Studii Economice din București. Componența Consiliului
Consultativ este prezentată în Anexa 18.
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În data de 24.07.2019 a avut loc prima întâlnire a Consiliului Consultativ al ASE, la care
au participat, alături de membrii CA, din partea mediului de afaceri și de cercetare: Ionuț Simion
(PwC – România), Mariana Gheorghe (Petrom), Radu Merica (Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană), Lucian Albu (Institutul de Prognoză Economică), Andreia Stanciu (ACCA
Europa Centrală), Leonardo Badea (ASF), Mihai Busuioc (Curtea de Conturi a României),
Florin Pogonaru (Asociația Oamenilor de Afaceri din România).
Dezbaterile din cadrul întâlnirii au fost axate, în principal, pe consolidarea relației cu
mediul de afaceri, prin dezvoltarea unor proiecte educaționale și de cercetare comune, pe teme
de actualitate și de interes care să ofere soluții la problemele ce apar în economia românească.
De asemenea, un alt aspect important abordat se referă la analiza evoluțiilor de pe piața
muncii, în contextul digitalizării economiei și al necesității adaptării și modernizării conținutul
curricular, în concordanță cu cerințele angajatorilor pe termen mediu și lung.
Discuțiile au avut în vedere și poziția ASE în clasamentele universitare, creșterea
vizibilității internaționale prin sporirea calității resursei umane și materiale, susținerea și axarea
activității de cercetare pe temele propuse de către partenerii din mediul de afaceri. Sprijinul
oferit de partenerii din mediul de afaceri se reflectă și în modernizarea și dotarea infrastructurii
de învățământ și cercetare din cadrul universității, având ca rezultat o atractivitate sporită a
universității în preferințele candidaților.
În perioada 24-26 octombrie 2019 s-a desfășurat Reuniunea de Iarnă a Consiliul
Consultativ al Academiei de Studii Economice din București. În cadrul acestei reuniuni s-a
finalizat Strategia de dezvoltare instituțională a Academiei de Studii Economice din București
pentru perioada 2020-2030.
Manifestarea a avut loc la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca”.
Membrii Consiliului de Administrație și ai Consiliului Consultativ au contribuit activ, cu
această ocazie, la Strategia ASE în cadrul mai multor întâlniri de lucru.
Prin consiliile consultative stabilite pentru fiecare facultate – în plus față de Consiliul
Consultativ al ASE – se vizează și interconectarea constantă cu cerințele de pe piața forței de
muncă din perspectiva celor mai importanți angajatori, în relație directă cu specializările
aferente la nivelul fiecărei facultăți. Facultățile au organizat, în anul 2019, câte două întâlniri
cu propriile consilii consultative.
4.4 Societatea Antreprenorială Studențească (SAS)
În anul 2019, activitățile realizate de Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) au
vizat creșterea interesului și a gradului de cunoaștere privind beneficiile antreprenoriatului în
rândul studenților ASE, realizarea de cursuri/traininguri și activități de mentorat, precum și
dezvoltarea comunității studenților antreprenori din universitate. În acest an a fost câștigat și
implementat un proiect cu finanţare CNFIS din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) și
cofinanțare ASE în valoare de 192.625 lei care a contribuit la îndeplinirea rezultatelor
prezentate în continuare.
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A fost organizată cea de-a treia ediție a Concursului de idei și planuri de afaceri GoBiz,
scopul concursului fiind de a identifica studenții ASE dornici de a-și iniția propria afacere și de
a sprijini, prin mentorat și incubare, cele mai bune idei.
Pe parcursul acestui an a fost redactat un material informativ intitulat „Ghid pentru
dezvoltarea afacerii” în care au fost descriși pașii de urmat în realizarea unei afaceri și
modalitățile prin care activitățile desfășurate de SAS pot facilita acest demers. De asemenea a
fost realizat un studiu intern privind interesul studenților ASE pentru antreprenoriat, măsurarea
eficienței activităților SAS și propunerea de direcții viitoare de dezvoltare.
Prin activitățile organizate SAS a avut în vederea dezvoltarea unei comunități de
studenți interesați de activitățile de antreprenoriat din universitate. Astfel, pe parcursul acestui
an, 180 de studenți și-au exprimat dorința de a fi informați și a participa la activitățile
desfășurate de SAS ASE. Dintre aceștia 20 au deja propria afacere, 56 și-au exprimat intenția
de a-și deschide o afacere în perioada următoare și 104 sunt interesați de antreprenoriat.
În cadrul Academiei de Studii Economice din București au fost implementate în
perioada de programare 2007-2013 un număr de trei proiecte aferente call-ului 176 România
Start-up, astfel:
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale studenților
și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr crescut de afaceri – BizStart
ID 150298, perioada de implementare 10 luni (06.02.2015 - 31.12.2015), valoare
totală 8.517.430 lei, manager: Prof. univ. dr. Mihai Cristian Orzan;
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale pentru a
genera un număr crescut de afaceri – NewBiz ID 150300, perioada de implementare
10 luni (06.02.2015 - 31.12.2015), valoare totală 8.496.180 lei, manager: Prof. univ.
dr. Gheorghe Orzan.
 FII TARE! Tineri Antreprenori Responsabili ID 150673, perioada de implementare
10 luni (06.02.2015 - 31.12.2015), valoare totală 8.122.917 lei, manager: Prof. univ.
dr. Mihaela Cornelia Dan.
Proiectele au avut ca obiect principal dezvoltarea competențelor antreprenoriale și
manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători în vederea îmbunătățirii performanței
și formării profesionale actuale, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial și pentru a genera un
număr crescut de afaceri. Conform indicatorilor asumați, proiectele au realizat indicatorul
privind cei 10% din grupul țintă care și-au înființat propria afacere.
Firmele câștigătoare acoperă domenii vaste de aplicabilitate și în concordanță cu
obiectivele specifice ale call-ului. Totodată, dintre cei 41 de câștigători din cadrul proiectului
ID 150300, peste 50% dintre aceștia (un număr de 22) sunt studenți și/sau absolvenți ai ASE,
aria de desfășurare a acestui proiect fiind regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia. În
cadrul proiectului ID 150298 firmele câștigătoare au respectat prevederile contractuale, însă
printre cei 40 de câștigători nu se numără studenți/absolvenți ASE. Proiectul NewBiz s-a
desfășurat în Regiunile Vest și Nord-Vest (Ardeal) și a avut 25 de studenți de la UBB Cluj și
UV Timișoara. De asemenea, în cadrul celui de-al treilea proiect ID 150673, din totalul celor
35 de firme câștigătoare, 8 dintre acestea aparțin studenților/absolvenților ASE.
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În cadrul ASE se află în prezent în implementare două proiecte aferente programului
POCU Start-up, proiecte de antreprenoriat, astfel:
 Creșterea ocupării în regiunea Sud - Muntenia prin dezvoltarea formării antreprenoriale,
sprijinirea implementării de noi afaceri și a angajării pe cont propriu, în spiritul
dezvoltării durabile și inovării sociale – BizPro ID 105308, perioada de implementare
36 luni (09.01.2018 - 09.01.2021), valoare aferentă ASE 14.006.063,89 lei,
manager: Prof. univ. dr. Gheorghe Orzan;
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor întreprinzători, susţinerea
angajării durabile și a antreprenoriatului social în cadrul regiunii Sud-Est –
SE-Social-Biz ID 105333, perioada de implementare 36 luni (17.01.2018 16.01.2021), valoare aferentă ASE 13.372.146,27 lei, manager: Conf. univ. dr.
Georgiana Cioană.
S-au derulat concursurile de planuri de afaceri, cu finalizare în luna decembrie 2018, a
urmat evaluarea planurilor de afaceri și selectarea celor 60 de planuri care vor beneficia de
subvenția acordată prin proiect. Ulterior se vor efectua plățile prin schema de minimis în cele
două tranșe specificate în contractul de finanțare, aceasta fiind acțiunea cu cea mai mare valoare
în aceste proiecte. La momentul prezent, cei 60 viitori antreprenori cu noi competențe și abilități
în demararea și gestionarea eficientă a unor afaceri beneficiază de asistență și consiliere în
dezvoltarea afacerii.
Ca urmare a analizei efectuate în urma câștigării planurilor de afaceri, în cadrul
proiectului POCU 105308, firmele acoperă domenii vaste de aplicabilitate și în concordanță cu
obiectivele specifice ale call-ului prezent. Dintre cei 60 de câștigători, 26 sunt studenți și/sau
absolvenți ai ASE. De asemenea, în cadrul proiectului POCU 105333, firmele câștigătoare
respectă prevederile contractuale, însă la nivelul acestui proiect numărul studenților/
absolvenților ASE este de doar 7 din 60 de aplicanți.
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Capitolul V
RESURSE UMANE

5.1 Structura de personal
Abordarea strategiilor și politica de resurse umane din ASE sunt fundamentate pe
capacitatea intelectuală, convingerile şi calitatea angajaților universității noastre. Resursa
umană din ASE este calificată, adecvat încadrată pe funcții şi îşi desfăşoară activităţile în
vederea atingerii obiectivelor universității, dintre care cel mai important este menţinerea rolului
de lider al învăţământului economic la nivel naţional şi regional.
Structura personalului angajat la ASE se prezintă, la 31.12.2019, conform datelor din
tabelul 5.1.
Structura personalului angajat la ASE la 31.12.2019
Tabelul 5.1
Nr.
crt.

Posturi
normate

Posturi
ocupate

Posturi
vacante

Grad de ocupare
(%)

1. Didactic

1402

764

638

54%

2. Didactic auxiliar
3. Nedidactic
Total ASE

637
367
2406

443
254
1461

194
113
945

70%
69%
61%

Categorii de personal

Sursa: Direcția Resurse Umane

5.1.1 Personal didactic
Conform datelor prezentate în tabelul 5.1, la 31.12.2019, în cadrul ASE, personalul
didactic titular sau în prelungire a fost de 764 de cadre didactice, din care personalul didactic
cu contract de muncă pe perioadă determinată ‒ 29 de cadre didactice.
Personalul didactic, la 31.12.2019, era compus din 764 de cadre didactice titulare cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau în prelungire conform Legii 1/2011, din care
3 cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, ocupând funcţii de asistenţi.
Evoluţia personalului didactic auxiliar şi nedidactic a înregistrat o creștere cu 4%, de la
670 persoane, la 31.12.2018, la 697 persoane, la 31.12.2019. Complexitatea activităţilor
administrative, în condiţiile modificării permanente a legislaţiei din domeniu, a evidenţiat
necesitatea structurii administrative adecvate. La momentul actual, personalul didactic, didactic
auxiliar și nedidactic, atât numeric, dar mai ales calitativ, asigură suportul logistic pentru
desfășurarea în bune condiții a activităților didactice şi predictibilitate pentru dezvoltarea
universității noastre.
În ASE există 24 de departamente didactice afiliate celor 12 facultăți și, respectiv,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al ASE Bucureşti. Structura posturilor
didactice pe facultăți se prezintă conform datelor din tabelul 5.2.
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Structura posturilor didactice pe facultăți la 31.12.2019
Tabelul 5.2
Nr.
crt.

Ocupate

Pondere
posturi
ocupate

Vacante

Pondere
posturi
vacante

Total
posturi
normate

1 Facultatea de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine
2 Facultatea de Administrație
și Management Public
3 Bucharest Business School

27

50%

27

50%

54

21

39%

33

61%

54

0

0%

10

100%

10

4 Facultatea de Business şi Turism

52

58%

37

42%

89

5 Facultatea de Cibernetică, Statistică
şi Informatică Economică
6 Facultatea de Contabilitate şi Informatică
de Gestiune
7 Facultatea de Economie Agroalimentară
şi a Mediului
8 Facultatea de Economie Teoretică şi
Aplicată
9 Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci
şi Burse de Valori
1 Facultatea de Management

131

51%

125

49%

256

142

66%

72

34%

214

42

45%

51

55%

93

52

61%

33

39%

85

76

70%

32

30%

108

64

47%

72

53%

136

1 Facultatea de Marketing

39

37%

67

63%

106

12Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale
1 Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
Total

109

62%

66

38%

175

9

41%

13

59%

22

764

54%

638

46%

1402

Structura

Sursa: Direcția Resurse Umane

Analiza structurii posturilor didactice la nivelul ASE relevă faptul că trei facultăţi au
382 de posturi ocupate, în total, la data de 31.12.2019, ceea ce înseamnă o pondere de 50% din
totalul posturilor ocupate la nivel de universitate şi o pondere de aproximativ 27% din totalul
celor normate. Aceste facultăți sunt următoarele: Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică (cu 131 posturi ocupate), Contabilitate şi Informatică de Gestiune (cu 142 posturi
ocupate) și Relaţii Economice Internaţionale (cu 109 posturi ocupate).
Structura posturilor ocupate pe grade didactice nu corespunde unei „piramide
sustenabile a posturilor didactice”, aceasta fiind dezechilibrată, în condițiile în care ponderea
cea mai mică a cadrelor didactice este la baza piramidei, fiind de numai 10% din totalul
posturilor ocupate în ASE pentru gradul didactic de asistent (același procent de 10% se
înregistra și la 31.12.2018), iar ponderea cea mai mare o dețin cadrele didactice cu gradul de
conferențiar, cu 34% din totalul posturilor ocupate în ASE, așa cum se constată din datele
tabelului 5.3.
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Structura posturilor ocupate pe grade didactice la 31.12.2019
Tabelul 5.3

1.

Profesor universitar

Posturi ocupate
Nr.
Pondere
244
32%

2.

Conferențiar universitar

256

34%

21

3%

277

20%

3.

Lector universitar

187

24%

471

74%

658

47%

4.

Asistent universitar

77

10%

126

20%

203

14%

764

100%

638

100%

1402

100%

Nr.
crt.

Grade didactice

Total

Posturi vacante
Nr.
Pondere
20
3%

Nr.
264

Total
Pondere
19%

Sursa: Direcția Resurse Umane

Preocupați în permanență de recunoașterea rezultatelor obținute de personalul didactic
în activitatea de cercetare şi de învățământ, dar şi de atragerea în învățământul superior
economic a celor care îndeplinesc criteriile de evaluare ale ASE, în anul 2019 au fost organizate
două sesiuni de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Structura celor 65 de
posturi scoase la concurs a fost următoarea:
 profesor – 10 posturi;
 conferențiar – 8 posturi;
 lector – 24 posturi;
 asistent – 23 posturi.
În urma concursurilor derulate, 30 de posturi au fost ocupate de cadre didactice din
structura internă, 22 de persoane au fost nou angajate drept cadre didactice titulare, iar 13
posturi nu au fost ocupate. Structura cadrelor didactice din ASE se prezintă după cum urmează:
 10 persoane au fost promovate pe posturile de profesor universitar;
 6 persoane au fost promovate pe posturile de conferențiar universitar;
 14 persoane au fost promovate pe posturile de lector universitar.
Structura cadrelor didactice titulare care au fost nou angajate este următoarea:
 2 persoane au fost angajate pe postul de conferențiar universitar;
 5 persoane au fost angajate pe postul de lector universitar;
 15 persoane au fost angajate pe postul de asistent universitar.
Comparativ cu anul 2018, structura posturilor didactice, precum şi gradul de ocupare a
acestora s-au modificat, astfel că numărul total de posturi didactice a crescut cu 54 posturi,
ajungând la 1402 posturi, din care 764 sunt cadre didactice titulare. Gradul de ocupare a
posturilor a ajuns la 54 % în anul 2019, în scădere față de 56%, cât era la 31.12.2018.
Majoritatea posturilor didactice vacante au fost ocupate în sistem plata cu ora, cu prioritate de
către personalul didactic propriu, personalul pensionat şi de către doctoranzii ASE.
În ceea ce privește conducătorii de doctorat, la data de 01.01.2020, în ASE, activau 206
conducători de doctorat, repartizați pe școli doctorale conform tabelului 5.4.
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Numărul conducătorilor de doctorat
Tabelul 5.4
Nr. crt.

Școala doctorală

Conducători de doctorat

1

Administrarea afacerilor

18

2

Cibernetică și statistică economică

23

3

Contabilitate

31

4

Economie I

13

5

Economie II

13

6

Economie și afaceri internaționale

18

7

Finanțe

20

8

Informatică economică

20

9

Management

27

10

Marketing

17

11

Drept

6
Total

206

Sursa: Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

5.1.2 Personal administrativ (didactic auxiliar şi nedidactic)
Conform structurii organizatorice a ASE și statului de funcții pentru personalul
administrativ din ASE, gradul de ocupare a posturilor, la 31 decembrie 2019, este cel prezentat
în tabelul 5.5.
Situația privind gradul de ocupare a posturilor administrative la 31 decembrie 2019

Nr.
crt.

Denumirea departamentului
administrativ

Posturi ocupate

Posturi vacante

Nr.

Nr.

Pondere

Pondere

Tabelul 5.5
Total posturi
normate
Nr.

Pondere

1.

Secretariat Senat

1

100%

0

100%

1

100%

2.

Biroul Managementul Calității și CIM

2

40,00%

3

60,00%

5

100%

3.

Biroul Audit Intern

3

60,00%

2

40,00%

5

100%

4.

7

43,75%

9

56,25%

16

100%

5.

Direcția Juridică şi Contencios
Administrativ
Biroul Corpul de Control

3

60,00%

2

40,00%

5

100%

6.

Societatea Antreprenorială Studențească

1

33,33%

2

66,67%

3

100%

7.

4

33,33%

8

66,67%

12

100%

8.

Centrul de Consiliere şi Orientare
în Carieră
Cabinet Rector

13

92,86%

1

7,14%

14

100%

9.

Biroul Statistică, Analize şi Strategii

2

40,00%

3

60,00%

5

100%

10.

4

57,14%

3

42,86%

7

100%

11.

Biroul pentru Situații de Urgență,
Securitate și Sănătate în Muncă
Birou Relații cu Publicul

5

100,00%

0

0,00%

5

100%

12.

Serviciul Marketing și Comunicare

6

66,67%

3

33,33%

9

100%
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Nr.
crt.

Denumirea departamentului
administrativ

Posturi ocupate

Posturi vacante

Nr.

Pondere

Nr.

Pondere

Total posturi
normate
Nr.

Pondere

13.

Director General Administrativ

2

100,00%

0

0,00%

2

100%

14.

Direcția Bibliotecă

51

68,92%

23

31,08%

74

100%

15.

20

71,43%

8

28,57%

28

100%

5

55,56%

4

44,44%

9

100%

17.

Direcția Managementul Cercetării
şi Inovării și Editura
Serviciul Implementare Programe
cu Finanțare Nerambursabilă
Direcția Economică

51

71,83%

20

28,17%

71

100%

18.

Direcția Achiziții Publice

22

78,57%

6

21,43%

28

100%

16.

19.

Direcția Resurse Umane

22

75,86%

7

24,14%

29

100%

20.

32

69,57%

14

30,43%

46

100%

21.

Direcția Tehnologia Informației
și Comunicații
Direcția Tehnică Investiții

77

82,80%

16

17,20%

93

100%

22.

Direcția Administrativă

82

55,41%

66

44,59%

148

100%

23.

Direcția Socială

120

80,54%

29

19,46%

149

100%

24.

Arhivă

8

57,14%

6

42,86%

14

100%

25.

Direcția Relații Internaționale

12

60,00%

8

40,00%

20

100%

26.

3

25,00%

9

75,00%

12

100%

27.

Direcția Relații cu Mediul Economic –
Social
Secretariatul General

19

65,52%

10

34,48%

29

100%

28.

DPPD

3

75,00%

1

25,00%

4

100%

29.

CSUD

4

66,67%

2

33,33%

6

100%

30.

Facultăți și departamente didactice

113

72,44%

43

27,56%

156

100%

308

30,65%

1005

100%

Total

697

69,35%

Sursa: Direcția Resurse Umane

Structura posturilor ocupate, pe funcții, la nivelul personalului didactic auxiliar și
nedidactic, oferă o bună perspectivă asupra acțiunilor și activităților pe care aceste categorii de
personal le desfășoară pentru susținerea procesului de învățământ și de cercetare din ASE (vezi
tabelul 5.6).
Structura posturilor ocupate, pe funcții, la nivelul personalului didactic auxiliar și nedidactic
Tabelul 5.6
Total posturi
Posturi ocupate
Posturi vacante
Nr.
normate
Funcția
crt.
Nr.
Pondere
Nr. Pondere
Nr.
Pondere
1. Director General Administrativ
1
100%
0
0%
1
100%
2. Director

14

93,33%

1

6,67%

15

100%

3. Secretar șef universitate

1

100%

0

0%

1

100%

4. Șef Serviciu

19

95,00%

1

5,00%

20

100%

5. Șef Birou

22

91,67%

2

8,33%

24

100%

6. Secretar șef facultate/adjunct

12

92,31%

1

7,69%

13

100%

7. Administrator financiar

91

81,25%

21

18,75%

112

100%

8. Consilier juridic, consilier

10

55,56%

8

44,44%

18

100%
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Posturi ocupate

Posturi vacante

Nr.
88

Pondere
72,13%

Nr.
34

Pondere
27,87%

Total posturi
normate
Nr.
Pondere
122
100%

24

88,89%

3

11,11%

27

100%

11. Informatician

9

47,37%

10

52,63%

19

100%

12. Tehnician, contabil

29

76,32%

9

23,68%

38

100%

13. Laborant, pedagog

7

53,85%

6

46,15%

13

100%

14. Bibliotecar, redactor

56

71,79%

22

28,21%

78

100%

15. Analist, programator, inginer sistem

26

63,41%

15

36,59%

41

100%

16. Operator, controlor date

3

60,00%

2

40,00%

5

100%

17. Inginer, economist, referent specialitate

30

32,61%

62

67,39%

92

100%

18. Subinginer
19. Cercetător științific, asistent
20. Psiholog, sociolog principal

2
0
3

100%
0%
37,50%

0
2
5

0%
100%
62,50%

2
2
8

100%
100%
100%

21. Secretar tehnic de redacție, tehnoredactor

9

64,29%

5

35,71%

14

100%

22. Muncitor calificat, șofer

114

89,06%

14

10,94%

128

100%

23. Portar, paznic, îngrijitor, pompier,
bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă,
bufetier
24. Magazioner, casier, curier, arhivar,
manipulant, merceolog, administrator ș.a.
Total

105

58,66%

74

41,34%

179

100%

22

66,67%

11

33,33%

33

100%

697

69,35%

308

30,65%

1005

100%

Nr.
crt.

Funcția

9. Secretar instituție / unitate
de învățământ I
10. Administrator patrimoniu

Sursa: Direcția Resurse Umane

Din analiza datelor prezentate în tabelul 5.6 rezultă că muncitorii calificați, şoferii,
portarii, paznicii, îngrijitorii, pompierii și bucătăresele reprezintă 219 persoane, având ponderea
cea mai mare în total personal didactic auxiliar și nedidactic (31,42%).
5.2 Pregătirea personalului
În baza procedurii operaţionale „CIM PO 218/2014 privind formarea şi perfecţionarea
profesională continuă a personalului”, în anul 2019 a fost elaborat „Planul anual de formare şi
perfecţionare profesională a personalului”, luând în considerare necesităţile de pregătire în
contextul evaluării anuale a angajaţilor şi a urmăririi evoluţiei carierei. La nivelul
managementului ASE există preocuparea ca toate categoriile de personal să aibă acces la
facilităţi şi forme de pregătire care să permită răspunsul adecvat la toate solicitările specifice
posturilor şi funcţiilor pe care aceştia activează. Având în vedere specificul activităţii
universității noastre (ca furnizor de servicii de educaţie şi învăţământ), s-a avut în vedere
posibilitatea pregătirii personalului propriu prin participarea la programele de tip cursuri
universitare şi postuniversitare, programe de mobilitate externă (de exemplu, Erasmus Plus),
precum şi la programe doctorale şi postdoctorale.
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O altă abordare pentru îmbunătățirea competențelor personalului a fost includerea
angajaților ASE într-un program de pregătire, respectiv asigurarea următoarelor forme de pregătire:
a) pregătire specializată, în funcţie de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea
personalul şi de funcţiile/posturile ocupate (cadre didactice, personal secretariat,
personal IT, personal juridic, muncitori calificaţi, tehnicieni, personal domeniul
financiar contabilitate, CFP, audit, personal salarizare/resurse umane, şoferi,
îngrijitori, bibliotecari, personal editură);
b) pregătire generală/transversală (birotică, comunicare, management, control intern
managerial, limbi străine).
Nivelul de competenţă al personalului constituie premisa obținerii performanţei la locul
de muncă, iar competenţa şi performanţa trebuie susţinute prin instrumente adecvate, care
includ tehnica de calcul, software-urile, instrumentele de management, metodele de lucru etc.
5.3 Evaluarea personalului
Pe întreg parcursul anului 2019 au fost evaluate 97 de cadre didactice având în vedere
Metodologia de evaluarea periodică a calității personalului didactic și de cercetare din ASE,
calificativele obținute fiind următoarele:
 Profesor universitar: 37 cadre didactice (toți cu calificativul „Foarte bine”);
 Conferențiar universitar: 33 cadre didactice (toți cu calificativul „Foarte bine”);
 Lector universitar: 26 cadre didactice (25 cu calificativul „Foarte bine” și unul cu
calificativul „Bine”);
 Asistent universitar: un cadru didactic (cu calificativul „Foarte bine”).
Procesul de evaluare a personalului administrativ s-a desfășurat în perioada ianuarie februarie 2019, conform Metodologiei ASE de evaluare anuală a performanţelor profesionale
individuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi procedurii operaţionale aferente,
84,66 % au obținut calificativul „Foarte bine”, 14,11 % au obținut calificativul „Bine”, 0,80 %
au obținut calificativul „Satisfăcător” (5 angajați) și 0,43 % au obținut calificativul
„Nesatisfăcător” (2 angajați).
5.4 Salarizarea personalului
În baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
începând cu luna ianuarie 2019, au fost aplicate creșteri salariale reprezentând o pătrime din
diferența dintre salariul prevăzut în Legea salarizării pentru anul 2022 și valoarea salariului de
încadrare din decembrie 2018.
Începând cu luna ianuarie 2019, salariul minim pe economie s-a majorat la 2.080 lei, iar
pentru persoanele cu studii superioare care au cel puțin un an vechime în domeniul studiilor
superioare la 2.350 lei. Indemnizația pentru titlul științific de doctor s-a menținut în plată, în
cuantum de 950 lei, la nivelul celei stabilite pentru luna decembrie 2018. Începând cu luna
ianuarie 2019, în baza Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
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publice, a fost acordată indemnizația de hrană în suma de 347 lei/lună, suma totală anuală fiind
echivalentă a două salarii minime pe economie, în cuantum de 4.160 lei.
În lunile iunie și august 2019 s-au acordat diferențe salariale aferente ultimei tranșe (a
V-a) din Sentința civilă nr. 9508/2011 rămasă definitivă, prin care s-a hotărât plata drepturilor
salariale neacordate rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, precum și diferențele salariale
din tranșele II și III acordate în baza sentinței nr. 5405/2016, rămasă definitivă privind acordarea
sporului de doctor. Efortul financiar cumulat s-a ridicat la 4.988.551 lei.
În lunile iulie, august și decembrie 2019 s-au acordat pentru personalul didactic și
didactic auxiliar diferențele salariale aferente tranșei a IV-a pentru perioada 2008-2011 conform
Legii nr. 85/2016, suma totală plătită fiind de 12.975.166 lei.
Media lunară a fondului de salarii în anul 2019, exceptând plata diferențelor salariale
aferente perioadelor anterioare, a fost de 12.686.543 lei, în creștere față de anul anterior cu
aproximativ 17%, ceea ce a determinat ca, în anul 2019, fondul total de salarii să ajungă la
152.238.516 lei, comparativ cu fondul de salarii de 129.493.047 lei, aferent anului 2018.
Aceasta s-a datorat, în mare măsură, efectuării plăţilor pentru diferențele salariale aferente
tranșei a IV-a pentru perioada 2008-2011, conform Legii nr. 85/2016 şi majorării salariilor de
bază cu 25% din diferența dintre salariile în vigoare în luna decembrie 2018 și salariile aferente
anului 2022, conform prevederilor Legii nr. 153/2017.
Suma totală alocată salariilor diferențiate, în anul 2019, a fost de 3.122.143 lei, față de
3.980.821 lei în anul 2018, adică o medie lunară de 260.179 lei în anul 2019, față de 331.735
lei, cât a fost în anul 2018, ceea ce înseamnă o scădere cu 21,57%.
5.5 Facilități pentru personalul universității
În anul 2019 s-au acordat vouchere de vacanță în valoare de 1.450 lei pentru fiecare
angajat, cheltuiala totală fiind de 2.045.950 lei. De asemenea, s-au acordat, în continuare,
facilități de cazare pentru cadrele didactice și personalul administrativ din ASE, prin acordarea
de locuri de cazare la tarife reduse la:
- Centrul de Perfecționare „Ion Gh. Roșca” Complex Predeal, 2800 de angajați din ASE
(au fost organizate 35 de conferințe, 6 team building-uri);
- Centrul de Perfecționare Profesională Covasna – 251 de persoane – din care 240
persoane din ASE și 11 persoane de la Universitatea „Ovidius” Constanța (au fost
organizate 2 team building-uri);
- Universitatea „Ovidius” din Constanța (74 persoane din ASE).
Acordarea de facilități privind plata taxelor şcolare pentru angajații ASE și reducerea
de taxe la înscriere pentru copiii acestora, în perioada de referinţă, a presupus un efort
substanţial din partea instituţiei. Un număr de 56 de cadre didactice și personal didactic auxiliar
din ASE au beneficiat de scutirea taxelor de școlarizare în anul 2019, la diferite programe de
studii, astfel:
˗ la programul de studii universitare de masterat Comunicare în limba engleză pentru
predare şi cercetare economică (EDURES), 19 de cadre didactice (7 persoane în
anul I și 12 persoane în anul II);
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˗ la programul de studii universitare de masterat MBA Româno-Canadian, un cadru
didactic;
˗ la programele de formare psihopedagogică, organizate în regim postuniversitar,
7 cadre didactice;
˗ la programele postdoctorale de cercetare avansată, 29 de cadre didactice titulare,
şi o persoană din categoria personalului didactic auxiliar.
5.6 Îmbunătățirea condițiilor de muncă
Din punctul de vedere al modernizării tehnicii de calcul, indicatorul anual asumat de
200 calculatoare pentru 2019 a fost depășit prin achiziționarea a 245 unități PC, împreună cu
două servere, în valoare totală de peste 1,8 milioane lei. Totodată, un lot de 38 imprimante,
6 multifuncționale, 2 copiatoare și 6 scanere a completat infrastructura hardware din ASE,
valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 330.500 lei. Capacitatea de stocare a fost extinsă
cu încă un server și un storage, valoarea acestora fiind de aproximativ 138.850 lei.
Au fost create de asemenea premisele dotărilor pe orizontul 2020-2024, fiind încheiat
deja un nou contract cadru pentru perioada 2020-2022. Datorită existenței unor resurse
financiare au fost deja achiziționate și pentru acest interval de timp alte 630 de calculatoare,
urmând a fi configurate și plasate în laboratoare. În parteneriat cu Deloitte România a fost
amenajat și dotat prin sponsorizare amfiteatrul 2104 cu videoproiector, sistem de sonorizare,
sistem de transmisiune video, sistem desktop, cu o valoare totală de aproximativ 130.000 Euro.
A fost dat în funcțiune cu sprijinul Microsoft România laboratorul de Inteligență
artificială cu facilități de stocare în cloud, resurse computaționale și acces la platforma de
inteligență artificială și machine learning. A fost amenajat cu resurse proprii și dotat cu 30 de
calculatoare laboratorul de Statistică aplicată și Data Science. Din punctul de vedere al
infrastructurii de rețea, în cursul anului 2019 au fost refăcute echipamentele Wi-Fi și de rețea
ieșite din garanție din imobilele „Ion N. Angelescu”, „Paul Bran”, „Mihai Eminescu” și din
spațiile de cazare Belvedere A2-A4. La finalizarea tuturor lucrărilor, imobilele Occidentului și
Predeal au fost dotate cu echipamente de rețea și echipamente Wi-Fi de ultimă generație, fiind
conectate integral la intranet-ase.ro.
În anul 2019 s-a continuat îmbunătățirea programelor de admitere în conformitate cu
modificarea criteriilor și redefinirea categoriilor de candidați. S-a configurat și testat pe
parcursul unei luni o soluție de backup pentru conexiunea la Internet, mediată de firma care
oferă și transferul de date până la cel mai apropiat punct RoEduNet (Reţeaua Naţională de
Informatică pentru Educaţie şi Cercetare). A demarat și funcționează în regim de pilotare o
aplicație pentru elaborarea și gestiunea orarului la nivelul ASE.
Se află în faza de finalizare și testare rescrierea în totalitate a aplicațiilor ce țin de
cazarea studenților în vederea integrării lor în sistemul informatic al ASE. A fost elaborată și
implementată platforma privind evidența cercetării din ASE pentru a răspunde multiplelor
formulare de raportare a activității de cercetare. A fost implementat, aproape în totalitate,
modulul EMSYS pentru Resurse Umane și s-a achiziționat software licențiat de specialitate
pentru compartimentele funcționale, Editura ASE și Tipografia ASE.
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În domeniul asigurării la risc fizic și monitorizare video s-a procedat la o evaluare a
necesităților urmată de achiziția unor sisteme tehnice de securitate compuse din sistem control
acces, sistem de supraveghere video cu circuit închis și sistem de detecție, semnalizare și
alarmare la efracție; au fost deja implementate 14 loturi din cele 17 scoase la licitație, conținând
camere video, servere de stocare date, senzori și sisteme automate de acces în unele laboratoare;
valoarea totală a achiziției este de peste 1.7 milioane lei.
5.7 Etica și deontologia profesională
Comisia de Etică și Deontologie Profesională (CEDP) și-a desfășurat activitatea potrivit
prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale
Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului de etică și deontologie
profesională universitară. Activitatea CEDP ASE este coordonată de Prof. univ. dr. Virginia
Mărăcine – președinte, Conf. univ. dr. Raluca Ignat – vicepreședinte (până în decembrie 2019),
Conf. univ. dr. Dragoș Bîgu – secretar. Componența actualei comisii a fost aprobată prin
Hotărârea Senatului ASE nr. 71/24.04.2016 și modificată prin Hotărârile Senatului nr.
201/14.12.2016, 180/26.09.2018 și 72/27.03.2019. În perioada de referință au fost elaborate
următoarele documente:
-

Raportul privind activitatea CEDP pentru anul 2018;
CEDP a furnizat în luna iulie 2019 conducerii ASE București (prin Biroului Relații cu
Publicul al ASE) un răspuns la solicitarea de informații nr. 191 din 03.07.2019 formulate
de către un jurnalist la Rise Project, solicitare ce viza informații privind o posibilă
analiză efectuată de către Comisiile de Etică ale ASE aflate în exercițiul funcțiunii în
mandatele 2008-2012 și 2012-2016, analiză privind activitățile desfășurate de către un
cadru didactic al ASE, activități care au făcut obiectul anchetei și condamnării sale
penale în dosarul manipulării Pieței de capital;
- „Chestionarul de Control Intern – CCI”, elaborat în cadrul misiunii de audit „Evaluarea
sistemului de prevenire a corupției” solicitată de către Ministerul Educației Naționale și
realizată de către Biroul de Audit Intern al ASE București și la care CEDP a participat.
Misiunea s-a finalizat prin elaborarea unui Raport de Audit la care CEDP a formulat
mai multe amendamente care nu au fost acceptate de către auditor;
- În perioada iulie - septembrie, CEDP a participat la misiunea de control a Biroului
Corpul de Control (BCC) al ASE, desfășurată în baza Deciziei Rectorului nr. 2765 din
03.07.2019, având ca obiectiv verificarea modalităţii de implementare a măsurilor
dispuse de către actuala Comisie de Etică în perioada 2016-prezent. Până în acest
moment, pentru conformitatea cu prevederile legislației în vigoare, ale Cartei ASE,
Codului de Etică și Regulamentului de funcționare al CEDP, CEDP a amendat două
variante de Raport al BCC, cea de a treia aflându-se în prezent în curs de analiză.
În perioada de referință, au fost recepționate, respectiv analizate un număr de opt sesizări
privind șapte posibile cazuri de încălcări ale eticii și/sau deontologiei profesionale:
- Din partea Consiliului Pentru Studiile Universitare de Doctorat al ASE (CSUD) CEDP
a primit o sesizare a Ministerului Educației Naționale privind suspiciunea de plagiat
asupra tezei unui fost doctorand al ASE. La soluționarea acesteia, CEDP a colaborat cu
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-

-

-

o comisie tehnică de specialitate. Analiza a fost finalizată cu confirmarea plagiatului și
CEDP a înaintat către CSUD, Rectoratul ASE, precum și către autorul tezei rezultatul
analizei.
Din partea Rectoratului ASE Comisia a primit solicitarea de a analiza un caz de
suspiciune de plagiat ca urmare a inițiativei IRAFPA privind un articol al unei foste
doctorande a ASE exmatriculată la începutul anului 2019. Inițiativa IRAFPA este
rezultatul sesizării adresate de către o absolventă a Universității din Sousse, Tunisia,
care a descoperit că peste 90% din textul unui articol publicat de către fosta doctorandă
a ASE București provine din traducerea lucrării sale de disertație. Comisia de Etică şi
Deontologie Profesională a ASE a procedat la analiza sesizării de suspiciune de plagiat
pe baza documentelor trimise de către IRAFPA, cu mențiunea că raportul final de caz
se va baza pe informațiile obținute de către Comisie. În acest moment încă se așteaptă
un răspuns de la biblioteca Universității din Sousse, în funcție de care raportul de caz
va fi finalizat.
CEDP a primit și a analizat două petiții referitoare la presupuse încălcări ale normelor
de etică universitară de către o doamnă cadru didactic al ASE la Facultatea de Business
și Turism, prin utilizarea unui limbaj ofensator și formularea de acuzații grave și
defăimătoare la adresa activității desfășurate de către doi membri ai corpului didactic al
ASE. La finalul analizei, Comisia a concluzionat că cele două sesizări sunt întemeiate,
faptele doamnei conferențiar intrând sub incidenţa art. 83 lit f) și g) din Carta ASE
București – Codul de Etică și deontologie universitară, constituind abateri de la normele
de etică universitară, drept pentru care a propus sancţionarea cu avertisment scris,
conform art. 85 lit a) din Carta ASE – Codul de Etică și deontologie universitară şi a
recomandat utilizarea pe viitor de către aceasta a adresei instituţionale de e-mail ca un
mijloc de comunicare și nu ca un instrument de răzbunare personală.
În cursul lunilor octombrie și noiembrie 2019, CEDP a primit patru sesizări, după cum
urmează:
a) Sesizarea ASE 11126/01.10.2019 privind formularea de afirmații și acuzații
defăimătoare făcute în cadru și în mod public de către un cadru didactic de la
Facultatea de Management la adresa altui cadru didactic de la ASE București;
b) Sesizarea ASE 11295/03.10.2019 privind potențiale nereguli și un posibil caz de
discriminare asupra petentului, înregistrate în cadrul desfășurării concursului
didactic pentru ocuparea unui post de asistent universitar în cadrul Facultății de
Marketing;
c) Sesizarea CEDP 42a_04.11.2019, formulată de către un student de la Facultatea de
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică pentru utilizarea, de către un cadru
didactic care predă la aceeași facultate, de jigniri și expresii defăimătoare la adresa
unor foști studenți ai ASE care nu mai sunt în viață;
d) Sesizarea 12937/05.11.2019 (382/07.11.2019) formulată de către o studentă a
Facultății de Administrație și Management Public la adresa unui coleg de grupă în
legătură cu un posibil caz de agresiune verbală și fizică.

În cazul acestor patru petiții, CEDP a finalizat analiza specifică, a audiat toate
persoanele implicate (și care au răspuns invitației la audieri din partea Comisiei) și a elaborat
rapoartele de caz care, în acest moment, se află în curs de aprobare și transmitere către părți.
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Capitolul VI
SITUAȚIA FINANCIAR-PATRIMONIALĂ

Situația financiar-patrimonială a universității este reflectată de mărimea și evoluția
componentelor legate de încasări și plăți (venituri și cheltuieli), de active, datorii și capitaluri
proprii.
6.1 Situația financiară a universității
Proiectarea și implementarea strategiilor, planurilor şi acţiunilor umane trebuie să aibă
la bază o susținere financiară corespunzătoare. Managementul ASE acţionează pentru a realiza
o deplină concordanţă între obiectivele propuse şi resursele financiare necesare, acordând o
atenţie deosebită acestui domeniu. Activitatea economico-financiară la nivelul ASE se
regăsește în cele două componente: construcţia şi execuţia bugetului, respectiv situaţia
patrimonială a universităţii.
6.1.1 Construcţia şi execuţia bugetului
Activitatea desfăşurată în exercițiul bugetar 2019 a avut drept cadru legislativ şi
instituţional actele normative care reglementează activitatea instituţiilor publice şi, în mod
special, prevederile Legii Educației Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare. Direcţiile principale ale strategiei activităţii economice desfăşurate au vizat întărirea,
dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului şi gestionarea eficientă a acestuia.
Bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat pentru anul 2019, a cuprins resursele financiare
necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii universităţii. Astfel,
veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici:
- numărul de studenţi de la programele de licenţă cu frecvenţă, masterat şi doctorat cu
finanţare bugetară;
- numărul de studenţi de la programele de licenţă cu frecvenţă, masterat şi doctorat, cu
taxă;
- numărul de studenţi de la învăţământul de licenţă ID; numărul de studenţi de la
studiile postuniversitare;
- nivelul costului mediu pe student;
- nivelul finanţării de la bugetul de stat pe student echivalent;
- numărul de posturi efectiv ocupate, personal cu norma de bază în ASE;
- fondul de salarii total;
- bunuri și servicii (furnituri de birou, materiale de curățenie, încălzit, iluminat și forța
motrică, apă, canal și salubritate, piese de schimb, poștă, telecomunicații, alte bunuri
și servicii pentru întreținere și funcționare);
- reparații curente;
- costuri pentru hrană;
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- costuri pentru achiziția de bunuri de natura obiectelor de inventar;
- costuri cu deplasări, detașări în țară și în străinătate;
- costuri pentru achiziția de cărți, publicații și materiale documentare;
- costuri privind pregătirea profesională;
- costuri privind protecția muncii, conform legislației în vigoare;
- ajutoare sociale în numerar pentru studenți (decontare transport);
- cuantumul burselor pentru studenți și doctoranzi;
- cheltuieli de capital (construcții, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale).
Pentru anul 2019, comparativ cu anul 2018, execuţia bugetului general de venituri şi
cheltuieli al ASE, stabilită pe baza informațiilor contabile interne, se prezintă conform datelor
din tabelele 6.1-6.4.
Astfel, veniturile totale încasate de ASE aferente perioadei 2018-2019, respectiv
structura acestora, sunt prezentate în tabelul 6.1.
Veniturile totale încasate de ASE, respectiv structura acestora, aferente perioadei 2018-2019
Tabelul 6.1
Capitolul de venituri
Venituri totale generale
Sold iniţial
Încasări anuale totale, din care:
 venituri încasate din activitatea de bază,
din care:
- venituri încasate conform contractului
instituţional încheiat cu Ministerul
Educaţiei Naționale
- venituri proprii încasate din taxe de studii
şi alte venituri, din donaţii şi sponsorizări
 venituri încasate din fonduri structurale
postaderare (POC, POCU, ERASMUS+)
 venituri încasate din alocaţii cu destinaţie
specială, inclusiv subvenţii cămine-cantine:
- din care investiţii pe proiecte, dotări și alte
investiții
 venituri încasate din activitatea de cercetare
 venituri proprii încasate din activitatea
căminelor şi cantinelor

2018
Valoare (lei)
341.717.600
115.100.545
226.617.055

2019
%

100

Valoare (lei)
448.460.828
129.732.549
318.728.279

%

Variație
2019/2018
%

100

40,65

161.227.138 71,15

234.715.657 73,64

45,58

108.874.152 48,04

178.726.353 56,07

64,16

52.352.986 23,10

55.989.304 17,57

6,95

11.725.563

27.063.232

5,17

42.169.077 18,61

8,49

130,81

43.063.546 13,51

2,12

2.600.000

1,15

4.200.000

1,32

61,54

3.073.847

1,36

4.993.897

1,57

62,46

8.421.430

3,72

8.891.947

2,79

5,59

Sursa: Direcția Economică

Încasările anuale totale au crescut cu 40,65% în anul 2019, față de anul 2018, datorită
creșterii încasărilor din activitatea de bază (determinate în cea mai mare parte de creșterea
veniturilor încasate conform contractului instituțional încheiat cu Ministerul Educației și
Cercetării), precum și creșterii încasărilor din taxe de școlarizare, din fonduri structurale și din
activitatea de cercetare.
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Analizând structura încasărilor din anul 2019, constatăm că ponderea veniturilor
încasate din activitatea de bază în total venituri a fost de 73,64%. Încasările din finanțarea
de bază, în anul 2019, în sumă de 178.726.353 lei, au cuprins:
- 128.432.186 lei, suma primită drept finanțare instituțională (finanțare de bază,
suplimentară și granturi de doctorat) în baza Legii educației naționale nr. 1/2011;
- 1.673.500 lei, suma primită din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru proiectele
câștigate pe bază de competiție în temeiul prevederilor OMEN nr. 3129/2019 privind
aprobarea metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea
instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat;
- 2.367.410 lei, suma destinată finanțării activităților aprobate din Fondul pentru
Situații Speciale (FSS) conform prevederilor OMEN nr. 3694/2019 privind
constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi
integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat;
- 2.045.950 lei, suma acordată pentru vauchere de vacanță, în conformitate cu OMEN
nr. 3560/03.05.2018 privind stabilirea modalității de acordare a vaucherelor de
vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat;
- 4.500.935 lei, suma acordată pentru plata indemnizației de hrană, în conformitate cu
art. 18 din Legea nr. 153/2017;
- 32.214.945 lei, suma acordată în vederea punerii în aplicare privind prevederile Legii
nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din
învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011;
- 1.480.593 lei, suma acordată pentru plata dobânzilor calculate la sentințele
judecătorești definitive și irevocabile privind acordarea unor drepturi salariale din
perioada octombrie 2008-aprilie 2011, cu termen de plată la 31.12.2018;
- 6.010.834 lei, suma acordată pentru plata sentințelor judecătorești definitive și
irevocabile privind acordarea unor drepturi salariale din perioada octombrie 2008aprilie 2011, restante din anul 2018 și aferente anului 2019.
Din sumele încasate din venituri proprii (care se situează la 55.989.304 lei), 52.383.321
lei reprezintă taxe și alte venituri din învățământ, iar diferența de 3.605.983 lei reprezintă alte
venituri (sponsorizări, dobânzi, încasări din chirii și utilități aferente spațiilor de învățământ,
încasări din microproducție, diferențe favorabile de curs valutar, încasări aferente proiectelor
finanțate din Schema de granturi pentru universități, derulată în cadrul Proiectului privind
Învățământul Secundar – ROSE etc.). Este de menționat că încasările din taxe și alte venituri
din învățământ sunt în creștere cu 4,71% față de anul 2018.
Din suma de 27.063.232 lei, reprezentând venituri încasate din fonduri structurale
nerambursabile până la data de 31.12.2019, sumele de 6.492.234 lei reprezintă încasări pe
programele ERASMUS +; 1.333.753 lei reprezintă încasări pe proiectul POC SMARTRADE;
2.510.075 lei reprezintă încasări pe proiectul POC ASECOMP; 15.335.346 lei reprezintă
încasări pe proiectele POCU; 1.094.350 lei reprezintă încasări pe proiectele POCA; 284.829 lei
reprezintă încasări pe proiectele ORIZONT 2020, iar diferența de 12.645 lei reprezintă încasări
pe proiecte POSDRU.
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Veniturile încasate din alocaţiile bugetare cu destinație specială reprezintă 43.063.546 lei,
ceea ce înseamnă 13,51% din încasările anuale, din care pentru proiecte de investiţii, dotări și
alte investiții, consolidări și reabilitări s-au încasat 4.200.000 lei, reprezentând 1,32% din suma
încasărilor anuale. Veniturile încasate din activitatea de cercetare reprezintă 4.993.897 lei, ceea
ce înseamnă 1,57% din încasările anuale. Veniturile încasate din această activitate au înregistrat
o creștere faţă de anul precedent cu 62,46%. Veniturile proprii încasate din activitatea căminelor
şi a cantinelor reprezintă 8.891.947 lei, ceea ce înseamnă 2,79% din încasările anuale, în
creștere cu 5,59% față de încasările aferente acestei activități din anul 2018.
Plățile totale, aferente perioadei 2018-2019, sunt prezentate în tabelul 6.2.
Plățile totale, aferente perioadei 2018-2019
2018
(lei)
212.114.484
158.189.890
107.092.249
51.097.641

Categoria
Plăți totale, din care:
Plăți din încasările activităţii de bază, din care:
- finanţare de bază
- venituri proprii
Plăți din fonduri structurale postaderare
Plăți din încasările cercetării ştiinţifice
Plăți din finanţarea complementară
Plăți din veniturile proprii ale căminelor şi cantinelor

7.128.673
4.097.599
35.719.074
6.979.248

2019
(lei)
285.282.526
207.788.767
158.290.580
49.498.187
28.643.666
4.640.987
37.100.076
7.109.030

Tabelul 6.2
Variație 2019/2018
%
34,49
31,35
47,81
-3,13
301,81
13,26
3,87
1,86

Sursa: Direcția Economică

Situația comparativă a încasărilor și plăților pe activități, la nivelul anului 2019, se
prezintă conform datelor din tabelul 6.3.
Situația comparativă a încasărilor și plăților pe activități la nivelul anului 2019
Elemente
Total, din care:
Activitate de bază
Fonduri structurale postaderare
Finanţarea complementară
Cercetare ştiinţifică
Activitatea proprie a căminelor şi cantinelor

Venituri încasate
(lei)
318.728.279
234.715.657
27.063.232
43.063.546
4.993.897
8.891.947

Plăți
(lei)
285.282.526
207.788.767
28.643.666
37.100.076
4.640.987
7.109.030

Tabelul 6.3
Diferența
(lei)
33.445.753
26.926.890
-1.580.434
5.963.470
352.910
1.782.917

Sursa: Direcția Economică

Cash-flow-ul pozitiv, înregistrat în activitatea de bază pe perioada analizată, a fost
generat de creșterea finanțării instituționale și a veniturilor proprii, în special de recuperarea de
la Ministerul Educației și Cercetării a sumelor aferente punerii în aplicare a prevederilor
Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din
învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, sume care au fost achitate
salariaților instituției din venituri proprii.
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De asemenea, diferența negativă dintre încasări și plăți aferentă fondurilor externe
nerambursabile a fost generată de plata cheltuielilor pe proiectele europene din sume încasate
ca prefinanțări în perioada anterioară.
În cazul finanțării complementare, diferența dintre încasări și plăți, în sumă totală
de 5.963.470 lei, este justificată astfel:
- 4.137.536 lei, reprezentând încasarea sumei totale prevăzute în contractul
instituțional pe 2019 pentru finanțarea obiectivelor de investiții, corelat cu
imposibilitatea cheltuirii acestei finanțări determinată de nefinalizarea procedurilor
de achiziție pentru dotări și lucrări finanțate de la bugetul de stat și de sistare a
lucrărilor la obiectivul de investiții Piața Romană nr. 7;
- 29.133 lei, reprezentând suma necheltuită, până la finalul anului 2019, aferentă
acordării de burse și alte forme de protecție socială, în funcție de numărul de studenți
de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii, conform art. 223, alin. (9) din
Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
- 952.788 lei, reprezentând suma necheltuită, până la finalul anului 2019, sumă pentru
achitarea contravalorii abonamentelor pentru transportul studenților în conformitate
cu prevederile HG nr. 309/1996;
- 844.013 lei, reprezentând suma necheltuită, până la finalul anului 2019, sumă alocată
de la bugetul de stat drept subvenție cămine-cantină.
Diferența pozitivă înregistrată de activitatea de cercetare a fost dată de încasarea la
finalul lunii decembrie 2019 a sumelor aferente contractului Future Web si a unor contracte de
cercetare cu mediul de afaceri, din care se vor efectua plăți și în anul 2020.
Diferența înregistrată de activitatea proprie a căminelor și cantinelor este pozitivă, o parte
din cheltuielile efectuate în anii anteriori fiind recuperate eșalonat pe parcursul mai multor luni.
Principalii indicatori sintetici rezultați din analiza execuției bugetare sunt prezentați în
tabelul 6.4.
Indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare
Nr.
crt.

2015
Indicatori

Venituri totale
- venituri încasate pe bază
de contract instituţional
1.
şi complementar
din care investiţii pe
proiecte
Plăţile aferente
cheltuielilor totale,
din care:
a) plăţi din cheltuieli
curente, din care
2.
- plăţi din cheltuieli de
personal
- plăţi din cheltuieli
materiale

Valoare

(mii lei)

2016
Valoare

%

(mii lei)

2017
Valoare

%

(mii lei)

Valoare

%

(mii lei)

201.033
89.216

100
44

198.522
120.575

100
61

193.889
127.821

100
66

13.211

7

14.094

7

11.250

6

181.456

100

175.786

100

187.197

100

110.377

61

150.450

86

149.036

86,806

48

126.535

72

23.570

13

23.915

14

97

Tabelul 6.4
2019

2018
%

226.617 100
151.043 67

Valoare

(mii lei)

%

318.728
221.790

100
70

1

4.200

1

212.114 100

285.283

100

80

172.159

81

208.235

73

126.931

68

148.262

70

179.004

63

22.105

12

23.897

11

29.231

10

2.600

Nr.
crt.

2015
Indicatori

Valoare

(mii lei)

b) plăţi aferente
investiţiilor pe proiecte
Ponderea sumelor încasate
3. din contractele încheiate
cu MEN în venituri totale
Grad de acoperire a
plăţilor aferente
cheltuielilor din alte surse
4.
decât cele provenite din
contracte încheiate cu
MEN

4.511

2016
Valoare

%

(mii lei)
2

5.075

2017
Valoare

%

(mii lei)
3

3.335

2018
Valoare

%

(mii lei)
2

801

2019
%

Valoare

(mii lei)

0,4

%

62 0,02

44,38%

60,74%

65,93%

66,65%

69,58%

55,62%

39,26%

34,07%

33,35%

30,41%

Sursa: Direcția Economică

Veniturile totale ale universităţii noastre au crescut, în perioada 2015-2019, de la circa
201 milioane lei, la 318 milioane lei, ceea ce înseamnă o creştere cu 58,5%, creştere ce se
datorează, pe de o parte, creşterii veniturilor încasate de la Ministerul Educației Naționale, în
perioada analizată, de la circa 88 milioane lei, la circa 222 milioane lei, ceea ce înseamnă o
creştere cu 152%, iar pe de altă parte sporirii veniturilor proprii. Creşterea reală a veniturilor
totale este mult mai mare dacă luăm în calcul că în anul 2015 s-au finalizat plăţile pentru
proiectele finanţate din fondurile europene (perioada 2007-2013), sumele fiind semnificative.
Ponderea veniturilor încasate, în anul 2019, de la Ministerul Educației Naționale în totalul
veniturilor înregistrează o creștere cu 2,93%, o influență semnificativă în acest sens având
creșterea atât a finanțării de bază, cât și a celei suplimentare, precum și recuperarea sumelor
aferente punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale
cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai
2011, sume care au fost achitate salariaților instituției în anii anteriori din venituri proprii.
Gradul de acoperire a plăţilor aferente cheltuielilor din alte surse decât cele provenite
din contracte încheiate cu MEN a fost de 30,41%.
6.1.2 Situaţia patrimonială a universităţii
Potrivit bilanţului contabil încheiat la 31.12.2019, activul ASE se prezintă conform
datelor din tabelul 6.5.
Situația comparativă a ACTIVULUI ASE pentru anii 2018 și 2019
Tabelul 6.5
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Activ
Variație
Valoare
Valoare
2019/
2018
%
2019
%
2018
-lei-lei551.949.270 77,14 607.444.501 75,08
10,05
2.975.731
2.969.858
31.267.888 4,37 33.986.503 4,20
8,69
29.062.962
31.169.482

Denumire indicator
Active necurente, din care:
Creanțe necurente
Stocuri, din care:
Obiecte de inventar
Disponibilităţi în conturi la trezoreria statului
şi la bănci

129.732.549 18,13 163.734.311 20,24

98

26,21

Nr.
crt.

4.

Valoare
2018
-lei2.544.101
1.280.862
603.313
715.493.808

Denumire indicator
Creanţe curente de încasat – total, din care:
- Creanţe din operaţiuni cu FEN
- Clienţi
Total activ

Activ
Valoare
%
2019
-lei0,35
3.943.666
1.891.703
606.002
100 809.108.981

Variație
2019/
2018

%
0,48

55,01

100

13,08

Sursa: Direcția Economică

Activele necurente, prezentate în bilanț la valoarea rămasă de 607.444.501 lei, cuprind:
active fixe necorporale (licenţe şi programe informatice) în sumă de 1.962.301 lei, active fixe
corporale în sumă de 598.454.428 lei, active fixe în curs în sumă de 3.954.218 lei, active
financiare 103.696 lei, din care participaţii la Fundația Academiei de Studii Economice în sumă
de 80.000 lei și creanțe necurente în sumă de 2.969.858 lei.
Creanțele necurente cuprind următoarele categorii de debitori: creanțe clienți cu termen
peste un an, în sumă de 128.897 lei; debitorii peste un an din reclamații și litigii, în sumă de
2.819.361 lei, reprezentând debitul constituit ca urmare a litigiului cu Ristea Ioana; debitori din
regii de cămin în sumă de 21.600 lei.
Creanţele din operaţiuni cu FEN prezentau la 31 decembrie 2019 un sold de 1.891.703
lei, compus din 15.558 lei care reprezintă contribuția beneficiarului în contul proiectelor
europene, 1.732.892 lei care reprezintă sume de primit de la autorităţile de management al
proiectelor finanțate din fonduri europene pentru care au fost depuse cereri de rambursare ce
sunt neîncasate până la finele anului 2019, incluzând și sumele aferente partenerilor pentru
proiectele în care ASE este lider de parteneriat (4.109 lei) și prefinanțare transferată către
parteneri și nededusă prin cereri de rambursare și debite asumate pe proiecte europene (care
reprezintă 143.253 lei).
Disponibilităţile băneşti sunt în sumă totală de 163.734.311 lei, din care 147.717.120
lei reprezintă disponibilități în conturi de trezorerie și 16.017.191 lei reprezintă disponibil în
conturi la instituții de credit, în lei și valută.
Potrivit bilanţului contabil la 31.12.2019, pasivul ASE se prezintă conform datelor din
tabelul 6.6.
Situația comparativă a PASIVULUI ASE pentru anii 2018 și 2019
Tabelul 6.6
Pasiv
Nr.
crt.
1.
2.

Denumire indicator
Capitaluri proprii, din care:
Excedent / Deficit
Obligaţii, din care:
- Furnizori
- Datorii din operaţiuni cu FEN
- Provizioane pentru drepturi
salariale câștigate în instanță și L85
Total pasiv

Valoare
2018
-lei644.493.356
3.912.293
71.000.452
1.092.963
2.438.176

%
90,07
9,93

53.311.536
715.493.808

Sursa: Direcția Economică
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Valoare
2019
-lei773.010.621
78.063.419
36.098.360
1.707.408
3.190.034

%

Variație
2019/2018
%

95,54

19,94

4,46

-49,16

100

13,08

17.502.912
100

809.108.981

Obligațiile au provenit, în principal, din:
- provizioane, cu un sold de 17.502.912 lei, reprezentând sume constituite pentru
diferențele salariale cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar din
învăţământul superior pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;
- salariile angajaților, care prezentau la finele anului 2019 un sold de 8.528.495 lei;
- datorii către bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale, care prezentau la finele
anului 2019 un sold de 5.093.628 lei;
- creditori sub un an, care prezentau la finele anului 2019 un sold de 230.074 lei;
- datorii către furnizori, care prezentau la finele anului 2019 un sold de 1.707.408 lei;
- bursieri și doctoranzi, care prezentau la finele anului 2019 un sold de 44.781 lei;
- creditori peste un an, care prezentau la finele anului 2019 un sold de 7.409 lei (burse,
abonamente de transport neridicate de studenți, deconturi de cheltuieli neridicate).
Rezultatul din activitatea totală înregistrează un excedent în sumă de 78.063.419 lei, din
care 77.753.145 lei reprezintă excedent din activitatea operațională și 311.809 lei reprezintă
excedent din activitatea financiară.
Situația indicatorilor economico-financiari pentru anii 2018 și 2019
Indicatori
Rata autonomiei financiare (%)
Perioada medie de încasare a creanțelor (zile)
Cheltuieli monetare la 1.000 lei
venituri încasate (lei)

Relație de calcul
(Capitaluri proprii/total pasiv) * 100
(Creanțe curente/încasări anuale) * 365
(Plăți/venituri încasate) * 1.000

Tabelul 6.7
2018
2019
90,07
95,54
4,10
4,52
936,00 895,06

Sursa: Direcția Economică

Analiza pe baza indicatorilor economico-financiari prezentați în tabelul 6.7 relevă
următoarele aspecte:
- nivelul autonomiei financiare se menține la valori confortabile;
- durata de încasare a creanțelor curente s-a accelerat în anul 2019 față de anul
precedent datorită încasării mai rapide a creanțelor din operațiunile cu FEN;
- evoluția favorabilă a indicatorului de eficiență „cheltuieli monetare la 1.000 lei
venituri încasate”, respectiv scăderea acestora în 2019 comparativ cu anul precedent
cu aproximativ 41 lei la 1.000 lei venituri.
6.2 Veniturile din sponsorizări şi donaţii
Un obiectiv important pentru anul 2019 a fost reprezentat de creșterea ponderii surselor
de finanțare alternative, altele decât cele provenite de la bugetul de stat, iar sponsorizările și
donațiile pot reprezenta astfel de surse de finanțare.
Situația veniturilor din sponsorizări și donații pentru perioada ianuarie-decembrie, pe
categorii, se prezintă conform datelor din tabelul 6.8.

100

Situația veniturilor din sponsorizări și donații pentru perioada 2018-2019
Tabelul 6.8
Categorie
2018
2019
Variație
Obiecte inventar
84.981
38.950
-54,17
Materiale consumabile
21.790
11.660
-46,49
Mijloace fixe
24.762
38.874
56,99
Numerar
230.964
237.489
2,83
Total
362.498
326.973
-9,80
Sursa: Direcția Economică
Graficul 6.1 Situația sponsorizărilor și donațiilor
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Sursa: Direcția Economică, ASE

După cum se poate observa din informațiile cuprinse în tabelul 6.8, categoriile de
sponsorizări și donații (obiecte de inventar, materiale consumabile, mijloace fixe şi numerar)
au înregistrat evoluții diferite, cea mai importantă creştere înregistrându-se la sponsorizările în
mijloace fixe (cu circa 56,99%, în valoare absolută de 14.112 lei). Sponsorizările și donațiile
obținute de ASE în decursul anului 2019 însumează 326.973 lei.
Suplimentar au fost atrase din donaţii şi sponsorizări în bani pentru finanţarea unor
activităţi ale universităţii noastre următoarele sume:
- 716.834 lei, în cadrul Fundației ASE.
Atragerea acestor resurse a fost posibilă prin stabilirea şi consolidarea unor parteneriate
cu actori importanţi din mediul de afaceri autohton, aceştia dorind să susţină eforturile instituţiei
noastre pentru derularea unor manifestări ştiinţifice cu participare internaţională (conferinţe),
pentru dotarea unor spaţii de educaţie şi învăţământ cu mobilier şi obiecte de inventar, totul din
dorinţa de a fi în tandem cu cei responsabili de pregătirea resurselor umane, resurse umane pe
care ei, ca angajatori viitori, le vor avea la dispoziţie într-un viitor apropiat.
Valoarea mare a tuturor sponsorizărilor dovedeşte că parteneriatele pe care ASE le are
sunt valori ce conferă amplitudinea de actor implicat şi responsabil în mediul autohton de
afaceri, de partener credibil pentru cei care își doresc să reuşim împreună în educarea generaţiei
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care „mâine” va purta pe umeri responsabilitatea economiei româneşti şi că reprezentăm un pol
al educaţiei şi valorilor universitare româneşti care conferă partenerilor, prin asociere,
credibilitate, încredere şi posibilităţi multiple în reuşita în afaceri.
6.3 Veniturile din activitatea de cercetare
Cercetarea reprezintă, din perspectiva ASE, unul dintre motoarele care trebuie să
poziţioneze ASE drept lider al cercetării din domeniul economic din România. Este o activitate
care consumă resurse, care cumulează energii, producând în acelaşi timp sinergii şi aducând
alte resurse.
Astfel, în perioada de referinţă, prin derularea contractelor şi activităţilor de cercetare a
fost gestionat un buget de 4.993.897 lei, ceea ce înseamnă, comparativ cu anul 2018 (când suma
încasată a fost de 3.073.847 lei), un plus de 1.920.050 lei (având în vedere valorile efectiv
intrate, înregistrate în contabilitate ca încasări). Tot în această perioadă au fost avansate plăţi în
valoare de 4.640.987 lei (în anul 2018 nivelul acestora a fost de 4.097.599 lei), adică o creștere
cu 543.388 lei a sumelor disponibile pentru echipele de cercetători implicate în proiectele de
cercetare pentru salarii, participări la conferințe interne și internaționale, precum și pentru
dezvoltarea bazei materiale proprii.
Redresarea situației activității de cercetare a continuat și în anul 2019, având în vedere
că în anul 2018 au fost demarate două proiecte complexe realizate în consorții CDI, două
proiecte complexe de cercetare de frontieră (STIP și ReGrow), două noi proiecte ORIZONT
2020 (SUSCHOICE și SMART-MLA) și două proiecte sectoriale.
Mai mult, trebuie avut în vedere și faptul că proiectele POC Sistem inteligent pentru
realizarea ofertelor pe piața angro de energie electrică – SMARTRADE și Parteneriate pentru
competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele
computaționale inovative pentru creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri
din România – ASECOMP, precum și proiectele ORIZONT 2020, finanțate doar din fonduri
europene (ETNA, MOVE și IMAJINE) sunt contracte de cercetare, acestea generând, în anul
2019, încasări de 4.128.657 lei și plăți de 3.495.245 lei. De menționat că ASE și-a arătat
deschiderea pentru atragerea cercetătorilor din afara țării, două dintre proiectele de cercetare
având responsabili de proiect din străinătate.
Pentru perioada următoare accentul trebuie pus pe cercetarea privată, aplicativă,
desfășurată pentru și împreună cu organizațiile economice, respectiv pe depunerea de aplicații
pentru sesiunile de proiecte finanțate din fonduri naționale, europene și internaționale.
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Capitolul VII
MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

7.1 Promovarea unui management performant, participativ și transparent
Consiliul de Administrație (CA) este structura universitară care asigură conducerea
operativă a universităţii şi aplică deciziile Senatului universitar. CA îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Academiei de
Studii Economice din Bucureşti şi cu propriile reglementări interne. Implicarea studenților în
managementul universității este încurajată de către conducerea universității, aceștia dovedind
o implicare activă. În prezent, la reuniunile de lucru ale CA participă doi reprezentanți ai
studenților (doar unul cu drept de vot), aleși de către aceștia în baza Metodologiei proprii.
În anul 2019 au fost aprobate 66 de regulamente și metodologii în cadrul ședințelor CA
și au fost emise 527 de hotărâri și 3766 de decizii ale rectorului. Au fost organizate 58 de ședințe
ale BCA, dintre care 12 online și 39 de ședințe ale CA, dintre care 22 online.
Situația sintetică a regulamentelor și metodologiilor aprobate
în cadrul ședințelor CA, în anul 2019
Tabelul 7.1
Acte modificate şi/sau completate
Acte elaborate
Metodologii
Regulamente
Metodologii
Regulamente
8
14
16
11
Total 22
Total 27
Total general 49
Sursa: Cabinet Rector, ASE
Ședințele Biroului Consiliului de Administrație
și ale Consiliului de Administrație al ASE, în anul 2019
Tabelul 7.2
Luna
BCA
BCA – online
CA
CA – online
Ianuarie
3
3
2
Februarie
5
1
3
1
Martie
4
1
1
1
Aprilie
5
1
Mai
4
1
1
4
Iunie
5
1
2
Iulie
5
3
3
August
4
Septembrie
3
1
2
3
Octombrie
5
2
1
6
Noiembrie
3
1
1
Decembrie
4
3
1
1
Total
46
12
17
22
58
39
Sursa: Cabinet Rector, ASE
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În anul 2019 au avut loc două întâlniri semestriale ale studenţilor cu conducerea ASE:
prima întâlnire a avut loc pe 15 mai (aferentă semestrului al II-lea al anului universitar
2018-2019), iar cea de-a doua a avut loc pe 4 decembrie (aferentă semestrului I al anului
universitar 2019-2020). La întrunire au participat reprezentanți ai conducerii ASE, studenți,
cadre didactice și personal administrativ din universitate.
În cadrul întâlnirilor au fost prezentate principalele probleme de natură academică și
socială ale studenților și au fost analizate propunerile şi recomandările celor prezenţi pentru a
identifica modalităţi de optimizare a activităţii în folosul comunităţii universitare a ASE.
Membrii Biroului Consiliului de Administraţie al ASE, împreună cu partenerii lor de dialog, au
discutat despre procesul de învăţământ, facilităţi studenţeşti, aspecte privind activitatea
didactică, practica de specialitate, examenul de finalizare a studiilor, burse, tabere, cămine și
diverse aspecte tehnico-administrative.
Conducerea ASE a organizat, de asemenea, o serie de întâlniri consultative cu membrii
comunității academice.
Participarea Rectorului ASE la ședințele departamentelor didactice în anul 2019
Tabelul 7.3
Nr.
crt.

Facultate

1

ETA

2

MAN

3

EAM

4

CIG

5

AMP

6

CSIE

7

FABBV

8

BT

9
10

MK
FABIZ

11

REI

Departament
Economie și Politici Economice
Doctrine Economice și Comunicare
Pregătirea Personalului Didactic
Management
Filosofie și Științe Socioumane
Economie Agroalimentară și a Mediului
Educație Fizică
Contabilitate și Audit
Analiză și Evaluare Economico-Financiară
Informatică de Gestiune
Drept
Administrație și Management Public
Informatică și Cibernetică Economică
Statistică și Econometrie
Matematici Aplicate
Finanțe
Monedă și Bănci
Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității
Turism și Geografie
Marketing
Administrarea Afacerilor – UNESCO
Relații Economice Internaționale
Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri

Data
04.06.2019
24.05.2019
09.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
23.05.2019
24.06.2019
23.05.2019
13.05.2019
24.06.2019
16.04.2019
04.06.2019
23.05.2019
06.05.2109
20.05.2019
09.05.2019
21.05.2019
20.05.2019
16.05.2019
07.05.2019
12.06.2019
14.05.2019
15.05.2019

Sursa: Cabinet Rector, ASE

Biroul de Analize, Sinteze și Strategii, structură aflată în cadrul Cabinetului Rectorului,
a efectuat în cursul anului 2019 diverse analize cu caracter operativ sau sintetic, cele mai
importante vizând: analiza cheltuielilor cu utilitățile ale ASE, analiza gradului de ocupare a
posturilor pe grade didactice, departamente și facultăți, analiza impactului financiar al încetării
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activității pentru personalul didactic care a împlinit vârsta legală de pensionare și, respectiv,
analiza impactului generat de mărirea normelor didactice.
7.1.1 Gala Excelenței în ASE
În data de 20 noiembrie 2019, în Aula Magna a Palatului ASE, a avut loc a III-a ediție
a „Galei Excelenței în ASE”, eveniment dedicat Zilei Economistului și Zilei Profesorului de
Economie, în cadrul căruia au fost înmânate Trofeele de Excelență pentru anul 2019 pentru:
cercetătorul anului, cea mai bună echipă de cercetare, compania anului, învățământ
preuniversitar, activitatea de cercetare științifică studențească, susținerea internaționalizării
universității, rezultate deosebite în cadrul unei mobilități Erasmus, inovare și antreprenoriat
studențesc, activități culturale, implicare în viața studențească, activitatea de cercetare
științifică, întreaga activitate desfășurată în cadrul universității. Au fost decernate următoarele
distincții:
 Premiul de Excelență pentru învățământ preuniversitar – Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”;
 Premiul de Excelență pentru activități culturale – Trupa de Teatru „Trip”;
 Premiul de Excelență pentru activitatea de cercetare științifică studențească – Marius
Constantin
 Premiul de Excelență pentru activitatea de cercetare științifică – drd. Raluca Georgiana
Chivu;
 Premiul de Excelență „Cercetătorul Anului” – Conf. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat;
 Premiul de Excelență „Cea Mai Bună Echipă de Cercetare” – Posibile abordări ale
politicilor la nivel UE și național în perspectiva președinției române a Consiliului
Uniunii Europene;
 Premiul de Excelență pentru susținerea internaționalizării universității – ESN ASE
Bucharest;
 Premiul de Excelență pentru rezultate deosebite în cadrul unei mobilități Erasmus –
Edi-Cristian Dumitra;
 Premiul de Excelență pentru inovare și antreprenoriat studențesc – Mihai Laurențiu
Bălașa, Balmix Comp;
 Premiul de Excelență „Compania Anului” – Fildas și Catena Group;
 Premiul de Excelență pentru implicare în viața studențească – US ASE;
 Premiul de Excelență pentru activitatea de voluntariat – Andra Nicoleta MECU;
 Premiul de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul universității –
Rozalia Iordache.
Ceremonia de premiere a fost completată de Conferința „Despre Umor” susținută de
actorul Dan Puric și prezentarea cărții „Dulci. Jurnalul unui câine scris de un puric Dan”.
La eveniment au participat cadre didactice, studenți, reprezentanți ai mediului de
afaceri, absolvenți ai ASE și parteneri instituționali ai universității.
Gala Excelenței promovează și recunoaște meritele acelora care s-au remarcat prin
proiectele și activitățile lor, contribuind la dezvoltarea și prestigiul comunității ASE.
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7.1.2 Centrul de Excelenţă în Comerțul Exterior
Înființat în 26 septembrie 2018, prin Hotărârea Senatului ASE, Centrul de Excelență în
Comerț Exterior a pornit din necesitatea imperativă a plasării comerțului exterior românesc ca
element central al dezvoltării economice a României și, deopotrivă, ca instrument determinant
al asigurării prosperității și competitivității mediului de afaceri românesc. Trei instituții
prestigioase din România – Academia de Studii Economice din București, Academia Română
și Institutul Național de Statistică – și-au unit forțele, experiența, resursele, memoria
instituțională și entuziasmul în acest proiect comun. Centrul a strâns, pe parcursul primului său
an de existență, parteneriate cu toți stakeholderii majori: Camera de Comerț și Industrie a
României, Eximbank, Asociația Oamenilor de Afaceri din România, asociații profesionale,
ambasade, camere de comerț bilaterale.
Centrul de Excelență în Comerț Exterior (CCE) și-a continuat și în 2019 misiunea de a
deveni un „hub” național și internațional de proiecte, aplicații și acțiuni dedicate exportatorilor
și antreprenorilor români în demersul lor de îmbunătățire a prezenței pe piețele globale.
Exportul românesc este indisolubil legat de dezvoltarea și maturizarea capitalului autohton. Din
acest considerent, CCE a privit exportul românesc ca fiind o platformă de manifestare și o
modalitate de creștere a capitalului românesc.
Un eveniment relevant pentru Centru a fost discuția cu stakeholderii din industria
alimentară în luna aprilie 2019, în care s-au colectat informații cu privire la nevoile specifice
ale acestei industrii pentru potențarea exporturilor. De o importanță deosebită a fost
colaborarea, începând cu luna mai 2019, cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat într-un demers de poziționare a unor mecanisme de politică publică specifice
comerțului exterior. Colaborarea cu organismul relevant pentru Comerț Exterior continuă chiar
și în contextul unor modificări structurale la nivel guvernamental, subliniind importanța acestui
domeniu pentru economia națională.
Pe 5 decembrie 2019, Centrul de Excelență în Comerț Exterior a celebrat A Doua Gală
de Iarnă. Intitulată „Povești de Succes”, Gala a premiat întreprinzători care au dus numele, dar
mai ales produsele și serviciile României peste hotare. Poveștile exportatorilor premiați sunt
extrem de diverse: de la companii care au început lucrând în lohn înainte de a-și dezvolta propria
marcă, la antreprenori care au început cu participarea la târguri Made in Ro cu doar opt produse.
Au fost premiați exportatori de mărci pe care le găsiți pe mesele românilor la toate evenimente
importante sau în rucsacul oricărui student în sesiune, idei de prindere de oportunități, cum ar
fi „De ce să plece tirurile goale din România când pot transporta produse românești?” Nu în
ultimul rând, au fost acordate premii pentru sprijin pentru întreprinzători români, prin pregătirea
lor în Industria 4.0 și suport financiar. Antreprenori cu afaceri create de la începutul anilor ‘90
și organizații care încă numără anii de activitate pe degetele unei mâini au adus la Gala de Iarnă
povești de succes care arată parcursul eterogen al României în acești 30 de ani din 1989.
Lista completă a câștigătorilor Galei de Iarnă 2019 este:
• Premiul de Excelență pentru Internaționalizare – Valvis Holding;
• Premiul pentru Sprijin în Activitatea de Internaționalizare – Platforma ROCA și
ZITEC;
• Premiul de Excelență pentru Export – Boromir, Phoenixy SRL – Gusto, Fibalco SRL –
L’Escarpe, Casa Noastră SA – QFort, Noah Watch.
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Obiectivele subsecvente ale Centrului de Excelență în Comerț Exterior sunt
următoarele: educația antreprenorială și financiară (sprijin în deschiderea internațională pentru
întreprinderi mici și mijlocii) – obiectiv dus la îndeplinire în 2019 prin continuarea includerii
în oferta educațională a ASE București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, a
programului de studii de masterat în comerț exterior, conectarea capitalului românesc la rețelele
internaționale comerciale și financiare, proiectarea instrumentelor financiare de garantare și
creditare pentru export, branding internațional dedicat exportului, promovare comercială
externă, platforme electronice de ofertare și prezentare, valorificarea inovațiilor în procesul de
fabricație și distribuție a produselor și serviciilor românești, atragerea de resurse necesare
internaționalizării.
7.1.3 Debirocratizarea proceselor din ASE
În vederea implementării programului de debirocratizare, în anul 2016 a fost creat un
nou serviciu pentru absolvenții ASE, respectiv simplificarea procedurilor administrative pentru
avizarea fișelor de lichidare. Astfel, un absolvent are posibilitatea de a solicita electronic
eliberarea fișei de lichidare pe adresa de e-mail: petitie@ase.ro. În cadrul acestui program se
desfășoară următoarele activități, cu excepția eliberării diplomelor DPPD nivel I şi II, pentru
care se urmează o anumită procedură prealabilă:
 primirea solicitărilor şi întocmirea centralizatorului cu cererile primite;
 predarea fişelor de lichidare spre avizare către: Direcţia Bibliotecă, Direcţia Socială,
Direcţia Economică, Biroul Burse (doar pentru diplomele de doctor), Direcţia Relaţii
Internaţionale (pentru cetăţenii străini);
 transmiterea de mesaje solicitanţilor care au debite;
 primirea şi predarea documentelor justificative de plată către compartimentele de
specialitate la care solicitanţii figurau cu debite;
 predarea fişelor de lichidare avizate de toate compartimentele de specialitate către
Biroul Acte de Studii;
 transmiterea de mesaje către solicitanţi prin care sunt informați cu privire la faptul că:
- diplomele pot fi eliberate şi care este programul de eliberare (eventual că trebuie să
achite taxa de arhivare);
- diplomele nu sunt încă întocmite;
- dosarul este incomplet şi diploma nu poate fi întocmită.
Programul a fost lansat pe 13.05.2016, iar pe parcursul anului 2019 au fost primite și
soluționate 4063 cereri, structurate conform datelor prezentate în tabelul 7.4. Din acest total,
52,28% dintre cereri sunt aferente ciclului licență, 36,28 % aferente ciclului de masterat, iar
restul pentru doctorat, DPPD, cursurile postuniversitare și cursuri formare (POSDRU/ANC).
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Numărul solicitărilor privind eliberarea fișelor de lichidare prin noul program de debirocratizare
în perioada ianuarie - decembrie 2019
Tabelul 7.4
Ciclu
Studii
Licență Masterat Doctorat DPPD Postuniversitare POSDRU/ANC
de studii
nefinalizate
Nr. fișe
2124
1474
40
251*
142
11
21
de lichidare
Pondere
52,28 %
36,28%
0,98% 6,18%
3,49%
0,28%
0,51%
Total
4.063
*inclusiv grad didactic
Sursa: Biroul Relații cu Publicul
Distribuţia solicitanţilor pe facultăţi şi cicluri de studii absolvite în perioada ianuarie - decembrie 2019
Tabelul 7.5
Facultatea
Licență
Masterat
Doctorat
DPPD
Postuniversitare
AMP
136
31
0
4
47
BT
169
126
0
12
17
CIG
308
307
3
38
0
CSIE
309
209
9
31
0
EAM
99
57
4
12
0
ETA
127
54
3
23
0
FABBV
246
153
4
33
0
FABIZ
111
69
3
7
0
MAN
187
164
4
7
42
MK
172
149
4
11
0
REI
255
143
0
22
15
ALTELE*
5
12
6
51
21
Total**
2124
1474
40
251
142

*absolvenţi care nu au menţionat facultatea absolvită/absolvenți ai altor universități
** la care se adaugă și certificatele POSDRU/ANC și studiile nefinalizate
Sursa: Biroul Relații cu Publicul
Graficul 7.1 Ponderea solicitărilor privind eliberarea fișelor de lichidare prin noul program
de debirocratizare în anul 2019, la ciclul licență, pe facultăți
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Graficul 7.2 Ponderea solicitărilor privind eliberarea fișelor de lichidare prin noul program
de debirocratizare în anul 2019, la ciclul masterat, pe facultăți
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7.1.4 Elaborarea de proceduri
Pentru promovarea unui management performant, participativ și transparent, Consiliul
de Administrație al ASE a continuat să îmbunătățească procedurile de lucru pentru anumite
domenii, pentru altele fiind elaborate noi proceduri. Astfel, în anul 2019, au fost revizuite și
introduse următoarele proceduri interne ale ASE:
Proceduri elaborate și revizuite în anul 2019
Nr.
crt.
1

2
3
4
5
6
7

8

Denumire procedură

Cod PO

Proceduri inițiale
Recunoașterea automată în cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti a diplomei de
doctor și a titlului de doctor în științe
sau într-un domeniu profesional, obținute
în străinătate
Evaluarea internă a Școlilor doctorale
Numirea gestionarilor, constituirea de garanţii și
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
Aprobarea concediilor fără plată
Angajarea, Lichidarea, Ordonanțarea
și Plata cheltuielilor
Susținerea publicării de articole în reviste
de prestigiu din domeniile de interes ale ASE
Recunoașterea automată în cadrul ASE
a calității de conducător de doctorat în științe sau
într-un domeniu profesional, obținute în instituţii
de învăţământ universitar acreditate din străinătate
Recunoașterea automată de către ASE
a funcțiilor didactice din învățământul universitar
obținute în instituții de învățământ universitar
acreditate din străinătate
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Ediția/Revizia

Tabelul 7.6
Data
aprobării

PO_BCSUD‐02

Ed. 1/2019

14.02.2019

PO_BCSUD-03
PS_DRU/DE-05

Ed. 1/2019
Ed. 2/2019

14.02.2019
23.04.2019

PO_DRU/SAP/-02
PS_DE-06

Ed. 1/2019
Ed. 2/2019

01.08.2019
24.09.2019

PO_DMCI-03

Ed. 1/2019

15.10.2019

PO_BCSUD-04

Ed. 1/2019

26.11.2019

PO_DRU_BEA-01

Ed. 1/2019

26.11.2019

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6

Denumire procedură
Proceduri revizuite:
Verificarea antiplagiat

Ediția/Revizia

PO_DMCI-02

Ed. 1/2018
Rev. 1/2019
Ed. 1/2014
Rev. 1/2019

14.02.2019

Ed. 1/2017
Rev. 1/2019
Ed. 1/2013
Rev. 1/2013
Rev. 2/2015
Rev. 3/2018
Rev. 4/2019
Ed. 1/2018
Rev. 1/2019

15.03.2019

Ed. 1/2019
Rev. 1/2019

26.11.2019

Constituirea, înregistrarea, urmărirea
PO_DJCA/SJCA-01
şi recuperarea debitelor provenite din reclamaţii şi
litigii
Aprobarea desfășurării de activități didactice
PO_DRU/SAP/-01
în afara ASE de către cadrele didactice titulare
Calcularea regiei de cămin şi a întreţinerii
PO_DS/SAC-01

Recunoașterea complexității activității
suplimentare de scriere de articole publicate
în reviste editate în străinătate și cotate Web
of Science sau indexate Scopus
Recunoașterea automată în cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti a diplomei de
doctor și a titlului de doctor în științe
sau într-un domeniu profesional, obținute
în străinătate

Data
aprobării

Cod PO

PO_DMCI-04

PO_BCSUD-02

15.03.2019

15.03.2019

15.10.2019

Sursa: Biroul Managementul Calității și Control Intern Managerial

7.1.5 Asigurarea calităţii
Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică adoptat de
ASE are ca scop: o mai bună corelare a serviciilor de educaţie şi cercetare cu cerinţele clienţilor
şi ale altor părţi interesate; îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor didactice şi de
cercetare ştiinţifică oferite de ASE; dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul ASE şi
asigurarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile
oferite de către universitate; planificarea activităților de prestare a serviciilor educaționale;
monitorizarea proceselor didactice și de cercetare științifică; evaluarea internă a rezultatelor
proceselor didactice și de cercetare științifică; evaluarea externă a rezultatelor proceselor
didactice și de cercetare științifică; îmbunătățirea continuă a serviciilor educaționale și de
cercetare științifică oferite de ASE.
La nivelul ASE funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care
coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, elaborează
anual Raportul de autoevaluare a asigurării calităţii academice din ASE, formulează propuneri
de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi promovează cultura calităţii în cadrul întregii activităţi
didactice şi de cercetare ştiinţifică desfăşurate în ASE.
La nivelul fiecărei facultăţi din cadrul ASE au fost constituite comisii pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii, care colaborează şi conlucrează în mod integrat cu Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul ASE. Activitatea comisiilor este asistată logistic
de către Biroul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial. Atribuţiile comisiilor,
precum şi organizarea şi funcţionarea acestora sunt reglementate de OUG 75/2005 şi Legea
87/2006, republicate.
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În anul universitar 2018-2019 activitatea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
s-a materializat prin elaborarea Raportului de autoevaluare a calităţii academice din ASE, care a
fost actualizat din punctul de vedere al conținutului și anexelor suport (179 de anexe) de către
Biroul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial, urmând a fi supus avizării și
aprobării CA și Senat în vederea transmiterii la ARACIS şi MEC în primul trimestru 2020.
În urma aprobării de către Senatului universitar, Raportul de autoevaluare a asigurării
calității academice din ASE este publicat pe site-ul ASE http://calitate.ase.ro/documente și pus
la dispoziția organismelor abilitate, în vederea evaluării externe a calității serviciilor
educaționale și de cercetare științifică ale universității.
Evaluarea externă a programelor de studii este efectuată în conformitate cu prevederile
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, respectiv Metodologia de
evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă,
Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de
învățământ superior, Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de masterat,
Standardele specifice ale comisiilor de specialitate și Procedurile privind acreditarea/evaluarea
externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat.
Activitățile privind evaluarea externă, în anul 2019
Indicator propus
Evaluare în vederea încadrării într-un domeniu de studii
universitare de masterat acreditat a programului de studii
universitare de masterat Managementul afacerilor mici
și mijlocii, Facultatea de Management, la Deva
Depunerea la ARACIS a dosarelor de evaluare externă
a școlilor doctorale (10) și a studiilor universitare
de doctorat (11)
Evaluarea externă periodică a Programului de Formare
Psihopedagogică – DPPD
Depunerea la ARACIS a dosarului de evaluare externă
în vederea autorizării provizorii a programului de studii
universitare de licență Drept, Facultatea de Drept
Organizarea unui program postuniversitar de formare și
dezvoltare profesională continuă Excelență organizațională
și cultura calității, Facultatea de Business și Turism

Valoare realizată
Calificativul acordat:
Încredere

Tabelul 7.7
Rezultat
Raport ARACIS
nr. S007/420 Î/
25.07.2019
Procedură în derulare

Vizită evaluare
decembrie 2019
Procedură în derulare

Aviz favorabil MEN

Aviz MEN/ DGÎU/
30800/14.06.2019

Sursa: Biroul Managementul Calității și Control Intern Managerial

În vederea aplicării prevederilor legale privind standardele de control intern managerial
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor proprii de control ale ASE, a fost actualizată
componența Comisiei de monitorizare (CM) prin act de decizie internă a Rectorului.
Comisia de monitorizare a aprobat:
a) Informare privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor
b) Registrul riscurilor semnificative, la nivelul ASE
c) Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative
elaborate de secretarul tehnic al CM, pe baza documentației transmise de conducătorii
compartimentelor de la primul nivel de conducere.
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Au fost organizate sesiuni online pentru analiză și avizare de către Comisia de
monitorizare a 14 de proceduri (8 ediția I, 2 ediția a II-a și 4 revizuite).
În domeniul sistemului de control intern managerial au fost întocmite și transmise la
MEN următoarele documente:
a) Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern
managerial;
b) Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial elaborat la nivelul
ASE;
c) Situaţia sintetică, anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern
managerial.
Controlul intern managerial este integrat în sistemul de management al fiecărei
componente a ASE, intră în grija personalului de la toate nivelurile şi oferă o asigurare
rezonabilă a atingerii obiectivelor specifice și generale.
7.1.6 Activitatea Direcției Juridice și Contencios Administrativ
În anul 2019 activitatea desfășurată la nivelul Direcției Juridice și Contencios
Administrativ s-a axat atât pe activitatea de reprezentare a ASE și de apărare a drepturilor și
intereselor legitime ale acesteia în fața instanțelor judecătorești de toate gradele, cât și pe
activitatea de avizare, din punctul de vedere al legalității, a măsurilor de natură să angajeze
răspunderea patrimonială a instituției și de asigurare a asistenței juridice de specialitate
structurilor organizatorice din cadrul ASE.
Astfel, în perioada 01.01 - 31.12.2019, pe rolul instanțelor de judecată erau înregistrate
90 de dosare, din care 41 de dosare au avut ca obiect acțiuni nou introduse, în care ASE a avut
calitate procesuală activă sau pasivă, după caz. Din cele 90 de dosare, un număr de 25 de cauze
au fost soluționate definitiv în anul 2019, un număr de 17 cauze fiind soluționate în favoarea
ASE, 3 soluționate defavorabil, într-o cauză s-a dispus admiterea în parte a acțiunii, în restul
cauzelor fiind pronunțate soluții de dezinvestire.
Graficul 7.3 Situația dosarelor aflate în evidența DJCA în anul 2019
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Sursa: Direcția Juridică și Contencios Administrativ, ASE
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Graficul 7.4 Situația dosarelor soluționate definitiv în anul 2019
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Sursa: Direcția Juridică și Contencios Administrativ, ASE

În cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și în dosarele de executare au
fost întocmite un număr de 116 de actele procesuale, reprezentând cereri de chemare în
judecată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, note scrise, somații, motive de apel sau motive
de recurs. În afara activităţii de reprezentare în faţa tuturor instanţelor de judecată, activitatea
Direcției Juridice și Contencios Administrativ a constat în:
a) avizarea, din punctul de vedere al legalității, a actelor juridice producătoare de
efecte juridice la care instituția este parte;
b) avizarea, din punctul de vedere al legalității, a oricăror măsuri care sunt de natură
să angajeze răspunderea patrimonială a instituției ori să aducă atingere drepturilor acesteia sau
ale personalului din cadrul acesteia;
c) asigurarea asistenței juridice de specialitate în relațiile ASE cu terții, prin consultații
și cereri cu caracter juridic și redactare de opinii juridice;
d) participarea la elaborarea, avizarea și înregistrarea de contracte/acorduri/
protocoale/parteneriate în care instituția este parte, asigurând conformitatea acestora cu
dispozițiile legale și arhivarea temporară de copii ale acestora;
e) avizarea, în raport cu prevederile legale în vigoare, a dosarelor de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice vacante;
f) asigurarea informării structurilor (în măsura în care le vizează) cu privire la actele
normative nou intrate în vigoare ce au legătură cu activitatea ASE;
g) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea punerii în executare, potrivit legii, a
hotărârilor judecătorești rămase definitive, precum și a hotărârilor primei instanțe care sunt
executorii de drept, potrivit legii;
h) luarea măsurilor necesare pentru recuperarea tuturor debitelor înainte ca acestea să
se prescrie, și care au fost aduse, în scris, la cunoștința Direcției juridice.
În cadrul activității de avizare au fost emise un număr de 5.917 avize de legalitate,
112 puncte de vedere/răspunsuri către structurile din cadrul ASE/ solicitări de puncte de vedere
de la instituțiile publice.
De asemenea, în anul 2019, în urma demersurilor întreprinse de D.J.C.A au fost
recuperate, constituite titluri executorii sau au fost făcute propuneri de asumare instituțională a
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debitelor aflate în evidența contabilă a ASE, în prezent instituția nemai înregistrând debite aflate
în afara termenului de prescripție.
7.1.7 Activitatea de audit
Activitățile desfășurate în anul 2019 în cadrul Biroului Audit Intern constau în
elaborarea și actualizarea planurilor anual și multianual, întocmirea raportărilor privind
controlul intern managerial, întocmirea raportărilor anuale și transmiterea acestora conducerii
Academiei de Studii Economice, Ministerului Educației și Cercetării și Curții de Conturi,
arhivarea documentelor, precum și în efectuarea a 10 misiuni de audit public intern, din care o
misiune de evaluare și 9 misiuni de asigurare, respectiv conformitate/regularitate.
Misiunile de audit public intern realizate au atins domeniile resurse umane, fianciarcontabil, investiții/achiziții publice, prevenirea corupției, funcții specifice și domeniul
situațiilor de urgență și a securității și sănătății în muncă, sfera de audit fiind compusă din 12
structuri organizatorice (Direcția Resurse Umane, Direcția Economică, Direcția Achiziții
Publice, Direcția Socială, Direcția Tehnică-Investiții, Direcția Juridică și Contencios
Administrativ, Comisia de Etică și Deontologie Profesională, Biroul Relații cu Publicul,
Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial, Consiliul pentru Studiile
Universitare de Doctorat, Biroul pentru Situații de Urgență și Securitate și Sănătate în Muncă,
Biroul Arhivă). Misiunile de audit au fost finalizate prin rapoarte de audit public intern aprobate
de către Rectorul ASE, în care au fost formulate recomandări pentru care au fost stabilite
termene de implementare împreună cu structurile auditate. În acest context, pe parcursul anului
2019 au fost urmărite 47 de recomandări, din care 20 de recomandări sunt implementate, iar 27
se află în termenul de implementare (9 parțial implementate și 18 neimplementate, dar aflate în
termenul de implementare). Gradul de implementare a recomandărilor se prezintă conform
graficului 7.5.
Graficul 7.5 Gradul de implementare a recomandărilor în anul 2019
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Sursa: Biroul de Audit

Prin implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit, activitatea de audit
public intern contribuie la adăugarea de valoare prin îmbunătățirea unor activități/procese, prin
dezvoltarea sistemului de control intern, precum și prin creșterea gradului de responsabilizare
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a personalului din cadrul structurilor auditate. Activitatea de audit oferă managementului
asigurări cu privire la conformitatea și funcționalitatea controlului intern implementat la nivelul
structurilor auditate.
7.1.8 Activitatea Biroului Corpul de Control
În anul 2019, activitățile de bază ale Biroului Corpul de Control au vizat, în mod
primordial, următoarele obiective:
- analiza, evaluarea și recuperarea cheltuielilor neeligibile înregistrate în cadrul
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate în perioada
2007-2013;
- demersuri de recuperare a unor sume rămase neîncasate de la Ministerul Educației
Naționale (MEN) în valoare de 427.390,21 lei, precum și a unor debite înregistrate, de
natură a prejudicia fondurile publice ale instituției;
- misiuni specifice dispuse de conducerea instituției, prin care au fost efectuate verificări
în domenii precum: resurse umane, financiar-contabil, social, situații de urgență,
sănătate și securitate în muncă (SU/SSM) etc.
Biroul Corpul de Control a continuat activitățile de analiză, evaluare și recuperare a
cheltuielilor neeligibile înregistrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile derulate în perioada 2007-2013, pentru un număr de 17 proiecte, lucrate în
2019, dintr-un total de 64, activități începute în anul 2017.
Misiunile de control au fost efectuate de către Biroul Corpul de Control (BCC)
/Comisiile de Control, în baza Deciziei nr. 492 din 19.10.2017, aprobată de rectorul ASE, pentru
constituirea Comisiei de Control Intern și în conformitate cu prevederile Procedurii
Operaţionale cod PO 221 „Evidenţa, monitorizarea şi recuperarea sumelor declarate neeligibile
în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile”, coroborat cu prevederile şi
termenele prevăzute în Procedura Operaţională cod PO 03 specifică misiunilor BCC.
Astfel, în anul 2019, BCC a finalizat analiza proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile derulate în perioada 2007-2013, care au înregistrat cheltuieli neeligibile.
În total, în cadrul BCC/Comisiilor de Control au fost analizate un număr de 64 de astfel
de proiecte (perioada 2017-2019), analize în urma cărora instituția noastră a recuperat suma de
58.055,85 lei.
La totalul valorii recuperate (58.055,85 lei) se va adăuga și suma solicitată la plată de la
Ministerul Educației Naționale (MEN) în valoare de 427.390,21 lei, pentru care demersurile de
recuperare au fost efectuate la inițiativa și susținerea BCC. Aceasta este o sumă eligibilă,
nerambursată de către MEN într-unul dintre proiecte, mai exact POSDRU S/8 (4554)..
De asemenea, pe parcursul anului 2019, Biroul Corpul de Control a derulat mai multe
misiuni specifice de control dispuse de conducerea instituției, prin care au fost efectuate
verificări în domenii precum: resurse umane, financiar-contabil, social, situații de urgență,
sănătate și securitate în muncă (SU/SSM) etc. Totodată, BCC a mai fost implicat și în alte
activități, cum ar fi:
- modificarea și completarea „Metodologiei acordării salariului diferențiat”;
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-

actualizarea și completarea procedurii privind „Numirea gestionarilor, constituirea
de garanţii și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor”;
- actualizarea altor proceduri operaționale și de sistem;
- de asemenea, a participat și la verificări interne referitoare la anumite cazuri
semnalate de unii angajați ai instituției.
Prin activitățile desfășurate, BCC a contribuit atât la recuperarea unor sume
semnificative, cât și la asigurarea controlului direct și permanent al activităților efectuate de
personalul din cadrul structurilor verificate, iar acolo unde a identificat disfuncții sau nereguli
le-a adus la cunoștința conducerii instituției și a propus măsuri pentru remedierea lor,
continuând activitatea prin monitorizarea măsurilor, până la implementare.
7.2 Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității universităţii
În vederea formării și menținerii unei imagini coerente și corecte, a asigurării unei
vizibilități maxime a universității noastre, a transmiterii mesajului de brand puternic și a
realizării obiectivului atragerii categoriilor de public-țintă, ASE a realizat pe parcursul anului
2019, prin implicarea Serviciului Marketing și Comunicare, activități specifice în domeniile:
relații publice și comunicare și marketing educațional pentru promovarea serviciilor
educaționale oferite de ASE prin variate mijloace de comunicare.
7.2.1 Relații publice și comunicare
Dintre activitățile de relații publice și informare realizate de Serviciul Marketing și
Comunicare în 2019, menționăm:
 elaborarea planului annual de promovare a brandului ASE, a imaginii universității și
consolidarea identității instituționale;
 conceperea, realizarea și redactarea Buletinului informativ lunar al Consiliului de
Administrație al ASE, în limbile română și engleză și promovarea acestora pe site;
 realizarea articolelor despre ASE pentru Newsletterul lunar al Consorțiului
Universitaria și promovarea acestuia pe site;
 conceperea și diseminarea comunicatelor de presă prin biroul de presă al ASE
(14 comunicate), care au fost preluate de principalele agenții naționale de presă:
Agerpres, Mediafax, Hotnews, altele, precum și de presa locală și națională, stațiile
TV naționale și locale;
 elaborarea noului manual de identitate vizuală al ASE, un element necesar în
transmiterea valorilor integrate de brand, care determină un flux comunicațional
unitar, elocvent, cu beneficii de imagine pentru ASE;
 implementarea noii identități vizuale a ASE, al cărei logo nou este rezultatul rafinării
celui precedent;
 realizarea materialelor de identitate vizuală ale ASE, tip roll-up-uri, casetă luminoasă
în holul de la intrarea în Palatul ASE, wave curb;
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 redactarea zilnică și diseminarea online, pe site-ul instituțional, a revistei presei și
monitorizarea aparițiilor de interes pentru ASE;
 selectarea și redactarea în limbile română și engleză a știrilor și evenimentelor
universității și diseminarea acestora pe pagina de gardă a site-ului instituțional
www.ase.ro;
 alcătuirea și gestionarea mesajelor cu caracter publicitar despre ASE;
 implicarea în gestionarea situațiilor de criză comunicațională;
 organizarea de întâlniri periodice tematice ale conducerii ASE și de interviuri pentru
mass-media (reviste, ziare, portaluri online, agenții de presă, precum și în cadrul
emisiunilor televizate pe teme de învățământ superior sau economice) după cum
urmează:
- În luna februarie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un
interviu în revista „Economistul” despre modelul economic românesc în procesul
complex de integrare în Uniunea Europeană.
- Pe 12 martie, TVR Internațional a prezentat o ediție cu și despre ASE, în cadrul
emisiunii „Investiți în România!”, având ca invitați reprezentanți ai conducerii
ASE – prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Liliana Feleagă,
Decanul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, prof. univ. dr.
Gheorghe Hurduzeu, Decanul Facultății de Relații Economice Internaționale,
prof. univ. dr. Ionuț Popa, Decanul Facultății de Management. Emisiunea a
prezentat reportaje filmate în ASE și intervenții în direct, din studioul TV, despre
potențialul ASE și oferta pentru admitere 2019 la toate formele de învățământ.
- La începutul lunii aprilie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat
un interviu în revista online UniversulJuridic.ro despre deschiderea ASE către
organizațiile profesionale care au tangență cu domeniul economic și despre
importanța pregătirii juridice în acest domeniu.
- În data de 15 iulie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un
amplu interviu pe portalul de știri DC News, în cadrul căruia s-a discutat despre
admiterea la ASE, antreprenoriat, condiții comerciale, promovarea produselor
românești, investiții în capacitățile de producție din România etc.
- În luna iulie, în perioada admiterii la programele universitare de licență și
masterat, Rectorul ASE a avut întâlniri succesive cu reprezentanții mass-media
(în principal, cu televizunile cu cea mai mare audiență) în cadrul cărora a răspuns
la întrebări legate de procesul de admitere și de poziționarea ASE pe piața
serviciilor universitare din România.
- Pe data de 24 septembrie, în pragul deschiderii noului an universitar, prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu pentru Hotnews despre
angajabilitatea absolvenților ASE, adaptabilitatea programelor universitare la
cerințele pieței muncii, precum și despre prezența universității noastre pe locuri
de top în marile clasamente internaționale universitare.
- În data de 25 septembrie, prof. univ. dr Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof.
univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector relații cu mediul economico-social și viața
117

studențească, au avut o întânire cu reprezentanți ai mass-media, în cadrul căreia
au fost discutate teme legate de condițiile de cazare din căminele ASE. După
terminarea întâlnirii, reprezentanții mass-media au vizitat căminele Moxa și
Occidentului.
 susținere și implicare în realizarea evenimentelor corporatiste de responsabilitate
socială (proiectul „Teach for Romania”, acțiuni de conștientizare a populației – prin
cursuri de prim-ajutor organizate pentru comunitatea universitară a ASE și exerciții
de simulare a cutremurelor);
 promovarea ofertei educaționale a facultăților ASE în mass media (tv, presă, outdoor,
radio, on-line) pentru atragerea publicului țintă;
 conceperea materialelor de informare pentru promovarea instituțională: flyere, afișe,
broșuri, diplome de excelență, plachete, calendare, agende;
 organizarea și promovarea evenimentelor instituționale (la nivel de facultăți, de
responsabilitate socială, culturale);
 organizarea, asigurarea logisticii și participarea la târgurile educaționale;
 sprijin comunicațional în organizarea evenimentelor realizate de ASE în parteneriat
cu mediul de afaceri;
 realizarea arhivei cu principalele evenimente ale ASE;
 asigurarea unei comunicări eficiente cu toate categoriile de public-țintă, în vederea
generării unei reputații instituționale pozitive, la nivel intern și extern, a universității.
Procesul de Admitere 2019 a implicat o importantă componentă comunicațională
externă, cu potențialii candidați în vederea atragerii lor către înscrierea la ASE, în mod special
la nivelul publicului-țintă pentru toate formele de învățământ, concretizată în conceperea și
emiterea de mesaje în legătură cu ceea înseamnă concursul de admitere în fiecare dintre etapele
sale și asigurarea unui flux informațional coerent și eficient dinspre universitate către candidați
și invers. Serviciul Marketing și Comunicare a coordonat această componentă, asigurând pe
parcursul acestui proces îndrumarea permanentă a candidaților, astfel:
- printr-o intensă campanie de comunicare tv, prin difuzarea unui spot în lunile iunie
și iulie pe stațiile tv cu cea mai mare acoperire din principalele județe ale țării din
care provin candidații ASE: Argeș, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați,
Ialomița, Vâlcea, Prahova, Vrancea;
- prin campanii în presa scrisă și online prin intermediul site-ului instituțional
www.ase.ro și al paginii oficiale de Facebook a universității; prin publicarea de
advertoriale/bannere pe portalurile: adevărul.ro, realitatea.net, sfin.ro, evz.ro,
B1TV.ro, money.ro, jurnalul.ro, wall-street.ro, România TV.net;
- prin mijloace clasice de comunicare – afișaj stradal la toate intrările din clădirile
ASE, telefonic și prin consiliere directă la call-centre și info point, prin adresele de
e-mail: admitere@ase.ro și comunicare@ase.ro (s-a răspuns la peste 2.900 de
apeluri telefonice și peste 1.900 de mesaje electronice).
Toate aceste modalități de comunicare au urmărit transmiterea unei bune imagini a
universității.
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Procesul de admitere la programele universitare de licență a fost amplu mediatizat de
principalele posturi naționale de televiziune și radio: Antena 1, Antena 3, Pro TV, DC News,
Digi 24, Jurnalul Național, Kanal D, portalul Observator, Realitatea TV, Ziare Live, de agențiile
și portalurile de știri (Agerpres, Mediafax, Hotnews.ro, ziare.com), publicații cu acoperire
națională (Adevărul). Serviciul Marketing și Comunicare a conceput și elaborat toate
materialele de promovare pentru admiterea la licență și masterat.
Rezultatul acestor eforturi a însemnat pentru ASE o admitere foarte bună la programele
universitare de licență, cu 10.696 de înscriși pe 7.219 locuri, ceea ce reprezintă 11% din
numărul de absolvenți de bacalaureat la nivel național din anul 2019. Dintre aceștia, au fost
declarați admiși 6.653 de candidați (dintre care 2.854 la buget și 3.799 la taxă). Pentru
programele universitare de masterat, numărul de locuri scoase la concurs de ASE a fost de
4.449, repartizate astfel: 1.807 la buget și 2642 la taxă). Pe aceste locuri au concurat 3.305 de
înscriși, fiind admiși la buget 1.796 de studenți, iar pe locurile la taxă 1.124, așadar un total de
2.920 de studenți.
7.2.2 Marketing educațional
Serviciul Marketing și Comunicare a organizat o serie de activităţi de promovare a
programelor de studii universitare ale ASE, și anume: permanenta informare în ASE a
candidaţilor (prin Săptămâna Porţilor Deschise, Târgul facultăţilor, vizite ghidate, întâlniri cu
elevii în cadrul programului „Școala altfel” etc.), deplasările în țară în cadrul Caravanei ASE
(desfășurată în perioada 7 noiembrie - 11 decembrie 2019), schimburi de experienţă cu cadrele
didactice din licee, participarea la târguri educaţionale, promovarea în mass-media şi online.
Permanenta informare a candidaţilor s-a realizat prin următoarele modalităţi:
- Săptămâna Porților Deschise: Serviciul Marketing și Comunicare a organizat, în
perioada 25-29 martie 2019, cea de-a VI-a ediție a Săptămânii Porţilor Deschise. Elevii au
asistat în Aula Magna la prezentările celor 11 facultăţi care organizează programe de studii
universitare de licență, au dialogat cu reprezentanţi ai conducerii ASE, au fost consiliaţi
educaţional şi li s-au prezentat perspective şi oportunităţi profesionale de care pot beneficia încă
din timpul studenţiei. Elevilor li s-au oferit detalii despre programele de studii și modalitatea
de admitere la licență 2019, precum și materiale informative. De asemenea, au beneficiat de un
tur ghidat al Palatului ASE din Piața Romană.
Pe parcursul Săptămânii Porţilor Deschise, ASE a fost vizitată de un număr de peste
2140 de elevi din 40 de colegii și licee din Bucureşti şi judeţele: Argeş, Bacău, Călăraşi,
Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vaslui, Vâlcea.
- În data de 26 martie, ASE a organizat, în cadrul activităților de diversificare și
aprofundare a colaborării cu unitățile de învățământ preuniversitar, prima ediție a Olimpiadei
interdisciplinare „ASE pentru liceeni”, având coorganizatori parteneri din mediul
preuniversitar – Colegiul Economic „A.D. Xenopol” și Colegiul Național de Informatică
„Tudor Vianu” din București. Au participat elevi din colegii și licee din București și din țară.

-

În data de 10 mai, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat
cea de a V-a ediție a Concursului de contabilitate pentru elevii din licee cu profil economic.
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La concurs au participat elevi din clasa a XI-a de la Colegiul Economic „A.D. Xenopol”,
Colegiul Economic „Hermes” și Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.
- Vizite ghidate la ASE: în lunile ianuarie, aprilie, mai, iulie, septembrie, octombrie
și decembrie, prin programul național „Şcoala altfel”, ASE a fost vizitat de peste 1000 de elevi,
însoțiți de cadre didactice, de la colegii și licee din următoarele localităţi: București, Târgoviște,
Valea Doftanei – Prahova, Focșani, Constanța, Țăndărei – Ialomița, Câmpulung Muscel,
Ploiești, Giurgiu (s-au înregistrat 23 de vizite ghidate). Elevii au fost informaţi despre:
desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenţă în 2019 și 2020, oferta educaţională a
facultăţilor, perspective şi oportunităţi de carieră; au beneficiat de discuţii interactive cu cadre
didactice si studenți ai facultăților ASE și au vizitat puncte de interes ale unei viitoare vieţi de
student la ASE: Aula Magna, amfiteatre, bibliotecă, săli de lectură, săli de sport, cantine, au
participat la cursuri etc.
- Schimburi de experienţă cu cadrele didactice din licee: În anul 2019 au fost
organizate la ASE întâlniri de informare cu peste 120 de cadre didactice-însoțitoare ale
grupurilor de elevi din peste 50 de colegii și licee din București și din țară.
- Contact direct cu viitorii candidaţi și aparținătorii lor: Pe tot parcursul anului 2019,
acestor categorii de public-țintă li s-au oferit permanent detalii despre oferta educaţională a ASE,
modalitatea de admitere, ș.a. prin consiliere faţă în faţă, la telefon, prin e-mail, Facebook ș.a.
- Pe 30 septembrie 2019, în cadrul festivităţii de deschidere a anului universitar
2019-2020 la nivel de ASE, au fost alături reprezentanți ai Conducerii ASE, ai facultăților,
cadre didactice, studenți și invitați de la instituții de învățământ preuniversitar din București și
din țară, cărora li s-au oferit diplome de excelență. Astfel, au fost premiaţi studenţii de anul I
cu cele mai mari medii de admitere la programele universitare de licenţă la fiecare facultate,
alături de directorii colegiilor și liceelor absolvite de studenţii respectivi. De asemenea, au fost
prezenţi la festivitate şi au primit diplome de excelenţă directorii a 20 de colegii și licee din ţară
ai căror absolvenţi au devenit în număr mare studenţi în anul I ai Academiei de Studii
Economice din Bucureşti.
‐ Organizarea Caravanei ASE: În perioada 7 noiembrie - 11 decembrie 2019,
Serviciul Marketing și Comunicare, cu sprijinul decanatelor facultăților, a derulat cea de-a opta
ediție a CARAVANEI ASE – componentă a campaniei de promovare în colegii şi licee din țară
a ofertei educaţionale a ASE pentru Admiterea la licenţă 2020. Echipele CARAVANEI ASE,
formate din reprezentanți ai facultăților – cadre didactice și studenţi – s-au deplasat în cele mai
bune 39 de colegii şi licee din localitățile: București, Alexandria, Brăila, Câmpina, Câmpulung
Muscel, Focșani, Oltenița, Pitești, Ploiești, Slatina, Slobozia, Tecuci. Cu această ocazie, au fost
încheiate sau prelungite 39 de protocoale de colaborare cu colegiile vizitate și au fost oferite
peste 2700 de broșuri „Fii student la ASE” și peste 160 cărți publicate de Editura ASE, în semn
de recunoaștere și apreciere a activității de pregătire a absolvenților care au devenit studenți la
ASE. Elevii au primit infomații despre admiterea 2020 la cele 11 facultăți ale ASE, programele
universitare de licență, oportunitățile de carieră, burse etc.
‐ Participări la târguri educaţionale: în anul 2019, Serviciul Marketing și
Comunicare a asigurat materiale de promovare a ofertei educaţionale și participarea membrilor
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Serviciului Marketing și Comunicare la dialoguri directe cu elevii interesați să devină studenți
la ASE, în cadrul următoarelor târguri educaționale:
 Cea de-a XVIII-a ediție a Târgului Gaudeamus de la Craiova (27 februarie 3 martie 2019). Serviciul Marketing și Comunicare a fost prezent cu informații despre
oferta educațională a universității atât în cadrul Târgului, cât și prin vizitele efectuate la
colegiile și liceele din Craiova.
 Cea de-a XX-a ediție a Târgului „Oferta Educațională” (14-17 mai 2019), organizat de
Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive –
PROEDUS, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).
Serviciul Marketing și Comunicare a oferit consiliere educațională și materiale informative
despre oferta educațională a facultăților ASE.
În urma participării la acest eveniment educațional, Academiei de Studii Economice din
București i-a fost acordată o distincție în semn de apreciere pentru contribuția adusă prin
sprijinirea și participarea la activitățile realizate de PROEDUS.
 Cea de-a XIV-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2019 (29 mai - 2
iunie 2019), desfășurat la Complexul expozițional Romexpo din Bucureşti. Serviciul
Marketing a pus la dispoziția celor interesați detalii despre oferta educațională a facultăților
ASE, despre modalitatea de admitere, oportunitățile de carieră și facilitățile vieții de
student.
 Cea de-a XXV-a ediție a Târgului Romanian International University Fair – RIUF.
În zilele de 19-20 octombrie 2019, ASE a participat alături de cei peste 110 expozanți
reuniți la Sala Palatului din București. Serviciul Marketing și Comunicare a oferit
consiliere educațională și materiale informative despre oferta educațională a facultăților
ASE.
 Ediția 2019 a Târgului Internațional „Gaudeamus” – Carte de învăţătură, desfășurat
în perioada 20-24 noiembrie 2019 la Complexul expozițional Romexpo. Serviciul
Marketing și Comunicare a conceput și distribuit elevilor materiale de informare.
7.2.3 Promovarea online
Promovarea online s-a realizat prin intermediul site-ului instituțional www.ase.ro
(versiunile în limbile română și engleză) și prin rețele de socializare, în principal prin pagina
oficială de Facebook a ASE şi prin paginile grupurilor de Facebook dedicate Admiterii 2019,
după cum urmează:
 Actualizarea permanentă a site-ului instituțional www.ase.ro (versiunile în
limbile română și engleză) cu știri și evenimente din viața universității (admitere, parteneriate,
vizite primite, conferințe și mese rotunde etc.).
Elaborarea și actualizarea permanentă a paginii dedicate Admiterii, care cuprinde
informații utile candidaților: metodologii de admitere, întrebări frecvente, materiale de
prezentare a universității (flyere, spot de promovare, broșură informativă privind admiterea și
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viața de student la ASE, modele de teste de competență lingvistică din anii anteriori, pașii
candidatului pentru perioada Admiterii etc.).
În luna martie 2019 a fost finalizată și lansată o nouă versiune a site-ului de Admitere
la ASE 2019.
În a doua jumătate a lunii martie, ASE a lansat pe site-ul oficial www.ase.ro bannerul
cu acces direct la informații despre Admiterea 2019 la toate cele trei cicluri de studii
universitare: licență, masterat și doctorat.
Începând cu luna iunie 2019, pentru o prelucrare mai eficientă a datelor și fluidizarea
procesului de înscriere la admitere, candidații au putut accesa serviciul de preînscriere online de
pe siteul www.ase.ro, facilitate promovată pe site-ul www.ase.ro și pe pagina instiuțională de
Facebook.
 Actualizarea permanentă a paginii instituționale de Facebook de către Serviciul
Marketing și Comunicare, prin mediatizarea tuturor evenimentelor importante din viața
universității (admitere, parteneriate, vizite primite, evenimente ştiinţifice şi culturale). De
asemenea, se face permanent automatizarea postării simultane a unui anunț pe toate canalele de
socializare.
În urma accesărilor Facebook, s-a constatat că luna iulie 2019 a fost vârful perioadelor
de vizualizare/impact total, cu un număr total de 76524 de persoane/18 k vizualizări. Per total,
în anul 2019 s-a înregistrat un număr de 32579 de urmăritori ai paginii de Facebook a ASE şi
26687 de aprecieri, observându-se o creștere a numărului de utilizatori față de perioada
anterioară.
7.2.4 Promovarea instituţională prin eveniment
Promovarea instituțională prin eveniment s-a realizat prin următoarele acțiuni culturale
la care ASE a fost organizator sau partener de organizare:
‐ În cadrul Galeriei de artă contemporană „Cecilia Cuțescu-Storck”, a avut loc, în data
de 10 ianuarie 2019, vernisajul expoziției „Vedenii însemnate” a artistului Vasile
Pop Negreșteanu, pictor, sculptor, grafician.
‐ Pe 13 martie, a avut loc cea de-a V-a ediție a Simpozionului cu tema:
„Perspectivele economiei digitale în România”, organizat în colaborare cu Marea Lojă
Națională din România (MLNR), cu sprijinul Breslei Economiștilor, în contextul
parteneriatului dintre MLNR și mediul academic și universitar.
‐ În data de 14 martie, Muzeul ASE, Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane
și Facultatea de Relații Economice Internaționale au organizat o masă rotundă cu titlul
„Regina Maria și diplomația europeană – lupta pentru recunoașterea României Mari”.
‐ În data de 27 martie, a avut loc, în cadrul Galeriei de artă contemporană „Cecilia
Cuțescu-Storck”, vernisajul expoziției de pictură a artistului Florin Menzopol. Expoziția a
putut fi vizitată până la data de 1 mai 2019.
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‐ Evenimente dedicate Aniversării Zilei ASE „106 ani de tradiție universitară la
ASE”; în perioada 3-17 aprilie 2019, s-au organizat următoarele acțiuni:
 Pe 3 aprilie, a avut loc Adunarea Festivă a comunității universitare, dedicată Zilei
ASE;
 Cinstim memoria înaintașilor ASE – în zilele de 4 și 12 aprilie, delegații ale
Consiliului de Administrație și conducerii Senatului Universitar au depus coroane
la mormintele întemeietorilor și foștilor rectori ai ASE: prof. univ. dr. Ion Gh.
Roșca, prof. univ. dr. Paul Bran, prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu, prof. univ. dr.
Constantin Bărbulescu, prof. Virgil Madgearu, A. D. Xenopol, prof. Stanislas
Cihoski;
 În data de 4 aprilie a avut loc, în Aula Magna, festivitatea de decernare a unor
distincții și diplome ale ASE;
 Pe 5 aprilie, Facultatea de Marketing a organizat transmiterea în direct a
Matinalului Tonic de la Virgin Radio, din studioul amplasat în ASE, clădirea „Ion
N. Angelescu”;
 Pe 5 aprilie, în Sala „Virgil Madgearu”, a avut loc o lansare de carte –
„Sustenabilitate şi inovare în mediul internațional de afaceri”, Editura ASE,
București, 2019, autori: Ana Maria Marinoiu și Alina Irina Popescu;
 Pe 6 aprilie, Facultatea de Marketing a organizat Crosul „ASE Student Run &
Bucharest Students Run”, ediţia a IV-a;
 Pe 6 aprilie, s-a desfășurat TROTINETOBUS ASE 106 – eveniment realizat de
Facultatea de Marketing, care a constat în „inaugurarea” liniei speciale de
Trotinetobus ASE 106 din Complexul Moxa, sărbătorind „100% ecologic 106 ani
ASE”;
‐ Pe 21 mai, a avut loc, în sala „Virgil Madgearu”, masa rotundă intitulată „Ion
Răducanu – 135 de ani de la naștere”.
‐ În zilele de 23-24 mai, în ASE s-a desfășurat reuniunea grupului de lucru al
Comisiei Europene privind standardele, indicatorii și criteriile de referință pentru
educație și formare profesională (SGIB), eveniment organizat de către Ministerul Educației
Naționale, în colaborare cu ASE, sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene.
‐ În luna mai, în cadrul Galeriei de artă „Cecilia Cuțescu-Stork”, au fost deschise
publicului expozițiile intitulate „Artnouveau by Iulia A. Ene” și „Încercare asupra privirii
și înțelegerii” – grafică și pictură, Ion Grigorescu. Expozițiile au putut fi vizitate și pe parcursul
lunii iunie.
‐ Pe 6 iunie, Galeria de artă contemporană „Cecilia Cuțescu-Storck” a găzduit
vernisajul expoziției de grafică și pictură intitulată „Încercare asupra privirii și înțelegerii”
a artistului Ion Grigorescu.
‐ În perioada 27 iunie – 15 iulie, la etajul I al clădirii „Mihai Eminescu”, a fost deschisă
expoziția de artă fotografică studențească, realizată de Mădălina Florentina Marcu și Liliana
Loredana Maciucă, studente în anul III la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.
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‐ În data de 4 iulie, au avut loc lucrările mesei rotunde intitulate „Instituțiile de
forță ale parteneriatului public-privat din zonele rurale. Așteptări, provocări și soluții”.
Evenimentul a marcat cea de-a doua etapă a proiectului „Satul românesc – centru de dezvoltare
durabilă în rural”, inițiat de ASE, în parteneriat cu Academia Română și Academia de Științe
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.
‐ În perioada 29 iunie - 19 iulie, Academia de Studii Economice din București a fost
pentru al doilea an consecutiv partener strategic în cadrul programului de mentorat intitulat
„Academia de Leadership și Pedagogie”, organizat de Teach for Romania, parte din rețeaua
internațională „Teach for All”.
‐ În data de 24 septembrie, Academia de Studii Economice din București, Societatea
Antreprenorială Studențească ASE (SAS ASE) și Asociația Facultăților de Economie din
România (AFER) au organizat workshop-ul intitulat „Bune practici în dezvoltarea
activității SAS din universitățile din România”.
‐ În perioada 27-28 septembrie, ASE a participat la „Noaptea Cercetătorilor
Europeni 2019”, constând într-o serie de evenimente desfășurate în Parcul „Lumea Copiilor”.
În data de 21 octombrie a.c., Rectorului ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, i-a fost conferit
titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Buzău, distincție înmânată de primarul orașului
Buzău, domnul Constantin Toma.
‐ În data de 6 noiembrie, Aula Academiei de Studii Economice din București a găzduit
concertul „Soap Opera”, din cadrul Festivalului de muzică de cameră SoNoRo, ajuns la
cea de-a 14-a ediție intitulată „DADA”. Evenimentul a fost sprijinit de Facultatea de Marketing
din ASE.
‐ În data de 12 noiembrie, Muzeul ASE și Institutul Revoluției Române din Decembrie
1989 au organizat Masa rotundă dedicată aniversării a 30 de ani de la Revoluția Română și
intitulată „Trei decenii de la Revoluția din Decembrie 1989”.
‐ În data de 20 noiembrie, în Aula Magna a Palatului ASE, a avut loc cea de-a treia
ediție a „Galei Excelenței în ASE”, eveniment dedicat Zilei Economistului și Zilei
Profesorului de Economie, în cadrul căruia au fost înmânate Trofeele de Excelență pentru anul
2019. Evenimentul s-a încheiat cu conferința „Despre Umor”, susținută de actorul Dan
Puric, urmată de prezentarea cărții „Dulci. Jurnalul unui câine scris de un puric Dan”.
‐ Pe 20 noiembrie, ASE a organizat Forumul Național al Economiștilor din
România, cu tema „Viitorul economiei românești în contextual evoluțiilor globale”, prilejuit
de sărbătorirea „Zilei Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”.
Co-organizatori: Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), în parteneriat cu
Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER) și Societatea Română de Statistică
(SRS).
‐ Pe 21 noiembrie, în Aula Magna a avut loc sesiunea plenară a Adunării Generale
a Facultăților de Economie din România, la care au participat membri ai conducerii ASE,
AFER, AGER, cadre didactice, specialiști în domeniu și studenți.
‐ Pe 5 decembrie, Centrul de Excelență în Comerț Exterior din ASE a organizat cea
de-a doua Gală de Iarnă, intitulată „Povești de Succes”.
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‐ Începând cu luna decembrie 2019 până la sfârșitului lunii ianuarie 2020, Galeria de
artă contemporană „Cecilia Cuțescu-Storck” a găzduit expoziția pictorului acuarelist Florian
Ștefan și a artistului spaniol Vicente Heca.
‐ Pe 18 decembrie, în Aula Magna a avut loc Ceremonia de acordare a Burselor
Regale „Regele Carol I" și „Regina Elisabeta" în prezența Alteței Sale Regale, Principele
Radu al României. Bursele regale destinate studenților ASE au caracter anual și au fost fondate
de Casa Regală în anul 2015. Bursa „Regina Elisabeta” a fost câștigată de Andreea Monica
Munteanu, studentă la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, iar Bursa
„Regele Carol I” – de studentul Constantin Zahanagiu din cadrul Facultății de Asigurări, Bănci
și Burse de Valori.
‐ Pe 18 decembrie, în Aula Magna a avut loc tradiționalul concert de colinde
„Vin sărbătorile” pregătit de studenții de la Corul ASE și Corul Buna Vestire din Onești, Bacău.
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SONDAJE DE OPINIE

RAPORTUL INDEPENDENT AL STUDENȚILOR
CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CALITĂȚII
ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Academia de Studii Economice din București, universitate de cercetare avansată și de
educație, organizează pregătirea superioară și cercetarea științifică în domeniile științelor
economice și administrative. Pregătirea universitară este realizată pe trei cicluri: licență,
masterat și doctorat. În cazul primelor două cicluri de studii, funcționează, din punct de vedere
organizatoric, unsprezece facultăți care, la forma de învățământ de licență cu frecvență în
campusul universitar, sunt împărțite pe ani, serii și grupe de studiu.
La nivelul fiecărei serii de studii există câte un student reprezentant ales prin vot, în
conformitate cu reglementările interne. Reprezentanții tuturor seriilor din toți anii de studiu din
fiecare facultate formează Consiliul Studenților Facultății. Ulterior au fost organizate alegeri
pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliile Facultăților, Consiliul pentru Studii
Universitare de Doctorat și Senatul Universitar, în conformitate cu numărul locurilor alocate
studenților. Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății constituie Biroul Permanent al
Consiliului Studenților. Reprezentanții studenților în Senatul Universitar și reprezentantul
studenților în Consiliul de Administrație constituie Senatul Studenților.
Ca parte componentă a Senatului Universitar și organ decizional al Uniunii Studenților
Academiei de Studii Economice din București (USASE), reprezentanţii studenților în Senat
reprezintă interesele studenților care studiază în cadrul universității, sesizează problemele cu
care aceștia se confruntă, colaborează și realizează demersuri pentru îmbunătățirea situației
comunității studențești. Pentru obținerea unor rezultate optime în acest sens, membrii Senatului
Studenților s-au reunit săptămânal pentru a stabili coordonatele de lucru. Conducerea a fost
asigurată de Biroul Permanent, care este alcătuit din șapte membri: președintele, patru
vicepreședinți, un secretar general și un secretar. În sensul creșterii eficienței activității, Senatul
Studenților și-a diversificat structura, fiind înființate diverse compartimente de specialitate:
A. Departamentul Social (coordonat de unul dintre vicepreședinți):
● Direcția Burse, decontare STB și alte drepturi financiare;
● Direcția Managementul Căminelor și al Cantinei.
B. Departamentul Proiecte (coordonat de unul dintre vicepreședinți):
● Clubul de antreprenoriat, cultură și implicare socială;
● Conferințe și organizări de evenimente;
● Clubul sportiv și de sănătate.
C. Departamentul Educațional (coordonat de unul dintre vicepreședinți):
● Monitorizarea Asigurării Calității Managementului Universitar.
D. Departamentul Relații Externe (coordonat de unul dintre vicepreședinți):
● Interculturalitate și mobilități internaționale;
E. Secretariat
● Resurse umane;
● Marketing și IT.
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Fiecare dintre aceste departamente, direcții și servicii a fost coordonat de câte un
membru al Senatului Studenților și a avut în componența sa membri din Consiliile Studenților
de la nivelul facultăților și alți voluntari, studenți ai Academiei de Studii Economice din
București.
Comunicarea cu studenții
Reprezentanţii studenților în Senat s-a implicat în conceperea unui sistem complex de
relaționare cu studenții care să vină în întâmpinarea nevoilor de comunicare ale acestora. În
cadrul acestui sistem, se evidențiază două căi majore de transmitere a informațiilor către
reprezentanți: comunicarea directă și utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Din
punctul de vedere al comunicării directe s-au realizat:
• întâlniri individuale cu colegii;
• organizarea de ședințe săptămânale ale Senatului Studenților;
• organizarea de Conferințe semestriale ale studenților, cu participarea reprezentanților
conducerii universității și a unor șefi de compartimente din cadrul acesteia ce au intrat
în dialog cu reprezentanții studenților;
• organizarea de întâlniri tematice cu studenții: întâlniri cu reprezentanții asociațiilor
studențești, șefii de cămin, administratorii de rețea din căminele studențești, întrunirea
unui comitet al cantinei etc.;
• organizarea de ședințe periodice ale Consiliilor Studenților de la nivelul fiecărei
facultăți;
• în cadrul tuturor evenimentelor din universitate (ex. Studenții își salută noii colegi),
dar și din afara universității (ex. RIUF), Senatul Studenților a fost prezent prin
intermediul unor standuri speciale.
Sunt utilizate intens și metodele electronice de comunicare:
• site-ul Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București
(www.us.ase.ro) ce conține informații despre studenții reprezentanți (de la nivelul
seriilor, anilor de studiu de la nivelul fiecărei facultăți, precum și ai membrilor în
Senatul Universitar din partea fiecărei facultăți din universitate), dar și ultimele noutăți
din universitatea noastră. Această platformă creează premisele unei mai bune integrări
a studenților în comunitatea lor, palierul dominant fiind informarea (site-ul oferă acces
la ultimele noutăți, actele normative și alte informații utile studenților din ASE);
• adresa unică de contact: office@us.ase.ro;
• profil și pagină oficială pe rețeaua de socializare Facebook și Instagram;
• grupuri de discuții pentru fiecare facultate în parte pe rețeaua de socializare Facebook;
• pe site, grupurile de discuții și profilul de Facebook au fost postate mesaje individuale
despre diverse evenimente (de la conferințe și evenimente până la reamintirea
calendarelor pentru depunerea cererilor de cazare, a dosarelor pentru obținerea
diverselor burse sau plata taxelor de școlarizare).
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Relația între Senatul Studenților și structurile de conducere ale universității
Studenții reprezentanți au fost parte activă în principalele foruri decizionale și comisii
ale facultăților din cadrul Academiei de Studii Economice din București: Consiliile Facultăților,
Comisiile de acordare a burselor, Comisiile de selecție a beneficiarilor de mobilități
internaționale în cadrul programelor comunitare etc. La nivelul universității, studenții au fost
reprezentați în principalele foruri decizionale și comisii: Senatul Universitar, Consiliul de
Administrație, Biroul Permanent al Senatului Universitar, toate cele cinci comisii ale Senatului
Universitar (Comisia pentru învățământ; Comisia pentru cercetare științifică; Comisia pentru
guvernanță universitară; Comisia pentru activități studenților), una dintre aceste comisii, cea
responsabilă cu activitățile studenților fiind prezidată de un student. Au fost desemnați studenți
reprezentanți în Comisia de etică și deontologie profesională. În sensul rezolvării problemelor,
membri ai Senatului Studenților sunt delegați reprezentanți în dialogul cu diverse
compartimente ale administrației.
În ceea ce privește aspectele sociale ale vieții de student, în cadrul instituției, o atenție
deosebită este acordată proceselor de cazare a studenților în cămin, acordarea de burse și de
locuri în taberele studențești. Toate aceste procese sunt gestionate de studenții reprezentanți,
membri ai diverselor comisii prevăzute de regulamentele interne. Structurile organizatorice
implicate în procesul de cazare sunt Comisia de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării,
Direcția Socială, Serviciul Cazare Studenți și Comisia de Cazare. Comisia de Cazare
funcționează la nivelul Academiei de Studii Economice din București și este responsabilă cu
repartizarea locurilor de cazare pe facultăți, pe ani de studii și, în cadrul acestora, pe programe
și pe trasee de specializare, precum și cu managementul întregului proces de cazare. Aceasta
are în componență un președinte și 26-31 studenți, desemnați de către Senatul Studenților,
provenind de la toate facultățile și IOSUD, în funcție de numărul de locuri repartizate. Comisia
de Cazare efectuează repartizarea locurilor în cămine în conformitate cu prevederile din
Metodologia de Cazare aprobată de Senatul Academiei de Studii Economice. După încetarea
activității Comisiei de Cazare, atribuțiile acesteia sunt preluate de către Serviciul Cazare
Studenți.
Serviciul Cazare Studenți, condus de un șef serviciu și având în componență alți șapte
studenți, asigură logistica întregului proces de cazare (inclusiv primirea dosarelor medicale și
sociale), dar și întocmește lista studenților care au comis abateri cu privire la prevederile
regulamentului de cămin.
Direcția Socială întocmește lista studenților care au înregistrat întârzieri repetate la plata
regiei de cămin și o înaintează Serviciului Cazare Studenți. De asemenea, aceasta asigură
condițiile de locuit în cămine și efectuează cazarea efectivă a studenților, strict pe baza
hotărârilor Comisiei de Cazare.
Comisia de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării este aprobată de Consiliul de
Administrație și este formată din studenți și directorul Direcției Sociale. Aceasta validează
rezultatele cazării după fiecare etapă a procesului de cazare. Comisia de monitorizare și avizare
a rezultatelor cazării, Direcția Socială, Serviciul Cazare Studenți și Comisia de Cazare răspund
de activitatea lor în fața Consiliului de Administrație.
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Mediatizarea informațiilor privitoare la cazare se face de către Serviciul Cazare Studenți
prin afișarea, în varianta electronică, pe site-ul www.cazare.ase.ro a numărului de locuri de
cazare alocate, a criteriilor folosite pentru repartizarea locurilor de cazare și a altor prevederi
ale metodologiei de cazare.
Studenții – parte centrală a procesului educațional
Reprezentanţii studenților în Senatul Academiei de Studii Economice din București
asigură și monitorizează implicarea reprezentanților studenților în toate etapele vieții
academice, începând de la procesul de admitere, continuând cu cel de cazare în căminele
proprii, reglementarea procesului didactic, organizarea practicii de specialitate, evaluarea
cadrelor didactice, oferirea de burse și alte forme de sprijin, selecția candidaților pentru
programele de mobilități comunitare, organizarea examenelor de finalizare a studiilor.
Pentru a veni în ajutorul candidaților ce doresc să urmeze o facultate în cadrul
Academiei de Studii Economice din București, universitatea asigură prin intermediul
reprezentanţilor
studenților în Senat o interfață prietenoasă cu aceștia prin implicarea
studenților în activitățile ce vizează îndrumarea, înscrierea și supravegherea candidaților în
cadrul procesului de admitere. Unul dintre domeniile principale de activitate a reprezentanţilor
studenților în Senat este implicarea în dezvoltarea profesională a studenților, prin organizarea
de conferințe și seminarii specifice pregătirii lor de specialitate.
A fost dezvoltată colaborarea cu asociațiile studențești, care găsesc în universitate un
mediu prielnic desfășurării de activități în interesul studenților, acestora punându-li-se la
dispoziție sedii, dar și alte resurse temporar disponibile, USASE având un dialog permanent cu
aceste organizații profesionale.
Gradul de satisfacție a studenților ASE București
În luna decembrie a anului 2019 s-a desfășurat printre studenții Academiei de Studii
Economice din București, o cercetare al cărei scop a constat în determinarea gradului general
de satisfacție cu privire la oferta educațională a universității.
Cercetarea a fost realizată prin intermediul unui chestionar online postat pe site-ul
instituției, recrutarea respondenților realizându-se prin intermediul unei invitații de participare
transmisă tuturor studenţilor universităţii.
Chestionarul a cuprins 54 de întrebări, centrate pe următoarele subiecte:
● cuantificarea utilității percepute privind pregătirea oferită de către Academia de
Studii Economice din București, evaluarea satisfacţiei cu privire la disciplinele
studiate în cadrul programelor de studii oferite de universitate, respectiv gradul de
implicare a studenților în cadrul comunității academice;
● percepția studenților asupra facilităților oferite de universitate: bibliotecă, săli de curs
și laboratoare, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, mobilitățile Erasmus,
Sesiunea de Comunicări Științifice.
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La chestionar au răspuns aproximativ 6% din totalul studenților Academiei de Studii
Economice din București. Eşantionul obţinut în urma studiului reflectă în mod proporțional
distribuția populației generale a studenților din universitate la nivelul principalelor subgrupuri
(facultate urmată, ciclu de studii, formă de finanțare), cu o probabilitate de garantare a
răspunsurilor de 98% și o eroare maximă admisă de 2%.
Respondenții au fost în proporție de 85,9% studenți ai ciclului de licență, mai exact
28,95 % anul I, 24,17 % anul II, 32,51% anul III, respectiv 14,1% masteranzi, dintre care 9,75%
anul I și 4,35% anul II. Dintre aceștia un procent de 71,6% urmează un program de studii cu
finanțare de la buget, în timp ce 28,4% urmează studiile la programul cu taxă.
Gradul de mulțumire a studenților cu privire la facultatea la care au fost admiși
Evaluând gradul de mulțumire a studenților cu privire la facultatea la care au fost admiși,
se remarcă faptul că 88,6% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți, mulțumiți sau așa și așa
(fapt ce arată că acest aspect s-a îmbunătățit în comparație cu anul universitar 2017-2018), în
timp ce 11,4% din respondenți sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți.
Cât de mulțumit(ă) ești până acum de experiența per total
din facultatea pe care o urmezi în cadrul ASE?
7.70%

3.70%

36.60%

9.70%

Așa și așa
Mulțumit
Foarte mulțumit
Nemulțumit
Foarte nemulțumit

42.30%

Opțiunea pentru urmarea cursurilor unei facultăți dintr-o altă universitate
Evaluând opțiunea studenților cu privire la urmarea unei alte facultăți a rezultat faptul
că un procent de 1,5% urmează și cursurile unei alte facultăți, în timp ce 98,5 % dintre ei s-au
axat pe finalizarea unei singure facultăți. Un procent de 15,6% dintre cei care urmează o a doua
facultate într-o altă universitate frecventează mai des cursurile celei din urmă, în timp ce 84,4%
dintre ei frecventează în proporție mai mare cursurile Academiei de Studii Economice din
București.
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Ești student(ă) și la o altă facultate?
1.50%

Da
Nu

98.50%

Frecvența la cursuri a studenților în anul universitar 2018-2019
În ceea ce privește frecvența participării studenților chestionați la activitățile de curs și
seminarii se observă că 50% dintre aceștia au participat la 75-99% dintre cursuri și seminarii,
19% afirmă că au participat la toate activitățile didactice și doar 0,2% dintre respondenți spun
că nu au participat niciodată la cursuri sau seminarii.

Frecvența ta la cursurile anului universitar 2018-2019 a fost:

0.20%
1.10%
7.10%

Am participat la toate cursurile și seminariile

3.60%
19.00%

Am participat la 75% – 99% din cursuri și seminarii
Am participat la 51% – 75% din cursuri și seminarii

19.00%

Am participat la 26% – 50% din cursuri și seminarii
Am participat la mai puțin de 25% cursuri și seminarii
Nu am participat deloc la cursuri și seminarii
Sunt student/ă în primul an, nu am participat la cursuri și
seminarii

50.00%

Activitatea didactică și pedagogică
Evaluând opinia studenților respondenți cu privire la cadrele didactice din Academia
de Studii Economice din București, 36,60% dintre aceștia consideră că personalul didactic
este inovativ și își asumă rolul de agent al schimbării în mare măsură. Referitor la oferirea
de explicații la conținut prin intermediul exemplelor, 47,39% dintre cadrele didactice
tratează acest aspect în mare și foarte mare măsură, în timp ce, din punctul de vedere al
pregătirii profesionale, se apreciază că, în proporție de 65,30%, cadrele didactice sunt
pregătite și foarte pregătite. În ceea ce privește amabilitatea și prietenia cadrelor didactice,
134

studenții le apreciază ca îndeplinind acest criteriu în proporție de 54,43%, iar legat de
abilitățile de comunicare sunt evaluate favorabil în proporție de 49,04%. În 60,26% dintre
situații, cadrele didactice comunică studenților de la începutul semestrului sau anului
universitar modalitatea și cerințele de evaluare.
Despre accesul la suportul de curs pentru disciplinele studiate, situația este favorabilă
pentru studenți. 41,3% dintre respondenți susțin că au avut acces la materiale didactice la toate
disciplinele, iar 40,8% dintre studenți susțin că au avut acces la materiale didactice la
majoritatea disciplinelor. Restul respondenților susțin în proporție de 16,3 % că au avut acces
la materiale la mai puțin de jumătate din disciplinele studiate și doar 1,7% că nu au avut acces
la materiale didactice.
Ai avut acces la suportul de curs pentru disciplinele studiate până în prezent?

1.70%, 2%
16.30%, 16%

41.30%, 41%

Da, la toate disciplinele
Da, la majoritatea disciplinelor
Da, la mai puțin de jumătate dindiscipline
Nu, la nicio disciplină

40.80%

Fiind întrebați cum ar dori să aibă acces la suporturile de curs, 39,2% dintre respondenți
consideră că materialele ar trebui să apară online pe pagina personală, 52,1% susțin distribuirea
acestora online prin site-ul www.online.ase.ro, în timp ce 21,4% dintre respondenți preferă ca
modalitate de acces la aceste informații suportul în format fizic și 35,5% dintre respondenți
preferă să primească suportul de curs prin intermediul studentului reprezentant.
Cum ai dori să ai acces la suportul de curs?

13%

21%
Foarte relevantă
Relevantă

18%

Neutru

16%

Irelevantă
Foarte irelevantă

32%

135

Legat de distribuția opiniilor studenților cu privire la materialele didactice folosite pentru
studii în Academia de Studii Economice din București, 77,47% dintre participanții la studiu sunt
mulțumiți, în timp ce 22,53% dintre respondenți sunt nemulțumiți de costul materialelor didactice
utilizate în activitatea de predare/învățare. Circa 78,44% dintre respondenți consideră relevanța
informațiilor cuprinse în materialele didactice ca fiind situată la un nivel mediu și foarte bun, în
timp ce 21,56% dintre respondenți sunt foarte nemulțumiți de relevanța informațiilor din procesul
de predare-învățare. De asemenea, 67,91% dintre respondenți consideră că aplicabilitatea
informațiilor preluate prin intermediul materialelor didactice este la un nivel mediu, bun sau
foarte bun. Referitor la gradul de noutate a informațiilor utilizate în activitatea de predare și
seminarizare, 76,43% consideră că acesta se situează la un nivel mediu, bun sau foarte bun, în
timp ce doar 23,56% dintre respondenți sunt nesatisfăcuți sau total nesatisfăcuți de gradul de
noutate a informațiilor primite în predare-învățare.
Cum apreciezi, per ansamblu, materialele didactice
folosite pe parcursul anilor de studiu?

Număr studenți

500
391

400

340
172

158
101

100

308

289

276 276

300
200

347

339
173

230

211
159

342

145

76

120

151

0
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Evaluând percepțiile studenților cu privire la activitatea de predare și seminarizare,
putem constata că aceștia sunt satisfăcuți de cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor și
seminariilor, acestea fiind apreciate la un nivel mediu, bun sau foarte bun de 74,95%, respectiv
85,30%. În ceea ce privește actualitatea temelor abordate în cadrul cursurilor și seminariilor,
studenții au apreciat-o ca fiind cel puțin medie în proporție de 26,43%, în timp ce 52% dintre
respondenți consideră informațiile utilizate în activitatea de predare-învățare actuale și foarte
actuale. Referitor la resursele utilizate de către cadrul didactic (prezentări .ppt, articole din presa
de specialitate, statistici și alte date), majoritatea respondenților (78,43%) le consideră ca fiind
la nivel mediu, bun și foarte bun.
Coroborând necesitatea unui nivel de interactivitate mai ridicat cu nevoia sporită a
aplicabilității activităților didactice, studenții recomandă abordarea unor măsuri precum
implicarea studenților în vizite și studii de caz la companii sau la conferințe naționale și
internaționale de specialitate, creșterea perioadei destinate practicii de specialitate, invitarea de
specialiști în cadrul cursurilor, implicarea profesorilor în schimburi de experiență și de
cunoștințe cu mediul de afaceri și cu specialiștii în domeniu.
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Facilități oferite de ASE
Legat de opinia studenților cu privire la dotarea Academiei de Studii Economice din
București, se poate observa că aceștia consideră satisfăcătoare sau foarte satisfăcătoare dotarea
sălilor de curs sau seminar (35,82%), dotarea laboratoarelor de informatică (35,04%) și a celor
de limbi străine (29,91%). La polul opus se situează însă opinia respondenților relativă la
dotările grupurilor sanitare din Academia de Studii Economice din București, zonă ce necesită
o atenție sporită pentru ameliorarea percepției negative actuale a studenților universității.
În ceea ce privește gradul de mulțumire a studenților cu privire la funcționalitatea paginii
personale, 40,69% dintre respondenți o consideră bună sau foarte bună. Răspunsurile
înregistrate reflectă faptul că accesul wireless la internet este catalogat ca fiind nesatisfăcător
de 42,34% dintre respondenți, acesta fiind un aspect de îmbunătățit în viitor.
Referitor la programul de lucru cu publicul al secretariatelor din cadrul Academiei de
Studii Economice din București, 51,65% dintre studenții respondenți sunt nesatisfăcuți de acest
aspect. De asemenea, 47,13% dintre studenți sunt nemulțumiți de amabilitatea personalului care
deservește secretariatul facultății. Circa 30,95% apreciază pozitiv sau foarte pozitiv nivelul de
competență al personalului administrativ în soluționarea problemelor întâmpinate de către
studenți.
Disciplinele opționale
Făcând referire la disciplinele opționale, respondenții apreciază în proporție de 46,78%
că acestea acoperă o arie suficient de largă a domeniilor studiate. Este apreciată ca fiind
esențială informarea completă cu privire la programele analitice aferente disciplinelor
opționale, în acest sens fiind utilă în viitor organizarea unor sesiuni de informare la nivelul
tuturor facultăților, existând și exemple ale unor experiențe pozitive în acest sens la unele
facultăți din Academia de Studii Economice din București.

Număr studenți
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4 ‐ mulțumit

5 ‐ foarte mulțumit

Procesul de evaluare a cunoștințelor
Un alt punct central al studiului derulat în rândul studenților din Academia de Studii
Economice din București a vizat determinarea opiniei acestora relativ la sistemul de programare
a examenelor. Astfel, 62,78% dintre respondenți se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de
durata sesiunii și doar 14,95% sunt total nemulțumiți sau nemulțumiți de acest aspect. În ceea
ce privește perioada dintre examene, 78,08% din respondenți consideră că aceasta este de cele
mai multe ori la un nivel acceptabil, bun sau foarte bun.
Referitor la perioada de timp dintre sesiune și sesiunea de reprogramare, se poate
observa faptul că 48,86% respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de acest aspect.

Număr studenți

Cum apreciezi, per ansamblu, sistemul de programare a examenelor?
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Taxele și tarifele din ASE București
Studenții Academiei de Studii Economice din București consideră că taxele de
școlarizare sunt reflectate în calitatea serviciilor educaționale furnizate de universitate în mare
măsură sau în foarte mare măsură (16,4%), spre deosebire de 83,6% care apreciază ca acestea
se reflectă în mică sau foarte mică măsură. În ceea ce privește modalitățile de plată a taxelor de
studiu, 45,5% dintre respondenți consideră că aceasta ar trebui plătită în 4 (patru) tranșe, câte
două pe fiecare semestru, 38,4% consideră că taxa trebuie plătită în două tranșe, în primele trei
săptămâni din semestru (așa cum se întâmplă în prezent), 14,7% dintre respondenți consideră
că această plată ar trebui să se facă în 3 tranșe în lunile octombrie, februarie și mai.
Exmatriculare
Referitor la modalitatea prin care studenții preferă să fie informați atunci când se ia
decizia de exmatriculare aceștia preferă în proporție de 80,2% comunicarea prin telefon, 59,5%
aleg ca modalitate de informare e-mailul, iar restul preferă scrisoare la domiciliu sau alte
metode de informare.
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Cum consideri că ar trebui informat un student
înainte de a se lua decizia de exmatriculare a sa?
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Sesiunea de comunicări științifice studențești
Sesiunile de comunicări științifice organizate la nivelul fiecărei facultăți din Academia
de Studii Economice din București au încurajat activitatea de cercetare în domeniul economic,
prin susținerea elaborării de proiecte și prezentarea acestora în fața unor comisii de specialitate.
Participarea la sesiunile de comunicări este încurajată de către universitate prin acordarea, din
fonduri proprii, de 22 burse pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare acordate
studenţilor de la programele de licenţă, anii II şi III de studiu, şi de la programele de masterat.
Studenţii de la programele de licenţă şi masterat care doresc să aplice pentru aceste burse trebuie
să fie integralişti, cu media ponderată generală a anilor de studiu minimum 8,00. Cu toate acestea,
numai 20,1% dintre studenții respondenți au participat la astfel de manifestări științifice. Așa cum
poate fi observat în graficul prezentat mai jos, chestionați cu privire la sesiunea de comunicări
științifice organizată de către Academia de Studii Economice din București, majoritatea studenților
și-au exprimat opinia pozitivă cu privire la această activitate, 79,65% dintre ei considerând că
această activitate creează posibilități de dezvoltare personală și profesională. 93,93% dintre
studenți spun că sesiunea de comunicări științifice oferă într-o măsură mare și foarte mare
posibilitatea de a aborda o temă din aria de interes proprie. Un procent de 85,71% de studenți
consideră că sesiunea de comunicări științifice contribuie într-o măsură mare sau foarte mare la
formarea unei culturi economice solide și 94,37% dintre respondenți susțin că sesiunea de
comunicări științifice stimulează implicarea studenților în activități de cercetare.
Printre principalele motive pentru care studenții Academiei de Studii Economice din
București susțin că au participat la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești putem
enumera: oportunitatea de dezvoltare personală și profesională, dorința de a acumula experiență
în susținerea unor lucrări în public, dorința de noutate, dorința de a aduce o idee inovatoare care
să depășească limitele teoretice, curiozitatea. Unii studenți au considerat foarte utile diplomele
pe care le-au obținut, și-au dorit să își îmbunătățească cunoștințele prin abordarea unor teme
noi sau au dorit să se autoevalueze, să își cunoască potențialul. De asemenea, mulți studenți
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susțin că motivația lor de a participa la sesiunea de comunicări științifice a fost determinată de
profesorul coordonator al lucrării științifice.

Număr studenți
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Mobilitățile internaționale Erasmus
În urma cercetării a rezultat că 59,41% dintre studenții din Academia de Studii
Economice din București consideră bună sau foarte bună activitatea biroului Erasmus+ din
cadrul universității. 56,47% dintre studenți consideră bun sau foarte bun numărul de mobilități
Erasmus disponibile prin parteneriatele încheiate de facultăți. Referitor la diversitatea țărilor
partenere, 61,61% dintre respondenți o consideră bună sau foarte bună, iar legat de concursul
de obținere a burselor Erasmus studenții îl apreciază ca bun sau foarte bun în proporție de
58,67%.
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În ceea ce privește opiniile studenților care au beneficiat de programul de mobilități
internaționale Erasmus, a rezultat că cei mai mulți dintre aceștia sunt mulțumiți sau foarte
mulțumiți de experiența socială din universitatea gazdă (68,68%) și de experiența academică
din universitatea gazdă (66,66%). De asemenea, 64,64% dintre studenți sunt mulțumiți și foarte
mulțumiți de comunicarea cu personalul administrativ din universitatea gazdă, iar 63,63% sunt
mulțumiți și foarte mulțumiți de modul de comunicare cu biroul de specialitate din Academia
de Studii Economice din București.
Dacă ai beneficiat de o mobilitate ERASMUS, cum evaluezi experiența ta?
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Desfășurarea practicii de specialitate
Academia de Studii Economice din București încurajează contactul dintre studenți și
piața muncii prin desfășurarea practicii de specialitate. La nivelul universității există o
metodologie cu privire la organizarea practicii de specialitate, ce are ca principii de bază
flexibilitatea (se prevede posibilitatea de echivalare de stagii de practică efectuate anterior sau
a perioadelor de angajare) și facilitarea efectuării de stagii de practică.
Legat de accesul la un loc de practică, 45,72% dintre studenți îl consideră bun.
Comunicarea cu coordonatorul de practică (disponibilitatea acestuia de a le răspunde studenților
la întrebări, disponibilitatea datelor sale de contact pe site sau la avizier) este apreciată ca fiind
bună sau foarte bună de 41,99% dintre respondenți. Referitor la cunoștințele dobândite pe
parcursul stagiului de practică de specialitate 24,52% dintre respondenți le apreciază ca fiind
bune sau foarte bune. Un ultim aspect este cel legat de modul de evaluare a practicii la finalul
stagiului: 46,52% dintre studenți sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți.
În ceea ce privește opiniile studenților despre desfășurarea practicii de specialitate,
majoritatea respondenților (85,4% dintre aceștia) consideră că au nevoie de ajutor din partea
universității sau a facultății în găsirea unui loc de practică, 14,6% dintre respondenți afirmând că
este dificil și foarte dificil să găsească pe cont propriu un loc de practică. Mai mult de jumătate
dintre respondenți cunosc faptul că facultățile le pot pune la dispoziție o listă de companii în cadrul
cărora pot desfășura stagiul de practică, pe baza unor acorduri inter-instituționale.
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Întrebați ce alte observații au cu privire la stagiul de practică studenții afirmă că ar trebui
să existe la nivelul universității cât mai multe convenții de practică cu diverse companii.
Studenții preferă să existe o anumită perioadă specială dedicată practicii de specialitate în
timpul semestrului, dar într-o perioadă specială distinctă de perioada în care se desfășoară
cursurile și seminarele; unii studenți doresc să fie scoase caietele de practică deoarece le
consideră inutile; de asemenea, studenții susțin că își doresc ca mai multe informații referitoare
la desfășurarea practicii de specialitate să le fie puse la dispoziție și că ar trebui îmbunătățită
comunicarea cu cadrele didactice coordonatoare ale practicii de specialitate.
Consideri că ai nevoie de ajutor din partea
universității/facultății în identificarea unui loc de practică?

14.6

Da
Nu

85.4

Admiterea la ciclul licență
În ceea ce privește modalitatea actuală de admitere la ciclul licență, 69,2% dintre
respondenți o consideră foarte relevantă, relevantă sau se declară neutri, în timp ce 30,8% o
apreciază ca fiind irelevantă sau foarte irelevantă.
Întrebați cum ar putea fi îmbunătățit procesul de admitere la ciclul licență, studenții
propun: să se acorde mai multă seriozitate acestui aspect, reintroducerea examenului de
admitere, precum și testarea la disciplina matematică a celor de la profilul uman.
Cât de relevantă crezi că este actuala modalitate de admitere
la ciclul de licență?

13.10%
20.60%
Foarte relevantă
Relevantă

17.60%

Neutru

16.10%

Irelevantă
Foarte irelevantă

32.20%
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Admiterea la ciclul masterat
În ceea ce privește modalitatea actuală de admitere la ciclul masterat, 82,9% dintre cei
chestionați o apreciază ca fiind foarte relevantă, relevantă sau se declară neutri. Putem observa
o diferență de 10% în favoarea modalității de admitere la masterat din punctul de vedere a
respondenților, față de cea de la licență.
Studenții respondenți propun: să se ofere modele de subiecte de admitere, numărul de
întrebări la examenul de admitere din fiecare sursă bibliografică să fie unul echilibrat, să se
ofere mai multe detalii legate de procesul de admitere pe pagina Academiei de Studii
Economice din București.
Cât de relevantă crezi că este actuala modalitate de admitere
la ciclul de masterat?
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Orarul de desfășurare a activităților didactice
O altă componentă importantă evaluată prin intermediul acestui studiu o reprezintă
percepția studenților despre orarul activităților didactice. În acest sens, majoritatea
respondenților, 72,34% s-au declarat mai degrabă mulțumiți, considerând că acesta este alcătuit
în conformitate cu necesitățile lor, respectând o logică de distribuție omogenă în cadrul orelor
dintr-o zi sau săptămână. Un procent important (65,21%) dintre respondenți consideră că
actualul orar le permite să desfășoare și alte activități, precum angajarea part-time sau
frecventarea unor seminarii și conferințe de specialitate. Circa 63,13% dintre studenți consideră
că modificarea unei ore de desfășurare a unui anumit curs sau seminar reprezintă un demers
mediu din punctul de vedere al ușurinței în realizarea schimbării.
Serviciile oferite de bibliotecă
În urma cercetării derulate, s-a constatat că respondenții au în general o bună sau foarte
bună părere referitoare la serviciile oferite de bibliotecă. Printre sugestiile de îmbunătățire
formulate de către studenți se numără achiziția unui număr mai mare de exemplare din
publicațiile disponibile, stimularea cadrelor didactice în a propune cărți spre achiziție,
prelungirea termenului pentru împrumutul materialelor.
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Educație fizică și sport
În ceea ce privește calitatea desfășurării orelor de educație fizică și sport, 56,7% dintre
studenții chestionați sunt foarte mulțumiți, mulțumiți sau se declară neutri în legătură cu acest
aspect, în timp ce 43,3% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de calitatea orelor de educație
fizică și sport.
Pe o scară de la 1 la 5, cum apreciezi calitatea
desfășurării orelor de educație fizică și sport ?
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Referitor la numărul orelor alocate acestei discipline, 56% dintre respondenți afirmă că
numărul lor este suficient sau insuficient, restul de 44% susțin că sunt prea multe ore, dorind ca
acestea să se desfășoare la ciclul licență în mai puțin de un an din cei trei. De asemenea, 14%
dintre chestionați ar prefera ore de educație fizică și sport pe parcursul a doi ani dintre cei trei
de studiu, iar 5% pe parcursul a 1,5 ani din cei trei.
Consideri că numărul orelor de educație fizică și sport sunt suficiente?

14%
Sunt insuficiente (ideal ar fi săfie programate
în minim 2 dincei 3 ani de licență)

5%
44%

Sunt insuficiente (ideal ar fi săfie programate
în 1,5 din cei 3ani de licență)
Sunt suficiente ( planificate în1 din cei 3 ani de
licență)
Sunt prea multe (ideal ar fi mai puțin de 1 din
cei 3 ani de licență)

37%
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Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
În ceea ce privește Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii
Economice din București, 63,9% dintre respondenți au declarat că nu știu că acest centru există,
în timp ce 36,1% sunt informați cu privire la existența acestuia. Circa 84,4% din cei 36,1% au
beneficiat cel puțin o dată de serviciile acestui Centru de Consiliere și Orientare în Carieră.
Ești informat cu privire la existența, în cadrul universității noastre,
a unui Centru de Consiliere și Orientare în Carieră?

36.10%

Da

Nu

63.90%

Relaționarea cu studenții printr-un șef de an (cadru didactic îndrumător)
În urma analizării rezultatelor chestionarului, s-a constatat faptul că 74,3% dintre studenți
consideră utilă și foarte utilă existența în cadrul facultăților, pentru fiecare an de studiu, a unui
cadru didactic îndrumător de an. Printre activitățile pe care ar trebui să le desfășoare îndrumătorul
de an, respondenții au menționat: îndrumarea și informarea studenților cu privire la practica de
specialitate obligatorie, oportunitățile de carieră oferite în facultate, disciplinele opționale și
facultative, alte informații de interes pentru studenți, precum și supravegherea procesului de
susținere a examenelor, realizarea și transmiterea unui orar de consultații cu studenții, în cadrul
căruia să fie oferite sfaturi de orientare în carieră, realizarea de întâlniri periodice cu studenții și,
nu în ultimul rând, facilitarea procesului de comunicare între profesori și studenți.
În ce măsură consideri că ar fi util să existe un îndrumător de an
(cadru didactic) pentru studenții de la facultatea la care ești înscris?
70.00%

60.30%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

14.00%

12.90%

10.00%

6.60%

6.30%

Inutil

Foarte inutil

0.00%
Foarte util

Util

Neutru
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Procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
Procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți presupune aplicarea unui
chestionar standardizat referitor la cadrele didactice titulare de curs/seminar, în cadrul
seriilor/grupelor, înainte de susținerea examenelor, iar profesorii intră în posesia rezultatelor
după finalizarea sesiunii. În cadrul acestui proces pot fi îmbunătățite aspecte referitoare la grila
de întrebări la care studenții trebuie să răspundă, transparența rezultatelor evaluărilor prin
comunicarea acestora pe site-ul universității. Conform opiniei unora dintre studenți,
reprezentanții conducerii departamentului sau facultății ar trebui să ia anumite măsuri
administrative cu privire la cadrele didactice evaluate de către studenți cu calificativul
nesatisfăcător sau satisfăcător.
Din analiza graficului se observă că 79,5% dintre studenții care au răspuns la acest
chestionar au participat la evaluare cel puțin o dată. De asemenea, un procent de de 44,80%
dintre respondenți consideră că rezultatele evaluării ar trebui calculate și comunicate de către
Direcția TIC conducerii facultății și cadrului didactic evaluat la scurt timp după momentul
evaluării.
Ai participat vreodată la evaluarea unui cadru didactic din ASE București?
5.10%

15.40%

Da
Nu
Nu știu despre ce este vorba/Nu îmi aduc aminte

79.50%

Experiența în cadrul Academiei de Studii Economice din București
Întrebați care a fost cea mai bună experiență a lor din cadrul Academiei de Studii Economice
din București, studenții respondenți menționează: voluntariatul în cadrul USASE și a altor asociații
studențești, relația dintre studenți și profesori, participarea la diverse proiecte, conferințe,
concursuri, competiții, sesiunile de comunicări științifice, facilitățile în găsirea unui loc de muncă,
cuantumul burselor și decontările STB, stagiile de practică, mobilitatea Erasmus etc.
La polul celălalt, printre cele mai puțin bune experiențe din Academia de Studii
Economice au fost menționate: atitudinea personalului din secretariate, restanțele la unele
discipline, lipsa de profesionalism a unor cadre didactice, informațiile neactualizate prezentate
la unele discipline, lipsa de amabilitate a unor persoane din cadrul administrativ etc.
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Întrebați fiind dacă ar alege din nou Academia de Studii Economice din București,
60,7% dintre studenți au răspuns afirmativ, iar 14,3% ar alege tot universitatea noastră, dar ar
prefera altă facultate.
Dacă ar fi să te înscrii din nou la o universitate, ai alege tot ASE?

25.00%

Da, aceeași facultate
Da, dar altă facultate

60.70%

14.30%

Nu

De asemenea, 47,6% dintre respondenți consideră probabil sau foarte probabil să
recomande Academia de Studii Economice din București prietenilor/cunoscuților.
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GRADUL DE SATISFACȚIE A STUDENȚILOR CU PRIVIRE
LA SERVICIILE SOCIALE (CAZARE, CANTINĂ, TABERE, BURSE)

În luna decembrie a anului 2019 s-a desfășurat printre studenții Academiei de Studii
Economice din București o cercetare al cărei scop a constat în determinarea gradului general de
satisfacție cu privire la serviciile de natură socială (cămine, procesul de cazare, cantină, burse,
tabere, precum și alte aspecte ale vieții sociale studențești) oferite de Academia de Studii
Economice din București, chestionar la care au răspuns aproximativ 6% din totalul studenților
universității cazați într-unul dintre căminele studențești.
Cercetarea a fost realizată prin intermediul unui chestionar online ce a avut 30 de
întrebări, postat pe site-ul instituției, recrutarea respondenților realizându-se prin intermediul
unei invitații de participare transmisă tuturor studenţilor universităţii. La momentul completării
chestionarelor, studenților li s-a garantat confidențialitatea.
În ceea ce privește aspectele sociale ale vieții de student, rezultatele acestei cercetări
sunt următoarele:
- 47,2 % din respondenți consideră că există un echilibru între numărul burselor și
cuantumul acestora;
- 35,5% dintre respondenţi au luat masa cel puțin o dată în cantina-restaurant Cihoski
și 76,1% dintre respondenți au luat masa cel puțin o dată la cantina din complexul
Moxa;
- preţul plătit pentru produsele achiziţionate în cadrul cantinelor Academiei de Studii
Economice din Bucureşti a fost apreciat ca fiind mic sau foarte mic de către 83,63%
dintre respondenţi, 16,36% dintre respondenţi având percepţii negative cu privire la
variabila investigată;
- 57,56% dintre respondenții care au beneficiat de locuri în căminele universității sunt
foarte mulțumiți, mulțumiți sau se declară neutri în ceea ce privește condițiile oferite
(1 – foarte nemulțumit; 5 – foarte mulțumit).
Rezultatele acestei anchete online sunt prezentate în cele ce urmează:
❑ Cazarea studenților
Numărul locurilor dintr-o cameră
Analizând percepția studenților Academiei de Studii Economice din București
referitoare la situația locurilor de cazare dintr-o cameră de cămin, reiese faptul că 35% dintre
studenți consideră că există un echilibru între numărul locatarilor dintr-o cameră și numărul
total al locurilor din cămine, față de un procent de 34% care consideră că numărul locurilor
dintr-o cameră de cămin ar trebui să fie mai mic. 8% dintre studenții care au completat
chestionarul sunt de părere că atât numărul locurilor dintr-o cameră, cât și cel al locurilor
disponibile în căminele Academiei de Studii Economice din București ar trebui să fie mai mare.
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Ce părere ai despre numărul locurilor dintr-o cameră de cămin?
Prefer să existe un număr mai mic de locatari,
dar și mai puține locuri per total în cămine.

22.90%
33.70%

Prefer să existe un număr mai mare de locatari,
dar și mai multe locuri per total în cămine.

În prezent, consider că există un echilibru între
numărul locatarilor dintr‐o cameră de cămin și
numărul total al locurilor din cămine.
Nu știu / nu răspund.
8.10%

35.40%

Confortul și condițiile de cazare
Dintre respondenți, 33,71% sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de confortul și
condițiile din cămine, în timp ce 20,38% dintre respondenți sunt nesatisfăcuți de confortul și
condițiile din cămine, iar restul de 12,19% nu sunt deloc satisfăcuți.
Curățenia în cămine
Al doilea indicator face referire la curățenia din cămine. În privința acestui aspect,
33,7% s-au declarat foarte satisfăcuți, satisfăcuți sau indiferenți în legătură cu aceste condiții,
iar 37,91% au declarat că sunt nesatisfăcuți sau că nu sunt deloc satisfăcuți de aceasta.
Regia de cămin
În privința regiei de cămin, 48,76% dintre studenți consideră foarte satisfăcător sau
satisfăcător cuantumul acesteia, față de doar 28% care au declarat că nu sunt satisfăcuți sau că
nu sunt deloc satisfăcuți.
Cum apreciezi următoarele aspecte referitoare la căminele ASE București,
per ansamblu?
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Număr studenți

200

149
150
100

107

126

64

89

134

122 112

110
68

51

80

43

50
0
Confortul și condițiile de cazare

Curățenia din cămine

1 ‐ Deloc satisfăcător (oare)

2 ‐ nesatisfăcător (oare)

4 ‐ satisfăcător (oare)

5 ‐ foarte satisfăcător (oare)
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Regia de cămin
3 ‐ neutru
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Comportamentul personalului angajat
Cu referire la acest indicator, 38,98% dintre respondenți se declară foarte satisfăcuți sau
satisfăcuți, 19,35% sunt nesatisfăcuți, iar 13,09% nu sunt deloc satisfăcuți.
Siguranța și paza
Legat de siguranța și paza oferite de personalul Academiei de Studii Economice din
București, 35,49% participanți la studiu apreciază ca fiind foarte satisfăcătoare sau
satisfăcătoare calitatea serviciilor, în timp ce 33,65% apreciază că aceasta este nesatisfăcătoare
sau deloc satisfăcătoare.
Relația cu administratorul de cămin
Circa 33,63% dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de interacțiunea
cu administratorii, iar 42,17% sunt nesatisfăcuți sau nu sunt deloc satisfăcuți de această relație.
Cum apreciezi următoarele aspecte referitoare la căminele ASE București,
per ansamblu?
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Siguranța și paza

1 ‐ Deloc satisfăcător (oare)

2 ‐ nesatisfăcător (oare)

4 ‐ satisfăcător (oare)

5 ‐ foarte satisfăcător (oare)

Comunicarea cu administratorul
3 ‐ neutru

Implicarea șefului de cămin
Circa 22,22% dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de interacțiunea
și implicarea șefului de cămin, iar 53,58% sunt nesatisfăcuţi sau nu sunt deloc satisfăcuți de
această implicare.
Implicarea șefului de rețea
Circa 22,1% dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de interacțiunea și
implicarea șefului de rețea, iar 49,13% sunt nesatisfăcuți sau nu sunt deloc satisfăcuți de această
implicare.
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Remedierea de către administrația căminului a defecțiunilor semnalate
Fiind întrebați cât de mulțumiți sunt în privința remedierii defecțiunilor semnalate,
19,31% dintre studenți au declarat că nu sunt deloc satisfăcuți, 21,26% sunt nesatisfăcuți, în
timp ce 32,76% dintre studenți sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți.
Aspecte referitoare la desfășurarea procesului de cazare
în căminele Academiei de Studii Economice din București
Opinia studenților referitoare la numărul locurilor de cazare este, în prezent, una destul
de bună, în condițiile în care 70,82% dintre respondenți au declarat că sunt foarte satisfăcuți,
satisfăcuți sau neutri în legătură cu acest aspect.
În privința principiilor și regulilor stabilite prin metodologia de cazare, 17,4% dintre
studenți își exprimă opinia conform căreia aceste principii sunt foarte solide (foarte satisfăcuți),
comparativ cu doar 12,37% care au declarat că nu sunt deloc satisfăcuți.
Cu privire la activitatea per ansamblu a Comisiei de Cazare, 42,19% dintre studenți
sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți, 16,69% sunt nesatisfăcuți, iar 11,52% nu sunt deloc
satisfăcuți.
38,29% dintre studenți au fost foarte satisfăcuți sau satisfăcuți cu privire la informațiile
transmise și mai ales la comunicarea cu membrii Comisiei de Cazare.
Referitor la utilitatea organizării de întâlniri cu studenții în vederea distribuirii
locurilor de cazare, situația stă astfel: 42,79% s-au declarat foarte satisfăcuți și satisfăcuți,
15,93% – nesatisfăcuți și 15,77% deloc satisfăcuți.
Circa 45,49% dintre persoanele care au aplicat la etapele de redistribuiri se declară
foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de desfășurarea lor, în timp ce 24,70% au o părere contrară.
Despre activitatea Direcției Sociale și a administrației căminelor, 37,92% studenți sunt
satisfăcuți sau foarte satisfăcuți, în timp ce 29,27% sunt nesatisfăcuți sau nu sunt deloc
satisfăcuți de activitatea Direcției Sociale.
Fiind întrebați dacă este utilă existența unor spălătorii de haine în cămine, 78,5% dintre
respondenți consideră foarte utilă o astfel de inițiativă.
Consideri utilă existența unor spălătorii de haine în cămine?
2.10%

1.20%

0.30%

17.80%

Foarte utilă
Utilă
Nici‐nici
Puțin utilă
Foarte puțin utilă

78.50%

151

Printre sugestiile oferite de către studenți în vederea îmbunătățirii activității de cazare
se numără: renovarea căminelor/îmbunătățirea condițiilor de cazare, creșterea numărului de
locuri de cazare, intensificarea controalelor în cămine, simplificarea procesului de cazare.
Activitatea Serviciului Cazare Studenți
Un alt punct important vizat de chestionar face referire la activitatea desfășurată de
Serviciul Cazare Studenți (SCS). Dintre respondenți, 44,2% au apelat cel puțin o dată la
serviciile oferite de SCS, iar 55,8% încă nu au interacționat cu membrii acestui serviciu.
Evaluarea aspectelor ce privesc activitatea Serviciului Cazare Studenți din cadrul
Academiei de Studii Economice din București:
• amabilitate: 34,14% foarte satisfăcuți, 17,42% satisfăcuți, 26,24 indiferent, 12,89%
nesatisfăcuți, 8,71% deloc satisfăcuți;
• promptitudine în soluționarea cererii: 26,11% foarte satisfăcuți, 19,29% satisfăcuți,
22,45% indiferent, 16.84% nesatisfăcuți, 14,03% deloc satisfăcuți;
• accesibilitate (program cu publicul + telefon + e-mail): 26.05% foarte satisfăcuți,
18,30% satisfăcuți, 27,81% indiferent, 15,84% nesatisfăcuți, 11,97% deloc
satisfăcuți;
• formularele-tip utilizate pentru prelucrarea cererilor: 32,51% foarte satisfăcuți,
20,49% satisfăcuți, 25,08% indiferent, 11,31% nesatisfăcuți, 10,60% deloc
satisfăcuți;
• corectitudinea informațiilor transmise: 31,31% foarte satisfăcuți, 23,84% satisfăcuți,
22,77% indiferent, 10,32% nesatisfăcuți, 11,74% deloc satisfăcuți.
În privința sugestiilor oferite în sensul eficientizării activității Serviciului Cazare
Studenți, respondenții consideră că îmbunătățirea comunicării dintre SCS și administratorii
căminelor, intensificarea controalelor în cămine, organizarea mai bună sunt câteva dintre
elementele care vor contribui la dezvoltarea armonioasă a activității Serviciului Cazare
Studenți.
❑ Cantina Moxa
O altă componentă importantă evaluată prin intermediul acestui chestionar o reprezintă
calitatea serviciilor oferite de cantina Moxa.
3% din totalul respondenților iau zilnic masa la cantină, 28% merg de câteva ori pe
săptămână, 45% de câteva ori pe an, iar 24% nu mănâncă niciodată la cantină.
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Cât de des iei masa la cantina din complexul Moxa?
3%
24%

28%

Zilnic
De câteva ori pe săptămână
De câteva ori pe an
Niciodată

45%

În ceea ce privește evaluarea satisfacției referitoare la calitatea serviciilor oferite de
cantina Moxa, studenții sunt extrem de mulțumiți de prețul mâncării (88,24% s-au declarat
foarte satisfăcuți sau satisfăcuți).
De asemenea, apreciem faptul că 61,82% dintre studenți sunt foarte satisfăcuți sau
satisfăcuți de cantitatea aferentă unei porții.
Calitatea mâncării a fost evaluată ca fiind satisfăcătoare sau foarte satisfăcătoare în
proporție de 84,06%, respectiv nesatisfăcătoare – 15,94%.
Printre alți indicatori analizați menționăm numărul de locuri destinate servirii mesei
(56,71% sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți, în timp ce 42,63% sunt nesatisfăcuți sau nu sunt
deloc satisfăcuți) și atitudinea personalului (41,97% sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți,
57,76% sunt nesatisfăcuți sau nu sunt deloc satisfăcuți).
Circa 69,87% dintre studenții care frecventează cantina Moxa s-au declarat satisfăcuți
sau foarte satisfăcuți cu privire la diversitatea meniului, 30,12% fiind nesatisfăcuți sau nefiind
deloc satisfăcuți. Circa 73,93% au declarat că sunt satisfăcuți sau chiar foarte satisfăcuți
referitor la condițiile de servire a mesei și igienă, 18,16% nesatisfăcuți, iar 7,69 % deloc
satisfăcuți. Însă 42,43% dintre studenți nu sunt deloc satisfăcuți de timpul de așteptare,
comparativ cu 57,57% care apreciază că nu așteaptă foarte mult.
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Cum apreciezi următoarele aspecte referitoare la cantina Moxa
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Prețul produselor
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4 ‐ satisfăcător (oare)

5 ‐ foarte satisfăcător (oare)
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3 ‐ neutru

Timpul de așteptare

Circa 50% dintre studenți consideră necesară reamenajarea unei linii destinate servirii
unui meniu fix la cantina Moxa, iar printre preferințele lor de consum al căror număr de porții
își doresc să fie mărit se află desertul, cartofii prăjiți, șnițelul și pieptul de pui la grătar. Opțiunile
exprimate de studenți în privința preparatelor pe care își doresc să le regăsească în meniul
cantinei sunt pastele, pizza și diversificarea desertului.
❑ Taberele studențești
Evaluarea opiniei studenților cu privire la taberele studențești se bazează pe un eșantion
de 89,9% din totalul respondenților, deoarece doar acest procent a solicitat vreodată un loc în
taberele studențești.
Ai solicitat vreodată un loc în taberele studențești?
10.10%

Da
Nu

89.90%

Procesul de distribuire a biletelor de tabără se desfășoară în baza unui Ordin emis anual
de Ministrul Tineretului și Sportului, termenele/perioadele și condițiile pe care universitățile
trebuie să le respecte fiind prevăzute în conținutul acestuia.
În urma analizei, reiese faptul că 81,53% dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți sau
satisfăcuți de perioada în care se desfășoară distribuirea locurilor de tabără, 87,69% fiind foarte
satisfăcuți sau satisfăcuți și în raport cu perioadele în care se desfășoară aceste tabere, iar prin
raportare la criteriile de distribuire a locurilor de tabără 75,38% se declară satisfăcuți sau foarte
satisfăcuți. Condițiile oferite de unitățile de cazare și de alimentație publică în care se desfășoară
taberele studențești sunt evaluate de 73,84% dintre studenți ca fiind foarte satisfăcătoare sau
satisfăcătoare.
Cu privire la diversitatea locurilor de desfășurare a taberelor, 44,6% sunt satisfăcuți,
18,46 % sunt nesatisfăcuți, iar 15,38% nu sunt deloc satisfăcuți. Studenții sunt satisfăcuți sau
foarte satisfăcuți în privința numărului biletelor (49,23%). De asemenea, în privința informării
cu privire la procesul de acordare a locurilor de tabără, 43,07% dintre studenții respondenți se
declară nesatisfăcuți sau deloc satisfăcuți, 56,93% satisfăcuți sau foarte satisfăcuți.
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Printre cele mai menționate sugestii referitoare la taberele studențești se regăsesc: o mai
bună informare, creșterea numărului de locuri, precum și diversificarea destinațiilor și a
perioadelor de acordare a acestor tabere.
❑ Burse
Academia de Studii Economice din București oferă burse studenților în fiecare
semestru, în conformitate cu Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin
social pentru studenții de la învățământul cu frecvență.
Întrebați fiind ce părere au despre cuantumul și numărul burselor, 47,2% respondenți
au răspuns că, în prezent, consideră că este un echilibru între acestea, 43,7% preferă să existe
un număr mai mare de burse (chiar dacă, în condițiile menținerii fondului de burse, acestea ar
avea un cuantum mai mic), în timp ce numai 9,1% își doresc un număr mai mic de burse, dar
cu un cuantum mai mare.
Ce părere ai despre cuantumul și numărul burselor?
9.10%

Prefer să existe un număr mai mic de burse,
dar care să aibă un cuantum mai mare.
47.20%

Prefer să existe un număr mai mare de burse,
dar care să aibă un cuantum mai mic.

43.70%

În prezent, consider că există un echilibru între
numărul burselor și cuantumul acestora.

În privința ponderilor numărului de burse de performanță și excelență de cercetare,
41,4% și-ar dori ca ponderile pentru licență să fie mai mari, iar 25% dintre studenți consideră
că aceste ponderi sunt potrivite. 10,1% sunt de părere că ar trebui ca aceste burse să fie acordate
într-o proporție mai mare studenților de la masterat.
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Care crezi că ar trebui să fie modul de repartizare pe cicluri a numărului
de burse de performanță și excelență pentru activitatea de cercetare științifică
desfășurată de studenți?
Numărul acestor burse ar trebui să fie mai mare
pentru studenții de la ciclul licență și mai mic
pentru cei de la masterat.

23.70%
41.40%

Numărul acestor burse ar trebui să fie mai mare
pentru studenții de la ciclul masterat și mai mic
pentru cei de la licență.
Consider potrivit modul actual de repartizare pe
cicluri de studii a acestor burse.
Nu știu / Nu răspund.

25.00%
10.10%

Studenții respondenți la chestionar evaluează procesul de informare cu privire la
acordarea burselor ca fiind satisfăcător și foarte satisfăcător în proporție de 63,44%, iar 75,93%
evaluează în același mod activitatea comisiei de acordare a burselor de la nivelul facultății.
În privința criteriilor de acordare a burselor, 72,03% le apreciază de asemenea ca fiind
satisfăcătoare sau foarte satisfăcătoare, comparativ cu cei 27,96% care se declară nesatisfăcuți
sau deloc satisfăcuți față de aceste criterii.
În cele din urmă, din rezultatele referitoare la termenul de virare a burselor, reiese faptul
că numai 34,47% dintre studenți sunt satisfăcuți de acesta, restul fiind de părere că ar trebui
stabilită o dată exactă a virării burselor.
❑ Alte aspecte
Referitor la procesul de decontare a abonamentelor STB, 70,24% dintre respondenți sunt
mulțumiți sau foarte mulțumiți de modul în care se depun și se înregistrează chitanțele, față de
29,75% puțin mulțumiți sau nemulțumiți.
75,44% dintre studenți se declară foarte mulțumiți sau mulțumiți de activitatea Biroului
Burse din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în timp ce 22,55% puțin
mulțumiți sau nemulțumiți.
Printre îmbunătățirile pe care și le doresc studenții se numără flexibilizarea programului
Biroului Burse și alte drepturi financiare ale studenților, astfel încât să poată ajunge și studenții
de la masterat, simplificarea procesului de decontare prin achiziționarea directă/în mod gratuit
a abonamentelor, virarea banilor în timp util, termen prelungit pentru depunerea chitanțelor,
decontarea abonamentelor studenților de la taxă și depunerea bonurilor online. Dintre
respondenți, 94,5% și-ar dori să poată fi decontate și abonamentele Metrorex.
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Ai dori să se deconteze și abonamentele METROREX ?
2.00% 3.60%

Da
Nu
Nu știu / nu răspund

94.50%
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RAPORT PRIVIND INTENȚIA DE INSERȚIE A STUDENȚILOR
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Raportul reprezintă o continuare a demersurilor de cunoaștere a realităților educaționale
și economice realizate de Academia de Studii Economice din București în vederea dezvoltării
unor servicii educaționale și de sprijin pentru asigurarea retenției studenților la studiile
academice și integrarea absolvenților pe piața muncii. Cercetarea se înscrie în demersurile de
asigurare a echității sociale, creșterea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul
superior și corelarea ofertei educaționale cu piața muncii. Una dintre direcțiile strategice ale
ASE își propune asigurarea unui învățământ de calitate „centrat pe student”, ceea ce arată
preocuparea pentru centrarea pe nevoile studenților, pe asigurarea unor servicii educaționale
care corespund acestor nevoi, pe sprijinirea studenților pentru absolvirea studiilor și dobândirea
competențelor cerute pe piața muncii.
1. Ipoteza cercetării:
Principala ipoteză a cercetării a încercat să arate că există o dependență directă între
felul în care studenții ASE își percep propriile competențe și abilități și intenția lor de inserție
pe piața forței de muncă.
2. Obiectivele cercetării:
Cercetarea realizată a urmărit colectarea datelor cu privire la:
- intenția de inserție socio-profesională a studenților ASE după finalizarea studiilor
(ce intenționează să facă la finalizarea studiilor și locul unde cred că se vor angaja);
- percepția factorilor pe care studenții îi consideră potriviți pentru a contribui la inserția
lor pe piața muncii;
- demersurile pe care studenții angajați le-au realizat pentru a se angaja;
- opinia studenților cu privire la demersurile pe care ASE și angajatorii ar trebui să le
facă pentru ca absolvenții să se poată angaja mai ușor pe piața forței de muncă.
3. Metodologia cercetării:
Studiul a fost realizat în rândul studenților ASE, înmatriculați la unul din programele
de studii, în anul universitar 2018-2019. Pentru a analiza fenomenul descris am realizat o
cercetare sociologică empirică. Aceasta permite observarea directă a realităţii studiate prin
aplicarea unor metode şi tehnici specifice de colectare a informaţiilor în vederea prelucrării
lor şi obţinerea de informaţii despre fenomenul studiat.
Pentru realizarea cercetării a fost utilizată o metodă cantitativă – ancheta pe bază de
chestionar – care a fost aleasă ca metodă de cercetare pentru că permite recoltarea sistematică
a informaţiilor despre intenția de inserție a absolvenților ASE pe piața forței de muncă, iar
datele obţinute permit interpretări despre semnificaţia datelor obţinute.
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Tipul de eşantionare utilizat:
- Eșantionarea neprobabilistă, care presupune utilizarea informațiilor prealabile sau
ale experților pentru coordonarea selecţiei de eșantioane tipice sau reprezentative pentru o
problemă studiată.
Grupul studiat a cuprins studenți înmatriculați la unul din programele de studii ale
Academiei de Studii Economice din București în anul universitar 2018-2019. La chestionar
au răspuns 1307 studenți, repartizați pe facultăți astfel:
Nr. Facultate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

% din
eșantion
5,73
6,19
6,27
7,72
7,8
9,71
10,32
10,48
11,01
11,17
13,54
100

Nr.

Economie Agroalimentară și a Mediului
Relații Economice Internaționale
Administrație și Management Public
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
Management
Business și Turism
Marketing
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Economie Teoretică Aplicată
Total

75
81
82
101
102
127
135
137
144
146
177
1307

Distribuția respondenților pe ani de studiu a fost următoarea:
Distribuția respondenților pe ani de studiu

130 respondenți
9,94%
137 respondenți
10,48%

Masterat anul 2
Masterat anul 1

269 respondenți
20,57%

Licență anul 3

509 respondenți
38,94%

Licență anul 2
262 respondenți
20,04%

Licență anul 1
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Distribuția respondenților pe vârste a fost următoarea:
Distribuția în funcție de vârstă

7 respondenți ‐ 0,53%
167 respondenți ‐ 12,77%

371 respondenți
28,38%

324 respondenți ‐ 24,78%
165 respondenți ‐ 12,62%
138 respondenți ‐ 10,55%
57 respondenți ‐ 4,36%
15 respondenți ‐ 1,14%
12 respondenți ‐ 0,91%
51 respondenți ‐ 3,9%
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50

100
18

150
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200
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250
23

24

25

300
26

350

27‐51

Distribuția de gen a respondenților a fost următoarea:
Distribuția pe genuri

344 respondenți ‐
26,31%

Masculin
Feminin

963 respondenți ‐
73,68%
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400

Statutul profesional al respondenților a fost următorul:

Statutul profesional
Absolvent și angajat,
1 respondent
0%
Student și angajat
510
respondenți 39%

Student și angajat
Student 797
respondenți 61%

Student
Absolvent și angajat

Chestionarul utilizat:
- A fost utilizat un chestionar „omnibus“, care abordează mai multe teme, are un cost
de aplicare redus în raport cu volumul informaţiilor colectate şi permite obţinerea unei cantităţi
mai mari de informaţii care pot fi supuse analizelor ulterioare (primare şi secundare);
- Chestionarul privind intențiile studenților Academiei de Studii Economice din
București cu privire la inserția pe piața muncii a cuprins 12 întrebări.
- Chestionarul a cuprins întrebări cu răspunsuri precodificate și deschise, care au
urmărit să furnizeze informații despre tematica abordată și întrebări factuale (vârsta, facultatea
la care sunt înmatriculați respondenții, anul de studiu, genul, statutul școlar/profesional).
Modalitatea de aplicare a chestionarelor: autoadministrate, on-line pe grupurile de
socializare ale studenților ASE.
Datele obținute din chestionare au fost colectate într-o bază de date electronică,
constituită la nivelul CCOC.
Perioada de aplicare a chestionarelor: mai-iunie 2019.
5. Modalitatea de prelucrare/interpretarea datelor
Datele obținute în urma cercetării sunt sintetizate în prezentul raport de cercetare.
Raportul cuprinde o serie de recomandări menite să optimizeze programele de studii ale
Academiei de Studii Economice din București.
6. Limite ale cercetării
Numărul de respondenți/facultate este mic în raport cu numărul total de studenți
înmatriculați la facultățile ASE, ceea ce nu face posibile extragerile unor concluzii
semnificative din punct de vedere statistic la nivel de facultate.
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Rezultatele cercetării
Intenții declarate cu privire la angajare
Studenții chestionați au declarat că, în următorul an de după finalizarea studiilor
universitare, intenționează să se angajeze astfel:
Intenția respondenților privind inserarea pe piața forței de muncă
508 respondenți 39,65%

Mă angajez în domeniul pentru care m-am pregătit
Mă angajez într-un domeniu conex celui pentru care
m-am pregătit
Mă angajez într-un alt domeniu decât cel pentru care
m-am pregătit (unde o să găsesc un loc de muncă,…

188 respondenți 14,67%
155 respondenți 12,09%

Îmi deschid propria afacere/devin antreprenor

98 respondenți - 7,65%
170 respondenți 13,27%

Îmi continui activitatea la locul de muncă actual
Îmi caut un loc de muncă nou, față de cel actual, în
acord cu specializarea dobândită
Îmi caut un loc de muncă nou, față de cel actual, în alt
domeniu decât specializarea dobândită

114 respondenți 8,89%

114 respondenți 8,89%

Nu voi lucra/ nu îmi caut loc de muncă

24 respondenți - 1,87%
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În primul rând, la analiza datelor din grafic, reiese că majoritate studenților doresc să se
angajeze sau să-și continuie activitatea la actualul loc de muncă (98,13%). Este semnificativ
procentul celor care doresc să se angajeze în domeniul în care se pregătesc (aproximativ 40%
dintre respondenți). Doar 7,65% dintre respondenți (98) doresc să-și deschidă propria afacere.
De asemenea, este semnificativ numărul mic de studenți care declară că nu vor lucra sau că nu
își vor căuta un loc de muncă – 1,87% (24 de respondenți). Din aceste date putem considera că,
în rândul studenților ASE, există aspirații profesionale. Cu privire la locul în care studenții
intenționează să se angajeze după finalizarea studiilor universitare, respondenții au menționat:
Intenția privind angajarea după finalizarea studiilor universitare
Nu știu

2 respondenți - 0,15%

Antreprenor

3 respondenți - 0,23%

Într-o organizație non-guvernamentală din străinătate

8 respondenți - 0,62%
17 respondenți 1,31%
20 respondenți 1,56%
106 respondenți 8,27%
162 respondenți 12,64%
301 respondenți - 23,49%
662 respondenți 51,67%

Într-o instituție publică din străinătate
Într-o organizație non-guvernamentală din România
Într-o firmă privată din străinătate
Nu îmi schimb actualul loc de muncă
Într-o instituție publică din România
Într-o firmă privată din România
0
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Este de remarcat faptul că peste 50% dintre respondenți intenționează să se angajeze
într-o firmă privată din România, iar 23,49% într-o instituție publică din România.
Cel mai puțin menționat domeniu este cel al organizațiilor neguvernamentale (1,56%
dintre respondenți). Doar 3 respondenți spun că intenționează să devină antreprenori, față de
întrebarea anterioară, unde 98 de respondenți spun că au intenția de a-și deschide propria
firmă/să devină antreprenori, într-un an de la finalizarea studiilor.
Aproximativ 10% dintre respondenți spun că intenționează să se angajeze în străinătate
după finalizarea studiilor, cei mai mulți (106), într-o firmă privată din străinătate.
Doar 2 respondenți au menționat că nu știu ce vor face după ce finalizează studiile, ceea
ce ne arată, încă o dată, faptul că studenții ASE au aspirații profesionale conturate.
Percepții asupra factorilor care sunt considerați semnificativi în raport cu succesul
profesional

700
600
500
400
300
200
100

Specializarea absolvită
578 răspunsuri
44,22%
298 răspunsuri
22,8%

311 răspunsuri
23,79%
98 răspunsuri
7,49

22 răspunsuri
1,68%

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică
măsură

Nu știu / nu
răspund

Valorile obținute ne arată că specializarea absolvită este considerată un predictor al
succesului profesional de către majoritatea studenților.
Experiența profesională
700
600

590 răspunsuri
45,14%
427 răspunsuri
32,67%

500
400

196 răspunsuri
14,99%

300
200

71 răspunsuri
5,43&

100

23 răspunsuri
1,75%

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

În mică măsură
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Aproximativ 78% dintre studenți consideră că experiența profesională este foarte
importantă pentru succesul profesional.
Buna pregătire teoretică
600

497 respondenți
38,02%

500

498 respondenți
38,10%

400
300
200

168 respondenți
12,85%

130 respondenți
9,94%
14 respondenți
1,07%

100
0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică
măsură

Nu știu/
Nu răspund

Cu privire la pregătirea teoretică, observăm că răspunsurile sunt polarizate în două
direcții – 51% importantă și foarte importantă, 48% puțin importantă.
Alte trăsături de personalitate și atitudinale considerate esențiale în succesul
profesional sunt:

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Sociabilitatea

740 respondenți
56,61%
448 respondenți
34,27%

74 respondenți
5,66%
În foarte mare
măsură

În mare măsură

15 respondenți
1,14%

30 respondenți
2,29%

În foarte mică
măsură

Nu știu/ Nu
răspund

14 respondenți
1,07%

44 respondenți
3,36%

40 respondenți
3,06%

În mică măsură

În foarte mică
măsură

Nu știu/ Nu
răspund

În mică măsură

Adaptabilitatea
1000
800

802 respondenți
61,36%

600

407 respondenți
31,14%

400
200
0
În foarte mare
măsură

În mare măsură
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Disponibilitatea

651 respondenți
49,8%
503 respondenți
38,48%

600
500
400
300

92 respondenți
7,03%

200
100
0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

În mică măsură

20 respondenți
1,53%

41 respondenți
3,13%

În foarte mică
măsură

Nu știu/ Nu
răspund

Perseverența
1000
800

823 respondenți;
62,8%

600

379 respondenți;
28,9%

400

45 respondenți;
3,4%

200

15 respondenți;
1,1%

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică
măsură

48 respondenți;
3,7%

Nu știu/ Nu
răspund

Este de remarcat faptul că studenții respondenți sunt conștienți că trăsături precum
sociabilitatea, adaptabilitatea, disponibiltatea, perseverența sunt factori importanți în succesul
profesional.
Alți factori sociali despre care au fost chestionați studenții s-au referit la susținerea
primită din partea familiilor și a cunoștințelor/prietenilor.
Susținerea familiei
600

490 respondenți;

500

37,4%

317 respondenți;
24,2%

400
300

330

respondenți;
25,2%

135

200

respondenți;
10,3%

100

38 respondenți;
2,9%

0
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măsură

În mare măsură

În mică măsură
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Susținerea cunoștințelor/prietenilor
600

477 respondenți;
36,4%

500

361 respondenți;
27,5%

400
300
200

225 respondenți;
19,5%

185 respondenți;
14,1%
32 respondenți;
2,4%

100
0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică
măsură

Nu știu/ Nu
răspund

Se remarcă faptul că susținerea familiei este percepută ca fiind într-o mai mare măsură
determinantă pentru succesul profesional decât susținerea cunoștințelor/prietenilor.
Mulți dintre respondenți consideră că mai sunt și alți factori care contribuie la succesul
lor profesional și menționează printre aceștia: abilități personale (ambiție, comunicare),
interesul față de domeniu, valorile companiei și atmosfera la locul de muncă (colectiv, program,
salarizare), experiența anterioară (internship-uri, practică în domeniu).
Factorii care sunt luați în considerare de respondenți la alegerea unui loc de muncă
Elemente de autocunoaștere și dezvoltare personală:
Cunoașterea propriilor competențe și abilități
594 respondenți;

700

624 respondenți;
47,6%

45,3%

600
500
400
300
200
100

16 respondenți;
1,2%

63 respondenți;

13 respondenți;

4,8%

1%

0
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu știu/ nu răspund

Experiența profesională
592 respondenți;
600

42,8%

403 respondenți;

500

30,7%

282 respondenți;

400

21,5%

300
200

48 respondenți;

100

3,7%

16 respondenți;
1,2%

0
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură
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Analiza acestor date ne arată că studenții sunt conștienți, în proporție covârșitoare –
92,96% că un element important al succesului profesional îl reprezintă autocunoașterea, în timp
ce experiența profesională este considerată importantă de doar 74,83% dintre respondenți.
Elemente ce țin de motivația intrinsecă
Satisfacția profesională
716 respondenți;

800

54,6%

700

508 respondenți;

600

38,7%

500
400
300
200
100

13 respondenți;
1%

56 respondenți;

17 respondenți;

4,3%

1,3%

0
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În mare măsură

În foarte mare măsură
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Elemente ce țin de motivația extrinsecă
Nivelul de salarizare și beneficiile materiale
702 respondenți;

800

53,5%

498 respondenți;

600

38,0%

400
200

17 respondenți;
1,3%

60 respondenți;
4,6%

33 respondenți;
2,5%

0
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură Nu știu/ nu răspund

Nivelul de trai pe care ți-l asigură
737 respondenți;

800

56,2%

473 respondenți;

600

36,1%

400
200

13 respondenți;
1%

54 respondenți;

32 respondenți;
2,4%

4,2%

0
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură
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Servicii de sprijin
Îndrumare și consiliere în carieră
572 respondenți;
43,6%

600
500

316 respondenți;
24,1%

309 respondenți;
23,6%

400
300
200
100

95 respondenți;
7,2%

18 respondenți;
1,4%
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Elemente ce țin de cunoașterea pieței muncii
Locurile de muncă disponibile
800
600
400
200

616 respondenți;
47%
406 respondenți;
31%
205 respondenți;
15,6%
66 respondenți;
5%

17 respondenți;
1,3%
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Cunoașterea cerințelor exercitării profesiei
638 respondenți;
48,7%
471 respondenți;
35,9%

700
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100

155 respondenți;
11,8%
23 respondenți;
1,8%

23 respondenți;
1,8%
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Este interesant și tabloul motivațiilor respondenților. Vedem că acestea țin atât de
motivații intrinseci (satisfacția la locul de muncă – 93,49%), cât și de motivații extrinseci
(nivelul salarial – 91,58%, nivelul de trai pe care îl asigură un viitor loc de muncă – 92,42%).
Respondenții apreciază pozitiv un eventual sprijin primit din partea serviciilor de
îndrumare și consiliere în carieră (67,78%), dar și elementele de cunoaștere a pieței muncii
(locurile de muncă disponibile și cunoașterea cerințelor exercitării profesiei).
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Alți factori menționați de respondenți ca fiind importanți atunci când caută un loc de
muncă sunt: mediul social, proximitatea față de locuință, condițiile de muncă, programul
flexibil, beneficiile salariale, contextul politic al țării, nivelul de stres, oportunitățile de
dezvoltare, acordarea de bonusuri pentru performanțe, beneficiile extra-salariale.
Căutarea unui loc de muncă
Cei 510 studenți care sunt angajați deja au declarat că au alocat pentru căutarea primului
loc de muncă (până la obținerea sa) diferite perioade de timp, conform graficului următor:
Timp alocat căutării unui loc de muncă

7%

2%

O lună

47%

Între o lună și trei luni
Între 6 luni și un an

44%

Mai mult de un an

Datele ne arată că, pentru studenții ASE, este relativ ușoară găsirea unui loc de muncă,
aproximativ 50% dintre ei găsindu-și un loc de muncă în prima lună de căutare.
Activități desfășurate pentru găsirea unui loc de muncă
Ce activități ați desfășurat pentru a vă angaja?
Cunoștințe/prieteni

256

Liste de posturi ale Agențiilor

53

Firma de recrutare

47

Am fost la târguri de job-uri

187

Site-uri de specialitate

344

Concursuri de angajare

137

Interviuri de angajare

494

Baze de date ale candidaților

234

CV-uri/scrisori de intenție

582
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Cu privire la activitățile desfășurate pentru găsirea unui loc de muncă, cele indicate de
respondenți sunt diverse. La acestă întrebare li s-a permis respondenților alegeri multiple, astfel
încât avem un tablou al frecvenței metodelor prin care studenții ASE și-au căutat un loc de muncă.
Analiza rezultatelor ne arată că cele mai accesate metode de găsire a unui loc de muncă
sunt cele care țin de managementul propriei cariere – realizarea și trimiterea CV-urilor și a
scrisorilor de intenție și prezentarea la interviurile de angajare. Foarte puțini dintre respondenți
spun că au apelat la firme de recrutare sau au consultat listele Agențiilor de Ocupare a Forței
de muncă.
Opinii despre demersurile pe care ar trebui să le facă Academia de Studii Economice
din București pentru buna inserție a absolvenților pe piața forței de muncă
Tabloul demersurilor pe care ASE ar trebui să le facă pentru buna inserție a absolvenților
este:
Să asigure o bună pregătire teoretică studenților
600

515 respondenți;
39,3%

500

385 respondenți;
29,4%

400

284 respondenți;
21,7%

300
200

108 respondenți;
8,2%

100

18 respondenți;
1,4%

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică
măsură

Nu știu/ Nu
răspund

Să asigure o bună pregătire practică studenților
1200
1000

1003 respondenți;
76,5%

800
600
400

241 respondenți;
18,4%

200

18 respondenți;
1,4%

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură În mică măsură
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13 respondenți; 35 respondenți;
2,7%
1%
În foarte mică
măsură

Nu știu/ Nu
răspund

1000

Să dezvolte parteneriate cu organizații din mediul de afaceri
935 respondenți;
71,3%

900
800
700
600
500
296 respondenți;
22,6%

400
300
200

30 respondenți; 12 respondenți; 37 respondenți;
2,3%
2,8%
0,9%

100
0
În foarte mare
măsură

1000

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică
măsură

Nu știu/ Nu
răspund

Să adapteze oferta educațională la cerințele pieței muncii
954 respondenți;
72,8%

900
800
700
600
500
279 respondenți;
21,3%

400
300
200
100

34 respondenți;
2,6%

10 respondenți;
0,8%

În mică măsură

În foarte mică
măsură

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

33 respondenți;
2,5%
Nu știu/ Nu
răspund

Este interesantă paleta demersurilor pe care studenții le consideră necesare a fi
dezvoltate de universitate pentru mai buna lor pregătire și inserție pe piața forței de muncă.
Doar 61% dintre respondenți consideră importantă și foarte importantă pregătirea teoretică. În
corelație cu răspunsul la întrebarea dacă pregătirea teoretică este percepută ca un predictor al
succesului profesional, pe care doar 51% dintre respondenți au considerat-o importantă și foarte
importantă, putem concluziona că studenții ASE, deși conștientizează că pregătirea teoretică
este importantă, alți factori sunt percepuți ca fiind mai importanți în succesul profesional,
factori ce țin de experiența și cultivarea trăsăturilor de personalitate. Prin urmare, și demersurile
pe care universitatea ar trebui să le facă în mare și foarte mare măsură în această direcție țin de
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buna pregătire practică, dezvoltarea de parteneriate cu organizații din mediul de afaceri și
adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii (peste 90% dintre respondenți apreciază
astfel).
Alte sugestii ale studenților vizează: implementarea unor burse și bonusuri pe baza
meritelor, implementarea unor training-uri și programe de practică, angajarea unor profesori
tineri, pasionați de lucrul la catedră și îmbunătățirea conținuturilor și a metodelor de predare.
Opinii despre demersurile pe care ar trebui să le facă angajatorii pentru o mai bună inserție
a absolvenților pe piața forței de muncă
În raport cu universitatea
Să colaboreze cu universitățile
873 respondenți;
66,7%

1000
800
600

358 respondenți;
27,3%

400
200

13 respondenți; 40 respondenți;
3,1%
1%

24 respondenți;
1,8%

0
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu știu/ nu răspund

În raport cu studenții/absolvenții:
Să ofere stagii de practică /internship studenților
846 respondenți;
64,5%

1000
800
600

383 respondenți;
29,3%

400
200

16 respondenți; 41 respondenți;
3,1%
1,2%

23 respondenți;
1,8%

0
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură
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În foarte mare măsură

Nu știu/ nu răspund

Să ofere informatii despre locurile de muncă disponibile studenților/absolvenților
831 respondenți;
63,4%

900
800
700
600

389 respondenți;
29,7%

500
400
300
200
100

15 respondenți;
1,1%

51 respondenți;
3,9%

24 respondenți;
1,8%

0
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu știu/ nu răspund

Să nu ceară experiență profesională absolvenților
600

517 respondenți;
494 respondenți;
39,4%
37,7%

500
400

226 respondenți;
17,2%

300
200
100

58 respondenți;
4,4%

15 respondenți;
1,1%

0
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu știu/ nu răspund

Colaborarea angajatorilor cu universitățile este considerată foarte importantă de către
respondenți, dar demersurile trebuie să fie foarte concrete. Astfel, angajatorii ar trebui să ofere
stagii de practică/internship studenților (93,95%), să ofere informații despre locurile de muncă
existente studenților/absolvenților și să nu ceară experiență profesională la angajare (77,1%).
Alte sugestii oferite de respondenți despre demersurile pe care angajatorii ar trebui să le
facă pentru o mai bună inserție a studenților/absolvenților pe piața forței de muncă sunt:
oferirea de training-uri și workshop-uri, organizarea unor târguri de job-uri la sediul
companiilor pentru a prezenta activitatea proprie, realizarea unor programe plătite de inițiere
pe o perioadă de câteva luni, organizarea mai multor programe de internship în regim
part-time.
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Concluzii și recomandări
 Demersul de cercetare realizat ne arată un tablou complex al intențiilor de inserție pe
piața muncii a studenților/absolvenților Academiei de Studii Economice din București.
 Majoritatea studenților chestionați au precizat că doresc să se angajeze sau să-și
continuie activitatea la actualul loc de muncă, în următorul an după finalizarea studiilor
(98,13%), în special în domeniul în care se pregătesc (aproximativ 40% dintre respondenți), dar
și în domenii conexe specializării.
 Dintre respondenți doar 7,65% (98) doresc să-și deschidă propria afacere în
următorul an după absolvire.
 Este semnificativ numărul mic de studenți care declară că nu vor lucra sau că nu își
vor căuta un loc de muncă după finalizarea studiilor – doar 1,87% (24 de respondenți) spun că
nu vor face asta.
 Din datele colectate putem considera că, în rândul studenților ASE, există aspirații
profesionale și o imagine asupra viitorului professional.
 Peste 50% dintre studenții ASE intenționează să se angajeze într-o firmă privată din
România, iar 23,49% într-o instituție publică din România. Cel mai puțin menționat domeniu
este cel al organizațiilor neguvernamentale (1,56% dintre respondenți).
 Aproximativ 10% dintre respondenți spun că intenționează să se angajeze în
străinătate după finalizarea studiilor, cei mai mulți (106), într-o firmă privată din străinătate.
 Specializarea absolvită este considerată un predictor al succesului profesional de
către majoritatea studenților (66%), iar aproximativ 78% dintre studenți consideră că experiența
profesională este foarte importantă pentru acesta.
 Doar 61% dintre respondenți consideră importantă și foarte importantă pregătirea
teoretică pentru o bună inserție profesională și doar 51% dintre respondenți o consideră
predictor al succesului profesional.
 Deși conștientizează că pregătirea teoretică este importantă, alți factori sunt percepuți
ca fiind mai importanți în asigurarea succesului profesional – experiența și cultivarea
trăsăturilor de personalitate.
 Studenții respondenți sunt conștienți că trăsături precum sociabilitatea,
adaptabilitatea, disponibiltatea, perseverența sunt factori importanți în succesul profesional în
timp ce, din categoria factorilor sociali, susținerea familiei este percepută ca fiind într-o mai
mare măsură determinantă pentru succesul profesional decât susținerea cunoștințelor/
prietenilor.
 Tabloul motivațiilor respondenților pentru asigurarea succesului profesional include
atât motivații intrinseci (satisfacția la locul de muncă – 93,49%, nivelul de stres, oportunitățile
de dezvoltare), cât și motivații extrinseci (nivelul salarial – 91,58%, nivelul de trai pe care îl
asigură un viitor loc de muncă – 92,42%, mediul social, proximitatea față de locuință, condițiile
de muncă, programul flexibil, beneficiile salariale, acordarea de bonusuri pentru performanțe,
beneficiile extra-salariale).
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 Respondenții apreciază pozitiv un eventual sprijin primit din partea serviciilor de
îndrumare și consiliere în carieră (67,78%), dar și elementele de cunoaștere a pieței muncii
(locurile de muncă disponibile și cunoașterea cerințelor exercitării profesiei).
 Cu privire la căutarea unui loc de muncă, din cei 510 studenți care sunt angajați deja,
aproximativ 47% au declarat că și-au găsit un loc de muncă în prima lună de căutare și 44% în
maxim trei luni, ceea ce ne arată că, pentru studenții ASE, este relativ ușoară găsirea unui loc
de muncă.
 Cele mai accesate metode de găsire a unui loc de muncă sunt cele care țin de
managementul propriei cariere – realizarea și trimiterea CV-urilor și a scrisorilor de intenție și
prezentarea la interviurile de angajare. Foarte puțini dintre respondenți spun că au apelat la
firme de recrutare sau au consultat listele Agențiilor de Ocupare a Forței de Muncă.
 În opinia studenților, demersurile pe care universitatea ar trebui să le facă în mare și
foarte mare măsură în direcția unei mai bune inserții pe piața muncii a absolvenților țin de buna
pregătire practică, dezvoltarea de parteneriate cu organizații din mediul de afaceri și adaptarea
ofertei educaționale la cerințele pieței muncii (peste 90% dintre respondenți le apreciază astfel).
 Colaborarea angajatorilor cu universitățile este considerată foarte importantă de către
respondenți, dar demersurile trebuie să fie foarte concrete. Astfel, angajatorii ar trebui să ofere
stagii de practică/internship studenților (93,95%), să ofere informații despre locurile de muncă
existente studenților/absolvenților, dar și să nu ceară experiență profesională la angajare (77,1%).
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OPINIA ANGAJATORILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA
ABSOLVENȚILOR ȘI A OFERTEI EDUCAȚIONALE A ASE

Raportul de față este parte din Procedura operațională a Sistemului de control
managerial intern. Evaluarea opiniei angajatorilor cu privire la calitatea absolvenților și a
programelor de studii oferite de Academia de Studii Economice din București. Este parte și din
proiectul Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE, CNFIS-FDI-2019-0222,
proiect finanțat de Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național al Finanțării
Învățământului Superior, în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională FDI 2019, Domeniul 1:
Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul
superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii.
Documentul aparține Academiei de Studii Economice (ASE) din București.
Reproducerea parțială sau totală a informațiilor este posibilă numai cu acordul ASE și
precizarea sursei.
Metodologie
Obiective
Cercetarea realizată în rândul angajatorilor a avut drept obiective identificarea percepției
acestora cu privire la:
- criteriile urmărite atunci când angajează pe o poziție de execuție un absolvent cu studii
superioare economice, din punctul de vedere al trăsăturilor personale și al
competențelor deținute;
- calitatea absolvenților ASE și așteptările acestora de la viitorii angajatori, precum și
măsura în care angajatorii consideră că răspund la aceste așteptări;
- oferta educațională a ASE și măsuri necesare pe care ASE ar putea să le ia pentru
îmbunătățirea calității absolvenților și a inserției pe piața muncii a acestora.
Instrument și procedură
Pentru analiza opiniei angajatorilor s-a utilizat ancheta pe bază de chestionar. A fost
utilizat Chestionarul de evaluare a opiniei angajatorilor cu privire la calitatea absolvenților și
a programelor de studii oferite de ASE București, un chestionar de 13 întrebări (12 întrebări cu
răspuns închis și una cu răspuns deschis). Cele 12 întrebări cu format de răspuns închis au avut
și secțiune de Altele, unde respondenții au putut să ofere și răspunsuri spontane.
Modalitatea de aplicare a chestionarelor: on-line, autoadministrate.
Chestionarul a fost transmise prin e-mail tuturor angajatorilor din baza de date a ASE,
utilizându-se un formular Google drive care a permis generarea unei baze de date electronice
care a stat la baza studiului.
Perioada de aplicare a chestionarelor: septembrie - octombrie 2019.
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Participanți și informații despre organizațiile participante la studiu
Grupul angajatorilor a cuprins 80 de respondenți dintre cele 677 de adrese de e-mail
valabile din baza de date a universității (rată de răspuns aproximativ 12%). Din cele 80 de
persoane, 76 au reprezentat companii private, iar 4 instituții publice.
Au fost reprezentate companii din domenii diverse, cel mai des din domeniile Finanțe
și servicii financiare, Servicii și Industrie. Toți au funcții care au presupus implicarea în
recrutarea și selecția de personal de nivel entry level cu studii universitare. Printre funcțiile
menționate sunt CEO, Director general, Director executiv, Director resurse umane, Manager
recrutare, HR manager, Recruiment Lead, Business Development Manager, Administrator,
Managing partner/director, HR specialist etc.
Concluzii generale ale studiului
 Atunci când angajează un absolvent de facultate pe o funcție de execuție, cele mai
importante criterii pentru angajatori sunt anumite trăsături de personalitate, dintre
care aproape toate se încadrează în conceptul mai larg de conștiinciozitate:
- Comportament etic din punct de vedere profesional;
- Comportament responsabil din punct de vedere profesional;
- Dorință de a învăța;
- Dorință de dezvoltare profesională;
- Capacitate de organizare și planificare a propriei activități;
- Spirit de echipă;
- Atenție la detalii;
- Dorință de dezvoltare personală.
 În ceea ce privește caracteristicile legate de atitudini/competențe/experiență, se
observă faptul că experiența profesională, pregătirea teoretică și experiența de
voluntariat sunt cel mai puțin importante. În ciuda credinței larg răspândite printre
candidați că toți angajatorii cer experiență, pentru eșantionul de angajatori
intervievați, mult mai importante la angajare sunt alte aspecte, printre care atitudinea
față de muncă. Atitudinile și competențele cele importante pentru angajatori sunt
următoarele:
- Atitudine proactivă față de muncă;
- Competențe digitale;
- Competențe de comunicare;
- Competențe de lucru în echipă;
- Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine.
 Respondenții consideră că aspectele cele mai pozitive ale studenților/absolvenților
ASE sunt faptul că sunt deschiși către experiențele de învățare și faptul că respectă
activitățile curente ale organizației și cultura organizației. În același timp, consideră
într-o măsură ușor peste medie că au o bună pregătire teoretică și atitudini proactive
față de activitatea profesională. Studenții/absolvenții ASE sunt evaluați într-o măsură
redusă ca fiind specializați în domeniile apreciate pe piața muncii și ca având
experiență practică.
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 Angajatorii consideră că studenții și absolvenții ASE sunt cel mai atrași la un loc de
muncă de posibilitățile de avansare în carieră și de pachetul de beneficii. În același
timp, consideră că ei ca angajatori răspund la aceste nevoi mai puțin decât și-ar dori
candidații și că nevoile în a căror întâmpinare vin cel mai puternic sunt cele de
relaționare (cu colegii și staff-ul companiei).
 În ceea ce privește oferta educațională a ASE, aproape două treimi dintre respondenți
consideră că pregătirea teoretică a studenților/absolvenților este adecvată. O treime
consideră că universitatea le-a oferit posibilitatea de a-și dezvolta competențele
transversale în timpul facultății, iar un sfert că pregătirea practică a studenților/
absolvenților este adecvată.
 În legătură cu măsurile pe care ar putea să le ia ASE pentru o calitate mai bună a
absolvenților și o mai bună inserție, respondenții menționează într-o proporție de
peste 90% următoarele măsuri necesare, centrate pe activități practice și input din
piața muncii:
- Să crească ponderea activităților practice în planurile de învățământ;
- Să organizeze activități/proiecte în parteneriat cu angajatorii;
- Să implice mai mulți specialiști/practicieni în activitățile de predare.
 Rugați să spună spontan care sunt 3 aspecte care ar trebui studiate la ASE, pe primele
locuri sunt menționate competențe, nu cunoștințe. Sunt aspecte care sunt apreciate și
de către angajatori. Pe primele 5 locuri sunt următoarele:
- Competențe digitale (Excel, Word, Power Point etc.);
- Dezvoltare personală și soft-skills;
- Competențe practice (joc de rol, studii de caz etc.);
- Comunicare (verbală/scrisă);
- Project Management.
 Serviciile de care cei mai mulți dintre angajatori consideră că ar trebui să beneficieze
studenții pentru o mai bună integrare în muncă sunt:
- Servicii de îndrumare/tutoriat a activității profesionale în universitate și în baza
de practică;
- Activități de dezvoltare personală și soft-skills;
- Informare cu privire la piața muncii.
Raport sintetic
Prima întrebare a chestionarului a vizat identificarea felului în care organizațiile
chestionate au interacționat cu Academia de Studii Economice din București, ce tipuri de
parteneriate au dezvoltat pentru o mai bună pregătire a absolvenților.
Cu privire la tipurile de parteneriate dezvoltate de organizațiile din mediul socioeconomic și Academia de Studii Economice din București, un procent de 80% dintre persoanele
intervievate afirmă că organizațiile pe care le reprezintă au desfășurat programe în parteneriat.
Tipurile de activități desfășurate de companii în parteneriat cu ASE sunt prezentare în graficul
următor, pe primele 2 locuri situându-se stagiile de practică și stagiile de internship.
177

Din multitudinea de activități desfășurate cu studenții ASE, putem deduce că au interacționat cu
aceștia într-o măsură destul de ridicată, cât să își formeze o percepție consistentă legată de aceștia.
Tipuri de parteneriat – procente
A organizat stagii de practică de specialitate pentru
studenți

66%

A organizat stagii de internship în organizația dv.

43%

A delegat specialiști pentru participarea la activități
de prezentare a profesiei studenților
A delegat specialiști pentru participarea la
conferințe de specialitate în cadrul ASE
A oferit informații despre locurile de muncă
disponibile în vederea recrutării și angajării…
A încheiat contracte cu studenții în vederea
angajării acestora în organizația dv.
A participat la târguri ale locurilor de muncă
organizate în ASE

36%
35%
33%
33%
30%

A organizat vizite de documentare pentru studenți
la sediul organizației dv.

30%

A oferit premii studenților merituoși

18%

A fost implicată în parteneriat, în derularea unor
proiecte cu finanțare nerambursabilă

14%

A acordat sponsorizări universității/facultăților ASE

13%

A participat la studii, alături de ASE, privind
cererea de forță de muncă în domeniul d-voastră…
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Următoarele două întrebări au vizat aspecte specific, precum: cine face evaluarea
candidaților în vederea angajării și ce tipuri de activități fac angajatorii pentru dezvoltarea
propriilor angajați.
În companiile reprezentate, persoanele care fac evaluarea candidaților în vederea
angajării pe o funcție entry level în domeniul economic sunt ilustrate în următorul grafic. Cea
mai frecventă variantă (30%) este cea în care evaluarea candidaților este efectuată de directorul
de resurse umane împreună cu directorul departamentului pentru care se face recrutarea. Pe
locurile următoare sunt variantele în care evaluarea este făcută de o singură persoană, respectiv
directorul/managerul general (21%) și directorul departamentului pentru care se face recrutarea
(19%). La categoria Altele intră alte combinații de specialiști pe lângă cei menționați în
variantele primare de răspuns, care se alătură uneori acestora în procesul de recrutare
(de exemplu, recruiteri, o echipă de recrutare sau administratorul companiei).
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Cine face evaluarea candidaților în vederea angajării – procente
Directorul de resurse umane/ expert din
departamentul de resurse umane, Directorul
departamentului pentru care se face recrutarea

30%

Directorul/ managerul general

21%

Directorul departamentului pentru care se face
recrutarea

19%

Altele

14%

Directorul/ managerul general, Directorul
departamentului pentru care se face recrutarea

8%

Directorul/ managerul general, Directorul de
resurse umane/ expert din departamentul de
resurse umane

5%

Directorul/ managerul general, Directorul de
resurse umane/ expert din departamentul de
resurse umane, Directorul departamentului…

4%
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Odată angajați, activitățile prin care companiile își dezvoltă angajații sunt cele de mai
jos. Trei sferturi dintre companii oferă noilor angajați instruire cu privire la noile sarcini,
asistență ulterioară și cursuri de formare/specializare.
Tipuri de activități de dezvoltare a angajaților – procente
Instruire cu privire la noile atribuții profesionale

83%

Asistență și suport din partea personalului
specializat al firmei

76%

Cursuri de formare/specializare

74%

Programe de mentorat

50%

Schimb de experiență în cadrul firmei/grupului de
firme (ex. sucursale din țară și străinătate)

33%
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Următoarele întrebări vizează aspecte specifice privind așteptările angajatorilor de la
absolvenții ASE, percepția acestora cu privire la calitatea absolvenților și a ofertei educaționale
a universității.
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I. Așteptările generale ale angajatorilor de la studenții/absolvenții ASE
I.1 Întrebare: Vă rugăm să indicați în ce măsură considerați importante următoarele
criterii atunci când este evaluat un absolvent de studii superioare, în vederea
angajării pe un post care necesită pregătire economică, pe o poziție de execuție:
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La această întrebare, respondenții au fost rugați să evalueze în ce măsură consideră
importante fiecare dintre 20 de criterii (trăsături personale) atunci când evaluează un candidat
în vederea angajării pe o poziție entry level cu studii superioare economice. Răspunsurile
posibile au fost În foarte mică măsură, În mică măsură, Opinie neutră, În mare măsură, În
foarte mare măsură, Nu știu / nu răspund. Au fost însumate pentru fiecare criteriu procentele
persoanelor care au răspuns cu variantele În mare măsură și În foarte mare măsură și s-a făcut
un clasament al acestora, prezentat în graficul de mai sus.
După cum se poate observa, pe primele locuri se găsesc trăsături care pot fi subsumate
trăsăturii de personalitate mai largi denumire conștiinciozitate. Astfel, pentru angajatori este
important ca potențialii angajați să aibă un comportament etic și responsabil, să vrea să învețe,
să se dezvolte și să-și organizeze propria activitate. Aceste caracteristici sunt importante pentru
mai mult de 90% dintre respondenți atunci când evaluează un candidat.
Pe ultimele locuri, dar tot cu procente foarte mari, se clasează trăsături care de obicei
sunt cerute la angajații cu putere de decizie mai mare, nu la entry level. Printre acestea se
numără rezistența la stres, capacitatea de a gestiona situații limită și capacitatea de luare a
deciziilor. Pe ultimul loc se situează creativitatea, lucru care poate fi explicat prin faptul că
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angajații în domeniul economic pe poziții de entry level au de efectuat sarcini punctuale și
procedurale.
În afară de aceste răspunsuri închise propuse de echipa de cercetare, respondenții au
avut posibilitatea de a menționa spontan și alte criterii (trăsături) de care țin seama în selecția
angajaților. Au fost menționate: abilități de comunicare, orientare spre client, prestanța în
public, răbdare, seriozitate, punctualitate, spirit antreprenorial, skill-uri de prezentare.
I.2 Întrebare: Ce e important pentru un tânăr absolvent al Academiei de Studii
Economice București pentru a-și găsi un loc de muncă?
La această întrebare, respondenții au fost rugați să aprecieze în ce măsură consideră
importante fiecare dintre 4 criterii (competențe, deprinderi, cunoștințe, experiență) pentru ca
un absolvent ASE să își găsească un loc de muncă. Indirect, au fost întrebați ce așteptări au de
la absolvenții ASE. Răspunsurile posibile au fost În foarte mică măsură, În mică măsură,
Opinie neutră, În mare măsură, În foarte mare măsură, Nu știu / nu răspund. Au fost însumate
pentru fiecare criteriu procentele persoanelor care au răspuns cu variantele În mare măsură și
În foarte mare măsură și s-a făcut un clasament al acestora, prezentat în graficul de mai jos.
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Există o serie de aspecte foarte importante căutate de angajatori. Prima ține de atitudinea
proactivă față de muncă. Importante sunt și competențele indicate ca fiind relevate în studiile
cu privire la competențele viitorului. Astfel sunt menționate competențele digitale, de
comunicare și de lucru în echipă. Este de remarcat faptul că angajatorii consideră mai puțin
importantă experiența de voluntariat în domenii diverse (social, cultural, artistic etc.),
Importante într-o măsură peste medie, dar nu foarte înaltă, sunt o bună pregătire teoretică și
experiența profesională a absolvenților. Prin urmare, mai importante decât acestea sunt
atitudinea și anumite competențe măsurabile.
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I. Opinia angajatorilor despre studenții/absolvenții ASE
II.1 Întrebare: Din interacțiunile pe care le-ați avut cu studenții/absolvenții Academiei
de Studii Economice, cum îi apreciați?
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La această întrebare, respondenții au fost rugați să evalueze studenții/absolvenții ASE
întâlniți, conform unui număr de 7 criterii. Răspunsurile posibile au fost În foarte mică măsură,
În mică măsură, Opinie neutră, În mare măsură, În foarte mare măsură, Nu știu / nu răspund.
Au fost însumate pentru fiecare criteriu procentele persoanelor care au răspuns cu variantele În
mare măsură și În foarte mare măsură și s-a făcut un clasament al acestora, prezentat în graficul
de mai sus.
Respondenții apreciază la studenții/absolvenții ASE în primul rând faptul că sunt
deschiși spre experiențe de învățare și că respectă orarul și activitățile organizației. În același
timp, angajatorii apreciază ca peste medie pregătirea teoretică și atitudinile proactive la locul
de muncă ale studenților/absolvenților ASE. Este de remarcat faptul că există 2 criterii la care
studenții/absolvenții ASE punctează sub medie. Astfel, doar 40% dintre respondenți consideră
că studenții/absolvenții ASE sunt specializați în domeniile economice căutate pe piața forței de
muncă. De asemenea, un procent infim de respondenți, de doar 13%, consideră că
studenții/absolvenții ASE au experiență practică în domeniul economic.
Este de remarcat faptul că atitudinea proactivă față de muncă, apreciată la o întrebare
anterioară ca fiind cea mai importantă atunci când angajează un candidat, este văzută ca având
o valoare ușor peste medie în cazul absolvenților ASE.
În afară de aceste răspunsuri închise propuse de echipa de cercetare, respondenții au
avut posibilitatea de a menționa spontan și alte aspecte pe care le-au observat la
studenții/absolvenții ASE. Ei au oferit răspunsuri care pot fi clasificate în două categorii,
pozitive și negative. Acestea pot fi văzute în tabelul următor.
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Pozitive

Negative

Entuziasm
Manifestă dorința de cunoaștere
și autodepășire
Motivație
Pragmatici

Nu au abilități de comunicare
Lipsesc abilitățile de analiză și prezentare
a unor situații
Se supraevaluează
Nu au gândire practică
Lipsa răbdării de a parcurge etape necesare
pentru dobândirea unei experiențe relevante;
vor totul ACUM

Cei de la secțiile bilingve au fluență
în limbi străine

II.2 Întrebare: Din interacțiunile pe care le-ați avut cu tinerii angajați, absolvenți ai
Academiei de Studii Economice, cât de importante sunt următoarele aspecte pentru
aceștia?
II.3 Întrebare: Din interacțiunile pe care le-ați avut cu studenții/absolvenții Academiei de
Studii Economice, oferta companiei pe care o reprezentați este în concordanță cu
așteptările absolvenților în ce privește următoarele aspecte?
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Posibilitățile de
avansare în
carieră

Pachetul de
beneficii

Oportunitățile de Relațiile cu staff-ul Relațiile cu colegii
învățare și
companiei
dezvoltare
profesională

Așteptări studenți/absolvenți ASE

Ofertă angajatori

La aceste întrebări, respondenții au fost rugați să evalueze cât de importante sunt pentru
studenții/absolvenții ASE un număr de 5 aspecte pe care le întâlnesc la locul de muncă,
respectiv în ce măsură consideră că organizația pe care o reprezintă răspunde la așteptările
studenților/ absolvenților ASE din punctul de vedere al acestor aspecte. Răspunsurile posibile
au fost În foarte mică măsură, În mică măsură, Opinie neutră, În mare măsură, În foarte mare
măsură, Nu știu / nu răspund. Au fost însumate pentru fiecare criteriu procentele persoanelor
care au răspuns cu variantele În mare măsură și În foarte mare măsură și s-a făcut un clasament
al acestora, prezentat în graficul de mai sus.
Este de remarcat faptul că din punctul de vedere al angajatorilor, toate cele 5 aspecte
sunt importante pentru studenții/absolvenții ASE (cel mai mic procent din clasament este
88 %). Pe primele locuri sunt aspecte care țin de locul de muncă, adică posibilitățile de avansare,
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beneficiile (salariul, orarul de lucru) și oportunitățile de învățare și dezvoltare, iar pe ultimele
locuri, destul de aproape, sunt aspecte care țin de relații sociale, cu personalul și colegii.
Este de remarcat de asemenea faptul că există unele diferențe între opinia angajatorilor
despre aspectele importante pentru studenți/absolvenți și nivelul la care ei consideră că răspund
la acestea. În timp ce pentru candidați posibilitățile de avansare în carieră și beneficiile sunt
cele mai importante, angajatorii admit că sunt aspectele pe care le satisfac cel mai puțin
(dar totuși la nivel ridicat). Angajatorii consideră că răspund cel mai bine nevoii candidaților
de relaționare, atât cu staff-ul companiei, cât și cu colegii.
III. Opinia angajatorilor despre oferta educațională și serviciile oferite de ASE
III.1 Cum apreciați calitatea ofertei educaționale oferite de Academia de Studii
Economice în acest moment?
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Universitatea le oferă
posibilitatea să-și dezvolte
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transversale în activități
școlare și extrașcolare

25%

Pregătirea practică a
studenților este adecvată

La această întrebare, respondenții au fost rugați să evalueze calitatea a 3 aspecte care țin
de oferta educațională a ASE. Răspunsurile posibile au fost În foarte mică măsură, În mică
măsură, Opinie neutră, În mare măsură, În foarte mare măsură, Nu știu / nu răspund. Au fost
însumate pentru fiecare criteriu procentele persoanelor care au răspuns cu variantele În mare
măsură și În foarte mare măsură și s-a făcut un clasament al acestora, prezentat în graficul de
mai sus.
După cum se poate observa în grafic, scorurile sunt destul de reduse. Cel mai mare scor
este pentru pregătirea teoretică a studenților. Pentru celelalte 2 criterii, angajatorii sunt mai
degrabă nemulțumiți în legătură cu calitatea ofertei educaționale a ASE. În timp ce pregătirea
teoretică este ușor peste medie, angajatorii consideră că studenții nu au posibilitatea de a-și
dezvolta competențele transversale prin activități oferite de universitate și nici de a face o
pregătire practică adecvată. Prin urmare, aceste 2 aspecte sunt puncte de dezvoltare/
îmbunătățire pentru ASE, din punctul de vedere al angajatorilor.
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III.2 Ce considerați că ar trebui să facă Academia de Studii Economice din București
pentru o mai bună pregătire și integrare a absolvenților pe piața muncii?
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La această întrebare, respondenții au fost rugați să evalueze necesitatea ca ASE să
întreprindă un număr de 5 acțiuni, pentru ca absolvenții să aibă o mai bună pregătire, care să le
faciliteze o integrare mai bună pe piața muncii. Răspunsurile posibile au fost În foarte mică
măsură, În mică măsură, Opinie neutră, În mare măsură, În foarte mare măsură, Nu știu / nu
răspund. Au fost însumate pentru fiecare criteriu procentele persoanelor care au răspuns cu
variantele În mare măsură și În foarte mare măsură și s-a făcut un clasament al acestora,
prezentat în graficul de mai sus.
După cum se poate observa, aproape toate variantele de acțiuni propuse de echipa de
cercetare au obținut un scor înalt. Pe primele 3 locuri, aproape de un procent maxim, sunt acțiuni
care pot aduce mai aproape absolvenții de partea practică a meseriei lor. Este vorba despre
creșterea ponderii activităților practice în programă, de implicarea în proiecte în colaborare cu
angajatorii, precum și de o pondere mai mare de implicare, în procesul de predare, a
practicienilor în domeniul predat. Aceste măsuri sunt mai importante decât aceea de a introduce
noi materii în planurile de învățământ.
La această întrebare, respondenții au avut posibilitatea de a menționa spontan și alte
acțiuni pe care universitatea le-ar putea implementa. Acestea sunt enumerate mai jos și se poate
observa faptul că mai multe dintre ele au legătură cu punerea unui accent mai mare pe partea
practică și pe valorificarea experienței practicienilor în domeniu:
- acțiuni de mentorat;
- curs de teoria generală a dreptului pentru un semestru;
- personal branding;
- să ceară studenților activități practice de minim 3 luni/an de studiu;
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- să ofere posibilitatea liderilor seniori de a susține cursuri și seminarii cu aplicabilitate
practică, în completarea programului academic (visiting experts);
- să organizeze activități care să optimizeze informarea studenților în legătură cu
cerințele pieței muncii;
- să reducă pe cât posibil volumul materiei de predare cu accent pe rezolvarea de
probleme, studii de caz, gândire creativă și inițiativă.
III.3 Menționați cel puțin 3 aspecte fundamentale din perspectiva activității profesionale
în domeniul economic (discipline de studiu, teme de studiu) pe care studenții
Academiei de Studii Economice din București ar trebui să le studieze pentru o mai
bună specializare.
La această întrebare, respondenții au fost rugați să menționeze spontan 3 aspecte
esențiale pe care ar trebui să le studieze un student care se specializează în domeniul economiei.
Aspecte fundamentale care ar trebui studiate la ASE, în opinia angajatorilor
Competențe digitale (Excel, Word, Power Point…

18

Dezvoltare personală și soft-skills

13

Competențe practice (joc de rol, studii de caz etc.)

11

Comunicare (verbală/scrisă)

11

Project Management

10

Specializare în domeniul finanțelor (taxe, impozite)

7

Analiza financiară /cost-beneficiu

6

Computerul în contabilitate/programe de gestiune

6

Cunoștințe de economie aplicată

6

Gândire critică

6

Managementul carierei

6

Strategie în afaceri

6

Analiza și interpretarea datelor la nivel micro și…

5

Practică reală (de 2-3 săptămâni pe semestru)

5
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Alte aspecte menționate au fost: Digital Finance, E-commerce/E-Business, etică în
afaceri, o limbă străină (alta decât engleza), contabilitate, drept, fiscalitate, marketing (cu câte
4 mențiuni), asigurări (teorie și practică, aprofundare), managementul riscului, presentation
skills, proiecte de inovare (cu câte 3 mențiuni), formarea profesională a celor care vor și au
aptitudini să intre în industria financiară, drept, logică, baze de date-suport pentru afaceri,
marketing digital / HR digital, analytics, formare pluridisciplinară, managementul forței de
muncă, managementul timpului, responsabilitate în procesul de angajare/la locul de muncă,
RPA (Robotic Process Automation), design thinking, lean management, statistică, tehnologii
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noi, terminologie economică în limba română și engleză, noțiuni de bază în management (cu
câte 2 mențiuni), activitatea fondurilor de investiții, organizarea societăților mutuale în
domeniul financiar, sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor, vânzări,
programe de gestiune hotelieră (de ex., Opera), comunicare și profesionalism în turism,
standarde de calitate în turism, piața de capital (instrumente etc.), programare-automatizare IT,
istoria economiei naționale, time value of money, guvernanță corporativă, logistică, limba
engleză, dezbateri, educație civică, drept european/instituții UE, machine learning,
antreprenoriat, performance management, sisteme de trading, implementare continuă, limbaj
de programare (Phyton), realitatea creșterii profesionale ierarhice versus a celei bazate pe
învățare și proiecte, practici internaționale, să fie la curent cu evenimentele din lumea
economică, contabilitate internațională, noțiuni generale despre industria de shared service
centers and BPOs din România, efectuarea de tranzacții comerciale dintre firme, calcule în
domeniul bugetar, business developement, servicii de underwriting și reasigurare, serviciu
clienți, teatru, management de portofoliu, marketing internațional, leadership care să inspire
încredere, buget personal, management bancar, dezvoltare servicii de consiliere profesională și
orientare în carieră, întâlniri periodice cu practicienii în domeniu, indicatori financiari în
industrii.
După cum se poate observa, pe primele locuri se găsesc aspecte care țin de abilități și
deprinderi generale, fără specific economic. Acest lucru este în concordanță cu răspunsurile la
celelalte întrebări și la așteptările angajatorilor de la potențialii candidați. Abilitățile sunt
menționate înaintea cunoștințelor.
III.4 De ce tipuri de servicii apreciați că ar trebui să beneficieze studenții, în universitate,
pentru a se integra mai ușor în muncă:
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La această întrebare, respondenții au fost rugați să evalueze necesitatea a 4 posibile
servicii oferite de ASE studenților, în vederea unei integrări mai ușoare pe piața muncii.
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Răspunsurile posibile au fost În foarte mică măsură, În mică măsură, Opinie neutră, În mare
măsură, În foarte mare măsură, Nu știu / nu răspund. Au fost însumate pentru fiecare criteriu
procentele persoanelor care au răspuns cu variantele În mare măsură și În foarte mare măsură
și s-a făcut un clasament al acestora, prezentat în graficul prezentat anterior.
Toate serviciile propuse de echipa de cercetare au fost apreciate de un procent foarte
mare de respondenți ca fiind necesare pentru o mai bună integrare pe piața muncii a
absolvenților. Cele mai importante sunt tutoratul, activitățile de dezvoltare personală și softskills.
Respondenții au avut posibilitatea de a oferi și răspunsuri spontane în ceea ce privește
posibile servicii necesare. Și aici se observă orientarea spre mai multe activități practice de
învățare. Răspunsurile acestora au fost:
- acces spre posibile cariere – career paths;
- activități care să vizeze oportunități de internship;
- organizarea unor seminarii pe teme inspirate din domenii ale economiei;
- platforme digitale prin care să se faciliteze networking-ul, comunicarea – un fel de
blogging, forumuri;
- practica obligatorie pentru masteranzi și studenți în ani terminali.
Răspunsuri detaliate la întrebări
I.1 Întrebare: Vă rugăm să indicați în ce măsură considerați importante următoarele
criterii atunci când este evaluat un absolvent de studii superioare, în vederea
angajării pe un post care necesită pregătire economică, pe o poziție de execuție:
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Comportament responsabil din punct de vedere profesional – procente
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Capacitate de organizare și planificare a propriei activități – procente
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În foarte mică
măsură

În mică
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5
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În mare
măsură

În foarte mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Spirit de echipă – procente
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40
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0

0

1

În foarte mică
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În mică
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5

3

Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Atenție la detalii – procente
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În foarte mică
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În mică măsură

Opinie neutră
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În mare măsură

În foarte mare
măsură

Dorință de dezvoltare personală – procente
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40
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măsură

În mică
măsură

Opinie neutră

În mare
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În foarte mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Gândire analitică – procente
60
49
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41
40
30
20
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5
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În mică
măsură

Opinie neutră

0
În foarte mică
măsură

1
În mare
măsură

În foarte mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Inițiativă – procente
50

46
43
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30
25
20
15

9
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5
0

0

1

În foarte mică
măsură

În mică
măsură

1
Opinie neutră
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În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Flexibilitate și dorința de adaptare
la schimbare – procente
60

54
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40
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În foarte mică
măsură

În mică
măsură

3
Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Inteligență emoțională – procente
60

53
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40
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1

În foarte mică
măsură

În mică
măsură

3
Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Viteză de lucru – procente
48
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45
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40
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30
25
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În foarte mică În mică măsură Opinie neutră În mare măsură În foarte mare
măsură
măsură
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Încredere în sine – procente
45

43
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În mică
măsură
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În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Sociabilitate – procente
48
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20
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În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Rezistență la stres – procente
45

41
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5
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0
În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Opinie neutră
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În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Conștientizarea propriilor atuuri
și puncte slabe – procente
60
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40
30

25
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În foarte mică
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În mică
măsură

1
Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Capacitate de a gestiona situații limită – procente
60
49
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40
30
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20
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6
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0
În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Capacitate de luare a deciziilor – procente
50

46
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40
35
30
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20
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0
În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Opinie neutră
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În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Creativitate – procente
48
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20
15
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În foarte mică În mică măsură Opinie neutră În mare măsură În foarte mare
măsură
măsură

I.2 Întrebare: Ce e important pentru un tânăr absolvent al Academiei de Studii
Economice București pentru a-și găsi un loc de muncă?
Atitudine proactivă față de muncă – procente
80
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mică măsură

În mică
măsură
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măsură

În foarte
mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Competențe digitale – procente
70

63
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40
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mică măsură

În mică
măsură
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1
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În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Competențe de comunicare – procente
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58
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40
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În mică
măsură
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1

Opinie neutră
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măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Competențe de lucru în echipă – procente
60

55

50
38

40
30
20
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În foarte mică
măsură

În mică
măsură
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Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine – procente
66
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În foarte mică
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În mică
măsură
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0
Opinie neutră
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În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Experiență profesională – procente
45
39

40

34

35
30
25
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15
8
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În foarte mică În mică măsură Opinie neutră În mare măsură În foarte mare
măsură
măsură

O bună pregatire teoretică – procente
60

54
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În foarte mică În mică măsură Opinie neutră În mare măsură În foarte mare
măsură
măsură

Experiență în activități de voluntariat
în domenii diverse – procente
35

33

31

30
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20
15

13
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1

0
În foarte mică În mică măsură Opinie neutră În mare măsură În foarte mare
măsură
măsură
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II.1 Întrebare: Din interacțiunile pe care le-ați avut cu studenții/absolvenții Academiei
de Studii Economice, cum îi apreciați?
Sunt deschiși experiențelor de învățare – procente
56
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40

25

30
15

20
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0

0

3

În foarte
mică măsură

În mică
măsură

1
Nici bine /
nici slab
pregătiți

În mare
măsură

În foarte
mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Respectă cultura organizației d-voastră în stagiile
de practică/internship-uri – procente
60

51

50
40
30

24
15

20
10
0

5

0
În foarte
mică măsură

În mică
măsură

5
Nici bine /
nici slab
pregătiți

În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Respectă cultura organizației d-voastră în stagiile
de practică/internship-uri – procente
60

51

50
40
30

24
15

20
10
0

0
În foarte
mică măsură

5
În mică
măsură

5
Nici bine /
nici slab
pregătiți
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În mare
măsură

În foarte
mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Au o bună pregătire teoretică – procente
60
49

50
40
30

24
18

20
9

10
0

1

0
În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Nici bine / nici
slab pregătiți

În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Au atitudini proactive față de activitatea profesională – procente
45

39

40
35
30

26

26

25
20
15
8

10
5
0

1

0
În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Nici bine /
nici slab
pregătiți

În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Sunt specializați în domeniile economice căutate
pe piața forței de muncă – procente
38

40

33

35
30
25
20

16

15
10
5

8

5

1

0
În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Nici bine / nici
slab pregătiți
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În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Au experiență practică în domeniu – procente
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40

36

11

În foarte mică În mică măsură Nici bine / nici
măsură
slab pregătiți

6

6

În mare
măsură

În foarte mare
măsură

II.2 Întrebare: Din interacțiunile pe care le-ați avut cu tinerii angajați, absolvenți ai
Academiei de Studii Economice, cât de importante sunt următoarele aspecte pentru
aceștia?
Posibilitățile de avansare în carieră – procente
60

54

50
41
40
30
20
10
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1

În foarte mică
măsură

În mică
măsură

0

4
Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare
măsură

Pachetul de beneficii – procente
70
58
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50
36

40
30
20
10
0

0

3

3

În foarte
mică măsură

În mică
măsură

Opinie
neutră

1
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În mare
măsură

În foarte
mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Oportunitățile de învățare și dezvoltare profesională – procente
50

45

45

45

40
35
30
25
20
15
10
5
0

6
3

0
În foarte mică
măsură

1

În mică
măsură

Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Relațiile cu staff-ul companiei – procente
60

55

50
40

34

30
20
10

10
0

0

1

În foarte mică În mică măsură Opinie neutră În mare măsură În foarte mare
măsură
măsură

Relațiile cu colegii – procente
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45

43

11
0

1

În foarte mică În mică măsură Opinie neutră În mare măsură În foarte mare
măsură
măsură
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II.3 Întrebare: Din interacțiunile pe care le-ați avut cu studenții/absolvenții Academiei de
Studii Economice, oferta companiei pe care o reprezentați este în concordanță cu
așteptările absolvenților în ce privește următoarele aspecte?
Relațiile cu colegii – procente
60

53

50

43

40
30
20
10
0

0

0

În foarte
mică
măsură

În mică
măsură

4

1

Opinie
neutră

În mare
măsură

În foarte
mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Relațiile cu staff-ul companiei – procente
60

51

50

43

40
30
20
10
0

0

0

În foarte
mică
măsură

În mică
măsură

5

1

Opinie
neutră

În mare
măsură

În foarte
mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Oportunitățile de învățare și dezvoltare profesională – procente
60

51

50
36

40
30
20
10

10
0

0

1

În foarte
mică măsură

În mică
măsură

1
Opinie
neutră
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În mare
măsură

În foarte
mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Posibilitățile de avansare în carieră – procente
60
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40
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30
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3

0
În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare
măsură

Pachetul de beneficii – procente
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40
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În foarte mică În mică măsură Opinie neutră
măsură

În mare
măsură

În foarte mare
măsură

III.1 Cum apreciați calitatea ofertei educaționale oferite de Academia de Studii
Economice în acest moment?
Pregătirea teoretică a studenților este adecvată – procente
60
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În foarte
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În mică
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Opinie
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În mare
măsură

În foarte
mare
măsură

Nu știu / nu
răspund

Universitatea le oferă posibilitatea să-și dezvolte diverse
competențe transversale – procente
45

40
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15
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În foarte
mică măsură

În mică
măsură

Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Pregătirea practică a studenților este adecvată – procente
40
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În foarte
mică măsură

În mică
măsură

Opinie
neutră

În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

III.2 Ce considerați că ar trebui să facă Academia de Studii Economice din București
pentru o mai bună pregătire și integrare a absolvenților pe piața muncii?
Să crească ponderea activităților practice
în planurile de învățământ – procente
70
59
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În foarte mică
măsură

În mică
măsură

Opinie neutră

1

0
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În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Să organizeze activități/proiecte
în parteneriat cu angajatorii – procente
70
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40
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10
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În foarte mică
măsură

În mică
măsură
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4

1

Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Să implice mai mulți specialiști/practicieni
în activitățile de predare – procente
70
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40
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În foarte mică
măsură

În mică
măsură
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Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Să desfășoare proiecte de cercetare-inovare comune
cu angajatorii – procente
60
49
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40
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În foarte mică
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În mică
măsură

1

0
Opinie neutră
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În mare
măsură

În foarte mare Nu știu / nu
măsură
răspund

Să introducă noi discipline/teme de studiu
în planurile de învățământ – procente
40
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măsură

8

0
Opinie neutră

În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

III.4 De ce tipuri de servicii apreciați că ar trebui să beneficieze studenții,
în universitate, pentru a se integra mai ușor în muncă:
Servicii de îndrumare/tutoriat a activității profesionale
în universitate și în baza de practică – procente
60
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În mică
măsură
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În măsură
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În mare
măsură

În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Activități de dezvoltare personală și soft-skils – procente
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măsură

1

0
În măsură
moderată
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În foarte
Nu știu / nu
mare măsură răspund

Informare cu privire la piața muncii – procente
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Servicii de consiliere și orientarea carierei – procente
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În mare măsură

În foarte mare
măsură

STUDIU CU PRIVIRE LA SATISFACŢIA ANGAJAŢILOR
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Pornind de la principala noastră preocupare, valorizarea celei mai importante resurse de
care dispune Academia de Studii Economice din București, respectiv resursa umană,
considerăm că măsura în care s-a reușit acest lucru în perioada de referinţă a prezentului raport
(ianuarie-decembrie 2019) este dată de percepția proprie a personalului ASE. Instrumentul
utilizat, prin care s-a urmărit cointeresarea şi participarea tuturor categoriilor de personal
angajat în Academia de Studii Economice din București, a fost ancheta, organizată de către
Consiliul de Administrație, în perioada ianuarie-februarie 2020. Prin pozițiile prezentate de
către cei care au văzut în această acțiune calea de a face cunoscute anumite percepții şi
convingeri, s-a concretizat o imagine de ansamblu cu privire la gradul de satisfacție în activitate
a salariaților din ASE.
Chestionarul utilizat a conținut douăzeci şi una de întrebări, dintre care două deschise și
douăzeci închise. Dintre aceste douăzeci şi una de întrebări, unsprezece au sondat diferite
aspecte referitoare la gradul de satisfacție în activitate, restul fiind întrebări auxiliare, necesare
pentru structurarea eșantionului. Culegerea răspunsurilor a fost realizată prin completarea
online a chestionarului, acesta fiind trimis către întreaga comunitate a Academiei de Studii
Economice din București.
Cele mai importante aspecte avute în vedere de către cele unsprezece întrebări de opinie
au fost următoarele: mediul de lucru, aprecierea și respectul la locul de muncă, oportunități de
formare și dezvoltare, relații de muncă în echipă, relația cu superiorul ierarhic direct, relația cu
top managementul (CA), comunicarea informațiilor oficiale în cadrul ASE și pachetul
motivațional. Fiecare dintre aceste elemente a fost abordat prin evaluarea unor itemi individuali
(între patru și opt itemi pentru fiecare dintre cele opt aspecte menționate anterior).
Pentru facilitarea analizei, răspunsurile au fost codificate pe o scală ordinală cu 5 trepte:
Acord total, Acord, Neutru, Dezacord și Dezacord total. În vederea unei corecte aprecieri a
rezultatelor prezentate în cadrul acestui raport, trebuie precizat faptul că opțiunea Acord total
indică gradul cel mai mare de satisfacție și apreciere a activității.
De-a lungul perioadei de colectare a răspunsurilor s-au colectat 451 de răspunsuri valide
(unele dintre acestea prezintă non-răspunsuri parțiale), ceea ce reprezintă o rată de răspuns de
30,86% (colectivitatea totală este reprezentată de 764 cadre didactice și 697 angajați – personal
didactic auxiliar și nedidactic). În funcție de categoria de personal, distribuția respondenților
este următoarea: 200 (44,35%) personal didactic și 212 (47,00%) personal didactic auxiliar și
nedidactic și 39 respondenți care nu au menționat categoria de personal din care fac parte
(8,65%).
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Pentru o imagine cât mai clară asupra celor care au răspuns, distribuția respondenților era:
a. personal didactic, în raport cu funcția didactică deținută:

Graficul 1. Distribuția respondenților – cadre didactice

b. personal didactic auxiliar şi nedidactic, în raport cu funcția deținută:

Graficul 2. Distribuția respondenților cu funcții nedidactice

Primul aspect avut în vedere a fost mediul de lucru, aici încercându-se oferirea
posibilității respondenților de a evalua toate aspectele pe care le considerăm importante pentru
un mediu de lucru care să confere personalului ASE confortul, siguranța și securitatea propice
performanței.
Rezultatele obținute, prezentate prin evidențierea distribuției respondenților, în funcție de
opinia indicată, pentru cei patru itemi aferenți mediului de lucru sunt evidențiate în tabelul 1.
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Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei patru itemi aferenți mediului de lucru
Tabelul 1

Mediul în care lucrez este
adecvat muncii mele
Am acces la infrastructura
necesară îndeplinirii sarcinilor
de lucru
Spațiul în care îmi desfășor
activitatea este sigur
În general sunt satisfăcut de
dotările, facilitățile şi locul în
care îmi desfășor activitatea

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

44.25%

38.50%

11.25%

4.75%

1.25%

400

37.25%

37.25%

16.00%

8.00%

1.50%

400

41.75%

37.50%

12.75%

6.00%

2.00%

400

31.25%

36.50%

18.00%

11.50%

2.75%

400

38.63%

37.44%

14.50%

7.56%

1.88%

100.00%

Adecvarea mediului de lucru strânge cel mai mare număr de opinii pozitive, acestea
reprezentând 82,75% dintre respondenți, iar la polul opus se situează dotările și facilitățile, care
sunt apreciate pozitiv de către doar 67,75% dintre respondenți. Procentul mediu de aprecieri
pozitive pentru aspectul mediul de lucru este de 76,06%, iar procentul mediu de aprecieri
pozitive + neutru este de 90,56%.

Graficul 3. Opinii pozitive referitoare la mediului de lucru (%)

Pentru că mediul academic este caracterizat prin referire la competenţele şi valorile pe
care fiecare membru le posedă şi pe considerentul că toate aceste energii, împreună, dau
valoarea comunităţii academice, proiecţiile aprecierii şi respectului la locul de muncă
valorizează şi creează cultura organizațională a ASE. Astfel, distribuția respondenților, în
funcție de opinia indicată, pentru cei opt itemi aferenți aprecierii și respectului la locul de muncă
este ilustrată în tabelul 2.
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Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată,
pentru cei opt itemi aferenți aprecierii și respectului la locul de muncă
Tabelul 2
Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

Sunt mândru că lucrez la ASE

53.32%

32.40%

11.73%

1.53%

1.02%

392

Sistemul meu de valori
corespunde cu cel al ASE

43.62%

35.71%

14.80%

4.59%

1.28%

392

Mă simt apreciat şi prețuit la
locul de muncă

36.99%

35.20%

17.86%

8.16%

1.79%

392

43.62%

37.50%

13.01%

4.59%

1.28%

392

53.83%

36.48%

7.65%

1.02%

1.02%

392

50.77%

36.48%

9.18%

2.30%

1.28%

392

46.68%

38.01%

10.20%

4.08%

1.02%

392

44.64%

37.50%

11.48%

4.85%

1.53%

392

Munca mea contează şi văd
legătura dintre activitatea pe care
o desfășor şi succesul universității
Consider că locul meu de muncă
este interesant și că acesta
solicită utilizarea cunoștințelor,
abilităților și deprinderilor de
care dispun
Munca îmi dă sentimentul
de împlinire personală
Mă simt integrat în ASE
În general sunt satisfăcut de
nivelul de demnitate şi valoare pe
care le simt când îmi desfășor
activitatea

Faptul că locul de muncă este interesant și că solicită abilitățile și cunoștințele
respondenților este itemul care strânge cel mai mare număr de opinii pozitive, acestea
reprezentând 90,31% dintre respondenți, iar la polul opus se situează sentimentul de prețuire și
apreciere resimțit, acesta având o rată a aprecierilor pozitive de doar 72,19%. Procentul mediu
de aprecieri pozitive pentru aspectul respectul la locul de muncă este de 82,84%, iar procentul
mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 94,83%. Important de menționat este și faptul că,
cu excepția celui de-al treilea item, toți ceilalți au o rată a aprecierilor pozitive de peste 79,00%.

Graficul 4. Opinii pozitive referitoare la respectul la locul de muncă (%)
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ASE, parte a societății bazate pe cunoaștere, animată de faptul că organizația umană,
pentru a progresa şi a se afirma drept lider în societate, acționează în sprijinul identificării
nevoilor de pregătire şi evoluție ale membrilor săi, oferă oportunități de formare, dezvoltare şi
promovare adaptate la nivelul categoriilor de personal propriu. Distribuția respondenților, în
funcție de opinia indicată, pentru cei șapte itemi aferenți aspectului referitor la oportunități de
formare, dezvoltare și promovare este prezentată în tabelul 3.
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei șapte itemi aferenți
aspectului oportunități de formare, dezvoltare și promovare
Tabelul 3

Există un program de formare
care să îmi permită să îmi realizez
sarcinile de muncă și să utilizez
dotarea / tehnologia aferentă
activității pe care o desfășor
Oportunitățile de formare sunt
repartizate
echitabil
în
departament / compartiment
Sunt informat de oportunitățile
de formare şi dezvoltare a carierei
În general sunt satisfăcut de
programul de formare de care
beneficiez
În departamentul /
compartimentul meu
oportunitățile de promovare sunt
disponibile în mod egal, iar
promovarea se face în funcție de
performanța realizată la locul de
muncă
Iau în considerare o dezvoltare pe
termen lung a carierei mele în
cadrul ASE
În general sunt satisfăcut de
oportunitățile de promovare
în ASE

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

19.69%

36.01%

27.72%

12.95%

3.63%

386

27.98%

30.31%

27.20%

9.59%

4.92%

386

26.68%

31.35%

25.65%

11.66%

4.66%

386

19.95%

32.90%

29.02%

12.69%

5.44%

386

33.42%

32.90%

19.69%

8.03%

5.96%

386

48.45%

33.42%

15.28%

1.04%

1.81%

386

32.90%

34.72%

20.21%

8.03%

4.15%

386

Luarea în considerare a dezvoltării pe termen lung a unei cariere în ASE este itemul care
strânge cel mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 81,87%, iar la polul opus se
situează satisfacția față de programul de formare urmat, acesta având o rată a aprecierilor
pozitive de doar 52,85%. Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru aspectul oportunități de
formare, dezvoltare și promovare este de 62,95%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive +
neutru este de 86,49%.
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Graficul 5. Opinii pozitive referitoare la oportunitățile de formare, dezvoltare și promovare (%)

Cultura organizațională a ASE are la bază dimensionarea permanentă a valorii umane,
încurajându-și membrii în a se exprima plenar, la nivelul maxim al atuurilor pe care le posedă,
mizând pe posibilitatea asocierilor între aceștia, pe bază de idee, deziderat şi demers acțional,
astfel încât să redimensionăm permanent vocația de performer al învățământului economic
național şi internațional. Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei șase
itemi aferenți aspectului relațiile de muncă în echipă prezentată în tabelul 4.
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată,
pentru cei șase itemi aferenți aspectului relațiile de muncă în echipă
Tabelul 4

Lucrez bine în echipă cu colegii şi
primesc sprijin de la aceștia când
am nevoie
Am încredere în colegii cu care
lucrez
Când este un conflict, colegii
aplanează conflictul într-un mod
corespunzător
Sunt suficienți angajați în
departamentul / compartimentul
meu pentru realizarea tuturor
activităților aferente acestuia
În opinia mea, colegii mei
lucrează la potențialul maxim
În general sunt satisfăcut de
lucrul în echipă desfășurat la
locul de muncă

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

48.44%

38.02%

9.11%

3.65%

0.78%

384

45.83%

39.06%

11.98%

2.08%

1.04%

384

35.42%

39.32%

19.27%

4.17%

1.82%

384

30.73%

35.16%

23.18%

7.81%

3.13%

384

31.51%

32.03%

25.00%

10.16%

1.30%

384

37.76%

41.41%

13.54%

6.25%

1.04%

384
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Colaborarea bună în echipă și sprijinul primit la nevoie este itemul care strânge cel mai
mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 86,46%, iar la polul opus se situează opinia
respondenților referitoare la colegi cu privire la faptul că aceștia lucrează la potențial maxim,
având o rată a aprecierilor pozitive de doar 63,54%. Procentul mediu de aprecieri pozitive
pentru aspectul relațiile de muncă în echipă este de 75,78%, iar procentul mediu de aprecieri
pozitive + neutru este de 92,82%. Important de menționat este și faptul că toți itemii au o rată
a aprecierilor pozitive de peste 63,00%.

Graficul 6. Opinii pozitive referitoare la relațiile de muncă în echipă (%)

ASE, ca organizație umană, are elemente de structură, în care relaționările pe verticală
şi pe orizontală reprezintă chei ale succesului şi impunerii sale drept lider al învățământului
economic. Climatul locului de muncă este dat şi de interacțiunile avute cu ideile, faptele și
acțiunile celor care sunt responsabili de microstructuri, cu superiorii ierarhici, o altă dimensiune
pe care urmărim să o aducem în prim-planul construcției unui mediu dedicat performanței.
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei opt itemi aferenți aspectului
relațiile cu superiorul ierarhic direct este ilustrată în tabelul 5.
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată,
pentru cei opt itemi aferenți aspectului relațiile cu superiorul ierarhic direct
Tabelul 5

Șeful meu dă subordonaților
instrucțiuni complete şi detaliate
privind sarcinile de îndeplinit
Șeful meu îmi solicită idei şi
sugestii pentru îmbunătățirea
activității în compartimentul în
care lucrez
Șeful meu aplică sugestiile
angajaților

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

48.29%

33.07%

11.29%

4.72%

2.62%

381

43.83%

30.97%

14.17%

7.09%

3.94%

381

39.37%

32.81%

19.42%

5.51%

2.89%

381
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Șeful meu promovează / arată
interes pentru dezvoltarea carierei
mele
Șeful meu este în general disponibil
când am nevoie de sprijin
Șeful meu îmi recunoaște meritele
atunci când fac bine un lucru
Pentru a avea relații de muncă
eficiente sunt necesare dese „scurtcircuitări” ale liniei ierarhice
În general sunt satisfăcut de
activitatea profesională a șefului
meu

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

40.42%

26.77%

21.52%

6.82%

4.46%

381

50.66%

35.17%

7.87%

4.20%

2.10%

381

48.29%

29.13%

13.39%

4.46%

4.72%

381

23.10%

24.67%

31.76%

14.96%

5.51%

381

47.51%

31.50%

12.60%

4.99%

3.41%

381

Faptul că șeful direct este disponibil la nevoie este itemul care strânge cel mai mare
procent de opinii pozitive, acestea fiind de 85,83%, iar la polul opus se situează opinia
respondenților referitoare la faptul că sunt necesare dese „scurt-circuitări” ale liniei ierarhice
pentru creșterea eficienței, acesta având o rată a aprecierilor pozitive de doar 47,77%. Procentul
mediu de aprecieri pozitive pentru aspectul relațiile cu superiorul ierarhic direct este de
73,20%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 89,70%. Important de
menționat este și faptul că, cu excepția celui de-al șaptelea item, toți ceilalți au o rată a
aprecierilor pozitive de peste 67,00%.

Graficul 7. Opinii pozitive referitoare la relațiile cu superiorul ierarhic direct (%)

În perioada de referință a acestui raport, ianuarie-decembrie 2017, top managementul
ASE a fost cel care a girat pentru şi a gestionat bunul mers al ASE. Distribuția respondenților,
în funcție de opinia indicată, pentru cei șase itemi aferenți aspectului relația cu top
managementul ASE (CA) este ilustrată în tabelul 6.
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Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată,
pentru cei șase itemi aferenți aspectului relația cu top managementul ASE (CA)
Tabelul 6
Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

Am încredere în deciziile luate de
top managementul ASE

42.26%

32.55%

18.11%

5.51%

1.57%

381

Top managementul îmi ușurează
realizarea sarcinilor de muncă

37.01%

27.56%

26.51%

6.82%

2.10%

381

Top managementul utilizează un
ton
corespunzător
în
comunicarea cu angajații

40.16%

35.17%

18.90%

4.46%

1.31%

381

În opinia mea, top managementul
acționează în mod etic

40.42%

31.76%

21.52%

4.99%

1.31%

381

În opinia mea, top managementul
asigură în mod efectiv un viitor de
succes pentru ASE

40.68%

31.23%

20.73%

4.99%

2.36%

381

În general sunt satisfăcut de top
managementul ASE

41.47%

31.50%

19.16%

5.77%

2.10%

381

Faptul că top managementul utilizează un ton adecvat în comunicarea cu angajații este
itemul care strânge cel mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 75,33%, iar la polul
opus se situează opinia respondenților referitoare la faptul că top managementul le ușurează
realizarea sarcinilor de muncă, acesta având o rată a aprecierilor pozitive de doar 64,57%.
Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru aspectul relația cu top managementul este de
71,96%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 92,78%. Important de
menționat este și faptul că, cu excepția celui de-al doilea item, toți ceilalți au o rată a aprecierilor
pozitive de peste 71,00%.

Graficul 8. Opinii pozitive referitoare la relația cu top managementul ASE (CA)(%)
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Preocuparea pentru a transmite şi recepta la timp informația este o constantă a activităților
şi acțiunilor noastre. Reușita depinde foarte mult de informație, iar țelul nostru a fost acela de a
crește calitatea informației care a stat la baza procesului decizional în ASE. Distribuția
respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei patru itemi aferenți aspectului privitor la
comunicarea informațiilor oficiale în cadrul ASE este prezentată în tabelul 7.
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată,
pentru cei patru itemi aferenți aspectului comunicarea informațiilor oficiale în cadrul ASE
Tabelul 7

Șeful meu ori managementul discută
cu mine schimbările care îmi
afectează locul de muncă înainte de
a le pune în aplicare
În general aflu despre schimbări
importante din comunicarea cu
șeful meu sau managementul şi nu
din alte surse
Dispun de toate informațiile necesare
pentru a-mi îndeplini sarcinile de
muncă
În general sunt satisfăcut de
comunicarea din cadrul structurilor
ASE

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

34.13%

33.60%

17.46%

11.11%

3.70%

378

35.71%

37.30%

14.02%

10.05%

2.91%

378

35.45%

41.27%

14.02%

7.41%

1.85%

378

32.80%

37.30%

18.25%

8.73%

2.91%

378

Faptul că respondenții dispun de toate informațiile pentru a-și desfășura activitatea este
itemul care strânge cel mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 76,72%, iar la polul
opus se situează opinia respondenților referitoare la satisfacția generată de comunicarea cu șeful
ori managementul, referitoare la schimbările care îi afectează locul de muncă, acesta având o
rată a aprecierilor pozitive de doar 67,72%. Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru
aspectul comunicarea informațiilor oficiale în ASE este de 71,89%, iar procentul mediu de
aprecieri pozitive + neutru este de 87,83%.

Graficul 9. Opinii pozitive referitoare la comunicarea informațiilor oficiale în cadrul ASE (%)
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O îmbinare a tuturor aspectelor tratate până acum nu ar avea consistența şi vocația adecvate
fără aducerea în discuție a motivației. Motivația este liantul care poate surmonta anumite aspecte
mai puțin dezvoltate, mai puțin prezente sau chiar inexistente în activitatea tuturor categoriilor de
personal care activează în ASE. Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei
șapte itemi aferenți aspectului pachet motivațional este ilustrată în tabelul 8.
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată,
pentru cei șapte itemi aferenți aspectului pachet motivațional
Tabelul 8
Acord
total

Acord

Neutru Dezacord

Dezacord
Număr
total
respondenți

Dacă am întrebări despre salariu și alte
beneficii pot obține un răspuns rapid, 29.18%
ușor şi adecvat

41.11% 20.16%

7.16%

2.39%

377

Salariul meu este cam la același nivel pe
care l-aș obține dacă aş ocupa același 20.95%
post la o altă organizație

29.44% 32.89%

11.14%

5.57%

377

Consider că sunt plătit adecvat pentru
24.67%
munca pe care o fac

34.48% 25.99%

10.08%

4.77%

377

Când apar modificări de salariu, acestea
30.50%
sunt făcute în mod corect

33.69% 25.46%

8.22%

2.12%

377

ASE își arată angajamentul față de
salariați prin oferirea de recompense şi 28.91%
alte tipuri de facilități

29.71% 23.34%

11.67%

6.37%

377

În general sunt satisfăcut de pachetul
25.99%
motivațional oferit de ASE

33.69% 23.08%

11.41%

5.84%

377

În general sunt satisfăcut de modul de
24.40%
acordare a recompenselor în ASE

29.97% 25.46%

12.73%

7.43%

377

Faptul că respondenții pot obține rapid un răspuns despre salariu sau alte beneficii este
itemul care strânge cel mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 70,29%, iar la polul
opus se situează opinia respondenților referitoare la faptul că salariul lor este la același nivel cu cel
pe care l-ar putea obține dacă ar ocupa o poziție similară într-o altă instituție, acesta având o rată a
aprecierilor pozitive de doar 50,40%. Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru aspectul pachet
motivațional este de 59,53%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 84,73%.

Graficul 10. Opinii pozitive referitoare la pachetul motivațional (%)
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Concluzii
O sinteză a tuturor celor surprinse şi exemplificate mai sus, pe baza percepţiilor şi
opiniilor respondenţilor este prezentată în tabelul 9.
Tabelul 9
Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

Mediul de lucru
Aprecierea și respectul la locul
de muncă
Oportunități de formare,
dezvoltare, promovare

38.63%

37.44%

14.50%

7.56%

1.88%

400

46.68%

36.16%

11.99%

3.89%

1.28%

392

29.87%

33.09%

23.54%

9.14%

4.37%

386

Relații de muncă în echipă

38.28%

37.50%

17.01%

5.69%

1.52%

384

Relații cu superiorul ierarhic direct
Relația cu top managementul ASE
(CA)
Comunicarea relațiilor oficiale
în ASE
Nivelul salarial, beneficii,
recompense

42.68%

30.51%

16.50%

6.59%

3.71%

381

40.33%

31.63%

20.82%

5.42%

1.79%

381

34.52%

37.37%

15.94%

9.33%

2.84%

378

26.37%

33.16%

25.20%

10.34%

4.93%

377

DOMENIUL

Cel mai ridicat procent de aprecieri pozitive a fost înregistrat de către domeniul al doilea
(aprecierea și respectul la locul de muncă), acesta fiind de 82,84%. La polul opus s-a situat
pachetul motivațional, acesta fiind apreciat pozitiv de doar 59,53% dintre respondenți.
Important de menționat este faptul că, pentru șase dintre domenii, aprecierile pozitive sunt de
peste 71,00%. Doar domeniul trei, oportunitățile de formare, dezvoltare şi promovare, și
domeniul opt înregistrează sub 71,00% aprecieri pozitive. Astfel, este evident că aceste două
domenii trebuie avute în vedere cu precădere în momentul dezvoltării unor politici interne de
creștere a satisfacției angajaților, care să ducă implicit la o creștere a performanței acestora.
Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru cele 8 domenii studiate este de 71,78%, iar
procentul mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 89,97%.

Graficul 11. Opinii pozitive referitoare la cele 8 domenii studiate (%)
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Comparaţie cu situaţia din 2015, cea din 2016, cea din 2017 și cea din 2018
Tabelul 10
Număr de respondenţi
Aprecieri pozitive (acord total şi acord)
Aprecieri pozitive + neutru

2015
343
58,55%
82,33%

2016
579
66,63%
88,21%

2017
625
66.91%
87.13%

2018
602
66,62%
86,72%

2019
451
71,78%
89,97%

Aspectele esențiale, rezultate din analiza celor opt aspecte studiate, sunt următoarele:
1. După cum este vizibil, din analiza comparativă a rezultatelor medii pe domenii majore, cea
mai mare rată de opinii pozitive se înregistrează pentru aprecierea și respectul la locul de
muncă. Important de menționat este faptul că mândria de a lucra în ASE este apreciată
pozitiv de aproape 83% dintre opiniile exprimate.
2. Calitatea mediului de lucru este vizibilă și din punctul de vedere al relațiilor verticale, și anume
relația cu superiorul ierarhic, care este apreciată pozitiv de peste 73% dintre respondenții care
au exprimat opinii referitoare la acest aspect. Peste 85% (opinii pozitive) indică disponibilitatea
(la nevoie) a șefului direct ca fiind principalul generator al acestei relații remarcabile.
3. Al treilea aspect care vine să susțină ideea unui mediu de lucru de o calitate ridicată este
opinia pozitivă a aproape 76% dintre respondenți, referitoare la relațiile de muncă în echipă.
Și în acest caz, disponibilitatea colegilor de a ajuta la nevoie este apreciată pozitiv de peste
86% dintre respondenți.
Sintetizând aceste trei aspecte este evident că mediul de lucru și relațiile, atât verticale, cât
și orizontale, din interiorul comunității noastre sunt principalul argument care catalizează
creșterea prestigiului instituției care poate stimula mândria fiecăruia dintre noi.
4. Cea mai mică rată de aprecieri pozitive, și anume puțin peste 59%, este prezentată de către
pachetul motivațional. Deși libertatea de decizie a top managementului în acest domeniu este
limitată (organizația noastră fiind instituție publică), pachetul motivațional este una dintre
principalele preocupări. Astfel, pentru anii următori ne propunem o îmbunătățire a acestui
aspect (a întregului pachet) astfel încât să menținem și chiar să îmbunătățim primele
3 aspecte menționate, în virtutea unei relații de cauzalitate.
5. Următorul aspect avut în vedere de management pentru a menține și spori calitatea mediului
de lucru este reprezentat de lărgirea oportunităților de formare și dezvoltare, care sunt
apreciate pozitiv în acest moment de către peste 62% dintre respondenți.
Sintetizând aceste două aspecte, devine clar faptul că, la nivel comunității ASE, este necesar
să redimensionăm pachetul motivațional și oportunitățile de dezvoltare și formare oferite
fiecărui membru al comunității noastre.
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Anexe

Anexa 1
Programe de studii universitare de licență acreditate și autorizate de ARACIS

Facultatea

Domeniul
de licenţă

Nr.
crt.

1

2

3

Facultatea
de Administrarea
Afacerilor,
cu predare
în limbi străine
Facultatea
de Administraţie
şi Management
Public

1
Administrarea
afacerilor

2
3

6

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

Sociologie

5

Resurse umane

A

IF

A

IF

A

IF

A
A

IF
IF

A

IF

A

ID

A

IF

A

IF

A

IF

A

ID

AP

ID

A

IF

A

IF

A
A

ID
ID

Administrarea
afacerilor

Cibernetică,
statistică
şi informatică
economică

8
9
10
11
12

14
Contabilitate
15
16

Facultatea de
Finanţe, Asigurări,
Bănci şi Burse
de Valori

5

Administraţie publică

13
Facultatea
de Contabilitate
şi Informatică de
Gestiune

Forma
de
învăţământ

4

7

Facultatea
de Cibernetică,
Statistică
şi Informatică
Economică

4
Administrarea afacerilor
(în limba engleză)
Administrarea afacerilor
(în limba franceză)
Administrarea afacerilor
(în limba germană)

Acreditare
(A)/Autorizare
de funcţionare
provizorie
(AP)

Ştiinţe
administrative

6
Facultatea
de Business
şi Turism

Specializarea/Programul
de studii universitare de
licenţă [locaţia geografică
de desfăşurare
şi limba de predare]

17
Finanţe

18
19
20

Administrarea afacerilor
în comerţ, turism, servicii,
merceologie şi managementul
calităţii
Administrarea afacerilor
în comerţ, turism, servicii,
merceologie şi managementul
calităţii (în limba engleză)
Cibernetică economică
Informatică economică
Informatică economică
(în limba engleză)
Informatică economică
Statistică şi previziune
economică
Contabilitate şi informatică
de gestiune
Contabilitate şi informatică
de gestiune
(în limba engleză)
Contabilitate şi informatică
de gestiune
Contabilitate şi informatică
de gestiune (la Deva)
Finanţe şi bănci
Finanţe şi bănci
(în limba engleză)
Finanţe şi bănci
Finanţe şi bănci (la Buzău)
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Facultatea

1
Facultatea
de Economie
Teoretică
şi Aplicată
Facultatea
de Economie
Agroalimentară
şi a Mediului

Domeniul
de licenţă

Nr.
crt.

Specializarea/Programul
de studii universitare de
licenţă [locaţia geografică
de desfăşurare
şi limba de predare]

2

3

4

Economie

21

22
Economie
23
24
25

Facultatea
de Management

Management

26
27

Facultatea
de Marketing

Facultatea de
Relaţii Economice
Internaţionale

Marketing

Economie
şi afaceri
internaţionale
Limbi moderne
aplicate

28
29
30
31
32
33
34
35

Economie şi comunicare
economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie agroalimentară
şi a mediului (la Tulcea)
Management
Management
(în limba engleză)
Management
Management
(la Piatra-Neamţ)
Management (la Deva)
Marketing
Marketing (în limba engleză)
Marketing
Marketing
Economie şi afaceri
internaţionale
Economie şi afaceri
internaţionale
(în limba engleză)
Limbi moderne aplicate
(engleză, franceză)
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Acreditare
(A)/Autorizare
de funcţionare
provizorie
(AP)

Forma
de
învăţământ

5

6

A

IF

A

IF

AP

ID

A

IF

A

IF

A

ID

A

ID

AP
A
A
A
A

ID
IF
IF
ID
IFR

A

IF

A

IF

A

IF

Anexa 2
Lista programelor de studii universitare de masterat din cadrul facultăţilor ASE,
acreditate de către ARACIS

Facultatea
1

Domeniul
de studii
universitare
de masterat
2

Nr.
crt.
3
1
2

Administrarea
Afacerilor,
cu predare
în limbi străine

Administrarea
afacerilor

3
4
5
6

Administrație
și Management
Public

Științe
Administrative

7
8
9

Bucharest
Business
School (Şcoala
de Afaceri)

10
Administrarea
afacerilor

11
12
13
14
15
16

Business
şi Turism

Administrarea
afacerilor

17
18

19

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat
4
Administrarea afacerilor
Antreprenoriat
şi administrarea afacerilor
Antreprenoriat
şi administrarea afacerilor
Antreprenoriat
şi administrarea afacerilor
Antreprenoriat
şi administrarea afacerilor
în domeniul energiei
Administraţie publică
şi integrare europeană
Administraţie
şi management public
Managementul resurselor
umane în sectorul public
MBA Româno-Canadian
MBA Româno-Francez
INDE
MBA Româno-Francez
INDE
MBA Româno-German
„Management
antreprenorial”
Business
Geopolitică şi afaceri
Management şi marketing
în turism
Administrarea afacerilor
comerciale
Administrarea afacerilor
în turism
Managementul calităţii,
expertize şi protecţia
consumatorului
Excelenţă în business
şi servicii/Excellence
in business and services
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Locaţia
geografică

Limba
de
predare

Forma
de
învăţământ

5
Bucureşti

6
engleză

7
IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

franceză

IF

Bucureşti

germană

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

engleză

IFR

Bucureşti

germană

IF

Bucureşti
Bucureşti

română
română

IF
IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Facultatea
1

Domeniul
de studii
universitare
de masterat
2

Nr.
crt.
3
20

Cibernetică
şi statistică

21
22

Cibernetică,
Statistică
şi Informatică
Economică

23
Informatică
economică

24
25
26
27

Drept

Drept

28
29
30

7

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

română
română
engleză

IF
IF
IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

39

Economie europeană

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

37

40
Economie

6

38

36

Economie
Agroalimentară
şi Mediului

5

IF

35

Economie

Forma
de
învăţământ

română

33
34

Economie
Teoretică
şi Aplicată

Analiză financiară
şi evaluare

Limba
de
predare

Bucureşti

32
Contabilitate

4
Analiza afacerilor
şi controlul performanţei
întreprinderii
Cibernetică şi economie
cantitativă
Statistică aplicată
și data science
Baze de date-suport
pentru afaceri
E-Business
Informatică economică
Securitatea informatică
Sisteme informatice pentru
managementul resurselor
şi proceselor economice
Drept antreprenorial

Locaţia
geografică

Business services
Concepte şi practici
de audit, la nivel naţional
şi internaţional
Contabilitate internaţională
Contabilitate, audit
şi informatică de gestiune
Contabilitate, audit şi
informatică de gestiune
Contabilitate, control
şi expertiză
Contabilitatea afacerilor
Contabilitatea şi fiscalitatea
entităţilor economice
Comunicare în afaceri

31
Contabilitate
şi Informatică
de Gestiune

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat

41
42

Economia şi administrarea
afacerilor agroalimentare
Economie ecologică
Managementul proiectelor
de dezvoltare rurală
şi regională
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Facultatea
1

Domeniul
de studii
universitare
de masterat
2

Nr.
crt.
3
43
44
45

Finanţe,
Asigurări,
Bănci şi Burse
de Valori

Finanţe

46
47
48

55
56

Managementul afacerilor

50
51
52
53
54

Management

4
Bănci şi asigurări
Cercetări avansate
în finanţe
Finanţe aplicate/Master
of Applied Finance
Finanţe corporative
Finanţe şi bănci – DOFIN
Fiscalitate
Management financiar
şi investiţii
Managementul sistemelor
bancare
Tehnici actuariale
Consultanţă în management
şi dezvoltarea afacerilor
Management
Management şi marketing
internaţional
Managementul afacerilor

49

Management

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat

57
58
59
60
61
62

Managementul afacerilor
mici şi mijlocii
Managementul afacerilor
prin proiecte
Managementul proiectelor
Managementul resurselor
umane
Managementul serviciilor
de sănătate
Managementul afacerilor/
Business Management
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Locaţia
geografică

Limba
de
predare

Forma
de
învăţământ

5
Bucureşti

6
română

7
IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

română
română
română

IF
IF
IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti
PiatraNeamţ

română

IF

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Facultatea
1

Domeniul
de studii
universitare
de masterat
2

Nr.
crt.
3
63
64
65
66
67
68

Marketing

Marketing

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Relaţii
Economice
Internaţionale

Economie
şi afaceri
internaţionale

79
80
81
82
83
84
85

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat
4
Cercetare fundamentală
de marketing
Cercetări de marketing
Managementul
marketingului
Marketing internaţional
Marketing online
Marketing strategic
Marketing şi comunicare
în afaceri
Marketing şi dezvoltare
durabilă
Marketing şi management
în servicii publice
Managementul relaţiilor
cu clienţii/Customer
Relationship Management
Relaţii publice în marketing
Afaceri internaţionale
Comerţ exterior
Comunicare de afaceri
în limba engleză
Comunicare în limba
engleză pentru predare
şi cercetare economică
Diplomaţie în economia
internaţională
Economie internaţională
şi afaceri europene
Logistică internaţională
Managementul afacerilor
internaţionale
Managementul afacerilor
internaţionale
Managementul proiectelor
internaţionale
Managementul riscului
financiar internaţional
Competitivitate şi
sustenabilitate în mediul
de afaceri global
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Locaţia
geografică

Limba
de
predare

Forma
de
învăţământ

5

6

7

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

română
română
română

IF
IF
IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

română
română
română

IF
IF
IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

Anexa 3
Articole publicate în reviste indexate Web of Science în anul 2019
Nr.
crt.

Autorii

1

Badin, Luiza;
Daraio, Cinzia;
Simar, Leopold

2

Zota, Andreea Gabriela;
Rădulescu, Andra

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cazabat, Gerard;
Paraschiv, Dorel Mihai;
Călin, Adrian Cantemir;
Popovici, Oana Cristina
Busu, Mihail;
Clodnițchi, Roxana;
Mureșan, Manuela Liliana
Isaic, Radu;
Smirna, Tudor;
Păun, Cristian
Belascu, Lucian;
Horobeț, Alexandra;
Popovici, Oana
Vuță, Mariana;
Cioaca, Sorin-Iulian;
Vuță, Mihai;
Sgărdea, Florinel Marian
Muntean, Mihaela;
Bologa, Ana-Ramona;
Corbea, Alexandra Maria Ioana;
Bologa, Răzvan
Bolos, Marcel-Ioan;
Bradea, Ioana-Alexandra;
Delcea, Camelia
Necula, Ciprian;
Drimus, Gabriel;
Farkas, Walter
Badea, Leonardo;
Armeanu, Daniel Ștefan;
Panait, Iulian;
Gherghina, Ștefan Cristian
Popa, Alina;
Hadad, Shahrazad;
Păiușan, Robert;
Năstase, Marian

Titlul lucrării
A bootstrap approach for
bandwidth selection in estimating
conditional efficiency measures
A cluster analysis of the Romanian
counties based on the number of
healthcare institutions and health
workforce: public versus private
sector

Denumire revistă
European Journal of
Operational Research

Management Research
and Practice

A contemporaneous statistical note
on e-commerce adoption in
Amfiteatru Economic
Romania – Based SMEs
A correlation analysis of the spot
market prices of the Romanian
electricity sector
A critical view on the mainstream
theory of economic cycles

Management & Marketing
– Challenges for the
Knowledge Society
Management & Marketing
– Challenges for the
Knowledge Society

A cross-sectoral analysis of
business performance in Romania:
foreign versus locally-owned
companies

Quality – Access
to Success

A financial-economic assessment
of the food security
in the European Union

Economic Computation
and Economic
Cybernetics Studies
and Research

A Framework for Evaluating
the Business Analytics Maturity
of University Programmes

Sustainability

A Fuzzy Logic Algorithm
for Optimizing the Investment
Decisions within Companies

Symmetry-Basel

A general closed form option
pricing formula

Review of Derivatives
Research

A Markov Regime Switching
Approach towards Assessing
Sustainability
Resilience of Romanian Collective
Investment Undertakings
A New Method for Agricultural
Market Share Assessment
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Sustainability

Nr.
crt.

Autorii

13

Radu, Ioan;
Smeureanu, Ion;
Ursăcescu, Minodora;
Șendroiu, Cleopatra;
Demeter, Mihai Ludovic;
Anton, Cristian

14

Georgescu, Irina;
Fono, Louis Aime

15

Covei, Dragoș-Pătru

16

17

18

19

20

21

22

23

Murswieck, Raphael;
Drăgan, Mihaela;
Maftei, Mihaela;
Ivana, Diana;
Fortmuller, Astrid
Teimourzadeh, Saeed;
Tor, Osman Bulent;
Cebeci, Mahmut Erkut;
Bâra, Adela;
Oprea, Simona Vasilica
Petre, Ionuț;
Boncea, Radu;
Rădulescu, Constanța Zoie;
Zamfiroiu, Alin;
Sandu, Ionuț
Angheluță, Sorin Petrică;
Diaconu, Amelia;
Balu, Olivia Florentina;
Dumitrache, Victor
Iftimie, Simona-Mihaela
Istudor, Nicolae;
Ion, Raluca Andreea;
Petrescu, Irina Elena;
Hrebenciuc, Andrei
Delcea, Camelia;
Cotfas, Liviu-Adrian;
Crăciun, Liliana;
Molănescu, Anca Gabriela
Nica, Elvira;
Angheluță, Sorin Petrică;
Alpopi, Cristina

Titlul lucrării
A new simulation model for
heating production plans: a case
study on Romanian district heating
systems
A Portfolio Choice Problem
in the Framework of Expected
Utility Operators dagger
A remark on the radial solutions
of a modified Schrodinger system
by the dual approach

Denumire revistă
Economic Computation
and Economic
Cybernetics Studies
and Research

Mathematics
Mathematical
Communications

A study on the relationship
between cultural dimensions
and innovation performance
in the European Union countries

Applied Economics

A three-stage approach for
resilience-constrained scheduling
of networked microgrids

Journal of Modern Power
Systems and Clean
Energy

A Time-Series Database Analysis
Studies in Informatics
Based on a Multi-attribute Maturity
and Control
Model

Adult education in the context
of sustainable development
Advanced Parental Age and Wide
Age Gap Effects on Human
Secondary Sex Ratio in Romania
Agriculture and the twofold
relationship between food security
and climate change. Evidence
from Romania

Quality – Access
to Success
Romanian Statistical
Review

Amfiteatru Economic

An agent-based modeling approach
to collaborative classrooms
Safety Science
evacuation process
An analysis of European forests
with focus on situation
from Romania
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Quality – Access
to Success

Nr.
crt.

24

25

26

Autorii
Rodino, Steliana;
Butu, Alina;
Dragomir, Vili;
Butu, Marian
Vuță, Mariana;
Cioacă, Sorin-Iulian;
Vuță, Mihai;
Enciu, Adrian
Drăgan, Irina-Maria;
Isaic-Maniu, Alexandru

27

Șerban-Oprescu, George-Laurențiu;
Dedu, Silvia;
Șerban-Oprescu, Anca-Teodora

28

Misa, Ionut;
Kagitci, Meral

29

30

Ștefan, Marcela;
Badea, Carmen Georgiana;
Troaca, Victor Adrian;
Constantinescu, Constantin
Cristache, Nicoleta;
Năstase, Marian;
Petrariu, Radu;
Florescu, Margareta

31

Barbuta-Misu, Nicoleta;
Madaleno, Mara;
Ilie, Vasile

32

Petre, Ionuț Laurențiu;
Nica, Maria

33

34

35

Ciobanu, Ghenadie;
Ghinararu, Corneliu-Cătălin;
Dobrea, Răzvan Cătălin;
Pacurari, Marius Nicolae
Buzoianu, Ovidiu Andrei Cristian;
Ștefan, Marcela;
Popescu, Maria Loredana;
Andreica, Angela
Popescu, Gheorghe H.;
Andrei, Jean Vasile;
Nica, Elvira;
Mieila, Mihai;
Panait, Mirela

Titlul lucrării
An analysis regarding the biomass
production sector in Romania – a
bioeconomy point of view
An empirical analysis of corporate
social responsibility effects on
financial performance for
Romanian listed companies
An Innovative Model of Reliability
– The Pseudo-Entropic Model
An Integrative Approach to Assess
Subjective Well-Being. A Case
Study on Romanian University
Students
An overview of the influence of
some macroeconomic variables on
public revenues. A panel approach
for a sample of European countries
Analysis of community
environmental policy under
sustainable development
Analysis of congruency effects
of corporate responsibility code
implementation on corporate
sustainability in bio-economy
Analysis of Risk Factors Affecting
Firms' Financial Perform
ance-Support for Managerial
Decision-Making
Analysis of the rentability of the
conventional and ecological
farming in Romania
Analysis of the results of the
implementation of the vocational
training plans 2007-2017
Analysis of the Romanian sites
from the perspective of the
relationship strategies on the
tourism market
Analysis on the impact of
investments, energy use and
domestic material consumption
in changing the Romanian
economic paradigm

231

Denumire revistă
Scientific Papers-Series
Management Economic
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Lungu, Camelia I.;
107. Dascălu, Cornelia;
Caraiani, Chirața
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Multidisciplinary
approach of
sustainable
performance –
financial performance
nexus. The perspective
of energy industry
corporations

Proceedings
of the 14th International
Conference Accounting
and Management
Information Systems
(Amis Iaaer 2019)

14th International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS IAAER)

108. Diab, Malak Bou

The adoption of
integrated reporting
in Lebanon

109. Bratu, Alina

The evolution of
integrated reporting
practices – empirical
evidence from
recognized reporters

Alazzawi, Dhiaa;
110. NișulescuAshrafzadeh, Ileana

Measuring the level
of accounting
conservatism in
financial reports and
its impact on the
market value of banks
that are not applying
IFRS

Proceedings
of the 14th International
Conference Accounting
and Management
Information Systems
(Amis Iaaer 2019)
Proceedings
of the 14th International
Conference Accounting
and Management
Information Systems
(Amis Iaaer 2019)
Proceedings
of the 14th International
Conference Accounting
and Management
Information Systems
(Amis Iaaer 2019)

Proceedings
of the 14th International
Conference Accounting
Alkoutaini, Hasan;
111.
and Management
Ramadhan, Sherzad
Information Systems
(Amis Iaaer 2019)
The main factors in
Proceedings
Costan (Popa),
analysing the
of the 14th International
Lavinia;
deployment of Cloud Conference Accounting
112.
Pascu (Popescu),
ERP in order to create and Management
Information Systems
Gabriela
a competitive
(Amis Iaaer 2019)
advantage
Impediments of an
environmental SAP
Proceedings
rollout process inside of the 14th International
Banta, Viorel-Costin; a sales and distribution Conference Accounting
113.
and Management
Boldeanu, Dana-Maria enterprise: Analysis
Information Systems
and lessons learned
(Amis Iaaer 2019)
from the Romanian
case
The challenges
and difficulties in the
implementation of
ERP systems in Syria
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115.
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Mihaela, Cristea
Lavinia

Șerban, Cornel Ion;
Mocanu, Ștefan;
Popa, Cosmin;
Saru, Daniela
Peptenatu, Daniel;
Marin, Marian;
Gruia, Andreea
Karina;
Grecu, Alexandra;
Dobrea, Cătălin
Răzvan
Marin, Marian;
Gruia, Andreea
Karina;
Grecu, Alexandra;
Dima, Cristina;
Dobrea, Răzvan
Cătălin
Joita, Oana-Elena;
Dima, Cristina;
Gruia, Karina
Andreea;
Grecu, Alexandra;
Drăghici, Cristian
Constantin
Gruia, Andreea
Karina;
Marin, Marian;
Grecu, Alexandra;
Dima, Cristina;
Peptenatu, Daniel

Ilie, Anca Gabriela;
Dumitriu, Dan

Onete, Bogdan
Cristian;
121. Budz, Sonia;
Vargas, Vanesa;
Starosta, Kejo
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Proceedings
of the 14th International
Conference Accounting
and Management
Information Systems
(Amis Iaaer 2019)
Dedicated algorithms 2019 22nd International
for risk minimization Conference on Control
in suspicious financial Systems and Computer
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transactions
Current security
threats in the national
and international
context
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14th International Conference
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22nd International Conference
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Public Recreation and
Concentrating creative
Landscape Protection –
economies in the west
With Sense Hand
development region
in Hand...

Conference on Public
Recreation and Landscape
Protection-With Sense Hand
in Hand..

Creative economies
role in sustainable
development of local
economies in central
region – Romania

Public Recreation and
Landscape Protection –
With Sense Hand
in Hand...

Conference on Public
Recreation and Landscape
Protection-With Sense Hand
in Hand..

Disparities
in the distribution
of companies from
tourism sector in the
south-eastern region
of Romania

Public Recreation and
Landscape Protection –
With Sense Hand
in Hand...

Conference on Public
Recreation and Landscape
Protection-With Sense Hand
in Hand..

Disparities
in the distribution
of turnover in creative
economies. Case study
– South-West
development region

Public Recreation and
Landscape Protection –
With Sense Hand
in Hand...

Conference on Public
Recreation and Landscape
Protection-With Sense Hand
in Hand..

Migration and refugee
crisis in Europe.
The German and UK
response
to this exodus

Spirituality, a factor
of sustainability

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
International
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Trends in Sustainable
Business
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Rădulescu, Carmen
Valentina;
Angheluță, Sorin
Petrica;
122.
Popescu, Maria
Loredana;
Negescu Oancea,
Mihaela Diana

Approach
of the employability
in Europe from
the perspective of
education and training

Buzoianu, Ovidiu
Andrei Cristian;
123. Diaconu, Amelia;
Mitriță, Marcela;
Dima, Cristina

Options for
sustainable resource
strategies in the EU:
the case of forest
policy

Belostecinic, Grigore;
Bran, Florina;
Rădulescu, Carmen
124.
Valentina;
Bodislav, DumitruAlexandru

The European Union's
approach on youth
unemployment

Arp, Ann-Kathrin;
Pleșea, Doru125.
Alexandru;
Murswieck, Raphael

New trends in
measuring sustainable
business

Stancu, Alina;
126. Antohe, Radu;
Suvorov, Nicolae

Risk assessment
matrix for food saftey

Starosta, Kejo;
Onete, Cristian
127.
Bogdan;
Budz, Sonia

Detecting biases in the
news reporting across
countries and their
implications
for businesses

State, Olimpia;
Țuclea, Claudia-Elena;
128. Marin-Pantelescu,
Andreea;
Diaconescu, Mirela

Romanian employees'
perception on their
own work-life balance
– evidences
from tourism industry

129. Mocanu, Mihaela

The concept of auditor
independence revisited

2019 BASIQ
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and Consumption
2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
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Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
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Will the new bridge
over Danube create
Beciu, Silviu;
a tourism sustainable
130. Arghiroiu, Armenita
hub in the urban area
Georgiana
of Brăila-GalațiMăcin?
Managing
Buzatu, Alexandruorganizations
Ilie;
for sustainable
Pleșea, Doru
business development:
131. Alexandru;
interaction between
Costache, Cristian
VRIO framework
Iulian;
and McKinsey 7s
Weiss, Pablo Valentin
framework
Profiroiu, MariusConstantin;
132. Burlacu, Sorin;
Alpopi, Cristina;
Ciobanu, Ghenadie

E-governance can
promote transparency
in public
administration?

Marquardt, Katrin;
133. Olaru, Marieta;
Arp, Ann-Kathrin

Study on European
funding programmes
for sustainable
development

Drăgușin, Mariana;
Sîrbu, Mirela Octavia;
134. Grosu, Raluca
Mariana;
Iosif, Alina-Elena

An innovative
approach
to entrepreneurship
education in
Romanian academia:
the freshconsult
project
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2019 BASIQ
International
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Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

The consumer focus –
a new trend in the
135. Santa, Ana-Maria Iulia
energy policy of the
European Union

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

Introducing a new
technical indicator
based on Octav
Onicescu
informational energy
and compare
it with bollinger bands
for S&P 500
movement predictions

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

Daia, Alexandru;
Stancu, Stelian;
136.
Popescu, Oana
Mădălina
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Voinea, Lelia;
Popescu, Dorin
Vicențiu;
137.
Negrea, Teodor Mihai;
Dina, Răzvan;
Filip, Alina
Brandabur, RalucaEcaterina;
138. Moise, Daniel;
Georgescu, Bogdan;
Nicodim, Liliana

Țurlea, Eugeniu;
139.
Mocanu, Mihaela

Săseanu, Andreea
Simona;
Ghiță, Simona Ioana;
140.
Toma, Sorin George;
Boboc, Cristina
Rodica

Miron, Dumitru;
141.
Șeuleanu, Dragoș

Luchian, Iuliana;
142. Luchian, CristianEugen

Holostencu, LucianaFloriana;
143.
Ioncică, Maria;
Popescu, Delia

Titlul lucrării

Volumul conferinței

The prevalence
of emotional criteria in
food choice – the main
source of imbalance
in the eating behaviour
of the young
consumers
from Romania

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

2019 BASIQ
International
Obesity and
Conference: New
overweight as
Trends in Sustainable
economic threats
Business
and Consumption
An analysis
2019 BASIQ
of operational risk
International
management
Conference: New
guidelines in various Trends in Sustainable
banking systems
Business
from Asia
and Consumption
2019 BASIQ
International
Opportunities for
Conference: New
feminine leadership
Trends in Sustainable
in the European Union
Business
and Consumption
The analysis
of the most pressing
challenges related to
the transition from
2019 BASIQ
the development
International
models specific to an Conference: New
economy in wich the Trends in Sustainable
secondary and tertiary Business
sectors prevail,
and Consumption
to those economy in
which the quaternary
sector emerges
2019 BASIQ
Improving service
International
management in tourist
Conference: New
accommodation units
Trends in Sustainable
from Maramureș
Business
County
and Consumption
Romanian students'
2019 BASIQ
involvement,
International
as potential drivers
Conference: New
of change, into
Trends in Sustainable
academically R&D – Business
related activities
and Consumption
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Paraschiv, Dorel;
Nițu, Maria;
Belu, Mihaela
144.
Gabriela;
Dumitrescu, MihaelaSorina

2019 BASIQ
International
Global business
Conference: New
environment issues
Trends in Sustainable
in the digital era
Business
and Consumption
2019 BASIQ
Teleworking – a new
Nițu, Maria;
International
form of work
Marica, MihaelaConference: New
145.
developed
Emilia;
Trends in Sustainable
in the context of
Savin, Mihai
Business
globalization
and Consumption
2019 BASIQ
Leadership mastery –
International
Cepoi, Andrei;
a three-dimensional
Conference: New
146. Dinu, Vasile;
framework of
Trends in Sustainable
Vasiliu, Cristinel
competences based
Business
on relationships
and Consumption
2019 BASIQ
International
Does intra-European
Roman, Monica;
Conference: New
147.
mobility impact youth
Paraschiv, Dorel Mihai
Trends in Sustainable
entrepreneurship?
Business
and Consumption
2019 BASIQ
Dumitrescu, MihaelaInternational
Sorina;
Cybercrime
Conference: New
148.
Marica, Mihaelain digital era
Trends in Sustainable
Emilia
Business
and Consumption
2019 BASIQ
International
Dumitru, Ionel;
Romanian food waste Conference: New
149. Burghiu, Alexandruanalysis
Trends in Sustainable
Gabriel
Business
and Consumption
The bakery sector
2019 BASIQ
of Romania – present, International
challenges and
Conference: New
150. Radu, Laurențiu
perspectives in the
Trends in Sustainable
context of increasing Business
competitiveness
and Consumption
Silvestru, Cătălin
2019 BASIQ
Ionuț;
Socio-technological
International
Bucur, Mihaela;
processes and social
Conference: New
151. Lupescu, Marian
media integration
Trends in Sustainable
Ernut;
on e-learning
Business
Icociu, Vasilicaand Consumption
Cristina
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Cristea, Adina;
Bozga, Narcis
Alexandru;
152.
Tita, Victor Dumitrel;
Munteanu, ClaudiuCătălin

Young Romanian
farmers' perceptions
regarding sustainable
agriculture

Burlacioiu, Cristina;
153. Boboc, Cristina;
Ghiță, Simona

Patterns in youth
tourism among EU
countries

Bobe, Magdalena;
154. Toma, MariaAlexandra

Romania's organic
food market. Good
practices in food
safety management

Pamfilie, Rodica;
155. Toma, MariaAlexandra

Increasing
the performance of the
organic food sector
in the European Union
by using innovative
instruments

Sabou, Gabriel
Cristian;
156.
Zota, Răzvan Daniel;
Maiorescu, Irina

Transforming
Bucharest into a smart
city

Negruțiu, Cristian
Teodor;
157.
Tăchiciu, Laurențiu;
Vasiliu, Cristinel

Early stage financiers
in Romania

Nistoreanu, Puiu;
Tănase, Mihail158.
Ovidiu;
Gheorghe, Georgica

PGI and PDO logos
and products in
the Romanian market.
An exploratory study

Nicodim, Liliana;
Gheorghe, Georgica;
159.
Nistoreanu, Bogdan
Gabriel

Consumer willingness
to eat traditional
products
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International
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2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
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State, Olimpia;
Țală, MădălinaLavinia;
160.
Iorgulescu, MariaCristina;
Lupu, Nicolae

Titlul lucrării
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2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
Sârbu, Roxana;
International
Aspects regarding
Vargas, Vanesa
Conference: New
161.
the use of personal
Mădălina;
Trends in Sustainable
data on the internet
Purcărea, Anca
Business
and Consumption
2019 BASIQ
Consumer perception International
Nistoreanu, Puiu;
regarding the role
Conference: New
162.
Ene, Irina
of AI: a discriminant Trends in Sustainable
analysis based on age Business
and Consumption
2019 BASIQ
Iorgulescu, MariaAn overview on the
International
Cristina;
development of green Conference: New
163. Tănase, Mihail Ovidiu;
economy in the hotel Trends in Sustainable
Dumitru (Zolotoi),
industry
Business
Diana
and Consumption
Trends and challenges 2019 BASIQ
of business models
International
Tohănean, Dragoș;
in the era of internet
Conference: New
164.
Ceaușu, Ioana
of things: comparison Trends in Sustainable
between Western
Business
and Eastern Europe
and Consumption
2019 BASIQ
Olaru, Bianca
International
Risk management
Georgiana;
Conference: New
165.
in agriculture under
Banacu, CristianTrends in Sustainable
the climate change
Silviu
Business
and Consumption
2019 BASIQ
The role
International
Bobe, Magdalena;
of the nutrition label
Conference: New
166. Procopie, Roxana;
in shaping students'
Trends in Sustainable
Bumbac, Robert
eating behaviour
Business
and Consumption
The influence
2019 BASIQ
of financial auditor
Țurlea, Carmen;
International
on the earnings
Brad, Laura;
Conference: New
167.
management process:
Dobre, Florin;
Trends in Sustainable
mandatory application
Țurlea, Ioan Codruț
Business
of IFRS for the first
and Consumption
time in Romania
Research on the
innovation activity
in Romanian travel
agencies
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Lazăr, Laura;
168. Nistoreanu, Bogdan
Gabriel

Consumers' perception
on celebrity
endorsement
according to their age

Pelău, Corina;
169.
Cantaragiu, Ramona

Differences
and similiarities in the
food wasting behavior
of consumers
depending on age

Maier, Dorin;
Olaru, Marieta;
170.
Maftei, Mihaela;
Maier, Andreea

Framework
for measuring product
innovation to support
sustainable
development

Tanțău, Adrian;
Pop, Mihai;
171.
Chinie, Alexandra
Cătălina

Quantitative analysis
regarding
the probability
of spreading fake
news based on age

Toma, Sorin-George;
Săseanu, Andreea
172.
Simona;
Teodor, Cristian

A chinese business:
the belt and road
initiative

Bercovici, Elisa
173. Gotesman;
Bercovici, Adrian

Effects of the fourth
industrial revolution
on israeli labor market

Pamfilie, Rodica;
174. Bumbac, Robert;
Procopie, Roxana

Developing food
supply in accordance
to customers' new
exigencies
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International
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Business
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Țigu, Gabriela;
Parteca, Mihaela;
175. Harba, JacquelineNathalie;
Anton, Emanuela

The answer to
a sustainable and
competitive tourist
destination – the
advantages
of a destination
management
organization
in Predeal, Romania

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business and
Consumption

Awatef, Abdallah;
Dumitru, Diana;
176. Teodorov, Alexandru
Valentin;
Dinu, Alexandra

Tourism
competitiveness in
Eastern Mediterranean
Basin. Lebanon case
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The importance of
international exchange
programs in students
Țigu, Gabriela;
177.
success mindset and
Vlăsceanu, Carmen
integration within
the economic-business
context
Green business model
Weiss, Pablo Valentin;
innovation: enhancing
Scheiblich, Mathias;
business processes
Buzatu, Alexandru178.
through application of
Ilie;
artificial intelligence
Costache, Iulian
in order to reduce the
Cristian
ecological footprint
Pop, Mihai Ionuț;
179. Pelău, Corina;
Stănescu, Mihaela

Ene, Irina;
180.
Bădescu, Ruxandra

Kurth, Bastian;
Maftei, Mihaela;
181.
Ilie, Cristian;
Fogoros, Teodora

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
Eye tracking study
International
regarding the
Conference: New
perception of AI-based Trends in Sustainable
service robots
Business
and Consumption
2019 BASIQ
International
Study on SMEs
Conference: New
Interest in Energy
Trends in Sustainable
Efficiency in Germany
Business
and Consumption
Reliability of social
media platforms and
online news as source
of information
for consumers
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Felea, Mihai;
182. Albăstroiu, Irina;
Georgescu, Bogdan

Using the UTAUT 2
model to determine
factors affecting
adoption of cloud
computing
applications

Meghișan-Toma,
183. Georgeta-Mădălina;
Toma, Dorin

Social marketing
through vaccination
campaigns – a meta
analysis based
evidence

Sargut, Kerem;
184. Ceaușu, Ioana;
Iordache, Adrian

Establishment
of a practical study
regarding the
digitization and
IT-readiness of
German small and
medium sized
enterprises

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

Stanciu, Silvius;
Vochin, Oana
Alexandra;
185. Sârbu, MariaAlexandra;
Bratoveanu
Dumitrache, Bogdan

Food retail
in Romania. Market
overview

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

Condrea, Elena;
Florea, Ionela
186.
Munteanu;
Mirea, Marioara

The interdependence
between the trilogy
risk-cost-value
and internal control

Condrea, Elena;
187. Stroie, Cristina;
Mirea, Marioara

Strat, Vasile;
188. Neacșu, Marius;
Zgură, Daniel

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption

2019 BASIQ
International
Conference: New
Trends in Sustainable
Business
and Consumption
2019 BASIQ
Case study on
International
the reorganization
Conference: New
of companies with the
Trends in Sustainable
application of haircuts
Business
on receivables
and Consumption
2019 BASIQ
The urban
International
development index – a Conference: New
proposal for
Trends in Sustainable
the Romanian cities
Business
and Consumption
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BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

Nr.
crt.

Autori

Titlul lucrării

Volumul conferinței

2019 BASIQ
Stanciu, Silvius;
International
Organic production in
Sârbu, Roxana;
Conference: New
189.
Romania. Perspectives
Bichescu, Cezar Ionuț;
Trends in Sustainable
in European context
Zungun, Deniz
Business
and Consumption
The implications
2019 BASIQ
of a mandatory RPET
International
content in the soft
Ilie, Gabriela Anca;
Conference: New
190.
drinks plastic bottles
Jurconi, Alexandru
Trends in Sustainable
from an industry –
Business
retail – consumer
and Consumption
relations perspective
The Unitary Patent:
Proceedings of the 10th
European Conference
A Further Step
191. Santa, Ana-Maria Iulia towards Promoting
on Intangibles and
Sustainability through Intellectual Capital
(ECIIC 2019)
Clean Energy
Optimizing the
Andrei, Laurențiu
financial structure
Romanian Journal of
192. Dumitru;
of the state treasury
Economic Forecasting
Brezeanu, Petre
in Romania
Nicolae, Ileana-Diana;
Nicolae, Anca-Iuliana; On Power Quality
2019 11th International
Symposium
Nicolae, Petre-Marian; Analysis o
193. Nicolae, Marianon Advanced Topics
f Highly Variable
in Electrical
Ștefan;
Consumptions
Engineering (ATEE)
Marinescu, Radu
in an Industrial Hall
Florin

Denumirea conferinței
BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

BASIQ International
Conference on New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

10th European Conference on
Intangibles and Intellectual
Capital (ECIIC)
Annual Conference of the
Association-of-FinancialBanking-Analysts

11th International Symposium
on Advanced Topics
in Electrical Engineering
(ATEE)

15th International Scientific
Conference on eLearning
New Technologies and
Bradau (Badea), Ileana E-Learning Tools for
and Software for Education
194.
Redesigning Learning
Ruxandra
IT Project Teams
(eLSE) – New Technologies
Spaces, Vol I
and Redesigning Learning
Spaces
Turlacu (Lazăr),
15th International Scientific
Luiza-Maria;
Conference on eLearning
Strategic
New Technologies and
Orzan, Gheorghe;
and Software for Education
Technologies:
195.
Redesigning Learning
Chivu, Raluca(eLSE) – New Technologies
Innovation in Higher
Spaces, Vol I
Giorgiana;
and Redesigning Learning
Education in Romania
Herrezeel, Tania
Spaces
Using the Activity
Theory to Identify
15th International Scientific
Cazacu, Mihail;
Conference on eLearning
the Challenges of
Bodea, Constanța;
New Technologies and
and Software for Education
Designing Elearning
196. Dascalu, MariaRedesigning Learning
(eLSE) – New Technologies
Tools based on
Iuliana;
Spaces, Vol I
and Redesigning Learning
Machine Learning
Cucu, Cristian
Spaces
for Security
Operations Centers
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Nr.
crt.

Autori

Titlul lucrării

Volumul conferinței

Denumirea conferinței
15th International Scientific
Conference on eLearning
and Software for Education
(eLSE) – New Technologies
and Redesigning Learning
Spaces
15th International Scientific
Conference on eLearning
and Software for Education
(eLSE) – New Technologies
and Redesigning Learning
Spaces
15th International Scientific
Conference on eLearning
and Software for Education
(eLSE) – New Technologies
and Redesigning Learning
Spaces
15th International Scientific
Conference on eLearning and
Software for Education
(eLSE) – New Technologies
and Redesigning Learning
Spaces
15th International Scientific
Conference on eLearning
and Software for Education
(eLSE) – New Technologies
and Redesigning Learning
Spaces

197.

Condruz-Băcescu,
Monica

E-Learning Market
in Romania

New Technologies and
Redesigning Learning
Spaces, Vol II

198.

Condruz-Băcescu,
Monica

The Impact of Digital
Technologies on
Learning

New Technologies and
Redesigning Learning
Spaces, Vol II

199. Popa, Ionuț-Claudiu

Perspectives about
New Learning
Environments:
e-Learning
Technologies

New Technologies and
Redesigning Learning
Spaces, Vol II

Cristescu, Robert200.
Mădălin

Authentication Based
on Ocular Retina
Recognition in
e-Learning Systems

New Technologies and
Redesigning Learning
Spaces, Vol II

Cucu, Cristian;
Gavrioloaia,
201. Gheorghe;
Bologa, Răzvan;
Cazacu, Mihail

Current Technologies
and Trends in
Cybersecurity and the
Impact of Artificial
Intelligence

New Technologies and
Redesigning Learning
Spaces, Vol II

Dascălu, MariaIuliana;
Lazarou, Elisabeth;
Nițu, Melania;
202. Stanică, Iulia-Cristina;
Bodea, ConstanțaNicoleta;
Dobrescu, AlexandraMaria

Ontologies –
Facilitators for
Curriculum Design in
Centers of Excellence
for Engineering
Education

15th International Scientific
Conference on eLearning
New Technologies and
and Software for Education
Redesigning Learning
(eLSE) – New Technologies
Spaces, Vol III
and Redesigning Learning
Spaces

Education Software
and Modern Learning
Environment:
Elearning

15th International Scientific
Conference on eLearning
New Technologies and
and Software for Education
Redesigning Learning
(eLSE) – New Technologies
Spaces, Vol III
and Redesigning Learning
Spaces

Chivu, RalucaGiorgiana;
203.
Orzan, Gheorghe;
Popa, Ionuț-Claudiu
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Nr.
crt.

Autori

Silvestru, Cătălin
Ionut;
Mehedințu, Gabriela;
204. Silvestru (Bere),
Ramona Camelia;
Icociu, VasilicaCristina

Titlul lucrării
Millennials and the
Need for Adapting
e-Learning Methods
for Business
Performance – a Case
Study

Volumul conferinței

Denumirea conferinței

15th International Scientific
Conference on eLearning
New Technologies and
and Software for Education
Redesigning Learning
(eLSE) – New Technologies
Spaces, Vol III
and Redesigning Learning
Spaces

Economic and Social
Development
(ESD 2019): 37th
International Scientific
Innovation
Grab, Benjamin;
Conference on
management in the
205.
Ilie, Cristian
context of smart cities Economic and Social
digital transformation Development – Socio
Economic Problems
of Sustainable
Development
Is circular economy
Economic and Social
Popescu, Mariagoing to reduce waste
206.
Development
Floriana
and create jobs in
(ESD 2019)
the European Union?
Comparative Study
12th International
Gabor, Manuela
concerning the Impact
Conference
Rozalia;
of IT&C Indicators
207.
Interdisciplinarity
Cimpian, Lăcrămioara; on Performances
in Engineering
Oltean, Flavia Dana
of Organizations
(Inter-Eng 2018)
in the Industry
Teachers' education in Proceedings of Intcess
Romania case study:
2019 – 6th International
208. Lăcătuș, Maria Liana Bucharest University Conference on
of Economic Studies Education and Social
Sciences
in Romania
Proceedings of Intcess
Arts and humanities
2019 – 6th International
209. Dumitru, Daniela
as a source of critical Conference on
thinking devlopment
Education and Social
Sciences
Students career
Proceedings of Intcess
counselling – an
2019 – 6th International
important step
210. Camelia, Stăiculescu
Conference on
in socio-professional
Education and Social
integration.
Sciences
Case study: Romania
Quo Vadis Romanian
Civil Society:
Marketing: The Future
Pop, Nicolae
The Engine
211.
and Contribution
Alexandru
for Economic
of the Romanian
and Social Well-Being
Community
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37th International Scientific
Conference on Economic and
Social Development – Socio
Economic Problems of
Sustainable Development

38th International Scientific
Conference on Economic
and Social Development

12th International Conference
Interdisciplinarity in
Engineering (INTER-ENG)

6th International Conference
on Education and Social
Sciences (INTCESS)

6th International Conference
on Education and Social
Sciences (INTCESS)

6th International Conference
on Education and Social
Sciences (INTCESS)
Annual Conference
of Griffiths-School-ofManagement-and-IT on
Business, Entrepreneurship
and Ethics (GMSAC)

Nr.
crt.

Autori

Titlul lucrării

Developing a Culture
of Service Utilizing
the Civil Society
Takacs, Joseph, III;
in Romania: Needs
212. Văduva, Sebastian A.;
Assessment
Miklo, Robert
and Training
Preparation for the
Hospitality Industry
Romanian Hospitality
Takacs, Joseph, III;
Degree Graduates:
213. Văduva, Sebastian A.; Perceptions
Miklo, Robert
and Attitudes Among
Industry Professionals

Volumul conferinței

Denumirea conferinței

Civil Society:
The Engine
for Economic
and Social Well-Being

Annual Conference
of Griffiths-School-ofManagement-and-IT on
Business, Entrepreneurship
and Ethics (GMSAC)

Civil Society:
The Engine
for Economic
and Social Well-Being

Annual Conference of
Griffiths-School-ofManagement-and-IT on
Business, Entrepreneurship
and Ethics (GMSAC)
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Anexa 5
Conferinţe internaţionale organizate în anul 2019
Nr.
crt.

Organizator

Perioada
de desfăşurare
(zi/lună)

Denumire manifestare

1

Facultatea de Economie Agroalimentară
și a Mediului

7-8 martie

A XI-a ediție a Conferinței
internaționale Ecological Performance in
a Competitive Economy – PEEC 2019

2

Facultatea de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine/ Departamentul
UNESCO pentru Administrarea
Afacerilor în parteneriat cu Societatea
pentru Excelență în Afaceri

21-22 martie

A XIII-a ediție a Conferinței
internațonale ICBE (International
Conference on Business Excellence)

28 martie 2 aprilie

A XI-a Conferința mixtă a cadrelor
didactice din ASE și Universitatea
Economică de Stat din Sankt
Petersburg (UNECON – „Food
security”)

28-29 martie

A XVII-a ediție a „International
Finance and Banking Conference” –
FIBA 2019

3

Academia de Studii Economice
din București

4

Facultatea de FABBV/Centrul de
Cercetări Financiar Monetare (CEFIMO)
și Asociația Română de Finanțe-Bănci
(RoFIBA)

5

ASE și Facultatea de Economie
Teoretică și Aplicată

4 aprilie

6

Academia de Studii Economice
din București

4-5 aprilie

7

Facultatea de Contabilitate
și Informatică de Gestiune împreună
cu Societatea de Științe Juridice
și Administrative

7

Facultatea de Economie Teoretică
și Aplicată

8

9

10

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică/ Departamentul
de Informatică și Cibernetică Economică
Facultatea de Business și Turism – ASE
București, în parteneriat cu Asociația
pentru Inovare și Calitate în Afaceri
Sustenabile – BASIQ,
Universitatea din Bari Aldo Moro
și Revista Amfiteatru Economic
Facultatea de Contabilitate
și Informatică de Gestiune

17 mai

19-20 aprilie

30-31 mai

30 mai - 1 iunie

5-6 iunie
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A II-a ediție a Conferinței
Internaționale de Economie și Științe
Sociale – ICESS 2019 (International
Conference on Economics and Social
Sciences)
A II-a ediție a Conferinței
Internaționale de Economie
și Științe Sociale – ICESS 2019
A II-a ediție a Conferinței
Internaționale „Provocări
contemporane în dreptul administrativ
din perspectivă interdisciplinară”
A XVI-a editie a Conferinței
Internaționale „Economic
Convergence in European Union” –
ECEU 2019
A XVIII-a ediție a Conferinței
Internaționale IE 2019 – Informatics
in Economy
5th BASIQ International Conference
on New Trends in Sustainable
Business and Consumption
The 14th edition of the International
Conference Accounting
and Management Information Systems
(AMIS 2019)

Nr.
crt.

Organizator

Perioada
de desfăşurare
(zi/lună)

11

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică/ Departamentul
de Statistică și Econometrie împreuna
cu Societatea Română de Statistică
și Grupul de Statistică Aplicată
și Econometrie

12

Facultatea de Marketing

28-29 iunie

13

Facultatea de Marketing

26-28
septembrie

14

Facultatea de Business și Turism –
Departamentul Turism și Geografie

03-06
octombrie

15

Facultatea de Aministrație
și Management Public

18-19
octombrie

16

Facultatea de Management

31 oct - 1 nov

17

18

Facultatea de Relații Economice
Internaționale – Departamentul de Limbi
Moderne și Comunicare în Afaceri
Facultatea de Relații Economice
Internaționale – Departamentul de Limbi
Moderne și Comunicare în Afaceri

7-8 iunie

31 oct - 1 nov

31 oct - 1 nov

19

Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic

31 octombrie 2 noiembrie

20

Facultatea de Economie Agroalimentară
şi a Mediului (EAM)

7-8 noiembrie

21

22

23

Facultatea de Contabilitate și Informatică
de Gestiune (CIG) – Departamentul de
Drept împreună cu Societatea de Științe
Juridice și Administrative
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică (CSIE) –
Departamentul de Informatică și
Cibernetică Economică
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică (CSIE) –
Departamentul de Informatică și
Cibernetică Economică

8 noiembrie

Denumire manifestare

A XIII-a ediție a „International
Conference on Applied Statistics” –
ICAS 2019
7th International Conference on
Marketing and Business Development
A IV-a ediție a Conferinței
internaționale „Emerging Trends
in Marketing and Management” –
ETIMM 2019
The 7th International Conference on
Tourism Contemporary Approaches
and Challenges of Tourism
Sustainability. Transylvania
Experience, Predeal, România
The 15th Administration and Public
Management International Conference
„Innovation in Public Sector”
The 13th International Management
Conference IMC
The 8th International Conference:
„Synergies in Communication”
Bucharest, Romania
The 10th Edition of International
Conference „Future of Europe”
III International Conference on Mental
Health Care „Mental Health: Global
Challenges of XXI Century”
International Conference
Competitiveness of Agro-Food and
Environmental Economy (CAFEE)
A IX-a ediție a Conferinței
internaționale „Perspective
ale dreptului afacerilor în mileniul
al treilea”

14-15
noiembrie

International Conference on Economic
Cybernetic Analysis, 14th Edition

15-16
noiembrie

12th International Conference on
Security for Information Technology
and Communications (SECITC’19)
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Anexa 6
Participări la conferinţe internaţionale de prestigiu în anul 2019
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

Titlul lucrării

Autori

Denumirea conferinței

Participări decontate din bugetul DMCI
Students career counselling – An
The 6th International Conference
important step in socio-profesional
Stăiculescu, Camelia
on Education and Social Sciences –
integration. Case Study: Romania
INTCESS
Teacher Education in Romania.
The 6th International Conference
Case study: Bucharest University
Lăcătuș, Maria Liana
on Education and Social Sciences –
of Economic Studies in Romania
INTCESS
The 6th International Conference
Arts and Humanities as a Source
Dumitru, Daniela Elena on education and social Sciences –
of Critical Thinking Development
INTCESS
Is Circular Economy Going to
The 38th International Scientific
Popescu, Maria
Reduce Waste and Creat Jobs
Conference on Economic and Social
Floriana
in the European Union?
Development
Asseing the Potential for Local
6th Annual International Stream
Development in a Peripheral
on Small Societies-Small BusinessPopescu, Claudia
Region. Case study: the Lower
Small Cities&Villages
Danube Region
Allied Social Science Associations
Herding and stochastic volatility
Necula, Ciprian
(ASSA) Annual Meeting
Allied social Science associations
Haircuts and Repo Rates
Radu, Alina Nicoleta
(ASSA) Annual Meeting
Global business in environmental
5th BASIQ International Conference
issues in digital era: terrorism,
on New Trends in Sustainable
Paraschiv, Dorel
money laundering, digital
Business and Consumption
transformation
5th BASIQ International Conference
Chinese Businesses: the Belt
on New Trends in Sustainable
Teodor, Cristian
and Road Initiative
Business and Consumption
Research on Homeworking in
the Digital Era – case Study Across Popescu, Dan
29th EBES Conference
European Union Member States
Volunteering – a Way of Taking
Responsibility for the Sustainability State, Cristina
29th EBES Conference
of Social Economy Enterprises
Is European or National Regulation
Driving Enviromental Reporting?
Illinois International Accounting
Feleagă, Liliana
Evidence from a Longitudinal
Symposium
Empirical study from 2002 to 2017
The Impact of Integrated Reporting
Congresul Asociației Europene
Dumitru, Mădălina
on the Performance of Entities
de Contabilitate, EAA 2019
Corporate Sustainable-Financial
Performance Causality through
Congresul Asociației Europene
ESG Scores: Insights on
Lungu, Camelia Iuliana
de Contabilitate, EAA 2019
Bidirectional Relationships
in Energy Industry
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Nr.
crt.
15
16
17

18

19

20
21

22

23
24
25

26

27

28

29

30

Titlul lucrării
The Meaning and Practice of Audit
at the Periphery: Auditor-Auditee
Interaction in a Transition Economy
Are there Trading Signals from
Romanian Corporate Insiders?
Analyzing Customers' Opinions
towards Product Characteristics
Using Social Media
Uncovering Social Media Users
Emotions towards Companies
Using Semantic Web Technologies
Designing a Right Choice
Architecture: An Ethical
Examination of Some Paternalistic
Nudges
Conventional Agriculture
and Health Hazard
Food safety management:
Asystematic approach on
Romanian's organic food market
Adapting the functional offer to
the up-to-date exigencies within
the protected food market
Typical aspects of the traditional
food behavior within the Romanian
rural environment
What if Rawls was a roboethician?
Robust Estimation for the Single
Index Model using Pseudodistances
The impact of knowleadge
managers' productivity on
knowledge management processes
and organizational innovation
The mediation role of suply chain
integration on competitive
capabilities
Towards and Ethics of Big Data
through the Epistemology of Big
Data
The implications of significant
developments in the production and
consumption of agri-food products
on food security
Analysis of the correlation between
potential production-agro-food
production in order to ensure
the food security of Romania

Autori

Denumirea conferinței

Albu, Nadia

Congresul Asociației Europene
de Contabilitate, EAA 2019

Albu, Cătălin Nicolae

Congresul Asociației Europene
de Contabilitate, EAA 2019

Delcea, Camelia

28th EBES Conference

Cotfas, Liviu Adrian

28th EBES Conference

Bîgu, Dragoș

International Conference on Ethics

Căplescu, Dana Raluca

Russian and CEE countries:
Food Security

Pleșea, Doru

Russian and CEE countries:
Food Security

Pamfilie, Rodica

Russian and CEE countries:
Food Security

Nistoreanu, Puiu

Russian and CEE countries:
Food Security

Uszkai, Radu Bogdan
Toma, Aida

International Conference on Ethics
19th Conference of the Applied
Stochastic Models and Data Analysis
International Society (AMSDA 2019)

Ceptureanu, Sebastian
Ion

30th European Conference
on Operational Research

Ceptureanu, Eduard
Gabriel

30th European Conference
on Operational Research

Cernea, Mihail
Valentin

International Conference on Ethics

Stoian, Mirela

Russian and CEE countries:
Food Security

Popescu, Gabriel

Russian and CEE countries:
Food Security
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Nr.
crt.
31
32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Titlul lucrării
Fertilizers use in agriculture in
between food security and safety
Monitoring of pork meat
traceability in Romania
Supply vs. demand of animal origin
products in Romania
Implications of a mandatory rPET
contents in the soft drinks plastic
bottles as seen from the industryretail-consumer connection
perspective
Considerations on the Exercise
of Colective Rights of Workers
in the Romanian Legal System
Applying Bibliometric Mapping
and Clustering on Research
Regarding Biomass Related
Innovation
Exploring the Features of Health
Organizations' Competitive
Strategies
Production Network Structure and
the Impact of the Monetary Policy
Shocks
The Pension System and Its
Financing – The Case of Romania
and the EU
How does the European
Commission Work? The Cases
of Rotterdam vs. Constanța Ports
Sustainable development indicators
for Romania. Comparison with
other European States
The European Fund for Sustainable
Development According
to the Regulation 2017/1601
of the European Parliament and of
the Council
On The Non-Fulfillment
of Obligarions Under Commercial
Contracts and its Consequences
Under Romanian Law
The (re)production of meritocracy.
Challenges from the Romanian
higher education under
neoliberalism
Exploring the cultural heritage
experience in the European Union

Autori
Ion, Raluca Andreea
Petrescu, Irina
Dinu, Mihai

Denumirea conferinței
Russian and CEE countries:
Food Security
Russian and CEE countries:
Food Security
Russian and CEE countries:
Food Security

Ilie, Anca Gabriela

Russian and CEE countries:
Food Security

Pătru, Radu Ștefan

International Scientific Conferences
on Social Sciences and Arts – SGEM

Albu, Cătălina
Florentina

International Business Information
Management Conference – IBIMA

Popa, Ștefan Cătălin

International Business Information
Management Conference – IBIMA

Caraiani, Petre

Financial Markets and Nonlinear
Dynamics

Rădulescu, Carmen
Valentina
Burlacu, Sorin

Alpopi, Cristina

The International Business
Information Management Conference
(IBIMA)
The International Business
Information Management Conference
(IBIMA)
The International Business
Information Management Conference
(IBIMA)

Deac, Adriana

International Scientific Conferences
on Social Sciences and Arts – SGEM
2019

Cojocaru, Cristina

International Scientific Conferences
on Social Sciences and Arts – SGEM
2019

Gavriș, Alexandru

8th International Conference of
Critical Geography (ICCG2019)

Vegheș, Călin Petrică

International Scientific Conferences
on Social Sciences and Arts – SGEM
2019
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Nr.
crt.
46
47

48

49
50
51

Titlul lucrării
Entrepreneurial Approaches for
Littering Reduction – The Deposit
System Solution
An ethnographic exploration of
Romanian researchers
A New Perspective on the
Determinants of Life Insurance
Demand Using a Non-Linear
Approach: Does the Age
Dependency Threshold Matter
Dividend Policy and Democracy
Consequences of Economy Growth
in Eastern Europe Countries
Obesity and overweight as
economic threats

52
53
54

55

56
57

58

59
60

61

62

Research on the innovation activity
in Romanian travel agencies
Developing food supply
in accordance to customers' new
exigencies
Leadership Mastery – A threedimensional framework of
competences based on relationships
Romania's Organic Food Market.
Good Practices in Food Safety
Management
Study on SMEs interest
in energy efficiency in Germany
An innovative approch
to entrepreneurship education
in Romanian academia:
the FRESHconsult project
Socio-technological processes
and social media integration
on e-Learning
New trends in measuring
sustainable business
The prevalence of emotional
criteria in food choice – the main
source of imbalance in the eating
behaviour of the young consumers
from Romania
Using the UTAUT2 Model
to Determine Factors Affecting
Adoption of Cloud Computing
Applications

Autori

Denumirea conferinței

Ignat, Raluca

The International Business
Information Management Conference
(IBIMA)

Bardi, Mirela

Ethnographies of Academic Writing

Dragotă, Ingrid
Mihaela

Annual Conference on Finance
and Accounting

Dragotă, Victor
Crăciun, Liliana

Annual Conference on Finance
and Accounting
International Journal of Arts
and Sciences' (IJAS) conference

Georgescu, Bogdan

BASIQ

Roman, Monica
Iorgulescu, MariaCristina

BASIQ
BASIQ

Bumbac, Robert

BASIQ

Vasiliu, Cristinel

BASIQ

Bobe, Magdalena

BASIQ

Maftei, Mihaela

BASIQ

Grosu, Raluca Mariana

BASIQ

Bucur, Mihaela

BASIQ

Pleșea, Doru

BASIQ

Dina, Răzvan

BASIQ

Felea, Mihai Adrian

BASIQ
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Nr.
crt.
63
64
65
66
67

68

69

70

71
72
73

74

75

Titlul lucrării
PGI and PDO logos and products
in the Romanian market;
An exploratory study
Early stage financiers in Romania
The Urban Development index – a
proposal for the Romanian cities
The rol of the nutrition label in
shaping students' eating behaviour
Framework for measuring product
innovation to support sustainble
development
Increasing the performance of the
organic food sector in the European
Union by using innovative
instruments
Aspects regarding the use
of personal data on the Internet
The analysis of the most pressing
challenges related to the transition
from the development models
specific to an economy in which
the secondary and tertiary sectors
prevail, to those economy in which
the quaternary sector emerges
Migration and refugee crisis
in Europe. The German and UK
response to this exodus
An overview on the development of
green economy in the hotel industry
Romanian employees' perception
on their own work-life balanceevidences from tourism industry
The answer to a sustainable
and competitive tourist destination
– the advantages of a destination
management organization
in Predeal, Romania si
The importance of international
exchange programs in students
success mindset and integration
within the economic-business
context
The „hidden” unfair,
progressive/regressive and
redistributive effects of the Personal
Income Tax regulations in Central
and Eastern European countries

Autori

Denumirea conferinței

Nistoreanu, Puiu

BASIQ

Tăchiciu, Laurențiu

BASIQ

Zgură, Ion Daniel

BASIQ

Procopie, Roxana

BASIQ

Olaru, Marieta

BASIQ

Pamfilie, Rodica

BASIQ

Sârbu, Roxana

BASIQ

Miron, Dumitru

BASIQ

Ilie, Anca Gabriela

BASIQ

Tănase, Mihail-Ovidiu

BASIQ

State, Olimpia

BASIQ

Țigu, Gabriela

BASIQ

Stoian, Andreea Maria

21st INFER Annual Conference.
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Nr.
crt.
76
77
78

79

80

81
82

Titlul lucrării
Assessing and Explaining
the Impact of Stock Volatility
on the Efficiency of Listed
Commercial Banks
Romanian food waste analysis
Approximation of Value at Risk
using models derived from
the Cornish-Fisher expansion
The Endogenous Price under
Perfect Liquidity
Financialization and Its Avatars:
Mutualities, Corporate Personhood,
and the Judicialization of Finance
in Postsocialist Romania, respectiv,
Prediction, Rhytm, Stochasticity:
The Time of socialist Statistics
New Models for Financing and
Financial Reporting for European
SME's: a Practitioners' View
Safety Concerns in Textile
and Clothing Industry

Autori

Denumirea conferinței

Bădin, Andreea Luiza

XVI European Workshop on
Efficiency and Productivity Analysis
(EWWPA 2019)

Dumitru, Ionel

BASIQ

Fulga, Cristinca

The 30th European Conference on
Operational Research EURO 2019

Negrea, Bogdan
Cristian

EFMA 2019 (European Financial
Management Association Annual
Meeting 2019)

Tulbure, Narcis Sorin
Marius

Annual Conference Society for the
Advancement of Socio-Economics
(SASE)

Stănilă, Georgiana
Oana

SASE Network Annual Conference

Dima, Adriana

28th International Conference in
Bulgaria – ECOLOGY & SAFETY
Conferința Internațională Economics,
Management, Finance and Social
Attributes of Economic Systems
(EMFSA 2019)

83

Models of Dependencies for the EU
Innovation Sector

Dima, Mihaela Alina

84

The role of regional policy
in achieving a sustainable
convergence of regions. Perceptions
of European citizens of EU regional
policy

Cristescu, Amalia
Florina

The 59th ERSA Congress – Cities,
regions and digital transformations:
opportunities, risks and challenges

85

Regional Labour Market Resilience
in Romania

Goschin, Zizi

The 59th ERSA Congress – Cities,
regions and digital transformations:
opportunities, risks and challenges

Boitan, Iustina Alina

International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social
Sciences & Arts – SGEM 2019

86

87

Detecting fraud in financial sector –
ongoing challenges for internal
audit
Reinventing accounting: from
analytical to emotional skills
Value at Risk estimation models
based on higher order moments

Fulga, Cristinca

88

Olympian Gods and Mortals

Radler, Daniela

89

Women in transition: from
(post)communist Romania
to the United States

Stoican, Adriana-Elena
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The XV International Conference
on Stochastic Programming
The 3rd edition of International
Conference Woman Who Made
History
The 3rd edition of International
Conference Woman Who Made
History

Nr.
crt.
90

91

92

93
94
95
96
97

98

99

100

101

Titlul lucrării
An analysis of operational risk
management guidelines in various
banking systems from Asia
The influence of financial auditor
on the earnings management
process: mandatory application of
IFRS for the first time in Romania
Quantitative Analysis Regarding
the Probability of Spreading Fake
News Based on Age
Romanian entreprenurial resilience
from the Quality of Life
Perspectives
The Value of Auditing for Private
Firms
Comparative city cluster dynamics
Duality for a New Class of
Multiobjective Control Problems
Social Marketing through
Vaccination Campaigns – A MetaAnalysis Based Evidence
Does the shareholder salience
influence the corporate social
responsibility of entities from
energy sector?
Implementation level
of the reporting in accordance with
the GRI Index in pharmaceutical
industry
An empirical analysis of the
concentration degree of insurance,
telecom and food retail sectors.
Romania versus EU
Comparative analysis of the degree
of concetration of electricity
markets at the national and
European level
Societe civile-coordonees
contemporaine.
Etude de cas: Roumanie

Autori

Denumirea conferinței

Țurlea, Eugeniu

BASIQ

Țurlea, Carmen

BASIQ

Chinie, Alexandra
Cătălina

BASIQ

Ignat, Raluca

59th ERSA Congress

Anghel, Ion

42nd Congress of the European
Accouting Associatiomn EAA

Mazurencu, Marinescu
Pele Miruna

59th ERSA Congress

Gramatovici, Sorina

30th European Conference
on Operational Research

Meghișan, Toma
Georgeta Mădălina

BASIQ

Ionescu, Bogdan Ștefan

Conferința internațională
Economy and Business

Feleagă, Liliana

Conferința internațională
Economy and Business

Bușu, Mihail

6th International Multidisciplinary
Scientific Conference Social
Sciences & Arts Sgem 2019

Bădescu, Mihai

102

Industry versus location-driven
competitiveness: a European
analysis of high-tech industries

Horobeț, Alexandra

103

The Link between the Intellectual
Capital and the Financial
Performance of High-tech
Companies in EU Countries

Curea, Ștefania
Cristina
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Al XXIX-lea Congres Mondial
I.V.R. (Filosofia Dreptului
și Filosofie Socială)
16th ITALY International Conference
on Economics, Education,
Humanities and Social Sciences
Studies (E2HS3-19)
16th ITALY International Conference
on Economics, Education,
Humanities and Social Sciences
Studies (E2HS3-19)

Nr.
crt.

Titlul lucrării

Autori

104

Economic research in Romanian
universities

Simion, Cezar Petre

105

Annual Evaluation of the Business
Environment and Secctor of SMEs
in Romania

Nicolescu, Ciprian

106

Money's Importance from
the Religious Perspective

Herțeliu, Claudiu

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

School of economics and business
educational offer and employers'
expectations in Romania
(case study: Bucharest University)
Support services provided by
universities, case study: career
couselling at Bucharest University
of Economic Studies
Real Estate Education in the era
of market disrupters
Crisis Management or Crisis
Preparedness? The Importance
of Economic Diversification
in Building Resilience
to Economic Crises
Corporate Social Responsibility
Evaluation on Social Media Using
Machine Learning
and Semantic Web
Consumers Contagion in Online
Social Networks Regarding
Recycling Habits
Contested numbers as political
facts: Socialist Statictics
in Romania and across the Iron
Curtain
Oil shocks and production network
structure: Evidence from the OECD
Aspect regarding the state as the
main subject of public international
law
Empirical Research on the Latent
Factors that Facilitate Individuals'
Interaction With the Community

Denumirea conferinței
9th Global Conference on Business
and Social Sciences on
„Contemporary Issues in
Management and Social Sciences
Researches” (CIMSSR-2019)
9th Global Conference on Business
and Social Sciences on
„Contemporary Issues in
Management and Social Sciences
Researches” (CIMSSR-2019)
Statistical evaluation systems at
360: techniques, technologies and
new frontiers

Stăiculescu, Camelia

Developments in Economics
Education Conference 2019

Lăcătuș, Maria Liana

Developments in Economics
Education Conference 2019

Anghel, Ion

European Real Estate Society ERES

Goschin, Zizi

The International Conference
on Research in Management

Cotfas, Liviu Adrian

29th EBES Conference

Delcea, Camelia

29th EBES Conference

Tulbure, Narcis Sorin
Marius

ASEEES

Caraiani, Petre

13th International Conference on
Computational and Financial
Econometrics (CFE 2019)

Pătru, Radu Ștefan

Social Sciences and Arts (SGEM)

Popescu, Dan

ICSD 2019
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Nr.
crt.
117

118

119

Titlul lucrării
Voluteering – An efficient
collaborative practice for the local
communities sustainability.
Empirical study
Sustainable e-Governance and
Human Resource Development
Strategic issues of the current
context of Smart Cities
and the Industry 4.0. Case study:
Trends on the Romanian Market

Autori

Denumirea conferinței

State, Cristina

ICSD 2019

Burlacu, Sorin

ICSD 2019

Dima, Mihaela Alina

120

Methods for detecting
anticompetitive agreements
by using an ICT based approach

Mihail, Bușu

121

Analysis of horticultural supply
chains in Romania

Petrescu, Irina

122

Food safety assessment and
the contaminant chemical residue

Antohe, Radu

The 13th Mediterranean Conference
on Information Systems and the 16th
Conference of the Italian Chapter
of AIS – ITAIS and MCIS 2019
The 13th Mediterranean Conference
on Information Systems and the 16th
Conference of the Italian Chapter
of AIS – ITAIS and MCIS 2019
Sustainable Agriculture and Rural
Development in Terms
of the Republic of Serbia Strategic
Goals Realization within the Danube
Region
Sustainable Agriculture and Rural
Development in Terms
of the Republic of Serbia Strategic
Goals Realization within the Danube
Region

Cultural heritage: The forgotten
resource for marketing and
7th International Conference
123
Vegheș, Călin Petrică
on Sustainable Development 2019
sustainable development
of the local communities
Participări la conferințe internaționale de prestigiu, decontate din proiecte și centre de cercetare
Using the Avtivity Theory
to Identify the Challenges of
Designing eLearning Tools based
The 15th eLearning and Software
124
Bodea, Constanța
for Education Conference- eLSE
on Machine Learning for the
Security Operations Centers
Personnel
Maier, Dorin,
Integrated Model for Innovation
Olaru, Marieta,
125 and Environment Management
Maftei, Mihaela,
IBIMA
Systems
Bumbac, Robert,
Maier, Andreea
Big Data Solutions for Efficient
The International Conference
126
Oprea, Simona
Operation of Microgrids
„Present Issues of Global Economy”
Data framework for electricity price
The 5th International Scientific
127
Oprea, Simona
Conference SEA-CONF 2019
setting in competitive environment
Distributed database on blockchain
The 5th International Scientific
128 technology for new era of
Bâra, Adela
Conference SEA-CONF 2020
electricity transactions
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Nr.
crt.

Titlul lucrării

129

Urban resilience challenges:
patterns resulted from an empirical
investigation

Constantin, Daniela
Luminița

130

Spatial Justice in Romania, a Zipf's
Curve Approach

Tomaz, Ponce
Cavalheiro Dentinho

131

Mapping and assessing spatial
diversity of urban system
for underpinning

Dârdală, Adriana

132

Resilient entrepreneurship.
A spatial analysis for Romania

Goschin, Zizi

133

Resilience and development
in the world of globalization

Iacob, Silvia Elena

134

135

Building resilience
to environmental shocks
and stresses. A critical review
of recent dynamics across Europe
The effectiveness of the Regional
Operational Programme and its
impact on the resilience
of the Romanian regions

Autori

Denumirea conferinței
Congress of European Regional
Science Association (ERSA)
EURINT 2019 – European Union's
structural challenges: the way
forward
EURINT 2019 – European Union's
structural challenges: the way
forward
EURINT 2019 – European Union's
structural challenges: the way
forward
EURINT 2019 – European Union's
structural challenges: the way
forward

Șerbănică, Cristina
Maria

EURINT 2019 – European Union's
structural challenges: the way
forward

Profiroiu, Alina
Georgiana

EURINT 2019 – European Union's
structural challenges:
the way forward

136

Employee attrition analysis

Strat, Vasile

The 13th International Conference
of Applied Statistics 2019

137

Significance and implications
of analysing territorial inequalities
at higher disaggregation levels. A
critical review of Central and East
European Countries' experience

Constantin, Daniela
Luminița

Conferința Internațională a Asociației
Franceze de Dezvoltare Regională
și Asociației Române de Științe
Regionale

138

Regional earnings inequalities in
Romania. NUTS 3 level analysis

Cristescu, Amalia

Conferința Inernațională a Asociației
Franceze de Dezvoltare Regională
și Asociației Române de Științe
Regionale

Bodea, Constanța

5th IPMA Conference & 23rd
International Project Management
Conference

139
140

From Modeling to Automated
Discovery of Project Process: Tools
for Improving the Project Process
Performance in Digital Era
Workshop-ul RegTech Frankfurt

141

IoT Architecture for Critical
Infrastructures Protection

142

Uncovering Social Media Users
Emotions Towards Companies
using Semantic Web Technologies;
Analyzing Customers' Opinions
Towards Product Characteristics
using Social Media

Strat, Vasile
Boja, Cătălin,
Iancu, Bogdan,
Zamfiroiu, Alin

Workshop-ul RegTech Frankfurt

Cotfas, Liviu

28th EBES Conference

300

18th European Conference on Cyber
Warfe and Security ECCWS

Nr.
crt.
143
144
145

Titlul lucrării
Semantic Search in Social Media
Analysis
Resilience in Planned
Communities.
The Case of Milton Keynes
Big Data Solutions for Efficient
Operation of Microgrids

146

147

148

Solutions to Resilience Challenges
in Planned Communities:
A Study in the UK
Innovative Solutions
for the detection of Air Pollution
in the European Urban Space

151

The shadow economy-threshold
effect for inflation. A Panel Smooth
transition regression approach
Assessing Urban Critical
Infrastructure using Online GIS
and ANN: An Empirical Study
of Bucharest City (Romania)

18th International Conference
on Informatics in Economy

Constantin, Daniela
Luminița

International Conference „Living
and Walking in Cities”

Bâra, Adela

North America Conference
of Regional Studies Association

Florescu, Margareta

SGEM 2019

Cotfas, Liviu Adrian

EBES Conference

Dumitrescu, Bogdan
Andrei

Revista: International Review
of Economics&Finance

Dârdală, Adriana

International Conference on Smart
Governance for Sustainable Smart
Cities (SmartGov 2019)

Impact of the Romanians' migration
on the regional labor market

Brișcariu, Roxana

153

Sustainability of food safety in
Romania. Challeges for the future
National Strategic Plan

Popescu, Gabriel

155
156
157
158
159

Food Consumption Trends.
May We Speak about Individual
Sustainable Consumption?
The Organic Food Standards:
Evidence from the EU and the USA
Online Social Networks – An
Integrated Tool Used in Online
Promotion Strategies
The Organic Food Standards:
Evidence from the EU and the USA
Food Consumption Trends.
May We Speak about Individual
Sustainable Consumption?
The Organic Food Standards:
Evidence from the EU and the USA

The International Conference
„Present Issues of Global Economy”
International Conference in New
Research in Marketing Business
Management and Social Sciences

Constantin, Daniela
Luminița

152

154

Denumirea conferinței

Cotfas, Liviu

Căescu, Ștefan

149
150

Autori

Transilvanian International
Conference in Public Administration,
Cluj Napoca
Sustainable Agriculture and Rural
Development in Terms of the
Republic of Serbia Strategic Goals
Realization Within the Danube
Region

Diaconeasa, Maria
Claudia

IBIMA

Zaharia, Alina

IBIMA

Chivu, Raluca
Georgiana

IBIMA

Zaharia, Alina

IBIMA

Constantin, Florentina

IBIMA

Zaharia, Alina

IBIMA
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Nr.
crt.
160

161
162
163

164

165

166

167

168

169
170
171
172
173

Titlul lucrării
Web-Based Ad-hoc Arhitecture for
Data Processing in a Decentralized
Internet
Voting Dapp in Embedded Devices
Using Blockchain Technology
and Security Challenges
Mobile Data Vulnerabilities
Named-Entity-Recognition-Based
Automated System for Diagnosing
Cybersecurity Situations in IoT
Networks
IoT Solution for Smart Cities'
Pollution Monitoring
and the Security Challenges
Data limitation and the quantitative
impact of educational infrastructure
interventions

Autori

Denumirea conferinței

Cartaș, Cosmin

IE

Doinea, Mihai

IE

Zamfirou, Alin

IE

Iancu, Bogdan

IE

Toma, Cristian

IE

International Conference New
Economic and Statistics Perspectives
on Urban and Territorial Themes
Sustainable Agriculture
and Rural Development in Terms of
Sustainability of agriculture
Istudor, Nicolae
the Republic of Serbia Strategic
through the university curriculum
Goals Realization within the Danube
Region
Participări la conferințe internaționale de prestigiu decontate din proiectul FSS SHANGHAI
1st European Conference on Risk
Management and Big Data Analytics
in Finance;
Căplescu, Dana Raluca 1st European Workshop for AI-based
Solutions for Finance;
4th European Conference on Artificial
Intelligence in Finance and Industry
2nd European Conference on Risk
Management and Big Data Analytics
in Finance;
Pele, Daniel Traian
1st European Workshop for AI-based
Solutions for Finance;
4th European Conference on Artificial
Intelligence in Finance and Industry
European Marketing Academy
Pelău, Corina
(10th EMAC Regional Conference)
Horobeț, Alexandra
14th RSEP International Social
Sciences Conference
Lavinia
Curea, Ștefania
29th EBES Conference
Cristina
International Conference on
Țibulcă, Ioana Laura
Economics, Disaster Management
and Interdisciplinary Studies
Horobeț, Alexandra
29th EBES Conference
Lavinia
Roman, Monica

302

Nr.
crt.

Titlul lucrării

Autori
Potcovaru, Ana
Mădălina

174

175

Constantinescu, Radu

176

Zota, Răzvan Daniel

177

Sustainable business models
for retrofitting and their benefits
for historical buildings energy
performance

Tanțău, Adrian

178
179

Dima, Adriana
Mihai, Roxana Lucia

180

Boitan, Iustina Alina

181

Gavriș, Alexandru

182
183

184

Private Government: How Social
Media Rules Our Lives
Sustainable Stock Market Indices –
Comparative Assessment
of Performance
A Study on the Social
Sustainablility of European Tax
Systems Using an Indicators-Based
Approach

Uszkai, Radu Bogdan
Boitan, Iustina Alina

Țibulcă, Ioana Laura

185

Grădinaru, Giani Ionel

186

Dobrea, Răzvan
Cătălin

187

Moise, Daniel

188

Popescu, Maria
Loredana

189

Boitan, Iustina Alina

190

Țibulcă, Ioana Laura

191

Stoican, Adriana Elena
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Denumirea conferinței
29th EBES Conference
The 9th International Conference
on Current and Future Trends
of Information and Communication
Technologies in Healthcare
(ICTH 2019)
10th International Conference
on Emerging Ubiquitous Systems and
Pervasive Network (EUSPN-2019)
4th International Conference
on New Energy and Applications
(ICNEA 2019)
29th EBES Conference
SGEM 2019
International Conference on
Economics, Disaster Management
and Interdisciplinary Studies
Electronics, Public Opinion
and Parties Conference, EPOP 2019
The Annual Oxford/Bucharest
workshop
3rd International Conference
on Advances in Business
and Law (ICABL)
3rd International Conference
on Advances in Business
and Law (ICABL)
45th International Scientific
Conference on Economic
and Social Development (ISC 2019)
19th International Scientific
Conference Globalization and Its
Socio-Economic Consequences
International Business Information
Management Association
International business Information
Management Association
2 and International Conference on
Advanced Research in Management,
Business and Finance
2 and International Conference on
Advanced Research in Management,
Business and Finance
Conferința internațională Myth
and Art Revisited

Nr.
crt.

Titlul lucrării

192
193
194

195

196

197

The Independence Gap in Financial
Audit. A Conceptual Perspective
Cultural heritage: The forgotten
resource for marketing
and sustainable development
of the local communities
Shaping the regulatory framework
for digital entrepreneurship,
the case of blockchain-based
businesses
Currency Returns in Global HighVolatility Episodes:
A Data Mining Investigation

198

199

200

201

Consensus versus Crowdsourcing
in Collaborative Decision-Making
Applied in Cultural Institutions
Integrating the Quality
Development Function to the
Romanian Healthcare System as
Part of a Continuous Improvement
Process
A Novel Mobile-based Assessment
app for Higher Education Setting

IBIMA

Mocanu, Mihaela

Global Rules and Local Use

Vegheș, Călin Petrică

7th International Conference
on Sustainable Development

Suciu, Marta-Christina

Conferința ItAIS&MCIS

Horobeț, Alexandra
Lavinia

GAW Finance and Economics
Conference

Ciurea, Cristian Eugen

204

IBIMA

4th Vietnam Sympozium in Banking
and Finance (VSBF)
The 7th International Conference
on Information Technology
and Quantitative Management
(ITQM 2019)

Dinulescu, Ruxandra

IBIMA

Dârdală (Reveiu),
Adriana Elena

IBIMA

Jora, Octavian
An Endogenous Model
of the Stock's Fundamental Value

Denumirea conferinței

Albu, Cătălina
Florentina
Popa, Ștefan Cătălin

Anghel, Dan Gabriel

202
203

Autori

Negrea, Bogdan

International Academic Conference
on Management and Economics
(CONFERENCEME)
Paris Financial Management
Conference (PFMC 2019)

Rădulescu, Carmen
Valentina

IBIMA

Popescu, Doina

IBIMA

205

Challenges of a Highly Competitive
Economy-Social Responsibility
and Innovation

206

Does the Year 2020 Bring Major
Changes to the Real Estate Market
of Green Buildings?

Crețu, Raluca
Forentina

49th International Scientific
Conference on Economic and Social
Development – Building Resilient
Society

207

The meaning and practice of audit
at the periphery: auditor-auditee
interaction in a transition economy

Albu, Cătălin Nicolae

9th International Conference
Financial Reporting and Auditing
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Nr.
crt.

Titlul lucrării

Autori

208

Exploratory analysis of European
retail banking customers'
preferences in using financial
services

Boitan, Iustina Alina

209

Does Business Confidence
Influence Tax Compliance?

Țibulcă, Ioana Laura

210

Money Saving – The Chance
for a Happy Old Age

Hristea, Anca Maria

211

212

Counter-intiutive aspects pertaining
to the economic regime of digital
information
Consumers Opinion and Behavior
Comparative Analysis Towards
Natural Enviroment, on Different
EU Markets

Denumirea conferinței
Conference on Advanced Research
in Business, Management and
Economics (ICABME)
Conference on Advanced Research
in Business, Management and
Economics (ICABME)
49th International Scientific
Conference on Economic and Social
Development – Building Resilient
Society

Dragomirescu, Horațiu

Challenges of Globalization
in Economics and Business

Roșca, Mihai Ioan

8th Conference on Social
Responsibility, Ethics
and Sustainable Business

213

Cernea, Mihai Valentin

214

Voinea, Cristina

215

Uszkai, Radu Bogdan

216

Grădinaru, Giani Ionel

217

Grădinaru, Giani Ionel

218

Jora, Octavian
Dragomir

219

Roman, Monica

220
221

Bran, Mariana
Dinu, Mihai

222

Grădinaru, Giani Ionel

223

Iacob, Mihaela

305

Conferința internațională „Budapest
Workshop on Philosophy of
Technology 2019”
Conferința internațională „Budapest
Workshop on Philosophy
of Technology 2019”
Conferința internațională „Budapest
Workshop on Philosophy
of Technology 2019”
Ninth International Conference
on advances in Bio-Informatics,
Bio- Technology and Enviromental
Engineering – ABBE 2019
International Academic Conference
on Management, Marketing and
Economics (MAC-MME 2019)
International Conference on
Business, Management and Finance
(ICBMF)
The XII International Scientific
Conference „Energetika XXI:
Economy, Policy, Ecology”
IBIMA
IBIMA
The International Conference on
Economics, Management and Social
Study (ICEMSS)
XXIV International Conference
on Business, Economics, Law,
Language&Psychology (ICBELLP)

Nr.
crt.

224

Titlul lucrării

The role of UNESCO chairs
in implementing the 17 SDGs
in the education sector

Autori

Dima, Alina Mihaela

225

Mina-Raiu, Laura

226

Mina-Raiu, Laura

227

Străchinaru, Adina
Ionela

228

Alpopi, Cristina

229

Burlacu, Sorin

Denumirea conferinței
Conferința internațională a Catedrei
UNESCO pentru Antreprenoriat
și Dezvoltare Economică &
Antreprenoriat și Management
Intercultural, din cadrul Schumpeter
School of Business and Economics –
Universitatea din Wuppertal –
Germania
The 28th NISPAcee Annual
Conference „Governance
and citizens' rights in the era
of Europeanization, globalization
and digitalization”
Conferința internațională TransEuropean Dialogue (TED 2020)
ICABME 2019
Human Resurses Capacity
Development for Achieving Național
Development Agendas
Human Resurses Capacity
Development for Achieving National
Development Agendas

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării
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Anexa 7
Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători
Nr.
crt.

Organizator
1
2

3

4

5

Decanatele
facultăților
Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București
Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București
Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București
Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București

Biblioteca Academiei
6 de Studii Economice
din București
Biblioteca Academiei
7 de Studii Economice
din București
8 CSUD
Școala Doctorală
9 de Cibernetică și
Statistică Economică

1

Școala Doctorală
Economie I

1

Școala Doctorală
Economie II

Perioadă de derulare
11-12 aprilie 2019

Denumire manifestare
Sesiunea Științifică Studențească

12-14 martie;
07-17 octombrie
12-14 martie;
07-17 octombrie
13-13 martie;
22-23 octombrie
30 mai, 10 octombrie

8 octombrie

6 noiembrie
Cursuri comune
27 februarie 2019
6, 13, 20, 27 martie 2019
3, 10, 17 aprilie 2019
18, 25 noiembrie 2019
2,12,13,16,17, 20 decembrie 2019
17 ianuarie 2019, 21 februarie
2019, 14 martie 2019, 18 aprilie
2019, 16 mai 2019, 13 iunie
2019, 11 iulie 2019, 31 octombrie
2019, 21 noiembrie 2019, 5
decembrie 2019
6 martie 2019, 14 aprilie 2019
8 mai 2019, 15 octombrie 2019
3, 5, 12 decembrie 2019

Școala Doctorală
1 Economie și Afaceri
Internaționale

18 aprilie 2019, 6 iunie 2019,
11 decembrie 2019

Școala Doctorală
1
Finanțe

14 ianuarie 2019, 18 martie 2019,
1, 15 aprilie 2019
16, 20 mai 2019
12 decembrie 2019
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Sesiuni de instruire pentru utilizarea
și accesarea serviciilor de bibliotecă
(pentru studenți program licență)
Sesiuni de instruire pentru utilizarea
și accesarea serviciilor de bibliotecă
(pentru studenți program masterat)
Sesiuni de instruire pentru utilizarea
și accesarea serviciilor de bibliotecă
(pentru studenți program doctorat)
Sesiuni de instruire Bloomberg Finance,
speaker Nicoleta Chiriac, Bloomberg
representative
Sesiune de instruire Thomson Reuters
Eikon (Refinitv), speaker Sebastian
Maneran – Customer service specialist,
Delia Cezar Account manager
Workshop Thomson Reuters Eikon
(Refinitiv), speaker Chris Livadas,
Senior Site Representative, CEE
1 curs
2 cursuri
16 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară

1 curs
10 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară
2 cursuri
7 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară
2 cursuri
3 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară
2 cursuri
7 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară

Nr.
crt.

Organizator

Școala doctorală
1
Contabilitate

1

Școala doctorală
Management

Școala doctorală
1 Administrarea
Afacerilor
Școala doctorală
1 Informatică
Economică
Școala doctorală
1
Drept

Perioadă de derulare
22 martie 2019
4, 10, 15, 16 aprilie 2019
8, 14, 16, 17, 20, 23 mai 2019
22 noiembrie 2019
12 decembrie 2019
20, 27 februarie 2019
12, 13, 18, 25 martie 2019
2, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19
aprilie 2019
16 octombrie 2019
22 noiembrie 2019
4 decembrie 2019
22 februarie 2019, 22 martie 2019
10, 17, 30, 31 mai 2019
7 iunie 2019
1, 15, 29 noiembrie 2019
17 aprilie 2019
30 mai 2019

Denumire manifestare
2 cursuri
13 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară

4 cursuri
18 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară

2 cursuri
10 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară
2 seminarii științifice cu tematică
interdisciplinară
2 cursuri
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Anexa 8
Articole publicate în reviste științifice care au beneficiat
de recunoașterea complexității activității suplimentare de scriere de articole publicate
în reviste cotate Web of Science sau indexate Scopus în anul 2019
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Autor

Titlu articol

Ohanyan, Gurgen;
Androniceanu, Armenia

Evaluation of IMF Programmes on
Employment in the EU

Mura, Ladislav;
Kljucnikov, Aleksandr;
Tvaronaviciene, Manuela;
Androniceanu, Armenia
Ceptureanu, Sebastian
Ion;
Ceptureanu, Eduard
Gabriel;
Bogdan, Vlad Liviu;
Rădulescu, Violeta

Development Trends in Human
Resource Management in Small and
Medium Enterprises in the Visegrad
Group
Sustainability Perceptions in
Romanian Non-Profit Organizations:
An Exploratory Study Using Success
Factor Analysis
Informatics Solution for Energy
Efficiency Improvement
and Consumption Management
of Householders
Aspects Referring Wind Energy
Integration from the Power System
Point of View in the Region
of Southeast Europe. Study Case
of Romania
Flattening the electricity consumption
peak and reducing the electricity
payment for residential consumers
in the context of smart grid by means
of shifting optimization algorithm

4.

Oprea, Simona-Vasilica;
Bâra, Adela;
Reveiu, Adriana

5.

Oprea, Simona-Vasilica;
Bâra, Adela;
Majstrovic, Goran

6.

Oprea, Simona Vasilica;
Bâra, Adela;
Ifrim, George

7.

Nica, Elvira

Has the shift to overworked and
underpaid adjunct faculty helped
education outcomes?

8.

Goschin, Zizi;
Haisan, Angel-Alex;
Avornicului, Mihai

Understanding the Emigration
Propensity of Romanian Teachers:
Does Ethnicity Play a Role?

Pelău, Corina;
Pop, Nicolae Al.

Implications for the energy policy
derived from the relation between
the cultural dimensions of Hofstede's
model and the consumption of
renewable energies

9.
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Revistă
Acta Oeconomica,
Volume: 67, Issue: 3,
ISSN: 0001-6373
Acta Polytechnica
Hungarica,
Volume: 14, Issue: 7,
ISSN: 1785-8860

SRI
0.078

0.275

Sustainability,
Volume: 10, Issue: 2,
ISSN: 2071-1050

0.717

Energies, Volume: 11,
Issue: 1,
ISSN: 1996-1073

0.601

Energies,
Volume: 11, Issue: 1,
ISSN: 1996-1073

0.601

Computers &
Industrial Engineering,
Volume: 122,
Pages: 125-139,
ISSN: 0360-8352
Educational
Philosophy and
Theory, Volume: 50,
Issue: 3,
Pages: 213-216,
ISSN: 0013-1857
Acta Oeconomica,
Volume: 67, Issue: 2,
Pages: 173-193,
ISSN: 0001-6373
Energy Policy,
Volume: 118,
Pages: 160-168,
ISSN: 0301-4215

1.379

0.524

0.078

1.893

Nr.
crt.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Autor
Iacob, Silvia Elena;
Rădulescu, Magdalena;
Fedajev, Aleksandra;
Sinisi, Crenguța Ileana;
Popescu, Constanța

Titlu articol
Europe 2020 Implementation
as Driver of Economic Performance
and Competitiveness.
Panel Analysis of CEE Countries

Aceleanu, Mirela Ionela;
The Rural Sustainable Development
Șerban, Andreea Claudia;
Through Renewable Energy.
Badea, Liana;
The Case of Romania
Tîrcă, Diana Mihaela

Badea, Liana;
Aceleanu, Mirela Ionela;
Tirca, Diana Mihaela;
Novo-Corti, Isabel
Marin-Pantelescu,
Andreea;
Oncioiu, Ionica;
Capusneanu, Sorinel;
Turkes, Mirela Cătălina;
Topor, Dan Ioan;
Constantin, Dana-Maria
Oprea;
Hint, Mihaela Ștefan
Marinaș, MariusCorneliu;
Socol, Cristian;
Dinu, Marin;
Socol, Aura-Gabriela;
Socol, Cristian;
Marinaș, Marius;
Socol, Aura Gabriela;
Armeanu, Dan
Jianu, Ionel;
Jianu, Iulia
Delcea, Camelia;
Cotfas, Liviu-Adrian;
Păun, Ramona
Aceleanu, Mirela Ionela;
Grecu, Eugenia;
Albulescu, Claudiu Tiberiu

A pilot study on education
for sustainable development in the
Romanian economic higher education

Revistă
Sustainability,
Volume: 10, Issue: 2,
ISSN: 2071-1050
Technological
and Economic
Development
of Economy,
Volume: 24, Issue: 4,
Pages: 1408-1434,
ISSN: 2029-4913
International Journal
of Sustainability
in Higher Education,
Volume: 19, Issue: 4,
Pages: 817-838,
ISSN: 1467-6370

SRI

0.717

0.748

0.497

Sustainability,
The Sustainability of Romanian SMEs Volume: 10
and Their Involvement in the Circular Issue: 8 Sustainability,
Economy
Volume: 10, Issue: 8,
ISSN: 2071-1050

0.717

Renewable energy consumption
and economic growth. Causality
relationship in Central
and Eastern European Countries

Plos One, Vo. 13,
Issue: 10,
ISSN: 1932-6203

1.787

Fiscal Adjustment Programs versus
Socially Sustainable Competitiveness
in EU Countries

Sustainability,
Volume: 10, Issue: 10,
ISSN: 2071-1050

0.717

The Share Price and Investment:
Current Footprints for Future Oil
and Gas Industry Performance
Agent-Based Evaluation of the
Airplane Boarding Strategies'
Efficiency and Sustainability

Energies,
Volume: 11, Issue: 2,
ISSN: 1996-1073
Sustainability,
Volume: 10, Issue: 6,
ISSN: 2071-1050
Renewable &
Sustainable Energy
Reviews, Volume: 93,
Pages: 691-700,
ISSN: 1364-0321

The economic, social and
environmental impact of shale gas
exploitation in Romania:
A cost-benefit analysis
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0.601

0.717

3.006

Nr.
crt.
19.

20.

21.

Autor
Câmpeanu, Emilia;
Dumitrescu, Dalina;
Costică, Ionela;
Boitan, Iustina
Nicolescu, Luminița;
Vătămănescu, ElenaMădălina;
Andrei, Andreia Gabriela;
Pînzaru, Florina;
Zbuchea, Alexandra
Nicolescu, Luminița;
Gazzola, Patrizia;
Colombo, Gianluca;
Pezzetti, Roberta

22.

Boitan, Iustina Alina;
Barbu, Teodora Cristina

23.

Boitan, Iustina Alina;
Barbu, Teodora Cristina

24.

25.

26.

27.

Delcea, Camelia;
Cotfas ,Liviu-Adrian;
Chiriță, Nora;
Nica Ionut
Dragotă, Ingrid-Mihaela;
Dragoș, Simona Laura;
Mare, Codruța;
Dragoș, Cristian Mihai;
Mureșan, Gabriela Mihaela
Dragotă, Ingrid-Mihaela;
Dragotă, Victor;
Curmei-Semenescu,
Andreea;
Pele, Daniel Traian
Dragotă, Victor;
Ciobanu, Radu

Titlu articol

Revistă

SRI

The Impact of Higher Education
Funding on Socio-Economic
Variables: Evidence from EU
Countries

Journal of Economic
Issues, Volume: 51
Issue: 3
Pages: 748-781,
ISSN: 0021-3624

0.263

The Influence of Competitiveness
on SMEs Internationalization
Effectiveness. Online Versus Offline
Business Networking

Information Systems
Management,
Volume: 34, Issue: 3,
Pages: 205-219,
ISSN: 1058-0530

0.728

Consumer Empowerment
in the Digital Economy: Availing
Sustainable Purchasing Decisions

Sustainability,
Volume: 9, Issue: 5,
ISSN: 2071-1050

0.724

Ekonomicky Casopis;
Volume: 66 Issue: 2
Pages: 181-198;
ISSN: 0013-3035
Zbornik Radova
Ekonomskog Fakulteta
U Rijeci-Proceedings
Immigrants' impact on financial
of Rijeka Faculty
market – European countries' evidence of Economics;
Volume: 36 Issue: 1
Pages: 183-212;
ISSN: 1331-8004
Sustainability;
A Two-Door Airplane Boarding
Volume: 10;
Approach when Using Apron Buses
Issue: 10;
ISSN: 2071-1050
Economic ResearchThe nexus between the demand for life Ekonomska
insurance and institutional factors in
Istrazivanja;
Europe: new evidence from a panel
Volume: 30 Issue: 1
data approach
Pages: 1477-1496;
ISSN: 1331-677X
Confidence in European Retail
Banking: Assessing Relationship
with Economic Fundamentals

0.074

0

0.717

0,155

Capital Structure and Religion.
Some International Evidence

Acta Oeconomica,
Volume: 68 Issue: 3
Pages: 415-442;
ISSN: 0001-6373

0,093

The Unusual Case of the Discount
Offers for Taking the Control:
Evidence from Romania

Prague Economic
Papers, Volume: 26
Issue: 1
Pages: 36-54;
ISSN: 1210-0455

0,137
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Nr.
crt.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Autor
Ionașcu, Mihaela;
Ionașcu, Ion;
Săcărin, Marian;
Minu, Mihaela
Ionașcu, Mihaela;
Ionașcu, Ion;
Săcărin, Marian;
Minu, Mihaela
Delcea, Camelia;
Cotfas, Liviu-Adrian;
Crăciun, Liliana;
Molănescu, Anca Gabriela
Delcea, Camelia;
Cotfas, Liviu-Adrian;
Salari, Mostafa;
Milne, R. John
Tanțău, Adrian Dumitru;
Maassen, Maria
Alexandra;
Frățilă, Laurențiu
Dima, Alina Mihaela;
Begu, Liviu;
Vasilescu, Maria Denisa;
Maassen, Maria
Alexandra
Pop, Ionuț Daniel;
Cepoi, Cosmin Octavian;
Anghel, Dan Gabriel

35.

Oțoiu, Adrian;
Grădinaru, Giani

36.

Oțoiu, Adrian;
Țițan, Emilia

37.

Popescu, Mădălina
Ecaterina;
Roman, Monica

Titlu articol

Revistă

SRI

Benefits of global financial reporting
models for developing markets:
The case of Romania

Plos One,
Volume: 13,
Issue: 11,
ISSN: 1932-6203

1.787

Women on Boards and Financial
Performance: Evidence from a
European Emerging Market

Sustainability,
Volume: 10, Issue: 5,
ISSN: 2071-1050

0.717

Are Seat and Aisle Interferences
Affecting the Overall Airplane
Boarding Time? An Agent-Based
Approach
Investigating the Random Seat
Boarding Method without Seat
Assignments with Common Boarding
Practices Using an Agent-Based
Modeling
Models for Analyzing the
Dependencies between Indicators for a
Circular Economy in the European
Union

Sustainability;
Volume: 10
Issue: 11;
ISSN: 2071-1050

0.717

Sustainability;
Volume: 10
Issue: 12;
ISSN: 2071-1050

0.717

Sustainability;
Volume: 10, Issue: 7;
ISSN: 2071-1050

0.717

The Relationship between the
Knowledge Economy and Global
Competitiveness in the European
Union

Sustainability;
Volume: 10
Issue: 6;
ISSN: 2071-1050

0.717

Finance Research
Letters;
Liquidity-threshold effect
Volume: 27,
in non-performing loans
Pages: 124-128,
ISSN: 1544-6123
Proposing a composite environmental Ecological Indicators,
index to account for the actual state
Volume: 93
and changes in environmental
Pages: 1209-1221,
dimensions, as a critique to EPI
ISSN: 1470-160X
Are Major Events Capable of
Social Indicators
Affecting Country Rankings?
Research,
Validating Composite Indexes
Volume: 140
of Human Progress and Environmental Issue: 3, Pages: 953Performance
974, ISSN: 0303-8300
Evaluation and
Program Planning,
Vocational training and employability:
Volume: 67
Evaluation evidence from Romania
Pages: 38-46,
ISSN: 0149-7189
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0.531

1.680

1.457

0.955

Nr.
crt.
38.

39.

40.

41.

Autor

Prague Economic
Papers,
Volume: 27, Issue: 6
Pages: 637-653,
ISSN: 1210-0455

0.144

Popescu, Mădălina
Ecaterina;
Militaru, Eva;
Cristescu, Amalia;
Vasilescu, Maria Denisa;
Matei, Monica Mihaela
Maer

Investigating Health Systems
in the European Union: Outcomes
and Fiscal Sustainability

Sustainability,
Volume: 10
Issue: 9,
ISSN: 2071-1050

0.717

Rujoiu, Octavian;
Rujoiu, Valentina
Săndica, Ana-Maria;
Dudian, Monica;
Ștefănescu, Aurelia

43.

Busu, Cristian;
Busu, Mihail

46.

47.

SRI

What Do Post-Communist Countries
Have in Common When Predicting
Financial Distress?

Busu, Cristian;
Busu, Mihail

45.

Revistă

Popescu, Mădălina
Ecaterina;
Dragotă, Victor

42.

44.

Titlu articol

Busu, Mihail;
Nedelcu, Alexandra
Cătălina
Covei, Dragoș-Pătru

Covei, Dragoș-Patru

Caraiani, Petre;
Călin, Adrian Cantemir

Journal of Loss &
Trauma, Volume: 23
Losing Max, the First Romanian
Issue: 7
Army's Military Working Dog Hero
Pages: 608-621,
ISSN: 1532-5024
Air Pollution and Human
Sustainability,
Development in Europe: A New Index Volume: 10, Issue: 2,
Using Principal Component Analysis ISSN: 2071-1050
The Role of Knowledge Intensive
Sustainability,
Business Services on Romania's
Volume: 9
Economic Revival and Modernization Issue: 4,
at the Regional Level
ISSN: 2071-1050
Modeling the Circular Economy
Processes, Volume: 6
Processes at the EU Level Using
Issue: 11,
an Evaluation Algorithm Based
ISSN: 2227-9717
on Shannon Entropy
Sustainability and Economic
Sustainability,
Performance of the Companies in the Volume: 10, Issue: 1,
Renewable Energy Sector in Romania ISSN: 2071-1050
Existence and Symmetry of Positive
Results in
Solutions for a Modified Schrodinger Mathematics,
System Under the Keller-Osserman
Volume: 73, Issue: 3,
Type Conditions
ISSN: 1422-6383
Applied Mathematics
Solutions with radial symmetry for a
Letters, Volume: 76
semilinear elliptic system with weights Pages: 187-194,
ISSN: 0893-9659
Economics Letters,
The effects of monetary policy on
Volume: 169
stock market bubbles at zero lower
Pages: 55-58,
bound: Revisiting the evidence
ISSN: 0165-1765

313

0.440

0.717

0.724

0

0.717

0.626

1.305

0.88

Nr.
crt.

48.

49.

50.

51.

Autor
Avram, Viorel;
Calu, Daniela Artemisa;
Dumitru, Valentin
Florentin;
Dumitru, Mădălina;
Glăvan, Mariana Elena;
Jinga, Gabriel
Rahoveanu, Adrian Turek;
Rahoveanu, Maria
Magdalena, Turek;
Ion, Raluca Andreea
Andrei, Jean;
Ion, Raluca Andreea

Fanea-Ivanovici, Mina

52.

Dinu, Vasile;
Bunea, Mariana

53.

Vasile, Oana;
Androniceanu, Armenia

54.

55.

56.

Kubak, Matus;
Tkacova, Andrea;
Androniceanu, Armenia;
Tvaronaviciene, Manuela;
Huculova, Eva
Pauhofova, Iveta;
Stehlikova, Beata;
Kljucnikov, Aleksandr ;
Androniceanu, Armenia
Dimian, Gina Cristina;
Aceleanu, Mirela Ionela;
Ileanu, Bogdan Vasile;
Șerban, Andreea Claudia

Titlu articol

The Institutionalization of the
Consistency and Comparability
Principle in the European Companies

Revistă

Energies;
Volume: 11
Issue: 12;
ISSN: 1996-1073

Land Use Policy;
Energy crops, the edible oil processing
Volume: 71
industry and land use paradigms in
Pages: 261-270;
Romania – An economic analysis
ISSN: 0264-8377
Custos E Agronegocio
A trade-off between economics and
on Line;
environment requirements on energy
Volume: 14
crops vs. food crops in Romanian
Issue: 3;
agriculture
ISSN: 1808-2882
Culture as a Prerequisite
Sustainability;
for Sustainable Development.
Volume: 10
An Investigation into the Process
Issue: 6;
of Cultural Content Digitisation in
ISSN: 071-1050
Romania
Transformations
The Impact of The Gender Diversity
in Business &
on the Romanian Banking System
Economics,
Performance
Volume: 17, Issue: 2;
ISSN: 1648-4460
Sustainability;
An Overview of the Romanian
Volume: 10, Issue: 5;
Asylum Policies
ISSN: 2071-1050
Financial Literacy of Students
in Chosen Universities – Research
Platform for Regulatory Processes
of Educational System in Slovakia

E & M Ekonomie a
Management;
Volume: 21, Issue: 1;
ISSN: 1212-3609

Transformations in
Business &
Economics;
Volume: 17, Issue: 3;
ISSN: 1648-4460
Journal of Business
Unemployment and Sectoral
Economics and
Competitiveness in Southern European
Management;
Union Countries. Facts and Policy
Volume: 19, Issue: 3;
Implications
ISSN: 1611-1699
Spatial and Sectoral Conditionality of
the Average Monthly Nominal Wage
in the Slovak Republic

314

SRI

0.601

1.224

0.056

0.717

0.092

0.717

0.119

0.092

0.300

Nr.
crt.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Autor
Brad, Laura;
Popescu, Gabriel;
Zaharia, Alina;
Diaconeasa, Maria
Claudia;
Mihai, Daniela
Oprea, Simona-Vasilica;
Pirjan, Alexandru;
Carutasu, George;
Petrosanu, Dana-Mihaela;
Bâra, Adela;
Stanica, Justina-Lavinia;
Coculescu, Cristina
Oprea, Simona-Vasilica;
Bâra, Adela;
Uță, Adina Ileana;
Pirjan, Alexandru;
Carutasu, George
Preda, Ștefan;
Oprea, Simona-Vasilica;
Bâra, Adela;
Belciu (Velicanu), Anda
Polimeni, John M;
Iorgulescu, Raluca I;
Mihnea, Adriana
Agapie, Alexandru;
Vizitiu, Cristian;
Cristache, Silvia Elena;
Năstase, Marian;
Crăciun, Liliana;
Molănescu, Anca Gabriela
Cristache, Silvia-Elena;
Vuță, Mariana;
Marin, Erika;
Cioacă, Sorin-Iulian;
Vuță, Mihai
Stoian, Andreea;
Brașoveanu Obreja,
Laura;
Brașoveanu, Iulian Viorel;
Dumitrescu, Bogdan

Simion, Cezar-Petre;
Nicolescu, Ciprian;
Cioc, Mihai

Titlu articol

Revistă

SRI

Exploring the Road to Agricultural
Sustainability by Assessing the EU
Debt Influencing Factors

Sustainability;
Volume: 10, Issue: 7,
ISSN: 071-1050

0.717

Developing a Mixed Neural Network
Approach to Forecast the Residential
Electricity Consumption Based
on Sensor Recorded Data

Sensors,
Volume: 18, Issue: 5,
ISSN: 1424-8220

1.207

Analyses of Distributed Generation
Sustainability,
and Storage Effect on the Electricity
Volume: 10, Issue: 7,
Consumption Curve in the Smart Grid
ISSN: 2071-1050
Context

0.717

PV Forecasting Using Support Vector
Machine Learning in a Big Data
Analytics Context

0.550

Symmetry-Basel,
Volume: 10, Issue: 12,
ISSN: 2073-8994

Journal of Cleaner
Understanding consumer motivations
Production,
for buying sustainable agricultural
Volume: 184,
products at Romanian farmers markets
ISSN: 0959-6526

1.647

Analysis of Corporate
Entrepreneurship in Public R&D
Institutions

Sustainability,
Volume: 10, Issue 7,
ISSN: 2071-1050

0.717

Organic versus Conventional FarmingA Paradigm for the Sustainable
Development of the European
Countries

Sustainability,
Volume: 10,
Issue: 11,
ISSN: 2071-1050

0.717

A Framework to Assess Fiscal
Vulnerability: Empirical Evidence
for European Union Countries

Sustainability,
Volume: 10, Issue: 7,
ISSN: 2071-1050

0.717

Selection of Energy Efficiency
Projects for Dwelling Stock to
Achieve Optimal Project Portfolio at
the Regional Level by Applying LCC.
An Analysis Based on Three Scenarios
in the South-Muntenia Region of
Romania

Energies,
Volume: 11,
Issue: 6,
ISSN: 1996-1073

0.601
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Nr.
crt.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Autor

Titlu articol

Armeanu, Daniel;
Vintilă, Georgeta;
Andrei, Jean Vasile;
Gherghina, Ștefan
Cristian;
Drăgoi, Mihaela Cristina;
Teodor, Cristian

Exploring the link between
environmental pollution and economic
growth in EU-28 countries: Is there
an environmental Kuznets curve?

Onofrei, Mihaela;
Vintilă, Georgeta;
Gherghina, Ștefan
Cristian;
Păunescu, Radu Alin;
Oprea, Florin

Do Firm Characteristics Influence
Effective Corporate Tax Rate?
Empirical Evidence from a Panel of
Former Communist Eastern European
Markets

Armeanu, Daniel Ștefan;
Vintilă, Georgeta;
Gherghina, Ștefan
Cristian
Gherghina, Ștefan
Cristian;
Onofrei, Mihaela;
Vintilă, Georgeta;
Armeanu, Daniel Ștefan
Vintilă, Georgeta;
Gherghina, Ștefan
Cristian;
Păunescu, Radu Alin

Empirical Study towards the Drivers
of Sustainable Economic Growth
in EU-28 Countries

Plos One,
Volume: 13,
Issue: 5,
ISSN: 1932-6203
Transformations
in Business
and Economics,
Volume: 17
Issue: 2B
Pages: 622-639,
1648-4460
Sustainability,
Volume: 10, Issue: 1
Article Number: 4,
2071-1050

Empirical Evidence from EU-28
Countries on Resilient Transport
Infrastructure Systems and Sustainable
Economic Growth

Sustainability,
Volume: 10, Issue: 8
Article Number: 2900,
2071-1050

Study of Effective Corporate Tax Rate
and Its Influential Factors: Empirical
Evidence from Emerging European
Markets

Emerging Markets
Finance and Trade,
Volume: 54, Issue: 3,
ISSN: 1540-496X
Journal of Cleaner
Production,
Volume: 196,
ISSN: 0959-6526
Sensors, Volume: 18
Issue: 4
Article Number: 1181,
1424-8220
Sustainability,
Volume: 10, Issue: 8
Article Number: 2936,
2071-1050

Dragomir, Voicu D.

How do we measure corporate
environmental performance?
A critical review

Diaconița, Vlad;
Bologa, Ana-Ramona;
Bologa, Răzvan

Hadoop Oriented Smart Cities
Architecture

Begu, Liviu Stelian;
Vasilescu, Maria Denisa;
Stanilă, Larisa;
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0.148

Drăgoi, Mihaela Cristina;
Andrei, Jean Vasile;
Mieila, Mihai;
Panait, Mirela;
Dobrotă, Carmen Elena;
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Labor Market: A Spatial Bootstrap,
SEM and Network Approach

Financial Infrastructure and Access to
Finance for European SMEs

Onete, Cristian Bogdan;
Pleșea, Doru;
Budz, Sonia

Sharing Economy: Challenges
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Analysis of MSEs in ICT Domain
from Bucharest – Ilfov County by
Using Nonaka – Takeuchi Model

326

Sustainability,
Volume: 10, Issue: 10
Article Number: 3400,
2071-1050
Amfiteatru Economic,
Volume: 20,
Special Issue: 12,
ISSN: 1582-9146
Amfiteatru Economic,
Volume: 20,
Special Issue: 12,
ISSN: 1582-9146
Amfiteatru Economic,
Volume: 20,
Special Issue: 12,
ISSN: 1582-9146
Studies in Informatics
and Control,
Volume: 27, Issue: 1,
ISSN: 1220-1766

0.717

0.117

0.117

0.117

0.173

Nr.
crt.
168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

Autor

Suciu, Marta-Christina;
Cristea, Mirela;
Noja, Georgiana Grațiela

Acatrinei, Marius;
Armeanu, Dan;
Dobrotă, Carmen Elena
Cetină, Iuliana;
Dumitrescu, Luigi;
Fuciu, Mircea;
Orzan, Gheorghe;
Stoicescu, Cristina
Anghel, Ion;
Siminică, Marian;
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Modelling the Influences of Online
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Amfiteatru Economic,
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Could FDI Inflows Be Considered
Computation and
a Driver of the Romanian Economic
Economic Cybernetics
Convergence to European Union
Studies and Research,
Average? A Granger Causality
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Administration Bachelor Program
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Development. Challenges of Sustainable
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Analysis and Statistics (capitol)
în
Building Engagement
for Sustainable Development. Challenges
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Development in Turbulent Times.
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Key Challenges and Prospects,
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Sustainable Capital Market (capitol)
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Financing Sustainable Development.
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Ziolo, Magdalena; Sergi, Bruno S.
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Harmony, Hierarchy and Dividend Policy
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on Finance and Accounting,
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Brătianu, C.;
Bejinaru, R.
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Developing World.
2018 Griffiths School of Management
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Văduva, Lois P.; Wilt, Randolph (editors)
Knowledge Management
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Englander, Karen;
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Public Administration in Europe.
The Contribution of EGPA,
Ongaro, Edoardo (Editor)
Responsible People.
The Role of the Individual in CSR,
Entrepreneurship and Management
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Shadow Economy Index for Moldova
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Subsistence Entrepreneurship.
The Interplay of Collaborative
Innovation, Sustainability and Social
Goals,
Ratten, Vanessa; Jones, Paul; Braga,
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Contributions to Management Science.
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The Minimum Wage Fuels Romania’s
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Subsistence Entrepreneurship.
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Strategic Planning in Local Communities.
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Introduction (capitol)
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Strategic Planning in Local Communities.
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Hințea, Călin Emilian;
Profiroiu, Constantin-Marius;
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Strategic Planning in Local Public
Administration: The Case of Romania
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Profiroiu, Constantin-Marius;
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Agrifood Economics and Sustainable
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Public-Private Partnership Model for Supporting
Traditional Producers (capitol carte)
în
Agrifood Economics and Sustainable
Development in Contemporary Society,
Gabriel Popescu (editor)
Sustainable Development From a „Nature vs.
Nurture” Perspective (capitol carte)
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IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

Nr.
crt.

Autori

Titlu carte

16.

Popescu, Cristina Raluca Gh.;
Popescu, Gheorghe N.

The Social, Economic, and Environmental Impact
of Ecological Beekeeping in Romania (capitol
carte)
în
Agrifood Economics and Sustainable
Development in Contemporary Society,
Gabriel Popescu (editor)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

17.

Tanţău, Adrian (editor)

Retrofitting for Optimal Energy Performance

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

18.

Tanțău, Adrian;
Maasen, Maria Alexandra

19.

Curmei-Semenescu, Andreea;
Curmei, Cătălin Valeriu

20.

Mitrică, Eugen

21.

Pelău, Corina;
Pop, Mihai-Ionuț;
Pop, Andra

22.

Pleșea, Doru Alexandru;
Onete, Bogdan Cristian;
Zgură, Ion Daniel

23.

Grădinaru, Giani Ionel;
Moise, Alina Paula;
Căplescu, Raluca Dana

24.

Frățilă, Laurențiu Cătălin

Business Models for Green Retrofitting (capitol
carte)
în
Retrofitting for Optimal Energy Performance
Tanțău, Adrian (editor)
Financial Considerations in Green Retrofitting for
Optimal Energy Performance (capitol carte)
în
Retrofitting for Optimal Energy Performance
Tanțău, Adrian (editor)
Financing the Green Building Retrofitting
Investments: A Case Study for a Romanian
Seaside Hotel (capitol carte)
în
Retrofitting for Optimal Energy Performance
Tanțău, Adrian (editor)
Comparative Analysis Regarding the Online
Interest of Consumers Towards Green Retrofitting:
Case Study in Germany and Romania (capitol
carte)
în
Retrofitting for Optimal Energy Performance
Tanțău, Adrian (editor)
Smart Homes as a Solution for Sustainable and
More Inclusive Retrofitting of Existing Buildings
(capitol carte)
în
Retrofitting for Optimal Energy Performance
Tanțău, Adrian (editor)
Phenomena Implied by Sustainable and Green
Retrofitting: A Quantitative Approach (capitol
carte)
în
Retrofitting for Optimal Energy Performance
Tanțău, Adrian (editor)
Building Information Modeling for Energy
Retrofitting (capitol carte)
în
Retrofitting for Optimal Energy Performance
Tanțău, Adrian (editor)
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Editură

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

Nr.
crt.

Autori

25.

Constantin (Oprea), Dana
Maria;
Topor, Dan Ioan;
Căpușneanu, Sorinel;
Anica-Popa, Adrian

26.

Marin-Pantelescu, Andreea;
Popa, Cristina-Ștefania;
Sharbek, Nermin

27.

Gherghina, Rodica,
Duca, Ioana;
Caragea, Nicoleta

Titlu carte
Throughput Accounting and Green Reporting:
Decision Support for Enhancing Environmental
Performance (capitol carte)
în
Throughput Accounting
in a Hyperconnected World,
Oncioiu Ionica (editor)
Throughput Accounting: The Analysis of
Managerial Implications on the Tourism Services
Market (capitol carte)
în
Throughput Accounting
in a Hyperconnected World,
Oncioiu Ionica (editor)
The Performance and Competitiveness of
Romanian Enterprises in the European Economic
Area (capitol carte)
în
Throughput Accounting
in a Hyperconnected World,
Oncioiu Ionica (editor)

Editură

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)

IGI GLOBAL
(Statele Unite)
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Anexa 11
Cărți publicate în anul 2019 la edituri naționale, altele decât Editura ASE
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Autori

Titlu carte

Evoluția dotării tehnico-materiale
a agriculturii României în perioada
1990-2017. Studiu privind producția de
Pătărlăgeanu, Simona Roxana; cereale (capitol carte)
Chiocaru, Roxana
în
Agricultura. Concepte și instrumente
operaționale, Stoian, Marius; Aniței,
Mihai (coordonatori)
Cum a evoluat agricultura României pe
parcursul celor 100 de ani de la Marea
Pătărlăgeanu, Simona Roxana; Unire? (capitol carte)
Cheleș, Adriana;
în
Anton, Ștefan Adelin
Agricultura. Concepte și instrumente
operaționale, Stoian, Marius; Aniței,
Mihai (coordonatori)
Crearea valorii adăugate pe filiera
agroalimentară (capitol carte)
Ion, Raluca Andreea;
în
Petrescu, Irina Elena
Agricultura. Concepte și instrumente
operaționale, Stoian, Marius; Aniței,
Mihai (coordonatori)
De ce e importantă Politica Agrară
Comună (PAC) pentru România? (capitol
Dăianu, Daniel;
carte)
Fugaru, Amalia;
în
Mihailovici, Gabriela;
Agricultura. Concepte și instrumente
Volintiru Clara
operaționale, Stoian, Marius; Aniței,
Mihai (coordonatori)
Riscurile în agricultura României. Câteva
tehnici de gestiune (capitol carte)
Hurduzeu, Gheorghe;
în
Gavrilescu, Camelia;
Agricultura. Concepte și instrumente
Kevorchian, Cristian
operaționale, Stoian, Marius; Aniței,
Mihai (coordonatori)
Agricultura. Concepte și instrumente
Stoian, Marius
operaționale
Volintiru, Clara;
Energia. Concepte și instrumente
Stoian, Marius;
operaționale, Ediția a II-a revăzută și
Diaconu-Pințea, Lăcrămioara
adăugită
(coordonatori)
Tranziție și antifragilitate – noua
paradigmă pentru sistemul
energetic național (capitol carte)
în
Volintiru, Clara;
Energia. Concepte și instrumente
Stoian, Marius
operaționale, Ediția a II-a revăzută și
adăugită, Volintiru Clara, Stoian Marius,
Diaconu-Pințea, Lăcrămioara
(coordonatori)
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Editură

Editura Club România
(România)

Editura Club România
(România)

Editura Club România
(România)

Editura Club România
(România)

Editura Club România
(România)

Editura Club România
(România)
Editura Club România
(România)

Editura Club România
(România)

Nr.
crt.

9.

Autori

Volintiru, Clara

10. Volintiru, Clara

Păun, Cristian;
Mușetescu, Radu;
11.
Topan, Vladimir;
Glăvan, Bogdan

Confruntarea principalilor actori din piața
energetică mondială (capitol carte)
în
Energia. Concepte și instrumente
operaționale, Ediția a II-a revăzută și
adăugită, Volintiru Clara, Stoian Marius,
Diaconu-Pințea, Lăcrămioara
(coordonatori)
Este posibil un nou boom al gazelor de
șist în România? (capitol carte)
în
Energia. Concepte și instrumente
operaționale, Ediția a II-a revăzută și
adăugită, Volintiru Clara, Stoian Marius,
Diaconu-Pințea, Lăcrămioara
(coordonatori)
Analiza asupra contractelor principale de
privatizare din sectorul
românesc de petrol şi rafinare (capitol
carte)
în
Energia. Concepte și instrumente
operaționale, Ediția a II-a revăzută și
adăugită, Volintiru Clara, Stoian Marius,
Diaconu-Pințea, Lăcrămioara
(coordonatori)

Editură

Editura Club România
(România)

Editura Club România
(România)

Editura Club România
(România)

Asigurări și pensii

Editura Universitară
(România)

13. Rădulescu, Violeta

Auditul în marketing – abordări
conceptuale și operaționale, Ediția a II-a
revăzută și adăugită

Editura Pro Universitaria
(România)

Dăianu, Daniel;
Fugaru, Amalia;
14.
Mihailovici, Gabriela;
Volintiru, Clara-Alexandra

Cadrul Financiar Multianual post-2020:
riscuri şi oportunităţi pentru România

Institutul European
din România (România)

15. Maican, Ovidiu Horia

Dreptul comunitar al concurenței

16. Maican, Ovidiu Horia

Dreptul Uniunii Europene. Teste Grilă

17. Vasilescu, Maria Denisa

Econométrie. Théorie et applications
sous Excel et Eviews

Editura Pro Universitaria
(România)
Editura Pro Universitaria
(România)
Editura Universitară
(România)

Expertiză contabilă

Editura Ceccar (România)

Fiscalitate, Ediţia a II-a

Editura Ceccar (România)

Guvernanța corporativă, managementul
riscurilor și controlul intern

Editura Ceccar (România)

12.

Tănăsescu, Paul;
Ionescu, Roxana

Titlu carte

Constantin, Sergiu-Bogdan;
Pantazi, Florentina
Popa, Adriana Florina;
19. Păunescu, Mirela;
Ciobanu, Radu
18.

20. Păunescu, Mirela
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Nr.
crt.

Autori

Bărbulescu, Iordan
(coordonator);
21. Volintiru, Clara-Alexandra;
Troncotă, Miruna;
Toderaș, Nicolae
Bărbulescu, Iordan
(coordinator);
22. Volintiru, Clara-Alexandra;
Troncotă, Mirunaș;
Toderaș, Nicolae

Titlu carte

Editură

Promovarea regională a democratizării –
România în relație cu statele din Balcanii
de Vest și Parteneriatul Estic

Editura Tritonic Books
(România)

Regional Democracy Promotion –
Romania in Relation to the Western
Balkans and Eastern Partnership States

Editura Tritonic Books
(România)

23. Burlacu, Sorin

Sistem electronic de instruire de la
platforma Moodle la sistemul iLearning+

Editura Universitară
(România)

Nicolescu, Ovidiu;
Popa, Ion;
24.
Nicolescu, Ciprian;
Ştefan, Simona Cătălina

Starea de sănătate a managementului
din România în 2018

Editura Pro Universitaria,
(România)

25. Mocanu, Mihaela

26.

Roman, Aureliana-Geta;
Mocanu, Mihaela

27. Fedot, Zinaida-Tamara

Kosten- und Leistungsrechnung.
Theoretische Erklärungen und
Fallbeispiele mit Lösungen
(Contabilitate managerială. Explicații
teoretice și exerciții rezolvate)
Buchführung, Finanzberichterstattung
und – analyse. Eine Einführung
(Contabilitate, raportare și analiză
financiară. O introducere)
Новая русская экономическая
терминология (факты и перспективы)

Editura Economică
(România)

Editura Economică
(România)
Editura Kriterion (România)

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, pe baza informațiilor raportate în platforma cercetare.ase.ro
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Anexa 12
Cărți publicate la Editura ASE în anul 2019
Nr.
crt.
1.

Titlul cărții

Autor/Autori

ISBN

Civilizație, cultură, management. Teoria
managementului comparat internațional.
Vol. 1, Ediția a IV-a

Istocescu, Amedeo

978-606-505-806-4
978-606-34-0260-9

2.

Civilizație, cultură, management. Practica
managementului comparat internațional.
Vol. 2, Ediția a IV-a

Istocescu, Amedeo

978-606-505-806-4
978-606-34-0263-0

3.

Metode și tehnici de analiză
multidimensională a datelor

Muraru, Andreea

973-606-34-0264-7

4.

Matematici economice. Teorie și aplicații

Atanasiu, Virginia

978-606-34-0266-1

5.

Marketing. O abordare strategică
din perspectiva competiției,
Ediția a II-a revăzută și adăugită

Cruceru, Anca Francisca

978-606-34-0267-8

6.

Orientări și perspective în cercetarea
disciplinară

Capotă-Stanciu, Rodica;
Șerban, Mihai

978-606-34-0269-2

7.

Analiza economico financiară în
organizațiile agroalimentare. Studii de caz

Crețu, Raluca Florentina

978-606-34-0275-3

8.

Sustenabilitate și inovare în mediul
internațional de afaceri
Afaceri internaționale performante
în secolul XXI. Noi abordări și soluții

Marinoiu, Ana Maria;
Popescu, Irina Alina
Danciu, Victor;
Belu, Mihaela;
Paraschiv, Dorel
Săndulescu, Mariana

978-606-34-0278-4

9.
10.

Fitness la … verbele italiene

11.

Macroeconomie

12.

Renta viageră și proprietatea funciară

13.

Crowfunding. Metodă inovativă de
finanțare pentru industriile creativculturale
Volkswirtshaftslehre. Band 2
Makroökonomik 3, Uberarbeitete Auflage
Allgemeine Finanzlehre,
Ediția a III-a revazută și adăugită

14.
15.

16.
17.

Sisteme contabile și fiscale comparate,
Ediția a II-a revăzută
Antreprenoriat. Teorie și practică

18.

Strategii de dezvoltare a serviciilor

978-606-34-0285-2
978-606-34-0224-1

Șerban, Andreea
Claudia;
Aceleaanu, Mirela Ionela
Dobre, Ramona

978-606-34-0290-6

Fanea Ivanovici Nina

978-606-34-0284-5

Dachin, Anca

978-606-34-0293-7
978-606-34-0294-4
978-606-34-0271-5

Păiușan, Robert;
Țoțan, Lavinia;
Mocanu, Mihaela;
Bâzgan, Ramona Mihaela
Nişulescu-Ashrafzadeh,
Ileana
Drăgușin, Mariana; Sîrbu,
Mihaela;
Grosu, Raluca;
Iosif, Alina
Ioncică, Maria;
Petrescu, Eva Cristina;
Popescu, Delia;
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978-606-34-0289-0

978-606-34-0288-3
978-606-34-0297-5

978-606-34-0295-1

Nr.
crt.

Titlul cărții

19.

Microeconomie

20.

Konsumentenverhalten - Ausgewählte
Themen und Fallstudien
Consiliere și orientare pentru carieră și
viață. Fundamente teoretice și
metodologice
Introducere în contabilitate Aplicații,
Ediția a 7-a revizuită și adăugită

21.
22.

23.
24.
25.
26.

Prin labirintul românesc.
Articole publicate în perioada 2011-2019
Introduction to Simultaneons and
Consecutive Interpreting
Didactica specializării. Discipline
economice
Business Law. Lecture notes

Autor/Autori
Panait, Ioncică Diana
Eugenia
Aceleanu, Mirela Ionela;
Șerban, Andreea Claudia
Pelău, Corina

ISBN

978-606-34-0227-2
978-606-34-0299-9

Richițeanu Năstase, Elena
Ramona

978-606-34-0291-3

Manea, Cristina Lidia;
Nichita, Mirela Elena;
Irimescu, Alina Mihaela;
Răpcencu, Cristian

978-606-34-0274-6

Dinu, Eduard

978-606-34-0286-9

Constantinescu, Ștefănel
Ruxandra
Lăcătuș, Maria Liana

978-606-34-0292-0
978-606-34-0296-8

Dumitru, Ovidiu Ioan;
Stoican, Andreea
Stoica, Marian;
Mogoș, Radu Ioan;
Mircea, Marinela;
Ghilic Micu, Bogdan
Korka, Mihai

978-606-34-0300-2

978-606-34-0097-1

27.

Shairepoint 2016 pentru managementul
afacerilor
în societatea informațională - tutorial

28.

Un secol de design curricular
în învățământul superior comercial
din România

29.

Elemente de drept al achizițiilor publice

Dumitru, Ilie

978-606-34-0301-9

30.

Contribuții la istoria ilustrată a turismului
dintr-o arhivă de hoteluri
Comunicare 4.0 Tratat de comunicare în
afaceri

Lupu, Nicolae;
Rogojanu, C. Ion
Marinescu, Roxana;
Nicolae, Mariana;
Șerban Oprescu, Teodora
(editori)
Stancu, Alin

978-606-34-0231-9

31.

978-606-34-0287-6

978-606-34-0306-4

32.

Marketing și responsabilitate socială.
O abordare strategică privind compania
sustenabilă. Ediția a II-a revizuită

33.

Filosofie și Economie, vol. 4,
Temeiuri axiologice ale comportamentului
economic

Boșca, Loredana Cornelia;
Vreja, Lucia Ovidia
(coordonatori)

978-606-505-869-9
978-606-34-0282-1

34.

Bazele tehnologiei informației. Aplicații
(prelungire de tiraj)
Sustenabilitate și inovare în mediul
internațional de afaceri (prelungire de
tiraj)
Psihosociologie. Zece teme introductive
(prelungire tiraj)

Dorobăț, Iuliana

978-606-34-0228-9

Marinoiu, Ana Maria;
Popescu, Irina Alina

978-606-34-0278-4

Rujoiu, Octavian

978-606-505-893-4

35.
36.

343

978-606-34-0279-1

Nr.
crt.
37.

Titlul cărții

Autor/Autori

ISBN

40.

Ghid de bune practici privind elaborarea
lucrărilor de finalizare a studiilor de
licență și masterat - tipărit
Ghid de bune practici privind elaborarea
lucrărilor de finalizare a studiilor de
licență și masterat - online
Management strategic. Noțiuni, teorii,
ipostaze
Planificarea strategică în sectorul public

41.

Despre marketing. Antologie

Cătoiu, Iacob

978-606-34-0245-6

42.

International economic relations. Theories,
strategies, polices, tools and case studies

Hurduzeu, Gheorghe;
Nicolescu, Luminița
(coordonatori)

978-606-34-0304-0

38.
39.

Dinu, Vasile

978-606-34-0310-1

Dinu, Vasile

978-606-34-0312-5

Nistoreanu, Bogdan

978-606-34-0309-5

Burcea, Ștefan Gabriel;
Ivan, Valentina;
Potcovaru, Ana Mădălina

978-606-34-0303-3

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE
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Anexa 13
Reviste științifice ale ASE
Nr.
crt.

Facultatea

Titlul revistei

ISSN

Administrație
și Management Public

1583-9583 tipărit
2559-6489 online

Theoretical and
Empirical Researches
in Urban Management
(TERUM)

2065-3913 tipărit
2065-3921 online

3.

Management Research
and Practice (MRP)

2067-2462 online

4.

Amfiteatru Economic

1582-9146 tipărit
2247-9104 online

5.

CACTUS – The
Tourism Journal for
Research, Education,
Culture and Soul

2247-3297 online

6.

Database Systems
Journal

2069-3230 online

7.

Journal of Economic
Computation and
Economic Cybernetics
Studies and Research

0424-267X tipărit
1842-3264 online

Studii și Cercetări
de Calcul Economic și
Cibernetică Economică

0585-7511 tipărit
1843-0112 online

Informatică
Economică

1453-1305 tipărit
1842-8088 online

Economy Informatics

1582-7941 tipărit
2247-8523 online

1.

2.

Administrație
și Management
Public

Business
și Turism

8.

9.

10.

Cibernetică,
Statistică
și Informatică
Economică
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Redactori șefi
și secretari generali de redacție
Redactor șef
Prof. univ. dr. Armenia
Androniceanu
Secretar general de redacție
Lect. univ. dr. Sorin Burlacu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Sofia Elena Colesca
Secretar general de redacție
Lect. univ. dr. Ștefan Burcea
Redactor șef
Prof. univ. dr. Sofia Elena Colesca
Secretar general de redacție
Lect. univ. dr. Mihaela Păceșilă
Redactor șef
Prof. univ. dr. Vasile Dinu
Secretar general de redacție
Prof. univ. dr. Laurențiu Tăchiciu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Gabriela Cecilia
Stănciulescu
Secretar general de redacţie
Asist. univ. dr. Cristina Iorgulescu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Adela Bâra
Secretar general de redacţie
Conf. univ. dr. Iuliana Șimonca
(Botha)
Redactor șef
Prof. univ. dr. Ion Smeureanu
Secretar general de redacţie
Conf. univ. dr. Titus Felix Furtună
Redactor șef
Prof. univ. dr. Mihai Daniel Roman
Secretar general de redacţie
Prof. univ. dr. Virginia Mărăcine
Redactor șef
Prof. univ. dr. Paul Pocatilu
Secretar general de redacţie
Lect. univ. dr. Alin Zamfiroiu
Redactor șef
Conf. univ. dr. Cătălin Boja
Secretar general de redacţie
Conf. univ. dr. Adriana-Elena
Dârdală

Nr.
crt.

Facultatea

11.
Contabilitate
și Informatică
de Gestiune
12.

13.

Economie
Agroalimentară
și a Mediului

14.

15.

Finanțe,
Asigurări,
Bănci și Burse
de Valori

17.

19.

ISSN

Contabilitate şi
Informatică de
Gestiune / Accounting
and Management
Information Systems

1583-4387 tipărit
2559-6004 online

Tribuna Juridică /
Juridical Tribune

2247-7195 tipărit
2248-0382 online

Marathon – Revista
ştiinţelor motricităţii
umane

2066-107X tipărit

Review of Finance
and Banking (RFB)

2067-2713 tipărit
2067-3825 online

Romanian Journal
of Fiscal Policy (RJFP)

2069-0983 online

Buletin de analiză
al Centrului
de Cercetări FinanciarMonetare
Revista de
Management Comparat
Internațional /
Review of International
Comparative
Management

16.

18.

Titlul revistei

Management

2359-9014 online

1582-3458 tipărit
2601-0968 online

Management
and Economics Review
(MER)

2501-885X online

Business Excellence
and Management

2248-1354 tipărit
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Redactori șefi
și secretari generali de redacție
Redactor șef
Prof. univ. dr. Nadia Albu
Secretari generali de redacţie
Prof. univ. dr. Mădălina Dumitru
Prof. univ. dr. Cătălin Albu
Redactor șef
Conf. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru
Secretar general de redacție
Prof. univ. dr. Camelia Stoica
Redactor șef
Prof. univ. dr. Gheorghe Jinga
Secretar general de redacție
Prof. univ. dr. Cristiana-Lucreția Pop
Redactori șefi
Prof. univ. dr. Victor Dragotă
Prof. univ. dr. Bogdan Negrea
Secretar general de redacție
Conf. univ. dr. Lucian Tâțu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Andreea Stoian
Secretar general de redacție
Lect. univ. dr. Liliana Simionescu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Andreea Stoian

Redactor șef
Prof. univ. dr. Marian Năstase
Secretar general de redacție
Drd. Ileana Vălimăreanu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Carmen Nadia
Ciocoiu
Secretar general de redacție
Lector univ. dr. Corina Marinescu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Andreea Zamfir
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Facultatea
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Journal
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Anexa 14
Indici scientometrici pentru revistele indexate și cotate Clarivate Analytics Web of Science

Amfiteatru Economic
INDICATORI SCIENTOMETRICI 2018

Factor
de
impact

Factor
de impact
pe 5 ani

1,238

0,890

Web of Science Clarivate Analytics
Article
Factor
Citări
Influence
de impact fără
Loc ocupat
totale
Score (AIS)
autocitări
179 din 363
0,060
1,192
452
de reviste

Quartila

H index

Q2

20

Sursa: Journal Citation Reports, 2019.

Baza de date Scopus
Source
Normalized
Impact per Paper
0,529

Scimago
Journal Rank

CiteScor

Loc ocupat

Citări

Quartila

H index

0,237

0,86

63/202

228

Q2

16

Sursa: Scimago Journal Rank, 2019.

Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research

Factor
de impact

Factor
de impact
pe 5 ani

0,973

0,745

Source Normalized
Impact per Paper
0,585

Web of Science Clarivate Analytics
Article
Factor
Citări
Influence Score
de impact
totale
(AIS)
fără autocitări
0,100

0,850

320

Loc ocupat

Quartila

232 din 363
de reviste

Q3

Citări

Quartila

201

Q3

Baza de date Scopus
Scimago Journal
CiteScor
Loc ocupat
Rank
0.293
1.03
288/592
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Anexa 15
Volume ale conferințelor științifice publicate la Editura ASE
Nr.
crt.

1

2

Facultatea
Cibernetică,
Statistică
și Informatică
Economică

Economie
Agroalimentară
și a Mediului

3

Management

4

Marketing

5

Relații
Economice
Internaționale

Titlul publicației
A 22-a Conferinţă a
Societăţii de Probabilităţi
şi Statistică din România –
abstracte
Agrarian Economy
and Rural Development –
Realities and Perspectives
for Romania
Competitiveness of AgroFood and Environmental
Economy CAFEE,
Proceedings of the 7th
International Conference
Economia agrară şi
dezvoltare rurală – realităţi
şi perspective pentru
România
The 12th International
Management Conference:
Management Perspectives
in the Digital Era
Working Papers Series on
Social Responsibility Ethic
& Sustainable Business
Synergies in
Communication
International Conference
The Future of Europe
International Conference

ISSN

2343-7863
ISSN-L 2343-7863

Forma apariției
CDTipărit Online
ROM
2018

–

–

–

2018

2018

–

2285-6404
ISSN-L 2247-7187

–

2018

ISSN 2286-1440
ISSN-L 2286-1440

2018

2018

2602-1056
ISSN-L 2602-1056

2018

–

2018

2285-6803
ISSN-L 2285-6803

2344-0201
ISSN-L 2285-9179

2018

ISSN 2284-6654
ISSN-L 2284-6654

–

2018

ISSN 2392-8611
ISSN-L 2392-8611

–

2018
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Anexa 16

Participări la evenimente organizate de terți
 BT: 15 evenimente
i. Travelport Romania Services.
ii. Rompetrol.
iii. Unilever.
iv. EY Romania.
v. S.C. Mega Image S.R.L..
vi. Paralela 45.
vii. IBIS.
viii. Hilton.
ix. HoReCa.
x. INCDT (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism).
xi. INCE – Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David
Davidescu”.
xii. SC Bit Soft SRL.
xiii. SC Global Compass Ro SRL.
xiv. Asociația Ghizii României.
xv. S.C. Europa Travel Specialist SRL.
 CIG: 4 evenimente
i. Participare la conferinţa co-organizată de IAAER cu American Accounting Association,
International Accounting section – 24-28 ianuarie 2019, Miami, SUA (2 participanţi
din ASE).
ii. Participare la conferinţa CIMA pentru universităţile partenere „Constitution of Science
in Poland and Reinventing Finance in a Digital World”, 30 mai 2019, Varşovia, Polonia
(1 participant din ASE).
iii. Participare la conferinţa ACCA pentru universităţile partenere „Train the academics”,
3-4 aprilie 2019, Bucureşti (5 participanţi din ASE).
iv. Congresul organizat de CAFR pe 25 oct: https://congres.cafr.ro/ro/.
 EAM: 4 evenimente
i. Indagra Food & Carnexpo 2019 – Târg internațional pentru industria alimentară,
30.10.2019-03.11.2019.
ii. Expo Drink 2019 – Târg de vinuri, bere și alte băuturi alcoolice și non-alcoolice
30.10.2019-03.11.2019.
iii. Pack Show 2019 – Expoziție pentru industria ambalajelor. 30.10.2019-03.11.2019.
iv. „Europa de Est vs. Europa de Vest? Nu. O Europă mai convergentă”, 13 decembrie 2019.
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 ETA: 17 evenimente & întâlniri
Am avut 10 întâlniri cu OTP Bank (la una dintre întâlniri a participat și dl conf. univ. dr. Ionuț
Anica-Popa), iar două întâlniri s-au desfășurat la sediul OK Center al OTP Bank. Întâlnirile cu HP
Enterprise au avut loc în ASE, iar trei întâlniri cu dna Camelia Niță de la PriceWaterhouse Coopers au
avut loc în sediul acestora din centrul Lake View.
 FABIZ: peste 10 evenimente
i. Evenimentele organizate de către Ambasada Austriei cu ocazia Zilei Austriei.
ii. Evenimentele organizate de către Ambasada Franței cu ocazia Zilei Franței.
iii. Evenimentele organizate de către Ambasada SUA cu ocazia Zilei Statelor Unite.
iv. Evenimentele organizate de către Ambasada Germaniei cu ocazia Zilei Germaniei.
v. O serie de întruniri și conferințe organizate de CCIFER, AHK, WKO și AmCham.
 FABBV: 7 evenimente
i. Aspen Institute Romania – 9th Aspen Leadership Awards and Gala Dinner – București,
6 decembrie 2019.
ii. Procter&Gamble, Aniversare 25 ani de inovație sustenabilă P&G în România, București,
5 decembrie 2019.
iii. Consiliul Fiscal al României, SOREC și ASE – Seminar „Responsabilitate bugetară și
echilibre macroeconomice”, București, 28 noiembrie 2019.
iv. Academia Română – Discursul de recepție al Academicianului Daniel Daianu – „Drumul
spre cunoaștere. „Facerea” unui economist”, București, 5 noiembrie 2019.
v. Asociația CFA România în cadrul proiectului CFA Ambassadors – Masa Rotundă
„Educația formează specialiștii de mâine!”, Fundata, 27-29 septembrie 2019.
vi. Data Science International Summer School, Organized by the Bucharest University of
Economic Studies, Predeal, August 16-24, 2019.
vii. Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare, Better Finance, ASE – FABBV –
Conferința Internațională „A new deal for European and Romanian financial services
users”, București, 3 aprilie 2019.
 FAMP: 9 evenimente
i. Al 8-lea Summit European al Regiunilor și Orașelor organizat la București, în perioada
14-15 martie 2019, în comun de Comitetul European al Regiunilor, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe și structurile
asociative din România. Participare: prof. univ. dr. Cristina Alpopi cu 50 de studenți/
masteranzi.
ii. Invited Speaker la Conferința „Coeziunea – contribuţii ale regiunilor – capitală din UE în
perspectiva 2021-2027”, organizată de ADR București-Ilfov, 11-12 aprilie 2019, cu
reprezentanți ai administrației regiunilor-capitală din UE și reprezentanți ai mediului
academic (prof. univ. dr. Luminița Constantin).
iii. Participarea la întâlnirea European Organising Committee al European Regional Science
Association – 27 august 2019, Lyon (prof. univ. dr. Luminița Constantin).
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iv. Participarea la întâlnirea Consiliului European Regional Science Association, 30 august
2019, Lyon (prof. univ. dr. Luminița Constantin).
v. Participarea la reuniunile Comitetului Grupului European pentru Administrație Publică
(European Group for Public Administration Steering Committee) – sept. 2019 (prof. univ.
dr. Marius Profiroiu).
vi. Participarea FAMP (lect. univ. dr. Oana Sabie) la conferința internațională Great People
Inside visionary HR, 9-10 octombrie 2019, Kronwell Hotel-Brașov, Brașov.
vii. Participare în calitate de moderator la Ateliere de lucru cercetare-inovare INA
(18 octombrie 2019) – modulul Politici Publice (prof. univ. dr. Alina Profiroiu).
viii. Participare la Ateliere de lucru cercetare-inovare ale Institutului Național de
Administrație (prof. univ. dr. Alina Profiroiu): Managementul Resurselor Umane în
sectorul public, Integritate și încredere în administrația publică (21 octombrie 2019),
Stabilirea metodologiei de lucru între universități și administrația publică (22 octombrie
2019).
ix. Participarea FAMP (lect. univ. dr. Oana Sabie) la consultarea publică pe tema Eticii în
Administrația Publică în data de 13 decembrie 2019, organizată de Agenția Națională a
Funcționarilor Publici.
 MAN: 5 evenimente organizate de Societatea Academică de Management din România
 MK: 11 evenimente
i. Evenimentul IAPP (International Association of Privacy Professionals) Romania
KnowledgeNet Chapter „GDPR Post Implementation” (https://iapp.org/store/
knowledgenets/a0l1P00000B5XeUQAV/, co-organizat de ASE prin Facultatea de
Marketing, la 28 februarie 2019, în sala Virgil Madgearu, clădirea „Ion N. Angelescu”,
cu participarea domnului prof. univ. dr. Călin Vegheș și având ca invitați speciali pe Arina
Ureche (BRAT) și Adrian Ciobanu (Reimens Group) care au vorbit specialiștilor în
protecția datelor personale despre impactul GDPR asupra soluțiilor sindicalizate de
publicitate online, respectiv răspunderea și responsabilitățile operatorilor de date cu
caracter personal.
ii. Evenimentul Forbes Woman Summit 2019, desfășurat la data de 27 martie 2019, având
ca temă Authentic Leadership, la care a participat prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu în
calitate de invitat al doamnei Nina Brătfălean, Marketing Manager BMW Group și
vorbitor în cadrul evenimentului.
iii. Evenimentul World Intellectual Property Day. Reach for Gold: Intellectual Property and
Sports, desfășurat pe data de 8 mai 2019, organizat de Ambasada SUA și Federația
Română de Fotbal, la care au participat prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu, prof. univ.
dr. Ionel Dumitru, studentul Alexandru Oprescu, la invitația United States Department of
Justice, OPDAT, International Computer Hacking and Intellectual Property Central,
Southern and Eastern Europe and Central Asia.
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iv. Festivalul Internațional de Publicitate EFFIE, ediția 2019 (runda a doua de jurizare,
6 iunie 2019). Prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu a făcut parte din juriul Effie Awards,
care este cel mai important festival internațional de publicitate, ce premiază eficiența
comunicării de marketing. Este organizat în România din anul 2004 (http://www.effie.ro/)
Organizatorii festivalului în România: International Advertising Association – Romanian
Chapter, Uniunea Agențiilor de Publicitate din România și The Institute – partener
organizator.
v. Gala de Premiere Effie Awards 2019, desfășurată loc luni, 10 iunie 2019, la care au
participat, la invitația IAA Romania, profesori și studenți ai Facultății de Marketing.
Au participat la eveniment profesori ai Facultății de Marketing: Ioana Cecilia Popescu,
Andreea Mihaela Barbu, Mihaela Constantinescu, Camelia Kailani, Mara Ploeșteanu,
Florin Ionescu, Lucian Onișor și studenți ai Facultății de Marketing: Oana
Constantinescu, Maria Eremia, Mădălina Bolocan, Sorinela Bobu, Eusebiu Modîrjac,
Marian Alexandru Stoica, Roxana Șoitariu, Bianca Peiu, Andrei Dumitrescu,
Ingrid Mateescu (Giba), Ana-Maria Ganea.
vi. Conferința Digitalium 2019, 7 octombrie 2019, Face Convention Center, București, cu
participarea unor nume de referință pe plan internațional în domeniul marketingului
digital care au abordat subiecte de maximă actualitate și relevanță: Randi Zuckerberg
(lumea digitală), Dan Knowlton (Instagram pentru mărci), Jessica Best (email marketing),
Derral Eves (utilizarea Youtube), Goldie Chan (LinkedIn pentru afaceri), Andrew
Pickering și Peter Gartland (strategie digitală) și Kelvin Newman (SEO tips & tricks).
Facultatea de Marketing a fost reprezentată de prof. univ. dr. Călin Vegheș.
vii. Conferința Globală IAA – Creativity4Better. The Culture of Innovation (17 octombrie
2019). Organizator: International Advertising Association Romania.
Evenimentul a abordat teme legate de creativitate și inovație și s-a bucurat de participarea
a 12 valoroși speakeri internaționali. Printre vorbitori s-au numărat Rory Sutherland –
Vice-Chairman Ogilvy UK, Despina Passaris – Communications Director Procter&
Gamble South East Europe & Central Europe, Bruno Bertelli – Global Chief Creative
Officer, Publicis Worldwide, Karim Rashid – Star Speaker, Chris Barton – fondatorul
Shazam (https://www.creativity4better.com/conference-agenda/)
Din partea Facultății de Marketing au participat la eveniment Ioana Cecilia Popescu,
Andreea Barbu, Florin Ionescu, Camelia Kailani și numeroși studenți, care au beneficiat
de posibilitatea achiziționării biletului la un preț special (50 lei).
viii. Conferința de business și branding – REBELS AND RULERS – cea mai complexă din
zona Europei de Est, organizată de Jurnalul Internațional Brandingmag (17-18 octombrie
2019).
La conferință au participat 20 de experți internaționali, iar audiența a fost formată din
profesioniști în marketing.
În 2019 tema centrală a fost „Brand Culture Inside and Out”, iar principalele subiecte
abordate au fost: Cum pot brandurile să vadă și să prevadă schimbările culturale în timp
ce acestea evoluează? Ce tactici s-au dovedit cele mai eficiente în comunicarea valorii și
autenticității într-un ritm susținut? Cum te poți asigura că generezi o cultură
organizațională creativă, iar nu rigidă, în momentul în care compania se concentrează
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mult (atât intern, cât și extern) pe eficientizare și tehnologizare? Printre vorbitori s-au
aflat personalități precum: Thomas Marzano (Global Head of Brand Experience
@Philips), Nanne Bos (Head of Global Brand Management @ING), Amy Avery (Chief
Intelligence Officer @Droga5) și alți experți de la branduri de renume internațional și
agenții premiate.
Din partea Facultății de Marketing au participat la eveniment Ionel Dumitru, Mihai
Orzan, Ioana Cecilia Popescu, Alin Stancu, Ștefan Căescu, Andreea Barbu, Florin
Ionescu, Camelia Kailani, Mara Ploeșteanu, Carmen Acatrinei, Daniel Moise, Lucian
Onișor, precum și numeroși studenți care au beneficiat de gratuitate.
ix. Participarea prof. univ. dr. Călin Vegheș la vernisajul expoziției Made in Ro – Muzeul
Temporar al Publicității și Mărcilor Românești, 8 noiembrie 2019, la ARCUB Hanul
Gabroveni, urmărind dezvoltarea unei prezențe a Muzeului în cadrul spațiilor ASE și ale
Facultății de Marketing și oferirea a patru locuri de voluntariat pentru studenții facultății.
x. Gala Premiilor Internetics 2019, pe data de 18 noiembrie 2019. La festivalul ce premiază
inteligența digitală și excelența în comunicarea de marketing online, organizat de the
Institute, au participat, din partea Facultății de Marketing, prof. univ. dr. Ioana Cecilia
Popescu, lect. univ. dr. Carmen Acatrinei, precum și studenții Simona Istudor, Lucia
Câmpeanu, Lavinia Martinov, Memet Figan, Maria Tudorică, Stoica Marian Alexandru,
Bogdan Gheorghiu, Roxana Șoitariu, Anastasia Mușat, Sebastian Mitroi, Mirela Mănăilă,
Nicoleta Bican, Adrian Salcu.
xi. Evenimentul aniversar P&G – 25 de ani de inovație sustenabilă în România, pe data de
5 decembrie 2019, la care a participat, la invitația P&G, prof. univ. dr. Ioana Cecilia
Popescu, în calitate de Prodecan al Facultății de Marketing..
 REI: 12 evenimente
i. 15.01.2019 – Ziua Culturii Naționale, organizator Institutul de Studii Avansate pentru
Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Asociația „Prietenii lui Panait Istrati”
și Asociația „Lingua Economica”, masa rotundă cu tema „Panait Istrati, scriitor român,
scriitor levantin” – Participant și organizator asistent univ. dr. Dana Radler, DLMCA.
ii. 13.03.2019 – Rencontre et échanges interactifs entre Son Excellence, Madame Louise
MUSHIKIWABO, Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la
Francophonie et les étudiants francophones de Roumanie, organizatori Organisation
Internationale de la Francophonie, Agence Universitaire de la Francophonie şi
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Participanţi:
studenţii francofoni din ASE/REI, prof. univ. dr. Corina Lascu-Cilianu, DLMCA, prof.
univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz, DLMCA, Director CRU ASE.
iii. 18-19.06.2019 – FoodIntel Forum – Facultatea REI co-organizator.
iv. 19.06.2019 – Forum economic franco-român, organizator Camera Franceză de Comerț și
Industrie în România – Participant conf. univ. dr. Irina David, Prodecan REI.
v. 14.07-21.07.2019 – Les trois enjeux du développement durable: Énergie, environnement
et société #Ecole Explore – Şcoală de vară organizată de Universitatea Politehnica
Bucureşti şi Agence Universitaire de la Francophonie – Participanţi: 3 studenţi de la
facultatea de REI, cu sprijinul CRU ASE.
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vi. 24.09-27.09.2019 – Conferința anuală a EAIE – European Association for International
Education, Helsinki, Finlanda – Participant prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu,
Decan REI.
vii. 31.10.2019 – Conferința U.S. Agribusiness See the Future in Agriculture, în cadrul
Indagra Show 2019, organizatori Ambasada SUA în România și Camera de Comerț și
Industrie a României – Participant prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, Decan REI
viii. 12-13.11.2019 – FoodIntel Summit – Facultatea REI co-organizator.
ix. 18.11-22.11.2019 – Academia de toamnă a EAIE – European Association for
International Education, Budapesta, Ungaria – Participant conf. univ. dr. Irina David,
Prodecan REI.
x. 20.11.2019 – Masă rotundă Keep calm & French Tech, organizator Institutul Francez din
România – Participant profesor univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz, DLMCA, Director
CRU ASE.
xi. 05.12.2019 – Conferința 25 de ani de inovație sustenabilă în România, organizator
Procter&Gamble – Participant conf. univ. dr. Irina David, Prodecan REI.
xii. 11.12.2019 – Manifestarea/prelegerea organizată de filiala Bucureşti a GfdS/ Societatea
pentru Limba germană – România, la lectoratul DAAD al Universităţii Politehnica
Bucureşti – prelegerea Prof. dr. Annely Rothkegel din Saarbrücken (Germania), pe tema
SCHREIBEN – kreativ, „intelligent” oder anders: ohne Ablenkung, konzentriert,
reflektiert, strukturiert, fokussiert, nachhaltig – Participant lector univ. dr. Lora-Dagmar
Constantinescu, DLMCA.
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Anexa 17

Evenimente organizate de către ASE
 BT: 6 evenimente
 CIG: 4 evenimente
i. În data de 10 mai 2019, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat a
cincea ediție a Concursului de contabilitate pentru elevii din licee cu profil economic.
La concurs au participat elevi din clasele a XI-a.
ii. În cadrul conferinței AMIS 2019 au fost organizate 5 paneluri în parteneriat cu reprezentanți
din mediul de afaceri:
a. IAAER KPMG Plenary panel 1 – The audit of the future (au participat reprezentanți ai
companiilor PWC și KPMG);
b. IAAER KPMG Plenary panel 2 – Financial reporting in a two-GAAP world
(au participat reprezentanți ai companiilor KPMG și TPA Group);
c. The skills needed for finance professionals to stay relevant for the future (au participat
reprezentanți CIMA alături de reprezentanți ai companiilor PwC și Zacaria Group);
d. The changing practice of audit (ACCA) (au participat reprezentanți ACCA, alături de
reprezentanți ai companiilor Mazars. KSC și BDO);
e. CSR: Perspectives in research and practice (au participat reprezentanți ai Guvernului
României, alături de reprezentanți ai organizațiilor MaiMultVerde, România și
Romanian Center for Sustainable Production and Consumption).
iii. Eveniment CIMA pentru studenţi – 21 octombrie 2019, 13.30-16.30, University
Management Accounting Day.
iv. Eveniment ICAEW pentru studenţi – 27 noiembrie 2019, 15-16.20, Get the job of your
dreams – Successful Job Hunt.
 CSIE: 7 evenimente
i. S-au asigurat condiții pentru desfășurarea unor evenimente organizate de studenți, prin
intermediul sindicatului studenților din cadrul facultății de CSIE (SISC) și/sau prin studenții
reprezentanți, cum ar fi: Spring IT, IT Fest, Serile Teatrului Studențesc, GIS Day și altele.
ii. Membrii facultății au participat activ la desfășurarea evenimentului științific The 2nd
International Conference on Economics and Social Sciences: Collaborative Research for
Excellence in Economics and Social Sciences, organizat la nivelul universității în anul 2019.
iii. Finala concursului de robotică Nextlab.tech din 26 octobrie 2019. Au participat peste 400 de
persoane dintr-un total de 3000 înscriși la început. Concursul a fost organizat de Asociaţia
„Clubul Informaticii Economice – CyberKnowledgeClub”, Bucureşti – România (asociaţie
profesională a cadrelor didactice din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică, ASE, Bucureşti) cu sprijinul logistic al Nextlab.tech.
iv. Pe data de 13 aprilie 2019, a fost organizată prima competiție de tip Capture The Flag în
cadrul programului de masterat de Securitate Informatică.
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 EAM: 1 eveniment
i. Oportunități de practică la EAM, 22 octombrie 2019.
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului a organizat evenimentul intitulat
„Oportunități de practică la EAM”, care a avut loc în data de 22 octombrie 2019, ora 09.00,
sala 3M3 (Str. Mihail Moxa, nr. 5-7, et. 2, Sector 1, București).
Scopul acestui eveniment a fost de a consolida relația dintre studenți și mediul economicosocial, prin prezentarea activităților care pot fi desfășurate în cadrul stagiilor de practică la
nivelul diferitelor organizații. La acest eveniment au participat 8 reprezentanți ai partenerilor
și peste 150 de studenți din ciclurile licență și masterat.
 ETA: 7 evenimente
i. Conferința facultății.
ii. Forumul de afaceri.
iii. Olimpiada națională de economie a elevilor de liceu.
iv. 7 noiembrie – Workshop PWC.
v. 11 noiembrie – Educație financiară OTP OK Center.
vi. 18 noiembrie – Educație financiară OTP OK Center.
vii. 6 decembrie Workshop HPE.

 FABIZ: 26 de evenimente
i. 10 evenimente în Seria de Conferințe Management Consulting împreună cu EY, AT Kearney
și Roland Berger.
ii. Conferința ICBE în colaborare cu Society of Business Excellence, Electrica Furnizare SA și
Fundației Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
iii. 8 Workshop-uri în cadrul Școlilor de Vară FABIZ organizate de OMV Petrom
(Antreprenoriat și Limba germană), Kaufland (Antreprenoriat și Limba germană), BRD
(Antreprenoriat și Limba franceză), Compania Ernst & Young (E&Y) (Antreprenoriat și
Limba germană & Antreprenoriat și Limba franceză, How to manage change – Challenges
of Globalisation, the Digitisation Revolution) Compania Proctel&Gamble (P&G) și
Compania Maspex (fost Tymbark) (How to manage change – Challenges of Globalisation,
the Digitisation Revolution).
iv. Vizite organizate cu studenții la Petrom City, centrul logistic al Kaufland de la Ploiești,
centrul IT al BRD, sediile Timbark, Bearing Point, E&Y, atelierele Educlick și ReMesh ale
Asociației Ateliere fără Frontiere.
 FABBV: 24 de evenimente
i. 9 ianuarie 2020, ora 18:00, sala 3M5, în cadrul programului de masterat Fiscalitate, Cristina
Galin, Senior Manager, Indirect Tax Advisory & Global Trade EY, și Andreea Mitroi, Senior
Consultant, Indirect Tax Advisory & Global Trade EY, au susținut un curs deschis cu tema
„Implicații vamale și accize asupra importului de produse accizabile și livrării acestora pe
teritoriul României. Studiu de caz”.
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7 ianuarie 2020, ora 18:00, sala 3607, în cadrul programului de masterat Finanțe Corporative,
domnul Valentin Ionescu, Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară,
Autoritatea de Supraveghere Financiară, a susținut o prelegere cu tema „Piețele financiare
nebancare și principalele lor instituții”.
11 decembrie 2019, ora 9:00, sala 3606, în cadrul disciplinei Social protection and pensions
domnul Radu Puchiu (consultant de politică publică și guvernare deschisă) cu o experiență
de peste 10 ani în sectorul public din România, a susținut o prelegere de specialitate.
5 decembrie 2019, ora 9:00, sala 3M6, în cadrul disciplinei Politici financiare publice,
domnul Radu Puchiu (consultant de politică publică și guvernare deschisă) cu o experiență
de peste 10 ani în sectorul public din România, a susținut o prelegere de specialitate.
3 decembrie 2019, ora 19:30, sala 3M6, în cadrul programului de masterat Finanțe
Corporative, domnul Virgil Soncutean, CEO Allianz-Țiriac Asigurări, a susținut o prelegere
cu tema „Relevanța mixului de portofoliu în industria asigurărilor corporative”.
3 decembrie 2019, ora 18:00, sala 3M4, în cadrul programului de masterat Fiscalitate, o
echipă de specialiști din cadrul EY România a susținut un curs deschis cu tema „Consecințe
ale implementării ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) în legislația din România – aspecte
teoretice și cazuri practice”.
14 noiembrie 2019, ora 9.00, sala 3606, în cadrul programului de licență, în limba engleză,
anul 3, disciplina Contabilitate bancară, doamna Mihaela Ciupala – Mastercard Romania,
Product Management Director, a susținut o prezentare pe tema: „Introduction to electronic
payments”.
7 noiembrie 2019, ora 9.00 sala 3M5, în cadrul programului de licență, în limba engleză,
anul 3, disciplina Contabilitate bancară, doamna Narcisa Stănculescu – KPMG, manager
Audit and Assurance in Financial Services, a susținut o prezentare pe tema: „Importanța
contabilității în auditul financiar”.
24 octombrie, ora 18:00, sala 3M6, în cadrul programului de masterat Fiscalitate, doamna
Mariana Vizoli, consultant fiscal independent, colaborator al firmei Soter&Partners, a
susținut un curs deschis cu tema „Noul sistem de tranzacții întracomunitare”. Cu această
ocazie a fost prezentată și cartea TVA de la A la Z – Ghid practic, publicată la Editura
Hamangiu.
22 octombrie 2019, ora 18:00, sala 3M6, în cadrul programului de masterat Finanțe
Corporative, domnul Iancu Guda, Coface Services Director, a susținut prezentarea cu tema
„Estimarea fluxului de numerar operațional în scenarii de stres & fundamentarea strategiei
de investiții”.
3 octombrie 2019, Aula Magna, Conferința „Contribuția pieței financiare non-bancare la
dezvoltarea economiei românești” organizată de ASF și ASE – prezentarea lucrării
Development and Validation of a New Insurance Literacy Index for a County Spatial
Econometric Analysis: Empirical Evidence on the Romanian Life Insurance Market – autori:
Ingrid-Mihaela Dragotă, Prof. PhD., The Bucharest University of Economic Studies, Simona
Laura Dragoș, Assoc. Prof. PhD., Babeș-Bolyai University, Codruța Mare, Assoc. Prof.
PhD., Babeș-Bolyai University și Cristian Dragoș, Prof. PhD., Babeș-Bolyai University.
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13 mai 2019, ora 18.00, sala 4105, în cadrul programului de masterat CEFIN, disciplina
Metode cantitative în gestiunea portofoliului, domnul Răzvan Szilagyi, CFA, Președinte și
CEO Raiffeisen Asset Management și domnul Drd. Iulian Lolea, Analist Risc, Raiffeisen
Asset Management, au susținut o prelegere cu tema, Aplicații Practice ale „gestiunii
portofoliului” în piața financiară locală.
13 mai 2019, ora 19:30, sala 3M5, în cadrul programului de masterat Fiscalitate, disciplina
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, domnul Lucian Dumitru, senior Manager, Direct
Taxation, Mazars, a susținut o prelegere cu tema „Impozitarea persoanelor fizice în contextul
mobilității transnaționale. Studii de caz și jurisprudența internațională”.
15 aprilie 2019, ora 19:30, sala 3M5, pentru studenții de la programele de mastrat ale
FABBV, doamna Raluca Constantinescu, Sr. HR Generalist, și domnul Bogdan Tănase,
Finance Manager Honeywell, au prezentat programul „Honeywell Future Finance Leaders
Program”.
11 martie 2019, în cadrul Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat, prof. univ.
dr. Leonardo Badea, Preşedinte ASF, a susținut o prelegere cu tema „Autoritatea de
Supraveghere Financiară şi provocările pieţei financiare românești în 2019”.
A urmat o dezbatere cu tema „Piața de capital din România – perspective și provocări”
 Speaker 1: Mihaela Biciu, CEO Tradeville;
 Speaker 2: Radu Crăciun, Preşedintele Asociației Pensiilor Administrate Privat din
România;
 Speaker 3: Cristian LogofătU, Co-fondator Bittnet;
 Speaker 4: Adrian Codirlaşu, Preşedinte CFA România, Vicepreşedinte AAFBR;
 Speaker 5: Jan Pricop, Director Executiv Asociația Administratorilor de Fonduri
(AAF);
 Moderator: Lucian Claudiu AngheL – Preşedinte Bursa de Valori București și CEO
BCR Banca pentru Locuințe.
6 martie 2019, Open Day Masterat FABBV, clădirea „Paul Bran” (str. Mihail Moxa), între
orele 9-15, cu participarea reprezentanților EY România.
Martie 2019, Competiția CFA Research Challenge România – câștigătoare: echipa Facultății
de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, formată din:
 Solomon Andreea (anul 1 masterat Management financiar și investiții;
 Robert Adrian Grecu (anul 3 licență FABBV);
 Alexandru Mihai Zarnoeanu (anul 3 licență FABBV);
 Luca Nicolae (anul 2 masterat Management financiar și investiții).
Le-au fost alături prof. univ. dr. Anamaria Ciobanu (coordonator) și Andreea Mladin
(mentor din partea CFA și absolventă a programului de masterat Management financiar
și investiții). Următoarea oprire în drumul spre titlul suprem în competiția CFA a fost
Zürich, pentru EMEA CFA Competition.
28 februarie 2019, ora 12:00, sala 3M7, Echivalările ACCA și bursele „Accelerate”, cu
participarea reprezentanților ACCA România.
22 februarie - 12 iunie 2019, Zilele porților deschise MAZARS, Carieră, studii de caz,
oportunități.
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4 februarie 2019, ora 18:00, sala 4201, în cadrul programului de masterat Tehnici actuariale
– TACT, disciplina Instituții și produse în asigurări, doamna Ana Rubeli, Director
Departament Actuariat, Allianz Technology, și domnul Cristian Solomon, Analist Actuarial,
Actuarial Support Center, Allianz Managed Operations & Services SE, au susținut un tutoriat
cu tema: „Produse în asigurari”.
29 ianuarie 2019, ora 18:00, sala 4201, în cadrul programului de masterat Tehnici actuariale
– TACT, disciplina Instituții și produse în asigurări, domnul Mădălin Roșu, membru
Directorat Omniasig VIG, a susținut un tutoriat pe tema: „Comunicarea rapoartelor actuariale
către membrii directoratului”.
21 ianuarie 2019, ora 18:00, sala 4205, în cadrul programului de masterat Tehnici actuariale
-TACT, disciplina Modele cu stări multiple, domnul Ovidiu Racoveanu, membru ARA,
Director subscriere asigurări de viață la ASIROM Vienna Insurance Group, a susținut un
tutoriat cu tema: „Modele cu stări multiple”.
17 ianuarie 2019, ora 19:30, sala 3M6, în cadrul programului de masterat Fiscalitate,
disciplina Dublă impunere juridică internațională, domnul Liviu Gheorghiu, Senior
Manager, Transfer Pricing Mazars România, a susținut o prelegere cu tema „Impozitarea
companiilor multinaționale – O introducere în prețurile de transfer”.
10 ianuarie 2019, ora 19:30, sala 4105, programul de masterat Cercetări avansate în finanțe
(CEFIN) a organizat un curs deschis pe tema „From complex to simple in financial markets”,
prelegerea fiind susținută de către domnul Daniel Țîru – analist principal produs la
FINASTRA.

 FAMP: 8 evenimente
i. 5 martie 2019: prelegere Virgil Untea, director RADET București, în cadrul cursului Auditul
și evaluarea proiectelor (prof. univ. dr. Cristina Alpopi) din cadrul programului de masterat
Administrație și Management Public.
ii. 18 martie 2019: prelegere prof. univ. dr. Geert Boukaert pentru studenții din anului I de la
programele de masterat Administrație și Management Public și Administrație Publică și
Integrare Europeană.
iii. 28 noiembrie 2019: prelegere Daniel Vieru, expert în cadrul Agenției de Dezvoltare
Regională București-Ilfov (ADR-BI), în cadrul cursului Gestiunea fondurilor structurale
(prof. univ. dr. Luminița Constantin), din cadrul programului de masterat Administrație și
Management Public.
iv. 11 decembrie 2019: prelegere Andra Ardeleanu, SEE & CES Talent Acquisition Lead TMF
Group, în cadrul cursului Managementul strategic al resurselor umane (prof. univ. dr. Elvira
Nica) din cadrul programului de masterat Managementul Resurselor Umane în Sectorul
Public.
v. Organizarea workshop-ului Activitatea parlamentară în cadrul deținerii de către România a
Președinției Consiliului Uniunii Europene, împreună cu reprezentanți din Direcția Afaceri
Europene a Senatului României (9 mai 2019) în cadrul cursului Instituții și politici europene,
programul de masterat Administrație Publică și Integrare Europeană.
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Organizarea workshop-ului Verificarea aplicării principiului subsidiarității și
proporționalității de către Parlamentele naționale, împreună cu reprezentanți din Direcția
Afaceri Europene a Senatului României (26 noiembrie 2019) în cadrul cursului Guvernața
europeană, programul de masterat Administrație și Management Public.
Vizite de studiu în perioada martie - mai și octombrie - decembrie 2019 în cadrul unor muzee
reprezentative partenere (Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Municipiului
București, Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa”).
Vizite de studiu în perioada martie - mai și octombrie - decembrie 2019 în cadrul unor
biblioteci de prestigiu partenere (Biblioteca Națională a României și Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I”).

 MAN: 12 evenimente cu parteneri din mediul economico-social
 MK: 20 de evenimente
i. Student Run, ediția a IV-a.
ii. Ziua Publicității, MentorFest ediția I și MentorFest ediția a II-a.
iii. Profesorii și studenții Facultății de Marketing au participat la Școala de vară IAA, precum și
la patru evenimente organizate în cadrul programului Ziua porților deschise AcademIAA.
iv. Matinalul Virgin Radio România.
v. Concertul SoNoRo.
vi. 18 ianuarie 2019 – Ziua Porților Deschise pentru Profesori la Nestle.
Au participat, din partea Facultății de Marketing, prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu, conf.
univ. dr. Alin Angheluță, conf. univ. dr. Mihaela Constantinescu, conf. univ. dr. Bogdan
Georgescu, conf. univ. dr. Florin Ionescu, conf. univ. dr. Daniel Moise, lect. univ. dr.
Camelia Kailani, lect. univ. dr. Lucian Onișor
În cadrul evenimentului, Lidia Chiricheș a prezentat una dintre campaniile concepute la nivel
global și derulate și în România, pentru segmentul cereale pentru micul dejun. Campania
„Mission Body Positive” a fost creată pentru a ajuta femeile să aibă mai multă încredere în
sine, mesajul principal fiind „Gândește, mănâncă și comportă-te pozitiv”. În cea de-a doua
parte a evenimentului reprezentanții Nestle România au expus programele pe care le pun la
dispoziția studenților care se pregătesc să devină profesioniști în marketing, cum se
realizează procesul de recrutare, ce competențe profesionale se cer pe piață la momentul
actual și care este profilul viitorilor angajați.
vii. 22 februarie 2019 – Ziua Porților Deschise pentru Profesori la Radio Guerrilla.
Au participat, din partea Facultății de Marketing, prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu, conf.
univ. dr. Alin Angheluță, conf. univ. dr. Andreea Barbu, conf. univ. dr. Mihaela
Constantinescu, conf. univ. dr. Bogdan Georgescu, conf. univ. dr. Florin Ionescu, conf. univ.
dr. Daniel Moise, conf. univ. dr. Alin Stancu, lect. univ. dr. Camelia Kailani.
Gazda evenimentului, Adrian Popescu, a făcut o incursiune în istoria postului de radio și
le-a povestit celor prezenți cum a luat naștere Radio Guerrilla, care au fost evenimentele care
au condus la retragerea licențelor de emisie și evenimentele fericite care le-au permis să le
recupereze.
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Mihai Dobrovolschi a împărtășit câteva dintre secretele matinalului pe care îl realizează, care
se împletește cu muzică „aleasă cu mâna”, selectiv, spontan, în funcție de „vibe-ul” pe care
îl transmit ascultătorii în fiecare dimineață.
Sorin Faur, redactorul-șef, a vorbit despre cât de importantă este comunicarea simplă,
coerentă, concisă și relevantă, ideile sincere, originale, reacțiile autentice, veritabile și
libertatea neîngrădită de expresie.
31 mai 2019 – Ziua Porților Deschise pentru Profesori la Jazz Communication
Au participat, din partea Facultății de Marketing, conf. univ. dr. Andreea Barbu, lect. univ.
dr. Camelia Kailani și lect. univ. dr. Loredana Popescu.
Jazz este agenția care a construit una dintre cele mai de succes campanii din 2018,
câștigătoare a trofeului Grand Effie, pentru campania TOGETHER FOR MagicHOME.
Valentin Suciu, Creative Director, s-a întâlnit cu profesorii și a discutat despre noua generație
de absolvenți – viitori marketeri și despre creativitate în mediul digital.
31 mai 2019 – Ziua Porților Deschise pentru Profesori la Nielsen
Au participat, din partea Facultății de Marketing, prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu, conf.
univ. dr. Alin Angheluță, lect. univ. dr. Camelia Kailani.
A avut loc, în intervalul 26-28 iulie 2019, la Universitatea Transilvania din Brașov, Școala
de Vară AcademIAA, la care au participat două cadre didactice ale Facultății de Marketing:
Prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu și conf. univ. dr. Andreea Barbu. În cadrul întâlnirilor
care au avut loc s-a discutat despre:
- Inovație în business și educație – cu Liliana Caimacan, Business Transformation
Strategist & Innovation Leader și Profesor la HULT International Business School;
- Soft Skills – cu Ciprian Teleman, Fondator MAX Business și Consultant;
- Direcții de colaborare pe termen lung între mediul academic și mediul de afaceri, astfel
încât mediul academic să devină un partener de cercetare pentru industria de marketing
autohtonă. În urma discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri au rezultat câteva
posibile direcții de cercetare, în special studii atipice, preponderent calitative: evaluarea
nevoii de forță de muncă pentru industria de marketing și comunicare de marketing,
percepția studenților cu privire la perspectivele profesionale în domeniul marketingului,
studii privind imaginea în media și social media a unor companii etc.
Curs de Analiza datelor de marketing, susținut de Violeta Bahaciu, Alina Popa și Daniela
Florescu de la GfK Romania, la invitația prof. univ. dr. Mihai Roșca, pe data de 6 martie
2019.
Cursul de Responsabilitate socială susținut de domnul prof. univ. dr. Alin Stancu în Parcul
Natural Văcărești, 7 martie 2019.
Atelierul Digital Google, pe 11 martie 2019, 13 martie 2019 și 14 martie 2019
Dragoș Smeu, Mădălina Stănescu și Elena Dobre, specialiști în marketing online, au vorbit
studenților despre noutățile din social media.
Sustainable Entrepreneurship – The Future, pe data de 14 martie 2019.
Flaviu (Avi) Cicirean și Cristian Onetiu au vorbit, în cadrul FSDE 2019 – Forumul pentru
Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat, studenților și profesorilor prezenți la eveniment
despre antreprenoriatul sustenabil, într-un viitor semnificativ diferit.
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Seria de cursuri „Brand Building: The art of creating a brand from scratch” susținute de
Flaviu Cicirean pentru studenții Facultății de Marketing și ai altor facultăți din cadrul ASE,
cu participarea a 90 de studenți din șase facultăți ale universității noastre: 26 februarie 2019,
5 martie 2019, 12 martie 2019, 19 martie 2019, 26 martie 2019, 2 aprilie 2019, 9 aprilie 2019.
Curs pe tema marketingului cultural la Galeriile Artmark: la inițiativa prof. univ. dr. Călin
Vegheș, Alin Comșa, managing partner la Institutul de Management al Artei, le-a vorbit
studenților Facultății de Marketing, pe data de 4 aprilie 2019, despre nevoia de artă, piața de
artă și arta de a vinde artă. În dialogul cu studenții au fost lansate o serie de teme de discuție:
Ce e arta și la ce folosește? Hrană pentru suflet? Liberă exprimare? Cultură generală?
Frumosul, binele și adevărul?
Conferința Empowering the Next Generation of Founders, susținută pe data de 15 octombrie
2019 de Marius Ștefan, co-fondator Autonom, Bogdan Micu, fondator Inspectorul Pădurii,.
activist de mediu, și Dan Oros, Head of Marketing, Google România, eveniment organizat
la ASE de Google România, în parteneriat cu Fundația LEADERS.
Cursul susținut în fața celor trei serii de studenți de la anul 2 licență (română, și la anul 2
masterat, la invitația prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu, despre alegerea numelui unui
brand, de Marcela Sărmășan și Andra Guțui, fondatoarele #Namzya – Naming Agency –
prima agenție de naming din România, prezente în topul Forbes 30 sub 30 – ediția 2019: 11
noiembrie 2019 seria A, 12 noiembrie 2019 seriile B și C, 13 noiembrie 2019 la masterat.
Workshop-ul Lead the change. Gânduri la masculin, pentru branduri la feminin, susținut pe
data de 5 decembrie 2019 de specialiștii din divizia de marketing și comunicare din cadrul
companiei L’Oreal.
Evenimentul s-a adresat studenților băieți de la Facultatea de Marketing, lansând o
provocare: desființarea miturilor industriilor percepute ca fiind ale femeilor. Profesioniștii în
devenire au fost invitați să discute despre soluțiile digitale dintr-o industrie considerată ca
aparținând femeilor.
Videoconferința „The 2020 Emergence of Psychotechnology in Marketing”, susținută pe
data de 10 decembrie 2019 de William Ammerman (https://wammerman.com/bio/), autorul
cărții The Invisible Brand, vicepreședinte executiv Digital Media for Engaged Media (part
of Six Sails) și speaker, în această săptămână, la AI Summit în New York. Ammerman a
vorbit studenților despre voice commerce și marketing, audiențele și device-urile vizate prin
aceste abordări și despre cum folosesc companiile aceste tehnologii.
A fost implementată a doua ediție a programului MentorIAA.
MentorIAA este un program ce face parte din proiectul AcademIAA și își propune să ofere
studenților din universitățile partenere mentorat pentru carieră, astfel încât aceștia să obțină
o mai bună înțelegere a domeniului marketingului și comunicării de marketing și răspunsuri
la întrebări și neclarități, să identifice motivația necesară pentru a construi o carieră de succes
și să conștientizeze importanța eticii profesionale, a abilităților de comunicare, a disciplinei
profesionale.
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 REI: 18 evenimente
i. Conferința CFA Ambassadors, 3 Aprilie 2019, Aula Magna din ASE București ce l-a avut
ca speaker pe Ayman Abouhend, CFA – Chief Investment Officer at Advisable Wealth
Engines.
ii. Organizarea unui concurs de idei cu premii în parteneriat cu companii din domeniul
resurselor de petrol și gaze și din energie – ENERGAZ în perioada 15.10.2019 - 25.11.2019.
iii. Evenimentul L’Oreal Talent – Lead the change. Gânduri la masculin, pentru branduri la
feminine, un workshop specializat, organizat în 5 decembrie 2019 în colaborare cu L’Oreal
și destinat demontării stereotipurilor de gen, încurajării creativității și valorificării ideilor
îndrăznețe, toate într-un workshop susținut de specialiștii din divizia de marketing și
comunicare din cadrul companiei L’Oreal.
iv. Conferința „Pilonul 2 de pensii: încotro?” organizată pe 13 decembrie 2019, în Aula Magna
a ASE, în colaborare cu CFA România privind dezbaterea studiului CFA cu privire la viitorul
pensiilor publice, reforma sistemului public de pensii din România, alternativele la sistemul
public de pensii.
v. The Free Market Roadshow 2019 în România, Academia de Studii Economice din București,
Facultatea de Relații Economice Internaționale – 2 aprilie, 2019, Aula Magna.
www.freemarket-rs.com Evenimentul din 2019 a avut ca temă: Europe at a Crossroads –
reinventing freedom 30 years after the wall și invitații din străinătate au fost Gloria Alvarez,
John Chisholm, Frederico Fernandez, Nima Sanandaji.
vi. 13.03.2019 – Ichiro Yuki (Yuki Home, My Business Experience in Bucharest), Organizator
Centrul de Studii Japoneze, ASE, Director lector univ. dr. Raluca Nicolae.
vii. 20.03.2019 – Réussite étudiante. Devenez plus employable. Recrutement et connaissance
pour la motivation de l’apprentissage en vue de la carrière. Présentation sur les possibilités
d'insertion professionnelle réussite grâce à la connaissance des langues étrangères. Invitat:
Cătălina Magui, Head of Human Resources Shared Service Center of Societe Generale
European Business Services (SG EBS). Organizator: prof. univ. dr. Corina Lascu-Cilianu,
Centre de Réussite Universitaire – CRU ASE, prof. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz.
viii. 23.03.2019 – Poésie francophone inédite Khaled ZIANI (APLR) & saveurs francophones et
d’ailleurs & musique et danses traditionnelles. Organizatori: Centre de Réussite
Universitaire CRU ASE – prof. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz, lect. univ. dr. Silviu
Mihăilă. Eveniment organizat în cadrul Dialogului intercultural dintre studenţii români ai
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale şi studenţii Anului Pregătitor de Limba
Română pentru Cetăţenii Străini.
ix. 11.04.2019 – «Junior Commercial» – concurs profesional în limba franceză. Invitaţi:
Mihaela Babuţ, responsabil CRU/ Agenţia Universitară a Francofoniei, Julie RESCOURIO,
Directrice de formations et certifications, Institutul francez din Bucureşti, Cornelia Patricia
Stan, reprezentantă a Société Général European Business Solutions. Organizatori: Centre de
Réussite Universitaire CRU ASE – prof. univ. dr. Corina Cilianu-Lascu, prof. univ. dr.
Ruxandra Constantinescu-Ştefănel, prof. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz. Eveniment
organizat în cadrul Sesiunii ştiinţifice studenţeşti 2019.
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x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.

08.05.2019 – Belles découvertes: Khaled Ziani (APLR) – poésie et expérience estudiantine
en partage. Organizatori: Centre de Réussite Universitaire CRU ASE – prof. univ. dr. MariaAntoaneta Lorentz, lect. univ. dr. Mihai Şerban, lect. univ. dr. Silviu Mihăilă. Eveniment
organizat în cadrul Dialogului intercultural dintre studenţii români ai Facultăţii de Relaţii
Economice Internaţionale şi studenţii Anului Pregătitor de Limba Română pentru Cetăţenii
Străini.
08.05.2019 – Keizuke Mizuno (Director of JETRO, Romania), Romania-Japan Business
Development through JETRO Support, Organizator Centrul de Studii Japoneze, ASE,
Director lector univ. dr. Raluca Nicolae.
10.05.2019 – C’est déjà demain: paroles dégelées. Une après-midi pour booster votre réussite
universitaire en Roumanie. Réseautage pour les étudiants et les alumini de l’APLR: réunion
annuelle des étudiants du programme «Année préparatoire de langue roumaine pour les
citoyens étrangers» avec les alumini de ce programme. Organizatori: Centre de Réussite
Universitaire CRU ASE – prof. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz, conf. univ. dr. Raluca
Şerban, conf. univ. dr. Raluca Hurduzeu, lect. univ. dr. Mihai Şerban, lect. univ. dr. Silviu
Mihăilă, lect. univ. dr. Zina Fedot.
15.05.2019 – Mot-à-monde – Concurs naţional de traduceri, organizat de Institut français de
Roumanie, AUF, OIF, cu colaborarea Villa Noël CEREFREA. Faza locală. Organizatori
REI/DLMCA: conf. univ. dr. Rodica Stanciu-Capotă, asist. univ. dr. Dominic Negrici, conf.
univ. dr. Deliana Vasiliu, Centre de Réussite Universitaire CRU ASE, prof. univ. dr. MariaAntoaneta Lorentz, cu sprijinul conf. univ. dr. Roxana Marinescu. Participanţi: 14 studenţi
REI (LMA, APLR, REI).
06.06.2019 – Masă rotundă de prezentare a unor oportunități de practică și de carieră pentru
studenții REI de la ciclul licență, invitat: Daniela Moroșanu, Unit Manager Metropolitan Life
Asigurări.
05.11.2019 – Devenez plus employable grâce à votre français ! Découvrez les bourses du
gouvernement français, les diplômes de français général (DELF-DALF) et les diplômes de
français professionnel (DFP). Information session on the scholarships offered by the French
Governement and the French language diplomas (DELF/DALF, DFP). Invitaţi: Fréderic
BEAUMONT, Attaché de coopération scientifique et universitaire, Ambassade de France en
Roumanie, Institut français Roumanie; Virgile PROD’HOMME, Directeur des formations
et certifications, Institut français Roumanie; Ruxandra BOITAN – Responsable des
certifications, Institut français de Roumanie. Organizatori: Centre de Réussite Universitaire
CRU ASE – prof. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz, asist. univ. dr. Alexandra Dascălu, în
cooperare cu Institutul Francez din Bucureşti. Eveniment organizat în cadrul ASE
International Knowledge Fair 2019.
08.11.2019 – Language acquisition and employability. Training session on the use of online
tools for improving French language skills. Organizatori: Centre de Réussite Universitaire
CRU ASE – prof. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz, lect. univ. dr. Olivia Rusu. Eveniment
organizat în cadrul ASE International Knowledge Fair 2019.
11.11 - 11.12.2019 – Serie de 6 ateliere pentru prezentarea oportunităților de carieră la
Procter & Gamble România pentru studenții REI de la ciclul licență anul 2 și 3 de studiu.
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xviii.

10.12.2019 - 30 ans de la chute du mur de Berlin. La signification physique et psychologique
des frontières et leur rôle dans le monde d’aujourd’hui. 30 Years After the Fall of Berlin
Wall. The physical and psychological significance of border walls in today's world.
Moderator: prof. univ. dr. Liviu Mureşan – Fundaţia EURISC. Invitaţi: Michael Jaumann –
Head of the DAAD Information Centre in Bucharest şi Fréderic BEAUMONT, Attaché de
coopération scientifique et universitaire, Ambassade de France en Roumanie, Institut
français Roumanie. Organizatori: Centre de Réussite Universitaire CRU ASE, prof. univ. dr.
Maria-Antoaneta Lorentz şi Center of American Studies, lect. univ. dr. Elena Nicolae.

 DRMA: 40 de evenimente
i. 22 ianuarie – Dezbaterea publică a temei „Mecanisme de raportări și decontări pe ținta de
ambalaje conform OUG 74/2018”, inițiat de Coaliția pentru Economie Circulară.
ii. 20 februarie – Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie România-Israel.
iii. 5 februarie – Dezbatere publică asupra Proictului de Ordonanță de Urgență privind
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
inițiată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
iv. 6 februarie – Atelier tematic privind gestiunea la studenți a stresului din sesiune, atelier
asistat de câini utilitari de terapie inițiat de Academia SpEranței în colaborare cu Clubul
Câinilor Utilitari.
v. 11 februarie – Lansarea proiectului care vizează crearea în România a Centrului Român de
Productivitate, responsabil proiect prof. univ. dr. Monica Dudian.
vi. 27 februarie - 7 mai – 12 Workshop-uri din cadrul „BRD Mindcrfat Academy, ediția 3”.
vii. 1 martie – Întâlnirea voluntarilor din ASE la Exercițiul SEISM_ModEx2018, în vederea
înmânării Certificatelor de participare și a analizării aspectelor pozitive și negative în
organizarea acestui exercițiu – inițiator Academia SpEranței.
viii. 4 martie – Conferința de Deschidere a proiectului Sprins IT 2019, SISC.
ix. 4-8 martie „Donarea salvează vieți” – Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale
București.
x. 12 martie eveniment de prezentare a carierelor în cadrul instituțiilor europene – USASE prin
intermediul Senatului Studenților și împreună cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
xi. 12 martie – Conferința „Lansarea Deceniului ONU privind fermele de familie (2019-2028)”
în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
xii. 11-15 martie – Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat și dezbatere publică
pe tema modificării și actualizării Cartei ASE.
xiii. 14 martie – Conferință a Association of Business Service Leaders.
xiv. 21 martie – ECOTUR – Clubul de Turism și Ecologie – organizare workshop pe tema de
antreprenoriat social.
xv. 21 martie – Masă rotundă cu Patronatul Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile.
xvi. 22 martie – Reforma Politicii Agricole Comune – eveniment organizat cu sprijinul
Institutului European din România și înscris în calendarul Președinției Române la Consiliul
Uniunii Europene.
xvii. 23 martie, 30 martie – Desfășurarea cursurilor SISC, parte a proiectului Tap That Job.
xviii. 24 martie – Adunarea Generală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
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25 martie – Inițiativa „România Comunică” organizată în colaborare cu Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale și Institutul Aspen România.
26 martie – Olimpiada interdisciplinară pentru liceeni pe teme economice, ediția I.
3 aprilie – „106 ani de tradiție universitară economică” – Adunarea festivă a comunității
universitare, 6 aprilie 1913 – înființarea prin Decret Regal a Academiei de Înalte Studii
Comerciale și Industriale.
8 aprilie – Cea de-a XI-a ediție a Reuniunii anuale a reprezentanților Ministerului Mediu de
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din rețeau externă „Zilele Diplomației Comerciale”.
11 aprilie – întâlnire de lucru dintre Curtea de Conturi a României și structure de audit public
intern de la nivelul autorităților administrației publice centrale, inițiator Curtea de Conturi a
României.
16 aprilie – Congresul Național pentru gastronomia și vinurile din România, pe baza
Acordului de parteneriat nr. 180/27.03.2019.
15 mai – Eveniment dedicat studenților: Cum să îți realizezi un CV. Față în față cu angajatorul.
18 iunie – Evenimentul „Food INTEL Forum – 2019”, desfășurat în colaborare cu Event Space.
19-21 iunie – „European Organic Congress” în colaborare Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și Asociația Bio România.
12 septembrie – „Ziaristul Român – promotor al Marii Uniri. Sărbătoare a 100 de ani de
jurnalism profesionist în România”, inițiator Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
21 octombrie – Conferință Internațională a Departamentului de Drept în parteneriat cu
Centrul Internațional de Soluționare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca
Mondială.
11 octombrie – întâlnire pe tema „Educația tinerei educații din perspectiva anilor 2040.
Resurse de cercetare, creativitate și inovare”, organizată de AGER, AFER, INCE-AR,
ASAS, România Durabilă, SAMRO, ACPR, ANOSR.
14 noiembrie – Bucharest Food Summit, în colaborare cu Event Space.
13 noiembrie – „De ce sa învățăm blockchain” în colaborare cu Asociația INACO – Inițiativă
pentru Competitivitate.
20 noiembrie – în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0222 „Echitate social și egalitate de
șanse pentru studenții ASE”.
21 noiembrie Gala Excelenței în ASE & „Ziua Economistului”.
27 noiembrie – „Buget și fiscalitate 2020: Dinspre politici publice spre economia reală”,
inițiator curs de guvernare în parteneriat cu Am Cham România.
3 decembrie – reuniune „Model economic românesc în UE, România orizont 2040”, inițiat
de Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale ASPES.
4 decembrie – eveniment „Serviciul de Informații Externe: între realitate și mit într-un
serviciu de informații”.
5 decembrie – Workshop dedicat dezvoltării personale și profesionale a studenților,
USEASE împreună cu reprezentanții Cameron.
12 decembrie – „Workshop Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”.
10 decembrie – Prezentarea stagiilor de practică P&G, activitate ce are ca scop dezvoltarea
personală și profesională a studențiilor, USASE și reprezentanți P&G.
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Anexa 18

Consiliu Consultativ al Academiei de Studii Economice din București
Membri

Compania

Cristina Roșu

A&S International 2000

Andreia Stanciu

ACCA

Florin Pogonaru

Asociația Oamenilor de Afaceri din România

Dan George Ștefan

Autonom Rent-a-Car

Leonardo Badea

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Sergiu Manea

BCR

Mugur Isărescu

BNR

Florin Georgescu

BNR

Ciprian Mihăilescu

Camera Auditorilor Financiari din România

Radu Timiș

Cris-Tim Grup

Mihai Busuioc

Curtea de Conturi

Mohammad Murad

Federația Patronală a Turismului Românesc

Anca Vlad

Fildas-Catena Grup

Mirela Nemțanu

HOSPICE Casa Speranței

Lucian Albu

Institutul de Prognoză Economică

Alexandru Bolog

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

Gheorghe Zaman

Institutul Național de Prognoză

Șerban Toader

KPMG România

Andreea Dana Stănescu

London Stock Exchange

Ion Antonescu

Marshall Garden

Mariana Gheorghe

OMV Petrom

Sorin Mândruțescu

Oracle România

Daniel Tudorache

Primăria Sectorului 1

Ionuț Simion

PWC

Radu Merica

RER Recuperare Ecologică și Reciclare

Bogdan Alexandru Drăgoi

SIF Banat-Crișana

Cătălin Codreanu

Spitalul de Reumatologie „Dr. Ion Stoia”

Ion Sterian

SSSNTGN Transgaz SA
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Program operațional 2019

Îndeplinirea indicatorilor asumați în programul operațional pentru mandatul 2016-2020
IP 1 Îmbunătăţirea calităţii procesului educațional şi orientarea către cerinţele pieţei muncii
Nr.
crt.
1.1

Indicatori de
performanță

2016-2020
Valoare propusă

Activități

Perioada

Responsabil

2016

2017

2018

2019

Stadiu

Licență

Licență

Licență

Licență Îndeplinit

15.470

15.856

15.569

16.098

Masterat

Masterat

Masterat

Masterat

5.756

5.761

5.913

5.811

Doctorat
564 + 421
prelungire

Doctorat
525 + 447
prelungire

Doctorat
514 + 413
prelungire

Doctorat
545 + 391
prelungire

Total
22.211

Total
22.589

Total
22.409

Total
22.845

69,72%

64,77%

61,49%

67,76% Îndeplinit

Numărul studenților (IP 1.1)

1.1.1 Studenţi înscrişi la
programele de studii

1.1.2 Ponderea studenţilor
care îşi continuă
studiile în aceeaşi
instituţie

În conformitate
- Promovarea ASE
cu evoluţia la
pentru atragerea de candidați
nivel naţional
(licență, masterat, doctorat);
şi/sau regional
- Organizarea concursurilor
din învăţământul
de admitere la studiile
superior economic universitare de licenţă,
(statistica oficială masterat şi doctorat;
a INS)
- Creșterea calității activității
didactice în vederea sporirii
gradului de satisfacție
a studenților și a diminuării
gradului de abandon.
55% din totalul
- Promovarea programelor de
absolvenților
masterat în rândul
programelor
studenților anului III licență
de licență
pentru continuarea studiilor
în ASE;
- Promovarea programelor de
masterat în rândul
partenerilor din mediul
privat, în vederea asigurării
formării profesionale
continue a angajaţilor
acestora prin programele de
masterat ofertate de ASE.

Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Roxana Sârbu,
2019
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu,
decani,
prodecani
responsabili
cu activitatea
didactică.

Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Roxana Sârbu,
2019
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu,
decani,
prodecani
responsabili
cu activitatea
didactică.
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Nr.
crt.
1.2

1.3

Indicatori de
performanță

2016-2020
Valoare propusă

Gradul de satisfacție a Min 50%
studenţilor privind
programele de studii
(IP 1.2)

Rata de absolvire a
programelor de studii
(IP 1.3)

60%

Activități
- Anchetă în rândul studenților
referitoare la gradul de
satisfacție privind procesul
educațional din ASE;
- Promovarea şi aplicarea
conceptului de învăţământ
centrat pe student, în rândul
cadrelor didactice.
- Actualizarea informațiilor
oferite la curs și seminar;
- Extinderea programului de
consultații de către cadrele
didactice;
- Promovarea, în rândul
studenţilor, a conceptului de
învăţare activă;
- Adoptarea, de către cadrele
didactice, a unor metode de
predare corespunzătoare,
adaptate la fondul de
cunoaştere iniţială al
studenţilor, astfel încât să fie
asigurată transmiterea
cunoştinţelor necesare
însuşirii competenţelor
prevăzute în fişele de
disciplină;
- Actualizarea și corelarea
planurilor de învățământ cu
cerințele de pe piața forței de
muncă.

Perioada

Responsabil

Noiembrie Prof. univ. dr.
2019
Ion Smeureanu
Permanent decani,
prodecani
responsabili
cu activitatea
didactică.
Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Roxana Sârbu,
2019
decani,
prodecani
responsabili
cu activitatea
didactică,
cadre didactice.
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2016

2017

2018

2019

Stadiu

72%

88%

89,3%

88,6%

Îndeplinit

65,97%
76,44%
77,96%
77,68% Îndeplinit
studii
studii
studii
studii
universitare universitare universitare universitare
licență
licență
licență
licență

87,66%
88,49%
87,07%
89,48%
studii
studii
studii
studii
universitare universitare universitare universitare
masterat
masterat
masterat
masterat

Nr.
crt.

Indicatori de
performanță

2016-2020
Valoare propusă

Activități

1.4
Inserția pe piața muncii (IP 1.4)
1.4.1 Platforma e-alumni:
50% dintre
- Actualizarea periodică a
comunitatea virtuală a absolvenții
conținutului platformei;
absolvenţilor
fiecărui an înscriși - Întâlniri periodice cu
pe platformă
membrii ALUMNI.
1.4.2 Consolidarea
programelor de
masterat profesionale
realizate în parteneriat
cu mediul economicosocial

Min. 6

Perioada

Responsabil

Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Dorel Paraschiv,
2019
decani,
prodecani.

- Invitarea unor specialişti din
Începând Prof. univ. dr.
cadrul organizaţiilor
cu ianuarie Dorel Paraschiv,
partenere, în vederea
2019
Prof. univ. dr.
transmiterii informaţiilor
Roxana Sârbu,
de actualitate din mediul
economico-social,
decani,
corespunzător domeniului din
prodecani
care face parte programul;
responsabili
- Continuarea desfășurării
cu mediul
programelor de masterat
de afaceri studenți.
realizate în parteneriat
cu mediul de afaceri;
- Permanenta adaptare a fișelor
disciplinelor în urma
consultărilor cu reprezentanții
Consiliului Consultativ.
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2016

2017

2018

100% din
absolvenți
înscriși pe
platformă

100% din
absolvenți
înscriși pe
platformă

100% din
absolvenți
înscriși pe
platformă

7

8

10

2019

Stadiu

100% din Îndeplinit
absolvenți
înscriși pe
platformă

9

Îndeplinit

Nr.
crt.

Indicatori de
performanță

1.4.3 Anchetă la nivelul
absolvenţilor privind
statutul pe piaţa muncii

2016-2020
Valoare propusă

Activități

Perioada

Responsabil

Efectuarea unei anchete prin Decembrie Prof. univ. dr.
intermediul COCC (Centrul de
2019
Dorel Paraschiv,
Orientare și Consiliere în
Prof. univ. dr.
Carieră), în rândul absolvenţilor
Roxana Sârbu,
ASE, care să urmărească
aspectele referitoare la statutul
Director COCC
acestora pe piaţa muncii,
Conf. univ. dr.
percepţia privind relevanţa
Camelia
programului absolvit pentru
Stăiculescu,
domeniul în care activează,
gradul în care competenţele
decani,
însuşite în urma promovării
prodecani
disciplinelor din planul de
responsabili
învăţământ concordă cu cele
cu mediul de
solicitate de piaţa forţei de
afaceri, studenți.
muncă.
1.5
Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine
1.5.1 Consolidarea
Min. 6
a) Organizarea a minim
Ianuarie - Prof. univ. dr.
programelor de studii
6 programe de studii
decembrie Marius Profiroiu,
de masterat şi doctorat
de masterat;
2019
Prof. univ. dr.
cu predare în limbi
b) Invitarea unor cadre
Mihai Roman,
străine
didactice și specialişti
Prof. univ. dr.
din străinătate, în vederea
Roxana Sârbu,
transmiterii informaţiilor de
actualitate pentru domeniul
decani.
din care face parte
programul;
c) Curs Etică și metodologia
cercetării.
O anchetă
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2016

2017

2018

2019

Stadiu

2

1

1

1

Îndeplinit

3

15

15

14

Îndeplinit

Nr.
crt.

Indicatori de
performanță

1.5.2 Consolidarea
programelor de studii
de licență cu predare în
limbi străine

2016-2020
Valoare propusă

a) Organizarea a minim
6 programe de studii de
licență;
b) Invitarea unor cadre
didactice și specialişti
din străinătate, în vederea
transmiterii informaţiilor de
actualitate pentru domeniul
din care face parte
programul.
1.6
Evaluarea externă a calității procesului educațional
1.6.1 Evaluarea externă a
Prima clasă
Menţinerea în prima clasă din
programelor de studii în din domeniul
domeniul ştiinţelor economice
vederea ierarhizării
ştiinţelor
a tuturor programelor.
acestora conform
economice
reglementărilor
MENCȘ
1.6.2 Acreditarea/Certificare
Asigurarea suportului necesar
a periodică a
evaluării
domeniilor
de
programelor de studii
masterat de către echipele
de către ARACIS
ARACIS pe parcursul vizitei
pe teren.

1.6.3 Certificarea periodică
instituțională de către
ARACIS

Min. 6

Activități

Menținerea
gradului de
încredere ridicat

Perioada

Responsabil

2016

Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Marius Profiroiu,
2019
Prof. univ. dr.
Roxana Sârbu,

2017

2018

2019

Stadiu

10

10

10

Îndeplinit

100%

Îndeplinit

decani.

Ianuarie - Rector, prorectori,
decembrie decani, prodecani,
2019
directori
de departament.

100%

100%

100%

Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Roxana Sârbu,
2019
decani, prodecani,
Biroul
Managementul
Calității și Control
Intern Managerial.
Ianuarie - Rector, prorectori,
decembrie decani, prodecani,
2019
directori de
departament.

1 licență

5

5
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Îndeplinit

Îndeplinit

Nr.
crt.
1.7

Indicatori de
performanță

2016-2020
Valoare propusă

Activități

Perioada

Responsabil

2016

2017

2018

2019

Stadiu

1

1

1

1

Îndeplinit

Campus virtual

1.7.1 Integrarea de noi
1 funcţionalitate
funcţionalităţi pe baza
platformelor utilizate
de cadrele didactice din
ASE
1.7.2 Actualizarea
Extindere
metodologiei pentru
platformă online
implementarea
la toate
sistemului blended
programele de
learning
studii
1.8
Modernizarea Bibliotecii
1.8.1 Achiziție fond carte,
1 procedură de
publicații
achiziţie

1.8.2 Asigurarea numărului
de locuri în bibliotecă

10% din numărul
de studenți

- Actualizare SIMUR pentru
editare Registru matricol.

- Elaborarea materialelor
didactice in format digital.
- Încărcarea materialelor
didactice online.

- Stabilirea necesităţilor de
publicatii şi realizarea
procedurilor de achiziţie.

- Evaluarea necesarului
de locuri în bibliotecă
şi suplimentarea lor.

Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Ion Smeureanu,
2019 decani,
echipa SIMUR,
Direcția TIC.
Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Ion Smeureanu,
2019
decani,
prodecani,
Direcția TIC.

actualizată actualizată actualizată actualizată Îndeplinit

Ianuarie - Prof. univ. dr.
6
decembrie Dalina Dumitrescu,
2019
Prof. univ. dr.
Mihai Roman,
decani, prodecani
responsabili cu
cercetarea ştiinţifică.
10% din
Ianuarie - Prof. univ. dr.
decembrie Dalina Dumitrescu. asigurarea
numărului
2019

7

5

10% din
10% din
asigurarea asigurarea
numărului numărului
de locuri în de locuri în de locuri în
bibliotecă
bibliotecă bibliotecă

1.8.3 Completarea şi
Suplimentare cu
dezvoltarea fondului
5% a fondului de
curent de publicaţii
carte
românesc şi străin,
inclusiv accesul online

- Evaluarea fondului curent
Ianuarie de publicaţii şi a
decembrie
necesităţilor de publicaţii;
2019
- Completarea fondului de
publicaţii pe baza solicitărilor
venite din partea facultăților.
*recalculat faţă de +11,22% (valoarea menţionată în Raportul rectorului din anul 2017)

376

Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu
decani, prodecani
responsabili
cu cercetarea
ştiinţifică.

+5,8%

+8,9%*

+3,9%

11

Îndeplinit

10% din
Îndeplinit
asigurarea
numărului
de locuri în
bibliotecă

+4,4%

Îndeplinit

IP 2 Consolidarea excelenţei în cercetare ştiinţifică şi inovare
Nr.
crt.

Indicatori
de performanță

2016-2020
Valoare propusă

Activități

Perioada

Responsabil

2.1 Clasificarea universității
Menţinerea
2.1.1
Publicare de articole ISI (Web Ianuarie - Prof. univ. dr.
universităţii pe
of Science) din zona galbenă şi decembrie Marius Profiroiu,
prima poziţie în roşie, cu factor de impact sau
2019
Prof. univ. dr.
domeniul ştiinţelor de articole indexate BDI.
Dalina Dumitrescu,
economice şi
Publicare de cărţi în edituri de
decani, prodecani,
administrarea
prestigiu.
directori de
Evaluarea externă
afacerilor
departamente.
periodică, conform
Articole
publicate
în
reviste
ISI
(Web
of
Science)
reglementărilor în vigoare
Studii publicate în volumele conferinţelor internaţionale indexate ISI (Web of Science)
şi/sau organizate de societăţi profesionale internaţionale
Cărţi publicate în edituri internaţionale
Cărţi publicate în Editura ASE
Cărţi publicate în edituri naţionale altele decât Editura ASE
2.2 Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare
2.2.1 Sesiuni de dezbatere şi
În conformitate cu - Organizarea de sesiuni de În funcţie de Prof. univ. dr.
consultanţă pentru scrierea numărul de lansări dezbatere pentru depistarea calendarul
Dalina Dumitrescu,
de proiecte la fiecare
de proiecte de
oportunităților de aplicare competiţiilor Director CSUD,
competiţie lansată în
către autoritatea
pentru proiecte de
directori Şcoli
programele naţionale de
naţională
cercetare;
Doctorale, decani,
cercetare
competentă în
- Organizarea de seminarii
prodecani responsabili
domeniul
pentru consilierea echipelor
cu cercetarea
cercetării
de cercetare în vederea
ştiinţifică, directori
elaborării de proiecte.
centre de cercetare.
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2016

2017

2018

2019

Total

89
102

265
211

343
134

364
213

Îndeplinit
Îndeplinit

16
91
69

22
78
26

56
72
53

48
42
18

Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit

4

8

6

15

Îndeplinit

Nr.
crt.

2016-2020

Indicatori
de performanță

Valoare propusă
Activități
2.2.2 Actualizarea permanentă a O actualizare pe
- Organizarea de sesiuni de
site-ului ASE şi UMC, cu an, în conformitate dezbatere;
anunţuri privind
cu numărul de
- Organizarea de seminarii
competiţiile de proiecte
lansări de proiecte
de consultanţă pentru
de cercetare lansate
de către autoritatea elaborarea de proiecte;
naţională
- Actualizarea site-urilor
competentă
ASE, ale facultăților
în domeniul
și departamentelor.
cercetării

2.3 Intensitatea cercetării ştiinţifice
2.3.1 Serie working paper pentru 1 serie de working - Publicarea articolelor
activitatea de cercetare
paper
aferente Sesiunii Ştiinţifice
studenţească
studenţeşti;
- Publicarea articolelor
din seminariile ştiinţifice
ale Şcolilor Doctorale.

2.3.2 Promovarea revistelor
editate de ASE şi a
manifestărilor ştiinţifice de
prestigiu/de tradiţie
desfăşurate în ASE

1 indexare a unei
reviste editate de
ASE sau a unei
conferinţe
desfăşurate
în ASE

- Activităţi de editare
şi gestiune a revistelor
şi conferinţelor.

Perioada
În funcţie
de calendarul
competiţiilor
lunar

Responsabil
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Prof. univ. dr.
Ion Smeureanu,
Director CSUD,
Director DMC,
directori Şcoli
Doctorale, decani,
prodecani responsabili
cu cercetarea
ştiinţifică, directori
centre de cercetare.

Ianuarie decembrie
2019

Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Director CSUD,
directori Şcoli
Doctorale, decani,
prodecani responsabili
cu cercetarea
ştiinţifică, directori
centre de cercetare.
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Prof. univ. dr.
Marius Profiroiu,
decani, prodecani
responsabili cu
cercetarea ştiinţifică.

Ianuarie decembrie
2019

378

2016

2017

2018

2019

Total

24

29

26

33

Îndeplinit

3

4

4

4

Îndeplinit

8

11

12

1

Îndeplinit

Nr.
crt.

Indicatori
de performanță

2.3.3 Conferinţe internaţionale
organizate

2.3.4 Participări la conferințe
internaționale de prestigiu

2016-2020
Valoare propusă
Activități
Min. 11
- Desfășurarea de activităţi
(una pe facultate) specifice de organizare a
conferinţelor internaționale.

Perioada
Ianuarie decembrie
2019

Indicator propus - Promovarea conferinţelor
150
internaţionale de prestigiu
prin finantarea a min. 150
de participări la conferințe
internaionale.

Ianuarie decembrie
2019

2.4 Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor
2.4.1 Conferinţe, seminarii,
Min. 11
- Organizarea de conferinţe,
ateliere de lucru dedicate (una pe facultate)
seminarii ştiinţifice
tinerilor cercetători
la nivelul facultăţilor.
în scopul partajării
şi dezvoltării cunoaşterii

Ianuarie decembrie
2019

Responsabil
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
decani, prodecani
responsabili cu
cercetarea ştiinţifică.
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Director CSUD,
directori Şcoli
Doctorale, decani,
prodecani responsabili
cu cercetarea ştiinţifică,
directori centre de
cercetare.

379

2017

2018

2019

Total

19

19

26

23

Îndeplinit

102

160

178

229

Îndeplinit

12
73

6
132

13
97

11
86

Îndeplinit
Îndeplinit

Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Director CSUD,
directori Şcoli
Doctorale, decani,
prodecani responsabili
cu cercetarea ştiinţifică,
directori centre
de cercetare.

Evenimente dedicate tinerilor cercetători în scopul partajării şi dezvoltării cunoaşterii
Seminarii ştiinţifice periodice

2016

Nr.
crt.

Indicatori
de performanță

2.4.2 Studenți de la masterat
și doctorat implicați
în echipe mixte
de cercetare
intersdisciplinară
aplicativă

2016-2020
Valoare propusă
Activități
20
- Realizarea de echipe mixte
de cercetare aplicativă şi
interdisciplinară prin
creșterea numărului de
studenți doctoranzi incluși
în echipele de cercetare;
- Arondarea doctoranzilor
la centrele de cercetare.

2.5 Premierea rezultatelor cercetării
2.5.1 Premii anuale pentru cele
22
mai bune articole publicate
în reviste/publicații ISI
(Web of Science) din
străinătate cu impact
în ierarhizarea naţională şi
internaţională a universităţii
2.5.2 Premii de excelenţă pentru
11 licență
cercetarea studenţească
11 masterat

Perioada
Ianuarie decembrie
2019

Responsabil
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Director CSUD,
directori Şcoli
Doctorale, decani,
prodecani responsabili
cu cercetarea
ştiinţifică, directori
centre de cercetare.

- Premierea autorilor pentru
performanţa în cercetare
prin publicarea articolelor
ISI (Web of Science) la
reviste editate în străinătate.

Ianuarie decembrie
2019

Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,

- Premierea autorilor pentru
performanţa în cercetare.

Ianuarie decembrie
2019

2016

2017

2018

2019

Total

181

413

218

46

Îndeplinit

24

34

56

186

Îndeplinit

11

11

11

11

Îndeplinit

11

11

11

11

Îndeplinit

decani.

380

Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
prodecani responsabili
cu cercetarea ştiinţifică.

Nr.
crt.

Indicatori
de performanță

2.5.3 Valoare premii de
excelenţă pentru articole
publicate în reviste ISI
(Web of Science) în
străinătate cu scor relativ
de influenţă > 0.25

2016-2020
Valoare propusă
Activități
1000 euro/articol - Activităţi de organizare
şi gestionare a premierii.
pentru articolele
ISI (Web of
Science) din zona
gri din reviste
editate in
străinătate

Perioada
Ianuarie decembrie
2019

1500 euro/articol
pentru articolele
ISI (Web of
Science) din zona
galbenă și roșie
editate în
străinătate

381

Responsabil
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu.

2016

2017

2018

2019

Total

1000 euro/ Îndeplinit
articol
pentru
publicare
în reviste
cu
0,25<SRI<
1;
1500
1500
1500
euro/
euro/
euro/
articol
articol
articol
pentru
pentru
pentru
publicare publicare publicare
în reviste în reviste
în reviste
cu
cu
cu SRI>1;
SRI>1 SRI>1
750 euro/
articol
pentru
publicare
în reviste
Scopus din
zona S1;
500 euro/
articol
pentru
publicare
în reviste
Scopus din
zona S2;
200/euro/a
rticol
pentru
articole
scrise cu
coautori
din
străinătate;

1000 1000
euro/ euro/
articol articol
pentru
publicare
în reviste
cu 0,25<
SRI<1

1000
euro/
articol
pentru
publicare
în reviste
cu 0,25<
SRI<1

Nr.
crt.

Indicatori
de performanță

2016-2020

Valoare propusă
Activități
2.6 Managementul inovării şi cunoștințelor
2.6.1 Sistem de management al
1 sistem
- Activităţi de management
inovării şi cunoştinţelor în
al inovării şi cunoştinţelor
domeniul cercetării
în domeniul cercetării
ştiinţifice
ştiinţifice.
2.6.2 Parteneriate încheiate
1 parteneriat
- Activităţi de cooperare
cu Academia Română,
şi colaborare, acorduri
institutele naţionale
instituţionale cu alte
de cercetare şi staţiunile
universităţi pentru crearea
de cercetări în vederea
de echipe mixte de
participării la proiecte
cercetare.
de cercetare naționale
și internațional
2.6.3 Actualizarea de proceduri/ 1 set de proceduri/ - Activităţi de reglementare a
regulamente interne
regulamente
cercetării ştiinţifice în
îmbunătăţite/revizuite în
cadrul ASE.
domeniul cercetării
2.6.4 Actualizarea/adaptarea
modulului pentru
perfecţionarea raportării
rezultatelor cercetării în
conformitate cu cerințele
unităților din subordinea și
coordonarea ministerului
de resort pentru finanțarea
învățământului superior,
respectiv cu cerințele
pentru evaluarea internă
a cadrelor didactice

1 modul
- Activităţi de management
actualizat/adaptat
al raportării rezultatelor
în cadrul
cercetării.
sistemului
informatic al ASE

Perioada

Responsabil

Perioada
mandatului

Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu.

Ianuarie decembrie
2019

Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
Directorul CSUD,
directori Şcoli
Doctorale,
directori centre de
cercetare.
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
Directorul CSUD,
directori Şcoli
Doctorale.
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu.

Ianuarie decembrie
2019

Perioada
mandatului

382

2016

2017

2018

2019

Total

1

1

2

4

5

2

Îndeplinit

1

4

4

4

Îndeplinit

1

1

1

Îndeplinit

Îndeplinit

IP 3 Recunoaşterea, valorizarea şi dezvoltarea capitalului uman
Nr.
Indicatori de performanță
crt.

2016-2020

Valoare
Activități
Perioada
Responsabil
propusă
3.1 Gradul de satisfacție a personalului universității
3.1.1 Studiu cu privire la satisfacţia Creşterea ratei - Anchetă privind
Ianuarie - decembrie Prof. univ. dr.
angajaţilor Academiei de de răspuns şi a satisfacţia angajaţilor
2019
Vasile Răileanu,
Studii
Economice
din gradului de
ASE.
Prof. univ. dr.
Bucureşti (atât cadre didactice, satisfacţie a
Roxana Sârbu,
cât și personal administrativ), angajaţilor
Director General
valorificarea și integrarea ASE cu 5%
Administrativ.
rezultatelor acestuia
3.2 Facilități pentru personalul universității
3.2.1 Parteneriate încheiate pentru
Min. 1
- Încheierea de
Ianuarie - decembrie Prof. univ. dr.
crearea de facilități din
parteneriat
parteneriate cu
2019
Vasile Răileanu,
partea băncilor/unităților
organizațiile economice
Prof. univ. dr.
medicale pentru cadrele
pentru crearea de
Dorel Paraschiv.
didactice, personalul
facilități pentru cadrele
administrativ și studenți
didactice, personalul
administrativ și studenți.
3.2.2 Protocoale cu universități din
Min. 2
- Actualizarea
Ianuarie - decembrie Prof. univ. dr.
țară, pentru efectuarea unor
protocoalelor încheiate
2019
Dorel Paraschiv.
schimburi de locuri de
cu universități din țară,
cazare, la munte și la mare,
pentru efectuarea unor
pentru angajații Academiei
schimburi de locuri de
de Studii Economice din
cazare, la munte și la
București.
mare, pentru angajații
Academiei de Studii
Economice din
București.

383

2016

2017

+59% +7,9%
+8,05% -1,22%

2018

2019

Total

-0,9% -25,08% Îndeplinit
-0,4%

+3,07% Îndeplinit

1

1

1

1

Îndeplinit

1

2

2

2

Îndeplinit

IP 4 Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale
Nr.
Indicatori de
crt.
performanță
Valoare propusă
4.1
Internaționalizarea universității
4.1.1 Participări la evenimente
Min. 10 participari
organizate în cadrul
rețelelor/asociațiilor
profesionale și a
diverselor instituții
internaționale
4.1.2 Afilieri la noi rețele
Min. 2 afilieri
universitare/asociații
profesionale internaționale

4.1.3 Acorduri de colaborare
încheiate cu universități
din străinătate

Min. 10 acorduri

4.1.4 Participări în diferite
consorții și alianțe pentru
accesarea unor programe
cu finanțare europeană și
internațională (Orizont
2020, programe ale Băncii
Mondiale, Programul
Operațional Capital
Uman, ERASMUS+ etc.)
4.1.5 Participări la târguri
internaționale de
prezentare a ofertei
educaționale a universității
noastre

Min. 5 participări

Min. 5 participari

2016-2020
Activități

Perioada

Responsabil

2016

2017

2018

2019

TOTAL

- Participări la
evenimente.

Ianuarie decembrie 2019

Prof. dr,
Marius Profiroiu,
decani, prodecani,
directori de
departamente.

23

57

159

80

Îndeplinit

- Identificarea şi afilierea
la noi reţele
universitare/asociaţii
profesionale
internaţionale.
- Încheierea de acorduri
de colaborare cu
universităţi din
străinătate.
- Participare în diferite
consorţii pentru
accesarea unor
programe cu finanţare
europeană şi
internaţională.

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Marius Profiroiu,

2

2

3

2

Îndeplinit

23

53

40

27

Îndeplinit

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Marius Profiroiu,
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu,
decani,
prodecani.

12

12

5

5

Îndeplinit

- Participări la târguri
internaționale de
prezentare a ofertei
educaționale a
universității noastre.

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Marius Profiroiu,
decani,
prodecani.

8

6

7

9

Îndeplinit

Ianuarie decembrie 2019

384

decani,
prodecani.
Prof. univ. dr.
Marius Profiroiu,
decani, prodecani.

2016-2020
Nr.
Indicatori de
crt.
performanță
Valoare propusă
Activități
Perioada
4.1.6 Studenți străini care vin să În conformitate cu - Atragerea studenţilor
Ianuarie studieze în Academia de media națională din
străini la programele de decembrie 2019
Studii Economice din
învătământul
studii cu predare în
București, atât din ţările
superior economic
limbi străine.
UE, cât şi din alte ţări
4.2
Mobilitatea internațională a cadrelor didactice și de cercetare și a studenților
4.2.1 Cadre didactice și de
În conformitate cu
Ianuarie - Promovarea şi
cercetare beneficiare de
media naţională din
decembrie 2019
diseminarea
mobilități internaționale învăţământul superior oportunităţilor de
economic
mobilităţi internaţionale
pentru cadre didactice şi
de cercetare.
4.2.2 Studenți beneficiari de
În conformitate cu
- Promovarea şi
Ianuarie mobilități internaționale media naţională
diseminarea
decembrie 2019
oportunităţilor de
mobilităţi internaţionale
pentru studenți.

2016

2017

2018

2019

TOTAL

684

729

751

784

Îndeplinit

Prof. univ. dr.
Marius Profiroiu,
decani,
prodecani.

204

259

392

504

Îndeplinit

Prof. univ. dr.
Marius Profiroiu.

272

404

422

492

Îndeplinit

Responsabil
Prof. univ. dr.
Marius Profiroiu
decani,
prodecani.

IP 5 Creșterea implicării studenţilor în managementul universităţii și îmbunătățirea condițiilor sociale ale acestora
2016-2020
Nr.
Indicatori de
crt.
performanță
Valoare propusă
Activități
Perioada
5.1.1 Participarea studenților la 2 studenţi, din care unul
Ianuarie procesul managerial al
cu drept de vot
decembrie 2019
universității.
Studenţi membri în CA
5.1.2 Întâlniri consultative cu
Min. 2 întâlniri/an
- Organizarea de
Ianuarie studenţii
întâlniri consultative
decembrie 2019
cu studenţii.

385

Responsabil
Rector,
prorectori.

Rector,
prorectori.

2016

2017

2018

2019

Total

2

2

2

2

Îndeplinit

2

2

2

2

Îndeplinit

Nr.
Indicatori de
crt.
performanță
Valoare propusă
5.2
Îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale studenţilor
5.2.3 Locuri de voluntariat
Min. 30 locuri

5.3
Acţiuni ale studenţilor
5.3.1 Şcoli de Vară

5.3.2

Evenimente ale
studenţilor susţinute de
către ASE

5.4
Burse
5.4.1
Burse acordate din venituri
proprii
5.5
Practică şi internship
5.5.1 Locuri de practică şi
internship oferite de ASE

Min. 3 Școli de Vară

Min. 11

Min. 30 burse

Min. 1000

2016-2020
Activități

Perioada

Responsabil

2016

2017

2018

2019

Total

- Oferirea a 30 de
locuri unde studenții
ASE pot efectua
activități de voluntariat
în cadrul ASE.

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv.

30

30

30

60

Îndeplinit

Organizarea Școlilor
de Vară.

Ianuarie decembrie 2019

3

4

8

11

Îndeplinit

- Susţinerea şi oferirea
de suport
în organizarea
evenimentelor iniţiate
de către studenţii
ASE.

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
decani,
prodecani.
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
decani,
prodecani.

48

83

57

50

Îndeplinit

- Oferirea a 30 de
burse din venituri
proprii studenților
ASE.

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv.

50

39

40

70

Îndeplinit

- Semnarea de
parteneriate prin care
să se asigure cel puțin
1000 de locuri de
practică și internship.

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
decani, prodecani
responsabili cu
relația cu mediul
economic și social,
Director Direcție
Relații cu Mediul
Economico-Social.

1672

2224

2102

2273

Îndeplinit
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Nr.
Indicatori de
crt.
performanță
5.5.2 Parteneriatelor noi
încheiate pentru practică
şi internship

Valoare propusă
Min. 12

5.6
Consiliere şi orientare în carieră
5.6.1 Număr de specialiști care
Min. 15 specialiști
participă la consilierea și
orientarea în carieră a
studenților și elevilor

5.6.2 Activităţi de consiliere a
studenților

Min. 750 de studenți

2016-2020
Activități
Perioada
- Semnarea de noi
Ianuarie parteneriate pentru
decembrie 2019
practică şi internship.

- Participarea
specialiştilor,
cadrelor didactice
și reprezentanților
mediului de afaceri la
procesul de consiliere
şi orientare în carieră.
- Organizarea
activităţilor
de consiliere
a studenților.

Responsabil
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
decani, prodecani
responsabili cu
relatia cu mediul
economic și social,
Director Direcție
Relații cu Mediul
Economico-Social.

2016

2017

2018

2019

Total

47

65

63

100

Îndeplinit

Ianuarie decembrie 2019

Director Centrul
de Consiliere
şi Orientare
în Carieră.

23

25

24

24

Îndeplinit

Ianuarie decembrie 2019

Director Centrul
de Consiliere
şi Orientare
în Carieră.

1626

3122

4397

1344

Îndeplinit

2016

2017

2018

2019

Total

52

100

73

96

Îndeplinit

IP 6 Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu mediul economico-social
Nr.
crt.

Indicatori de
performanță

Valoare propusă

6.1
Noi afilieri instituţionale
6.1.1 Participări la evenimente
Min. 22 evenimente
organizate în cadrul reţelelor/
asociaţiilor profesionale şi a
diverselor instituţii

2016-2020
Activități
- Participări la
evenimente organizate
în cadrul reţelelor/
asociaţiilor profesionale
şi a diverselor instituţii.

Perioada
Ianuarie decembrie 2019
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Responsabil
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
decani, prodecani.

Nr.
crt.

Indicatori de
performanță

6.1.2 Afilieri la noi
reţele/asociaţii profesionale
6.1.3 Consilii Consultative ale
facultăţilor

Valoare propusă
Min. 2 afilieri

Min. 24

6.2
Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social
6.2.1 Parteneriate cu mediul de
Min. 22 parteneriate
afaceri şi social

6.2.2 Evenimente organizate cu
mediul de afaceri şi social

6.2.3 Întâlniri ale Consiliului
Consultativ ASE

Min. 33 evenimente

Min. 2 intalniri

2016-2020
Activități
Perioada
- Afilieri la noi
Ianuarie reţele/asociaţii
decembrie 2019
profesionale.
- Consolidarea relațiilor
Ianuarie cu Consiliile
decembrie 2019
Consultative la nivelul
facultăţilor prin
organizarea a minim 2
întâlniri pe an pentru
fiecare facultate.
- Încheierea de noi
parteneriate cu mediul
de afaceri și social
dezvoltate la nivelul
facultăţii sau
prelungirea
acordurilor existente.

Ianuarie decembrie 2019

- Organizarea unor
evenimente care să
contribuie la creșterea
angajabilității
studenților.

Ianuarie decembrie 2019

- Participări la
întâlnirile Consiliului
Consultativ.

Ianuarie decembrie 2019
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2016

2017

2018

2019

Total

3

3

3

7

Îndeplinit

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
decani,
prodecani
responsabili
cu relația cu mediul
economic și social.

12

24

24

26

Îndeplinit

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
decani, prodecani
responsabili cu
relația cu mediul
economic și social,
Director Direcție
Relații cu Mediul
Economico-Social.
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
decani,
prodecani,
Director Direcție
Relații cu Mediul
Economico-Social.
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv.

32

85

46

108

Îndeplinit

118

105

132

172

Îndeplinit

2

2

3

2

Îndeplinit

Responsabil
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv.

Nr.
Indicatori de
crt.
performanță
Valoare propusă
6.3
Universitate antreprenorială
6.3.1 Surse de finanţare nou
Min. 2 surse
atrase
6.3.3 Publicaţii realizate pentru
mediul de afaceri

Min. 2

6.3.4 Iniţiative de afaceri
susţinute de către ASE
în Incubatorul de afaceri

Min. 5 initiative

2016-2020
Activități
- Identificarea și
utilizarea de surse de
finanțare nou atrase
- Elaborarea împreună
cu mediul de afaceri și
publicarea unor studii
asupra unor domenii
de interes comun.
- Sprijinirea inițiativelor
antreprenoriale ale
studenților prin
asigurarea spațiilor
necesare activităților
desfășurate de aceștia.

Perioada

Responsabil

2016

2017

2018

2019

Total

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv.

3

2

2

4

Îndeplinit

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu..

3

6

7

9

Îndeplinit

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv.

4

5

5

4

Îndeplinit

2016

2017

2018

2019

Total

1

2

3

5

Îndeplinit

4

2

5

2

Îndeplinit

IP 7 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii și îmbunătăţirea capacităţii de finanțare a universității
2016-2020
Nr.
Indicatori de
crt.
performanță
Valoare propusă
Activități
Perioada
Responsabil
7.1
Realizarea de noi spaţii de învăţământ şi cazare
7.1.1 Noi spaţii de învăţământ
2
- Darea în funcțiune
Ianuarie - decembrie Prof. univ. dr.
realizate sau modernizate
a Centrului de
2017
Ion Smeureanu,
perfecționare
Director General
de la Predeal.
Administrativ.
7.1.2 Modernizare spaţii de
Min. 1
- Executarea de lucrări de Iunie - septembrie Prof. univ. dr.
cazare studenţeşti
modernizarea în
2019
Ion Smeureanu,
căminele studențești pe
Prof. univ. dr.
perioada vacanței de
Dorel Paraschiv,
vară.
Director General
Administrativ,
Serviciul TehnicInvestiţii.
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Nr.
Indicatori de
crt.
performanță
7.1.3 Modernizare spaţii de
cazare pentru odihna

2016-2020
Valoare propusă
Min. 1

Activități

Perioada
Responsabil
Ianuarie- decembrie Prof. univ. dr.
2019
Ion Smeureanu,
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
Director General
Administrativ,
Serviciul TehnicInvestiţii.

7.2
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
7.2.1 Calculatoare achiziţionate Medie anuală 200 - Efectuarea procedurilor Ianuarie - decembrie Prof. univ. dr.
de achiziție publică
2019
Ion Smeureanu,
hardware;
directori
- Efectuarea procedurilor
departamente DICE
de achiziții licențe
și DIG,
software;
Direcția TIC.
- Dezvoltarea
infrastructurii de rețea.
7.2.2 Aplicaţii informatice
1
- Actualizare software
Ianuarie - decembrie Prof. univ. dr.
suport pentru activitatea
pentru pagina personală
2019
Ion Smeureanu.
didactică
student.
şi administrativă
7.2.3 Ponderea finanţării din
3% din fondurile - Atragerea de fonduri
Ianuarie - decembrie Prof. univ. dr.
cercetare
proprii
suplimentare pentru
2019
Vasile Răileanu,
cerecetare.
Prof. univ. dr.
Dalina Dumitrescu.
7.2.4 Ponderea finanţării
1% din fondurile - Încheierea de contracte Ianuarie - decembrie Prof. univ. dr.
din sponsorizare şi donaţii
proprii
de sponsorizare
2019
Dorel Paraschiv,
și donații.
Prof. univ. dr.
Vasile Răileanu,
decani, prodecani.
*incluzând POC și Orizont 2020
**incluzând și fondurile primite prin Fundația ASE

390

2016

2017

2018

2019

Total

1

1

2

2

Îndeplinit

343

383

80

150

Îndeplinit

1

1

1

1

Îndeplinit

+56,25
%,

4,17%* 4,07%* 5,15% Îndeplinit

+42,52 1,78%* 1,25%* 1,08% Îndeplinit
%
*
*

IP 8 Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității universităţii

Nr.
crt.
8.1

2016-2020
Indicatori de performanță

Valoare
propusă

Activități

2016

2017

2018

2019

Total

Perioada

Responsabil

Permanent

Rector,
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu.

2

2

2

2

Îndeplinit

Ianuarie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Ion Smeureanu,
decani,
prodecani.

20

20

20

20

Îndeplinit

Noiembrie decembrie 2019

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu.
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu.
Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu.

1

1

1

2

Îndeplinit

43

26

26

67

Îndeplinit

14

15

15

15

Îndeplinit

1

10

10

10

Îndeplinit

Comunicare şi PR

8.1.2 Buletin de informare

1 buletin
informativ pe
lună

- Publicarea lunară a
Buletinului informativ
al Consiliului de
Administrație.
8.1.3 Creşterea gradului de utilizare a 10 noi înscriși în - Creare de conturi noi
rețelelor de socializare și
rețelele
de utilizatori;
profesionale (ResearchGate,
profesionale
- Interogări / notificări
Linkedin etc.)
/socializare
schimburi periodice
de informații.
8.2
Promovarea programelor de studii
8.2.1 Campanii Caravana ASE
Min. 2 (toamnă - Organizarea
și primăvara)
Caravanei ASE.

8.2.2 Parteneriate cu liceele

Min. 25

- Încheiere sau
actualizare de
parteneriate cu licee.

Ianuarie decembrie 2019

8.2.3 Acţiuni de tip schimb de
experienţă cu cadrele didactice
din licee

Min. 5

- Organizarea acţiunilor
de schimb de
experienţă cu cadrele
didactice din licee.

Ianuarie decembrie 2019

8.2.3 Acțiuni de tip Ziua Porților
Deschise

10 acțiuni
(2 acțiuni/zi în
Săptămâna
Porților
Deschise)
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Nr.
crt.

2016-2020
Indicatori de performanță

Valoare
propusă

Activități

Perioada

Min. 5

- Organizarea acţiunilor
culturale.

Ianuarie decembrie 2019

Min. 10

- Organizarea
expoziţiilor, meselor
rotunde pe teme
culturale.
-

2016

2017

2018

2019

Total

8

9

10

9

Îndeplinit

8

10

10

18

Îndeplinit

-

-

1

-

Îndeplinit

9

11

6

11

Îndeplinit

Responsabil

8.3

Promovare prin eveniment
8.3.1 Acţiuni culturale la care ASE
este co-organizator

8.3.2 Expoziţii, mese rotunde pe teme
culturale organizate de către ASE

8.3.3 Crearea imnului ASE

8.3.4 Participări la târguri de profil

1

Min. 3

- Participarea la târguri
de profil.

Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu.
Ianuarie Prof. univ. dr.
decembrie 2019 Dorel Paraschiv,
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu.
Perioadă mandat Prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv,
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu.
Ianuarie Prof. univ. dr.
decembrie 2019 Dorel Paraschiv,
Prof. univ. dr.
Florina Mohanu.

392

IP 9 Promovarea unui management performant, participativ și transparent
Nr.
Indicatori de performanță
crt.
9.1
Management participativ
9.1.1 Actualizarea Regulamentului
de funcţionare a Consiliului
de Administraţie

9.1.2 Consultări cu membrii
comunităţii A.S.E.
9.2
Management strategic
9.2.1 Înfiinţarea Compartimentului
de analize economico-financiare
pentru suport decizional
9.2.2 Consolidarea Compartimentului
de analize economico-financiare
pentru suport decizional
9.3
Debirocratizare
9.3.1 Operaţionalizarea Biroului Unic

9.3.2 Simplificarea procedurilor
adminstrative

Valoare
propusă
1

2

1

Activităţi

2016-2020
Perioada

Demararea procedurilor
Ianuarie legale privind
decembrie 2016
actualizarea
Regulamentului de
funcţionare a Consiliului
de Administraţie
Organizarea de întâlniri Ianuarie decembrie
cu membrii
2019

2016

2017

2018

2019

Total

Membrii
Consiliului
de Administraţie

1

-

-

-

Îndeplinit

Rector, prorectori,
Director General
Administrativ

2

3

22

22

Îndeplinit

1

-

-

-

Îndeplinit

1

1

1

Îndeplinit

1

-

-

-

Îndeplinit

4

8

5

5

Îndeplinit

Responsabil

Realizarea de analize
economico-financiare
de către compartimentul
de profil

Ianuarie decembrie 2019

Șef Birou
Prof. univ. dr.
Eduard Mădălin
Dinu

Măsuri privind
debirocratizarea
managementului
administrativ.
Min 2 proceduri Identificarea şi
implementarea unei
proceduri administrative
simplificate

Ianuarie decembrie 2019

Rector,
prorectori,
Director General
Administrativ
Rector,
prorectori,
Director General
Administrativ,
Decani,
Secretar General

1

Ianuarie decembrie 2019
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