
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

SENATUL UNIVERSITAR 

Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro 

 

 

 

Hotărârea nr.8/27.01.2021 

  cu privire la aprobarea 

Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din 
Academia de Studii Economice din București, aferent anului 2020 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.09/20.01.2021 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a 
propunerii de aprobare a Raportului anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de 
Studii Economice din București 2020; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de organizare și funcționare 
a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din 
Academia de Studii Economice din București, aferent anului 2020, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexă la HS nr. 8/27.01.2021 

 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE ANUAL AL CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ DIN ACADEMIA 
DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

2020 
 

Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). Informarea, orientarea şi 
consilierea potenţialilor studenţi ai 
ASE, elevi din învăţământul 
preuniversitar; 

 

Toţi elevii care solicită 
informaţii despre 
traseele educaţionale 
oferite de ASE - 
informaţi, orientaţi, 
consiliaţi. 

8311 persoane consiliate în anul 2020 după cum urmează: 
  
I. 5257 de studenți, elevi, absolvenți, candidați, angajatori, 
cadre didactice, părinți consiliați / informați / testaţi 
individual, la nivelul CCOC, după cum urmează: 
 Studenți licență: 1030 de persoane; 
 Studenți master și doctorat: 1016 de persoane; 
 Elevi de liceu, candidați potențiali: 371 de persoane; 
 Alți candidați potențiali la admitere: 299 de persoane; 
 Studenţi consiliaţi în proiecte (ROSE şi POCU): 381 de 
persoane; 
 Angajați ASE: 1 persoană; 
 Cadre didactice: 22 de persoane; 
 Părinți: 42 de persoane; 
 Angajatori: 2 persoane; 
 Testaţi psihologic: 2093 de persoane. 
 
II. 484 de elevi informați/consiliați în grup în cadrul a 10 
acțiuni, după cum urmează: 
 
 
 

 
 100% 
elevi consiliaţi 
 
 700% - 
persoane 
consiliate 
individual (5257 
de persoane faţă 
de 750 
previzionate); 
 
 209% 
sesiuni de 
consiliere de 
grup/workshp-uri 
organizate (92 
de evenimente 
faţă de 44 
previzionate); 
 
 

2). Consiliere individuală şi de grup; Minim o şedinţă de 
grup / lună organizată 
de CCOC; 
Minim 10 şedinţe 
individuale / 
lună/fiecare angajat al 
centrului cu normă 
întreagă (pentru 
angajaţii cu norma 
parţială aceste 
activităţi se vor 
organiza proporţional 
cu procentul alocat). 
Minim 750 de studenți 
consiliați anual).
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3). Informarea şi consilierea 
studenţilor cu privire la traseele 
educaţionale oferite de ASE şi 
colaborarea cu mediul de afaceri, 
facilitarea comunicării şi colaborării 
cu alte departamente din cadrul 
ASE pentru o mai bună adaptare la 
mediul universitar şi creşterea 
perspectivelor ulterioare de 
angajare.  

Minim o şedinţă de 
grup / lună şi 5 şedinţe 
individuale / 
lună/fiecare angajat al 
centrului cu normă 
întreagă (pentru 
angajaţii cu normă 
parţială aceste 
activităţi se vor 
organiza proporţional 
cu procentul alocat).

Acțiuni organizate la nivelul ASE/CCOC/DPPD:  
 27.02.2020 – întâlnire cu elevii de la Liceul Bilingv 
"Miquel de Cervantes" în cadrul căreia au avut loc mai multe 
acţiuni: susţinerea unui curs deschis de economie, prezentarea 
ofertei educaţionale a ASE, testarea şi evaluarea intereselor 
elevilor prezenţi, (33 de participanţi);  
 22.05.2020 – webinar online cu elevii de la Consiliul 
Elevilor Vrancea cu tematica alegerii şi admiterii la facultate, 
acţiune organizată în parteneriat cu Uniunea Studenţilor din 
Academia de Studii Economice din Bucureşti (35 de 
participanţi);  
 29.10.2020 - sesiune de consiliere educaţională online, 
cu elevii Colegiului Național "Ion Creangă“ din Bucureşti, acţiune 
organizată în parteneriat cu Facultatea de Drept din Academia 
de Studii Economice din Bucureşti (44 de participanţi). 
 
Acțiuni organizate la nivelul liceelor:  
 În luna februarie 2020, reprezentanții CCOC și ai DPPD, 
în cadrul inspecțiilor realizate pentru acordarea gradelor 
didactice profesorilor din învățământul preuniversitar, au 
prezentat oferta educațională a ASE elevilor de la Liceul 
Tehnologic "Nicolae Oncescu", Ianca, jud. Brăila şi de la Colegiul 
Tehnic "Edmond Nicolau", Brăila, jud. Brăila (140 de 
participanţi); 
 Octombrie – decembrie 2020 – a avut loc campania de 
promovare a ofertei educaţionale a ASE, prin  sesiuni de 
consiliere educaţională online, cu elevi din licee din localități cu 
mai puțin de 10.000 de locuitori, la: Liceul Tehnologic „Liviu 
Rebreanu” Mozăceni, județul Argeş; Liceul Tehnologic „Victor 
Slăvescu” Rucăr, județul Argeş; Liceul Tehnologic „Nicolaie 
Titulescu”, Însurăţei, jud. Brăila; Liceul Tehnologic „Nicolae 
Oncescu”, Ianca, județul Brăila; Liceul Tehnologic „Carsium”, 
Hârşova, județul Constanţa, Decembrie 2020, în cadrul 
proiectului „ASE Team! Incluziune si echitate pentru studenţii 
ASE”, CNFIS-FDI-2020-2080, (232 de participanţi). 
 

 462% 
persoane 
consiliate în 
activităţi de grup 
(3054 persoane 
faţă de 660 
previzionate – 
15 persoane x44 
de evenimente); 
 
 150% 
reprezentanți ai 
angajatorilor 
implicați în 
activități de 
orientare și 
consiliere în 
carieră (3 
persoane 
implicate faţă de 
2 previzionate); 
 
 2400% 
studenţi ai ASE 
implicați în 
activitățile de 
informare și 
orientare a 
colegilor (120 
persoane 
implicate faţă de 
5 previzionate) 
 
 

 

4). Informarea studenţilor cu privire 
la târguri de job-uri şi evenimente 
profesionale similare (conferinţe, 
workshop-uri etc.). Organizarea 
unui workshop / semestru cu invitaţi 
specialişti şi experţi din zona 
profesională, prezentări de 
companii. 

Minim un eveniment 
organizat la interval de 
2 luni; 
Minim 15 participanţi/ 
eveniment; 
Minim 2 reprezentanți 
ai angajatorilor 
implicați în activități de 
orientare și consiliere 
în carieră; 
Minim 5 studenți ai 
ASE implicați în 
activități de informare 
și orientare a colegilor.

5). Ghidarea şi susţinerea 
studenţilor pentru elaborarea 
portofoliului profesional: CV, 
scrisoare de intenţie, scrisoare de 
mulţumire etc. Prezentarea 
interviurilor de angajare – puncte 
cheie, limbaj verbal şi non-verbal 
etc. Prezentare de companii.

1 workshop / 
semestru; 
Minim 15 
participanţi/eveniment. 
 

6). Desfășurarea de activităţi de 
dezvoltare personală (pentru o mai 
bună autocunoaştere, gestionarea 
stresului, scăderea anxietăţii etc.) –

Minim o şedinţă de 
grup / lună şi 10 
şedinţe individuale / 
lună/fiecare angajat al 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizare de minimum două 
întâlniri  individuale lunare şi 
minimum o întâlnire semestrială de 
grup şi jocuri de rol în cadrul 
acestora. 

centrului cu normă 
întreagă (Pentru 
angajații cu normă 
parţială aceste 
activităţi se vor 
organiza proporţional 
cu procentul alocat). 
 

III. 2570 de studenți consiliați/ informați/ formați în grup, de 
către reprezentanții CCOC/ DPPD/ facultăților ASE/ 
angajatorilor, după cum urmează: 
 
1062 de studenţi implicaţi în acţiuni de consiliere de grup, 
work-shop-uri desfășurate în parteneriat – CCOC - facultăți 
ASE: 
 16.01.2020 - sesiune de consiliere de grup cu tema 
"Succesul în sesiune și managementul stresului", (3 
participanți); 
 15.01.2020  - sesiune de consiliere de grup cu tema 
"Succesul în sesiune și managementul stresului" , (4 
participanți); 
 23.01.2020 – sesiune de consiliere de grup cu tema 
“Managementul emoţiilor”, (15 participanţi); 
 26.02.2020 – eveniment de carieră cu participarea 
profesorilor economişti, organizat în parteneriat cu 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (22 de 
participanţi); 
 27.02.2020 – sesiune de consiliere de grup cu tema 
“Managementul stresului”, (15 participanţi); 
 Martie 2020 – 3 sesiuni de consiliere online de grup, 
organizate în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune (81 de participanţi); 
 8.04.2020 – sesiune de consiliere online de grup cu 
tema "Izolarea si căile de depăşire ale anxietăţii", (102 
participanţi); 
 Aprilie 2020 – sesiune de consiliere online de grup, 
organizate în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, cu tema "Succesul în sesiune" (14 participanţi); 
 20.05.2020 – sesiune de consiliere de grup online tema 
"Provocările evaluării online" , (95 de participanți); 
 Octombrie – Decembrie 2020 - programul de selecţie şi 
distribuţie a studenţilor la stagii de practică de specialitate în 
cadrul proiectului „ASE Team! Incluziune şi echitate pentru 
studenţii ASE”, CNFIS-FDI-2020-0280, (71 de participanţi); 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04.11.2020 – sesiune de informare cu privire la 
beneficiile activități de consiliere și orientare în carieră la 
Facultatea de Bussines şi Turism, (120 de participanţi); 
 10 – 20.11.2020 – program "Big Brother", (570 de 
participanţi din care: 120 de studenţi din anii mai mari care s-au 
întâlnit online cu 450 de studenţi ai anului I); 
 14.10.2020 – sesiune de consiliere online de grup, 
organizate în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, cu tema "Gestiunea emoţiilor" (12 participanţi); 
 19 şi 25.11.2020 - sesiune de consiliere online de grup, 
organizate în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, cu tema "Reuşita în procesul de învăţare" (12 
participanţi); 
 17.12.2020 - workshop-ul cu tema “Managementul 
timpului”, organizat alături de Societatea Antreprenorială 
Studențească, (21 de participanţi). 
 
72 de studenţi implicaţi în workshop-uri desfășurate în 
parteneriat CCOC / facultăţi ASE - angajatori: 
 09.01.2020 - workshop de carieră cu tema "Modalități de 
finanțare a start-up-urilor", organizat în cadrul Facultăţii de 
Management, cu participarea dlui. Andrei Duta, Broker 
Consultant TCI Strategic Advisory Board, Chairman His Little 
Ones Inc., Founder, Austin, S.U.A. (21 de participanţi); 
 9.12.2020 - eveniment de carieră, la care au participat 
d-na. Ana Havriciuc, Head of Sales Financial Markets, BRD 
Groupe Societe Generale si dl. George Bogdan Stana, Senior 
Consultant Transfer Pricing, (51 de participanţi). 
 
104 studenţi implicaţi în acţiuni / şedințe de consiliere de 
grup desfășurate în parteneriat – CCOC - organizații 
studențești: 
 Martie 2020 – sprijin acordat Asociaţiei Studenţilor în 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune (ASCIG) în realizarea 
unei analize referitoare la desfășurarea activităților didactice în 
mediul online; 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30.04.2020 - sesiune de consiliere online de grup cu 
studenţii asociaţiei Microsoft Student Partners în parteneriat cu 
reprezentanțiii Facultății de Cibernetică și Informatică 
Economică cu tema "Lucrul în echipă şi depăşirea conflictelor", 
(20 de participanţi); 
 29.10.2020 - workshop-ul online “Explorare și 
dezvoltare personală”, organizat împreună cu Asociaţia 
Studenţilor la Economie Agroalimentară şi a Mediului (ASEAM), 
(44 de participanţi); 
 03.12.2020 - sesiunea de consiliere de grup, cu tema 
„Îndrăznește să te cunoști!", organizată împreună cu Asociaţia 
Studenţilor la Economie Agroalimentară şi a Mediului (ASEAM), 
(40 de participanţi). 
 
115 studenţi implicaţi în cursuri derulate la nivelul CCOC: 
 6-9.10.2020 - cursul Managementul proiectelor destinat 
studenţilor din asociaţiile studenţeşti, la Centrul de perfecționare 
„Ion Ghe. Roșca” din Predeal, în cadrul proiectului „ASE Team! 
Incluziune şi echitate pentru studenţii ASE”, CNFIS-FDI-2020-
0280, (20 de participanţi); 
 30.10.2020 - sesiune online a cursului de dezvoltare 
personală, cu următoarele tematici: „Inteligență și competențe 
socio-emoționale” şi „Managementul timpului”, în cadrul 
proiectului „ASE Team! Incluziune şi echitate pentru studenţii 
ASE”, CNFIS-FDI-2020-0280, (14 participanţi); 
 10.11.2020 - sesiune online a cursului de dezvoltare 
personală, cu tema „Gândire critică”, în cadrul proiectului „ASE 
Team! Incluziune şi echitate pentru studenţii ASE”, CNFIS-FDI-
2020-0280, (32 de participanţi); 
 20.11.2020 - sesiune online a cursului de dezvoltare 
personală, cu următoarele tematici: „Inteligență și competențe 
socio-emoționale” şi „Comunicare”, în cadrul proiectului „ASE 
Team! Incluziune şi echitate pentru studenţii ASE”, CNFIS-FDI-
2020-0280, (10 participanţi); 
 08.12.2020 - sesiune online a cursului de dezvoltare 
personală, cu următoarele tematici: „Managementul stresului” şi 
„Managementul timpului”, în cadrul proiectului „ASE Team! 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluziune şi echitate pentru studenţii ASE”, CNFIS-FDI-2020-
0280, (39 de participanţi). 
 
1217 studenţi implicaţi în acţiuni / şedințe de consiliere de 
grup desfășurate în proiecte cu implicarea specialiştilor 
CCOC/DPPD: 
 
Proiecte ROSE: 
ROSE FABIZ 
 04.03.2020 – sesiune de consiliere de grup cu tema 
"Autocunoaştere", (30 de participanţi); 
ROSE REI 
 14.05.2020 - workshop-uri de carieră online cu tema 
"Pregătirea pentru angajare", (6 participanţi); 
 21.05.2020 - workshop-uri de carieră online cu tema 
"Pregătirea pentru angajare", (5 participanţi); 
ROSE BT 
 11.03.2020 - sesiunea de consiliere profesională cu 
tema "Brandul personal - cartea mea de vizită în fața 
angajatorulu", (11 participanţi); 
 27.05.2020 - sesiune platforma online.ase.ro, coaching 
de grup cu tema  „Sesiunea trece, rezultatele rămân. Repere în 
abordarea examelor susținute online”, (54 de participanţi); 
 28.05.2020- sesiune platforma online.ase.ro, consiliere 
de grup cu tema „Provocările educației online. De la abilitățile 
umane, la competențele digitale”, (54 de participanţi); 
 3.06.2020- sesiune online de consiliere de grup cu tema 
„Provocările educației online. De la abilitățile umane, la 
competențele digitale”, (2 participanți); 
 22.06.2020 - sesiune online de consiliere de grup cu 
tema „De la evitare eșec către experimentare succes-repere 
cheie în conturarea interviului de angajare“, (6 participanţi); 
 17.06.2020 - sesiune online de consiliere de grup cu 
tema „Tu îți setezi prioritățile. Noi îți oferim suport în 
implementarea lor”, (5 participanți); 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22.06.2020 - sesiune online de consiliere de grup cu 
tema „De la evitare eșec, către experimentare succes-repere 
cheie în conturarea interviului de angajare”, (6 participanți); 
 09.07.2020 - sesiune online, coaching de grup cu 
tema „Găsește puterea să treci peste eșec”, (9 participanți); 
 16.07.2020 - sesiune platforma online.ase.ro, consiliere 
de grup cu tema "Etica unui leader de succes“; 
 17.07.2020- sesiune platforma online.ase.ro, coaching 
de grup cu tema „Cum putem să ne antrenăm mintea”; 
 23.07.2020 - sesiune platforma online.ase.ro, consiliere 
de grup cu tema "Managementul timpului“; 
 24.07.2020 -  sesiune platforma online.ase.ro, coaching 
de grup cu tema „Strategii de coping în gestionarea stresului”; 
 29.07.2020 - sesiune platforma online.ase.ro, coaching 
de grup cu tema „Modalităţi concrete de gestionare a 
conflictului”; 
 30.07.2020 – sesiune platforma online.ase.ro, 
consiliere de grup cu tema „Strategii de evitare a junk food-ului 
motivaţional”; 
 19.10.2020 – sesiune de informare studenți, cu privire 
la beneficiile activității de consiliere și orientare în carieră, (77 
participanţi); 
 27.10.2020 – sesiune de informare studenți, cu privire 
la beneficiile activității de consiliere și orientare în carieră, (42 
participanţi); 
 4.11.2020 – sesiune de informare studenți, cu privire 
la beneficiile activității de consiliere și orientare în carieră, (90 
participanţi); 
 15.12.2020 - sesiune online de consiliere de grup cu 
tema "Be SMART, timpul tău e ACUM“, (7 participanţi); 
 16.12.2020 - sesiune platforma online.ase.ro, coaching 
de grup cu tema tema „Managementul stresului”,  (1 participant);
ROSE EAM 
 25.11.2020 – sesiune online de consiliere de carieră, 
(10 participanţi); 
 26.11.2020 – sesiune online de consiliere de carieră, (9 
participanţi); 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27.11.2020 – sesiune online de consiliere de grup cu 
tema " Explorare și dezvoltare personală ", (12 participanţi); 
 04.12.2020 – sesiune online de consiliere de grup cu 
tema "Metode de învăţare", (11 participanţi); 
 07.12.2020 – sesiune online de consiliere de carieră, 
(10 participanţi); 
 09.12.2020 – sesiune online de consiliere de carieră, 
(10 participanţi); 
 11.12.2020 – sesiune online de consiliere de grup cu 
tema "Autocunoaştere", (14 participanţi);  
 18.12.2020 – sesiune online de consiliere de grup cu 
tema " Metode de învățare și influențarea rezultatelor academice 
", (6 participanţi); 
ROSE MAN 
 16.12.2020 – sesiune online de consiliere de grup cu 
tema "Autocunoaştere", (5 participanţi); 
ROSE AMP 
 16.12.2020 – sesiune online de consiliere de grup cu 
tema "Managementul timpului", (24 de participanţi); 
ROSE FABBV 
 12.02.2020 – sesiune de consiliere de grup cu tema 
"Managementul stresului şi managementul emoţiilor“, (15 
participanţi); 
 13.04.2020 - consiliere de grup online, tema " Succesul 
în sesiune și managementul stresului", (54 de participanți); 
 15.04.2020 - consiliere de grup online, tema 
" Managementul stresului și al timpului", (63 de  participanți);   
 27.04.2020 – consiliere de grup online, dezvoltare 
personală, tema " Imaginea de sine și stima de sine- premise 
pentru succes“, (79 de participanţi); 
 28.04.2020 – consiliere de grup online, pregătire pentru 
carieră, tema "Pregătirea pentru angajare", (82 de participanţi); 
 22.05.2020 - consiliere de grup online, dezvoltare 
personală, tema "Evitarea şi rezolvarea conflictelor", (87 de 
participanţi); 
 29.05.2020 - consiliere de grup online, dezvoltare 
personală, tema "Comunicarea asertivă", (82 de participanţi);
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICII CĂTRE 
BENEFICIARI 
 
 
 
 

 29.06.2020 – consiliere de grup online, dezvoltare 
personală, tema "Managementul emoțiilor și inteligența 
emoțională“, (82 de participanţi); 
 03.11.2020 – consiliere de grup online,  pregătire pentru 
carieră, tema "Brokerajul în asigurări – oportunități de angajare 
și stagii de practică“, (85 de participanţi); 
 17.11.2020 – consiliere de grup online, dezvoltare 
personală, tema "Managementul stresului. Student în timpul 
pandemiei“, (92 de participanţi); 
ROSE MK 
 29.07.2020- sesiune online de consiliere de grup cu 
tema " Valorile și interesele voastre profesionale ", (5 
participanţi); 
 21.08.2020- sesiune online de consiliere de grup cu 
tema " Motivație și carieră ", (5 participanţi); 
 25.09.2020- sesiune online de consiliere de grup cu 
tema " Aspiraţii și aşteptări în carieră ", (5 participanţi); 
ROSE ETA 
 09.04.2020 – sesiune online de consiliere de grup cu 
tema " Dificultățile învățării în mediul on-line“, (5 participanţi); 
 27.05.2020 – sesiune online de consiliere cu tema 
"Managementul stresului“, (2 participanţi); 
 26.11.2020 - atelierul de dezvoltare de competențe 
socio-emoționale cu tema "Autocunoașterea și inteligența 
emoțională“, (7 participanţi); 
 10.12.2020 - atelierul de dezvoltare de competențe 
socio-emoționale cu tema "Provocările comunicării online în 
activitatea academică“, (4 participanţi); 
ROSE CIG  
 15 decembrie 2020 sesiune online de consiliere de grup 
cu tema “Maximizează-ți șansele de success în sesiune!” (7 
participanți); 
ROSE CSIE 
 25.02.2020 - sesiune de consiliere cu tema 
"Autocunoaştere“, (3 participanţi); 
 29.05.2020 - sesiune online de consiliere cu tema 
"Managementul timpului“, (8 participanţi);
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 15.06.2020 - sesiune online de consiliere cu tema 
"Managementul stresului“, (4 participanţi); 
 02.07.2020 - sesiune online de consiliere cu tema 
"Managementul carierei“, (6 participanţi); 
 27.11.2020 - sesiune de consiliere cu tema 
"Autocunoaştere“, (9 participanţi); 
 
POCU 380/6/13/125015 „Dezvoltarea abilităților antreprenoriale 
pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor 
economice” 
 17.06.2020 – sesiune de consiliere şi orientare 
profesională online de grup, cu tema  „Managementul carierei 
universitare”, (40 de participanţi); 
 15.07.2020 – atelier de dezvoltare personală online de 
grup, cu tema „Gândire critică”, (39 de participanţi). 
 

 
 
 
RESURSE UMANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESURSE UMANE 
 
 

Organizare concurs de angajare / 
numire personal ASE pentru 
ocuparea posturilor din 
organigrama CCOC – în limita 
resurselor disponibile; 
 

Minim 6 
psihologi/consilieri 
vocaţionali, cu normă 
întreagă angajați; 
Minim 15 cadre 
didactice cu expertiză 
în domeniul 
psihopedagogic şi/sau 
în domeniul de 
specializare al 
studenţilor şi 
absolvenţilor consiliaţi. 

În prezent structura de personal a CCOC este: 
 1 director - cadru didactic coordonator, numit director al 
CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de 
administrație și aprobat de către Senatul Academiei de Studii 
Economice din București - cu normă parțială (remunerată cu un 
spor salarial); 
 6 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie 
educațională, consiliere școlară și vocațională / consilieri de 
carieră cu normă întreagă; 
Obs.! 
 În anul 2020 implicarea cadrelor didactice cu specializare în 
domeniul psihopedagogic de la nivelul Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic şi a cadrelor didactice cu 
expertiză în domeniul de specializare al studenților și 
absolvenților de la nivelul facultăţilor ASE a fost limitată de 
situaţia generată de pandemia cu virusul SarsCov 2 şi de 
desfăşurarea activităţilor didactice în regim de telemuncă; 
 Pe parcursul anului 2020, la nivelul CCOC a fost organizat 
un concurs în urma căruia au fost angajaţi 3 psihologi; 
 Un psiholog se află în concediu de creștere și îngrijire copil.

100% îndeplinit  
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESURSE UMANE 
 
 
 

Participarea la cursuri de formare 
profesională continuă / conferințe 
tematice / întâlniri cu specialiști etc. 

Minim 2: stagii de 
formare profesională 
continuă urmată de 
personalul CCOC / 
conferințe tematice / 
întâlniri cu specialiști 
etc. 

Personalul CCOC a participat pe durata anului 2020 la 
următoarele conferinţe/stagii de formare: 
 d-ra. psiholog dr. Raluca Livinţi la Conferința "Big Data 
in Psychological Assessment Multiplier", în data de 6.02.2020, 
organizată de Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației (Universitatea din Bucureşti), în cadrul proiectului 
ERASMUS 2017-1DE01-KA203-003569; 
 d-ra. psiholog dr. Raluca Livinţi la Conferinţa online 
organizată de Asociaţia de Psihologie Industrială şi 
Organizațională (APIO) și Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației (Universitatea Transilvania din Brașov), în 
perioada  27-29 noiembrie 2020, cu lucrarea "Career 
Expatriation/Migration: Investigating the Role of Career 
Adaptability and Political Hopelessness in a Social Cognitive 
Career Theory Framework"; 
 d-na. psiholog dr. Adriana Păunescu la Conferința 
online națională de psihoterapie experiențială și dezvoltare 
personală unificatoare organizată de  Societatea de 
Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER) în 
colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei - Laboratorul de Cercetare şi 
Formare în Psihoterapie Experienţial Umanistă Unificatoare, 
Evaluare Clinică şi Dezvoltare Personală (LPEU), în perioada 11 
– 13 decembrie 2020, cu lucrarea „Conexiuni virtuale în 
psihoterapie și dezvoltare personală. Restructurare și 
autotransformare”; 
 începând cu luna octombrie 2020 d-nele. psihologi 
Adriana Păunescu şi Laura Georgiana Pîrvuleţ sunt înscrise la 
programul de Master didactic din cadrul Facultăţii de Economie 
Teoretică şi Aplicată din Academia de Studii Economice din 
Bucureşti. 

225 îndeplinit % 
(5 stagii de 

formare 
profesională 

continuă urmată 
de personalul 

CCOC / 
conferințe 
tematice / 
întâlniri cu 

specialiști etc.) 

Cooptarea reprezentanților 
angajatorilor - specialiști din 
departamentele de resurse umane 

Minim 2 reprezentanți 
ai angajatorilor 
implicați în activități de 

În anul 2020 au fost cooptați, în activitățile de consiliere a carierei 
studenților ASE reprezentanții următorilor angajatori:  Chairman 
His Little Ones Inc., Founder, Austin, S.U.A., BRD Groupe 
Societe Generale, Transfer Pricing, ASIG Management.

200 % (4 
reprezentanți ai 

angajatorilor 
implicați în 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
ale agenților economici, parteneri ai 
ASE; 

orientare și consiliere 
în carieră. 

activități de 
orientare și 
consiliere în 

carieră) 
Selecția, instruirea și implicarea 
unor studenți voluntari în activitățile 
CCOC. 
 

Minim 5 studenți ai 
ASE implicați în 
activitățile și proiectele 
CCOC. 

Studenții voluntari au activat la nivelul CCOC, în anul 2020, 
astfel: 
 120 de studenţi din anii mai mari (anul III licenţă şi 
master), înscriși la Programul de pregătire psihopedagogică, au 
fost selectați, instruți și implicați în programul „Big brother”, de 
informare și consiliere a studenților anului I; 
 2 studenți voluntari au fost selectați, instruți și implicați 
în campania de promovare a ofertei educaționale a ASE în licee 
din localități mai mici de 10.000 de locuitori. 

 
2440% (122 de 
studenţi ai ASE 

implicați în 
activitățile și 
proiectele 
CCOC) 

 
PROMOVARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOVARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea şi distribuirea de 
materiale informative despre 
serviciile oferite de CCOC  

Minim 10 afişe de 
promovare a activităţii 
CCOC;  
2 modele  flyere. 

În anul 2020 au fost desfăşurate următoarele acţiuni de 
promovare la nivelul CCOC: 
 Au fost realizate afișe pentru fiecare dintre sesiunile de 
consiliere / workshop-urile tematice realizate și distribuite la 
nivelul ASE; 
 Contribuţii la realizarea Ghidul studentului 2020 – 2021 
realizat de Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice 
din București (USASE) şi la distribuţia acestuia; 
 Contribuţii la realizarea Ghidul bobocului ASCIG 2020 – 
2021 realizat de Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune (ASCIG); 
 27.05.2020 - Participarea la întâlnirea semestrială 
online a conducerii cu studenții ASE; 
 30.09.2020 – Participarea la festivităţile online de 
deschidere ale anului universitar în vederea promovării 
activităţilor şi serviciilor oferite de CCOC. 

100% 

Actualizarea informațiilor pe site-ul 
www.consiliere.ase.ro și pagina de 
Facebook CCOC-ASE 

1 site propriu CCOC 
actualizat. 
 

În anul 2020: 
 Site-ul CCOC www.consiliere.ase.ro şi pagina de 
facebook au fost actualizate periodic; 
 Adresa de mail consiliere@ase.ro a fost activă tot timpul 
şi utilizată pentru corespondenţa cu beneficiarii CCOC. 

100% 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOVARE 
 
 
 
 
 
 

Participarea la conferinţe de profil, 
întâlniri cu specialişti, reprezentanţi 
ai CCOC din universitățile din ţară 
şi străinătate, reprezentanți ai 
angajatorilor etc. 

Participarea la minim 
o conferinţă si o 
întâlnire cu 
reprezentanţii CCOC. 

În anul 2020: 
 02.10.2020 – reprezentanţii CCOC ASE au participat la 
întâlnirea online cu reprezentanţii Centrelor de Consiliere și 
Orientare în Cariera din universități; 
 26.11.2020 - reprezentanţii CCOC ASE au participat la 
conferința cu tema „Organizarea serviciilor de consiliere din 
România (la nivel preuniversitar şi universitar), în relaţia cu piaţa 
muncii” realizată de Departamentul de Consiliere și Orientare 
pentru Carieră din Universitatea Bucureşti, (118 participanţi) 

200% 
(2 conferinţe 

faţă de 1 
previzionată) 

Realizarea unei conferinţe tematice 
- Consilierea carierei studenţilor. 

O conferinţă 
organizată de CCOC – 
ASE. 

În 23.10.2020 – CCOC a organizat conferinţa online cu tema 
“Cum influențează situația pandemică actuală riscul de abandon 
universitar” (48 de participanţi: reprezentanţi ai centrelor de 
consiliere din universităţi din ţară, cadre didactice, studenţi). 

100% 

Realizarea unor parteneriate pentru 
extinderea serviciilor CCOC; 

Minim 3 convenţii de 
parteneriat. 

În cadrul proiectului „ASE Team! Incluziune și 
echitate pentru studenţii ASE”,  CNFIS-FDI-2020-2080, au fost 
încheiate 5 protocoale de colaborare cu licee în vederea 
desfășurării campaniei de promovare a ofertei educaționale a 
ASE în licee din localități mai mici de 10.000 de locuitori, cu: 
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Mozăceni, județul Argeş; 
Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” Rucăr, județul Argeş; Liceul 
Tehnologic „Nicolaie Titulescu”, Însurăţei, jud. Brăila; Liceul 
Tehnologic „Nicolae Oncescu”, Ianca, județul Brăila; Liceul 
Tehnologic „Carsium”, Hârşova, județul Constanţa. 

166% (5 
protocoale de 

colaborare 
încheiate faţă de 
3 previzionate) 

Parteneriate și promovarea CCOC 
la nivelul organizațiilor studențești 
și profesionale; 

Minim 3 întâlniri 
organizate cu 
reprezentanții 
organizațiilor 
studențești. 

Pe parcursul anului 2020, CCOC s-a implicat în acțiuni comune 
cu următoarele ONG-uri (profesionale și studențești):  
 Asociația Studenților la Economie Agroalimentară și a 
Mediului (ASEAM); 
 Asociația Consilierilor Români (ACROM); 
 Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de 
Gestiune (ASCIG); 
 Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Ştiinţe 
Economice şi Comerciale; 
 Institutul de Studii Financiare (ISF); 
 Microsoft Learn Student Ambassadors (MLSA);

166% (5 întâniri 
realizate faţă de 
3 previzionate) 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOVARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Microsoft Student Parteners; 
 Microsoft Student Partners (MSP); 
 Societatea Antreprenorială Studenţească (SAS) 
 Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din 
București (USASE).

Promovarea ofertei educaționale a 
ASE pe site-ul CCOC, întâlniri cu 
elevi/participarea la târgurile 
educaționale/ consilierea 
absolvenților de licență/master 
pentru continuarea studiilor în ASE. 

Minim 5 întâlniri 
organizate cu elevi. 
Minim o întâlnire 
organizată cu 
profesorii din 
preuniversitar; 
Minim 3 întâlniri 
organizate cu 
reprezentanții 
angajatorilor. 
 

Acţiunile de promovare derulate în anul 2020 la nivelul CCOC 
au fost: 
 În perioada mai – iunie 2020 au fost trimise mesaje de 
informare cu oferta educaţională a ASE către toate liceele din 
baza de date aflată la nivelul CCOC; 
 A organizat şi participat la 10 acţiuni de promovare faţă 
în faţă sau online a ofertelor educaţionale ale ASE, la nivelul 
liceelor; 
 A promovat permanent oferta educaţională a ASE pe 
site-ul www.consiliere.ase.ro şi pe pagina de facebook a CCOC;
 A organizat şi participat la o întâlnire cu profesorii din 
licee; 
 A participat, în perioada iunie – septembrie 2020, la 
consilierea candidaţilor la programele academice ale ASE; 
 În luna iulie 2020 a acordat sprijin direct membrilor 
echipei de admitere la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi 
Informatică de Gestiune (CSIE). 

144,4%% (13 
întâlniri realizate 

faţă de 5 
previzionate) 

 
 
 
 
METODOLOGIE / 
PROCEDURI 
INTERNE 
 
 
 
 
 
 

Aplicarea procedurilor interne de 
lucru ale CCOC.  
 

Aplicarea procedurilor 
interne de lucru ale 
CCOC. 
 

 În anul 2020 la nivelul CCOC s-au respectat procedurile 
interne de lucru. 
 În perioada iulie - august 2020 a fost revizuită Procedura 
operaţională - PO_CCOC-01 „Monitorizarea inserției socio-
profesionale a absolvenților Academiei de Studii Economice din 
București”, aprobată în data de 17.09 2020  

100% 

Elaborarea/ aprobarea raportului şi 
planului anual de activităţi 
 

Raportul şi planul 
anual de activităţi. 
 

La nivelul CCOC a fost elaborat „Raportul anual de activităţi 
pentru anul 2019 şi Planul de activităţi pentru anul 2020”, ambele 
documente aprobate de Senatul ASE. 

100% 

Elaborarea / aprobarea bugetului 
anual de venituri și cheltuieli 

Bugetul anual de 
venituri și cheltuieli 

La nivelul CCOC a fost elaborat Planul anual de achiziții şi 
bugetul anual de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021.

100% 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE / 
PROCEDURI 
INTERNE 
 

Planul anual de 
achiziții

Realizarea documentației aferente 
SCIM la nivelul CCOC   

Respectarea 
termenelor de 
raportare 
Documentația SCIM 
realizată adecvat 

La nivelul CCOC: 
Documentația aferentă SCIM a fost actualizată; 
Documentația de evaluare anuală a angajaților CCOC pentru 
anul 2020 a fost realizată; 
Documentația privind managementul riscului a fost realizată. 

100% 

Raportare către entități din afara 
Academiei de Studii Economice din 
București 
 
 
 

În Planul activităților 
CCOC pentru anul 
2020 nu a fost 
prevăzut un indicator 
pentru această 
activitate. 

Membrii CCOC au: 
 raportat statistic studenții consiliați către MENCS 
(septembrie 2020); 
 răspuns solicitării Biroului Managementul Calității și 
Control Intern Managerial de a furniza date în vederea 
completării raportului anual de autoevaluare instituțională 
ARACIS; 
 furnizat date în vederea completării raportului cu privire 
la indicatorii instituționali raportați pentru clasificarea 
universităților;  
 furnizat date în vederea completării U-Multirank - 
Institutional Questionnaire. 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRASTRUCTURĂ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizarea bazei de date a CCOC 
ce va cuprinde: 
Resurse privind cariera; 
Evidenţa studenţilor consiliaţi; 
Studii realizate la nivelul CCOC 
 

 
1 bază de date cu:  
a. informaţii despre 
piaţa muncii;  
b. oferta şi traseul 
educaţional de 
pregătire iniţială 
/continuă ale ASE;  
c. oferte de locuri de 
muncă;  
d. materiale utilizate în 
evaluarea şi 
autoevaluarea 
personalităţii; 
e. ghiduri de 
planificare ale carierei, 

 
În anul 2020 la nivelul CCOC: 
 Am realizat și publicat pe pagina de facebook (CCOC-
ASE) materiale specifice de consiliere a studenţilor; 
 Am promovat informaţiile publice despre admiterea la 
programele academice ale ASE; 
 Am alcătuit baza de date cu Centralizatorul datelor cu 
privire la inserția socio-profesională a absolvenților Academiei 
de Studii Economice din București; 
 Am actualizat baza cu datele de contact ale liceelor din 
localitățile mai mici de 10.000 de locuitori; 
 Am actualizat baza cu datele de contact ale centrelor de 
consiliere din unitățile de învățământ preuniversitar și 
universitar; 
 Am actualizat baza de date cu angajatorii. 

100% 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRASTRUCTURĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizarea bazei de date a CCOC 
ce va cuprinde: 
Resurse privind cariera; 
Evidenţa studenţilor consiliaţi; 
Studii realizate la nivelul CCOC 

privind  strategii de 
căutare a unui loc de 
muncă etc..
 
1 bază de date a 
studenţilor consiliaţi. 

În anul 2020 la nivelul CCOC: 
 Am actualizat baza de date cu beneficiarii serviciilor 
oferite de CCOC. 

100 % 

Minim 1 studiu în 
domeniu privind 
inserția absolvenților 
ASE pe piața muncii. 
 

Specialiștii CCOC au realizat / publicat, în 2020, următoarele 
studii: 
 Inserţia socio-profesională a absolvenţilor ASE 
(cercetare realizată prin chestionare online, 548 de absolvenţi 
respondenţi) – Anexa 1; 
  Evaluarea opiniei angajatorilor, cu privire la calitatea 
absolvenților și a programelor de studii oferite de Academia de 
Studii Economice din București (cercetare realizată prin 
chestionare online, 69 de reprezentanţi ai angajatorilor 
respondenţi) – Anexa 2; 
 Interferența dintre distanțarea fizică impusă prin 
măsurile de urgență generate de criza COVID19 și nevoile 
studenţilor şi ale cadrelor didactice din învăţământul superior – 
cercetare comparativă realizată în rândul studenţilor şi cadrelor 
didactice (cercetare realizată prin chestionare online, 1518 
studenţi şi 160 de cadre didactice respondente) – Anexa 3; 
 Livinţi, R., & Iliescu, D. (2020). Academic Skills Self-
Efficacy and College-Going Outcome Expectations as Predictors 
of Undergraduates’ Satisfaction wih Their Chosen Area of Study 
and Dropout Intentions. Journal of Pedagogy, 1, 193-212. 

400% (4 studii 
realizate faţă de 

1 previzionat) 

Dotare În Planul activităților 
CCOC pentru anul 
2020 nu a fost 
prevăzut un indicator 
pentru această 
activitate. 

În anul 2020, în cadrul proiectului „ASE Team! Incluziune și 
echitate pentru studenţii ASE”,  CNFIS-FDI-2020-2080 CCOC 
a fost dotat cu: 
 mobilier pentru toate spaţiile alocate activităţilor 
centrului; 
 echipamente (7 laptop-uri, 18 PC-uri, 2 
videoproiectoare);

100% 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 licenţe pentru baterii de teste psihologice (SACQ, SDI, 
BFQ, AMI, NEO-FFI-3, GAMA, IST). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROIECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea unor proiecte cu 
finanțare nerambursabilă 
 
 

Minim un proiect cu 
finanțare 
nerambursabilă 
elaborat și depus spre 
finanțare. 
 

În 2020: am contribuit la realizarea următoarelor propuneri de 
proiecte de finanțare: 
 „ASE Team! Incluziune și echitate pentru studenţii 
ASE”,  CNFIS-FDI-2020-2080; 
 Ecoul adaptabilității în mediul universitar - EAM-U, 
III/SS/62 - Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului;
 Performanță și continuitate pentru cariera de manager - 
MANPro II, SS III/SS/378 - Facultatea de Management. 

300% (3 
proiecte 

realizate faţă de 
1 previzionat) 

Implementarea unor proiecte cu 
finațare nerambursabilă 

Implicarea membrilor 
CCOC în minim 5 
proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, 
implementate la 
nivelul ASE. 

În anul 2020 membrii CCOC s-au implicat în implementarea 
următoarelor proiecte: 
 „ASE Team! Incluziune și echitate pentru studenţii 
ASE”,  CNFIS-FDI-2020-2080, proiect finanțat de Ministerul 
Educației Naționale prin Consiliul Național al Finanțării 
Învățământului Superior, în cadrul Fondului de Dezvoltare 
Instituțională FDI 2020, domeniul 1; 
 
Proiecte finațate prin Schema de granturi pentru universități 
(SGU) din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar 
(ROSE): 
 Ecoul adaptabilității în mediul universitar - EAM-U,; 
 Performanță și continuitate pentru cariera de manager - 
MANPro II; 
 Succes și performanță în învățământul universitar din 
domeniul Marketing Mark+; 
 De la abandonul universitar la performanţă în Business 
şi Turism (Perform-BT); 
 Creșterea performanței academice în învățământul 
superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului 
studiilor universitare (ROSE-Fin); 
 Acces la Studii și Echitate pentru toți (ASEt); 
 Prevenirea abandonului școlar – succes și performanță 
în învățământul universitar în economie și afaceri internaționale;

280% (15 
proiecte 

realizate faţă de 
5 previzionate) 
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Domeniu  Activități  Indicatori de 
performanță 

Rezultate Gradul de 
realizare al 

indicatorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROIECTE 

 Responsabilitate, Originalitate, Sustenabilitate și Etică – 
Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile 
unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv - 
ROSE@FAMP; 
 Șanse de succes pentru studenții contabili din anul I – 
PROCIG; 
 Competitivitate și Succes prin Învățare și Educație – 
CSIE – ROSE – CSIE 
 Creșterea performanței sistemului educațional 
universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-
FABIZ); 
 
Proiecte finațate prin Programul Operaţional Capital Uman 
(POCU): 
 „Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru 
doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice”, 
POCU 380/6/13/125015  
 

 
 
Prezentul Raport de activitate a fost aprobat în ședința Senatului Academiei de Studii Economice din București din data de 27 ianuarie 2021. 
 
Președinte Senat,    Rector, 
Prof. univ. dr. Dumitru Miron    Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 


