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. 29/28.03.2018
cu privire la aprobarea
Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București
privind starea universității – anul 2017
În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 60/14.03.2018 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de aprobare a Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din
București privind starea universității – anul 2017;
Conform art. 213 alin. 6 lit. f) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a
art. 49 alin 23 lit. a) din Carta ASE, a art. 22 alin. 50 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Senatului, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București privind
starea universității – anul 2017, 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. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Aprobat în ședința Senatului ASE din 28.03.2018
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel Năstase

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII
ANUL 2017

Cuprins
Capitolul I
STUDENȚI ȘI PROGRAME DE STUDII............................................................................. 7
1.1 Oferta educațională .............................................................................................................. 7
1.2 Rata de absolvire a programelor de studii .......................................................................... 16
1.3 Formarea continuă .............................................................................................................. 18
1.4 Actualizarea implementării sistemului blended learning,
a funcționalităților SIMUR și a platformei e-alumni ........................................................ 20
1.5 Activitate studențească ....................................................................................................... 22
1.5.1 Acordarea de burse ................................................................................................... 23
1.5.2 Practică și internship ................................................................................................ 24
1.5.3 Consiliere și orientare în carieră .............................................................................. 25
1.5.4 Organizarea Școlilor de vară .................................................................................... 28
1.5.5 Activități culturale .................................................................................................... 30
1.5.5.1 Expoziții de artă ........................................................................................... 31
1.5.5.2 Concerte ....................................................................................................... 31
1.5.5.3 Muzeul ASE ................................................................................................. 31
1.5.5.4 Serile filmului în ASE .................................................................................. 32
1.5.6 Activități sportive ..................................................................................................... 32
Capitolul II
ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE ................................................................. 34
2.1 Consolidarea excelenţei în cercetare ştiinţifică şi inovare ................................................. 34
2.2 Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare............................................................... 35
2.3 Intensitatea cercetării ştiinţifice ......................................................................................... 36
2.4 Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor ......................................................... 38
2.5 Premierea rezultatelor cercetării......................................................................................... 38
2.6 Managementul cunoştinţelor .............................................................................................. 39
2.7 Proiecte de cercetare în competiţii naţionale şi internaţionale ........................................... 40
2.8 Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu .......................................................... 41
2.9 Editura ASE........................................................................................................................ 42
2.10 Reviste ISI susţinute de ASE ........................................................................................... 43
2.11 Biblioteca ASE ................................................................................................................. 45
Capitolul III
RELAȚII INTERNAȚIONALE ........................................................................................... 47
3.1 Consolidarea imaginii instituționale pe plan internațional ................................................. 47
3.2 Cooperare internațională .................................................................................................... 51
3.2.1 Programul de studii post-universitare ”Strategic Hospitality Management” ........... 52
3.3 Mobilități internaționale ale cadrelor didactice .................................................................. 56
3.4 Studenţi internaţionali şi mobilităţi studenţeşti .................................................................. 57
3.5 Evenimente cu caracter internaţional ................................................................................. 60
3.6 Perspective asupra internaționalizării universității ............................................................ 61

Capitolul IV
RELAȚII CU MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL ............................................................. 62
4.1 Parteneriate cu mediul economico-social ........................................................................... 62
4.2 Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat (2017) ......................................... 67
4.3 Academica BNR ................................................................................................................. 68
4.4 Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) ................................................................ 68
Capitolul V
RESURSE UMANE................................................................................................................ 71
5.1 Structura de personal .......................................................................................................... 71
5.1.1 Personal didactic ...................................................................................................... 71
5.1.2 Personal administrativ (didactic auxiliar şi nedidactic) ........................................... 73
5.2 Pregătirea personalului ....................................................................................................... 75
5.3 Evaluarea personalului ....................................................................................................... 76
5.4 Salarizarea personalului ..................................................................................................... 77
5.5 Facilități pentru personalul universității ............................................................................. 78
5.6 Îmbunătățirea condițiilor de muncă.................................................................................... 78
5.7 Etica și deontologia profesională ....................................................................................... 79
Capitolul VI
SITUAȚIA FINANCIAR-PATRIMONIALĂ ..................................................................... 81
6.1 Situația financiară a universității ........................................................................................ 81
6.1.1 Construcţia şi execuţia bugetului ............................................................................. 81
6.1.2 Situaţia patrimonială a universităţii ......................................................................... 85
6.2 Veniturile din sponsorizari şi donaţii ................................................................................. 87
6.3 Veniturile din activitatea de cercetare ................................................................................ 88
Capitolul VII
MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ................................ 89
7.1 Promovarea unui management performant, participativ și transparent .............................. 89
7.1.1 Gala Excelenței în ASE............................................................................................ 90
7.1.2. Debirocratizarea proceselor din ASE ...................................................................... 91
7.1.3 Elaborarea de proceduri ........................................................................................... 93
7.1.4 Asigurarea calităţii ................................................................................................... 94
7.1.5 Activitatea Direcției Juridice și Contencios Administativ ....................................... 96
7.2 Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității universităţii ............................................................. 98
Anexe .................................................................................................................................... 105
PROGRAM OPERAȚIONAL 2017 ................................................................................... 205

Dragi colegi, membri ai comunității universitare
a Academiei de Studii Economice din București,
Supunem atenției dumneavoastră Raportul rectorului la finalul celui de-al doilea an
al mandatului 2016-2020. Prioritățile echipei de management au constituit, și în 2017,
asigurarea unui climat de muncă bazat pe implicarea responsabilă a fiecărui membru al
comunității noastre universitare, pe stimularea și motivarea excelenței și respectarea valorilor
esențiale, pe care ni le-am asumat prin mandatul nostru: profesionalismul, calitatea,
credibilitatea, performanța, etica.
Rezultatele evidențiate în acest Raport confirmă calitatea activității membrilor
comunității noastre academice, care situează ASE într-un incontestabil proces de dezvoltare
instituțională, pe o curbă ascendentă, în care se regăsește contribuția întregului nostru colectiv
la dinamica universității (cadre didactice, cercetători, studenți, personal administrativ).
Anul 2017 a adus un salt evident în sfera recunoașterii naționale și internaționale a
Academiei de Studii Economice din București și a fost marcat de prezența noastră pe poziții
bune în clasamente de notorietate. Menționăm, în primul rând, participarea, pentru prima oară,
la clasamentul cu cea mai mare notorietate la nivel mondial, Shanghai Academic Ranking of
World Universities, și situarea ASE pe locul 151-200 în domeniul Știintelor economice – cea
mai bună poziţie ocupată de universitățile românești prezente în top în acest an.
ASE a fost prezentă, pentru al doilea an consecutiv, în clasamentul QS World University
Rankings, în care s-a situat pe locul 301-350 la nivel global, în domeniul Știintelor economice,
şi este, conform acestuia, universitatea cu cea mai bună reputație în rândul angajatorilor din
România, ceea ce este foarte important în decizia candidaților de a deveni studenți la ASE.
În acest sens, este demn de apreciat că 2017 a fost un an foarte bun din punctul de vedere
al admiterii la programele de studii universitare de licență, ASE acoperind, practic, întreaga sa
ofertă.
Aprecierea internațională a universității noastre se regăsește și în organizarea în
parteneriat, începând cu anul 2017, a unui program de studii post-universitare în colaborare cu
École Hôtèliere de Laussane, cea mai bună școală din lume în domeniul studiilor de ospitalitate.
Venind în întâmpinarea solicitărilor pieței de muncă locale, începând cu anul universitar
2017-2018 au fost autorizate să funcţioneze provizoriu, în spațiul ASE de la Deva, două
programe de studii universitare de licenţă: Contabilitate și Informatică de Gestiune – Facultatea
de Contabilitate şi Informatică de Gestiune și Management – Facultatea de Management.
În ceea ce privește baza materială, în anul 2017 au fost inaugurate două clădiri noi:
Căminul Occidentului, finalizat la standardele cele mai moderne și Centrul de Perfecționare
Complex Predeal „Ion Gh. Roșca”, ambele construcții demarate în anul 2009.
Cu grijă și respect față de veniturile membrilor comunității universitare, prin eforturi
financiare deosebite, am reușit să susținem toate măririle salariale legal posibile, conform
prevederilor Legii nr. 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Consiliul de Administrație și conducerea Ministerului Educației Naționale au depus toate
diligențele pentru achitarea, chiar din 2017, din soldurile proprii disponibile, a tranșei a 2-a din
drepturile salariale, conform prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale
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cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13
mai 2011, în condițiile în care foarte puține universități din țară au reușit acest lucru.
În cadrul raportului sunt prezentați indicatorii performanței universității noastre pentru
obiectivele asumate și sunt evidențiate domeniile pentru care va trebui să îmbunătățim
performanțele prin implicarea echipei de management și prin eforturi suplimentare din partea
întregii comunități academice.
Felicităm cadrele didactice și cercetătorii din ASE pentru calitatea articolelor publicate
în reviste naționale și internaționale de prestigiu și pentru implicarea în cadrul proiectelor de
cercetare!
Dezvoltarea instituțională și situarea ASE pe poziții superioare în clasamente la nivel
național și internațional și continuarea menținerii statutului nostru de lider al învățământului
economic superior din România pot fi realizate cu o singura condiție, prioritară pentru
managementul nostru: să avem o comunitate universitară unită, responsabilă, căreia să-i
asigurăm un înalt grad de satisfacție și motivație.
Este de menționat faptul că, în conformitate cu sondajele din anul 2017, studenții ASE
au un grad de satisfacție de aproximativ 88%, rezultat comparabil cu al celor din alte universităţi
din țară.
Cu ocazia bilanțului anului 2017, echipa de management mulțumește întregii comunități
academice pentru implicare, loialitate și activitatea depusă, care au făcut posibile obținerea
rezultatelor prezentate în Raport, menținerea statutului de universitate cu grad ridicat de
încredere și îndeplinirea rolului asumat în relația cu mediul economico-social.

Cu toată considerația,
Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

14 martie 2018
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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 susținută a 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, prin 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 2017, la nivelul ASE
s-au inițiat și s-au realizat revizuirea și actualizarea planurilor de învățământ și a fișelor de
disciplină pentru promoțiile înmatriculate în anul universitar 2017-2018, studii universitare de
licență și masterat.
Avizarea acestor planuri de învățământ a dus la începerea procesului de evaluare
instituțională și la nivel de programe de studii/domenii, respectiv de pregătire a documentației în
vederea începerii demersurilor de evaluare ce se va desfășura în primăvara anului 2018. Acest
proces de îmbunătățire a planurilor de învățământ are 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 și țin
cont de necesitatea de creștere a vizibilității internaționale prin creșterea gradului de
compatibilitate cu programe similare ale universităților de prestigiu din străinătate. De asemenea,
se ține cont și de feedback-ul Consiliilor Consultative (constituite la nivelul ASE și la nivel de
facultate) și de cel al studenților, exprimat în sondajele de măsurare a gradului de satisfacție.
1.1 Oferta educațională
Conform prevederilor Metodologiei de evaluare externă, standardelor de referinţă şi
listei indicatorilor de performanţă şi Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de
studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, în ASE se menţine gradul de
încredere ridicat obţinut la vizita de evaluare instituţională.
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.
În anul universitar 2017-2018 a fost consolidată oferta educaţională a ASE în domeniile
conexe ştiinţelor economice prin organizarea, în continuare, a programului de studii
universitare de licenţă Resurse umane – domeniul Sociologie, de către Facultatea de
Administraţie şi Management Public şi a programului de studii universitare de licenţă Limbi
moderne aplicate, domeniul Limbi moderne aplicate, de către Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale (Anexa 1). ASE evoluează astfel de la o universitate exclusiv economică la una
ancorată în spectrul economic cuprins în cel al științelor sociale.

7

Numărul de programe de studii universitare de licenţă
organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din București
în anii universitari 2016-2017 și 2017-2018
Tabelul 1.1
Facultatea/
ani
universitar
2016-2017
2017-2018
2018-2019*

AA AMP BT CSIE
3
3
3

2
2
2

2
2
2

5
5
5

CIG
3
3
4

ETA EAM
1
1
1

FABBV

MAN

MK

REI

Total

4
4
4

4
5
5

4
4
4

3
3
3

32
33
34

1
1
1

* propunere, conform ofertei educaţionale pentru anul universitar 2018-2019, aprobată în şedinţa Senatului din
13.12.2017
Sursa: Secretariatul General, ASE

Conform datelor din Tabelul 1.1, în anul universitar 2017-2018 au fost organizate 33 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;
- 8 programe de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ la distanţă, din
care 3 programe de studii organizate la Piatra Neamţ, la Buzău şi la Deva;
- 1 program de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă
redusă.
Începând cu anul universitar 2017-2018 au fost autorizate să funcţioneze provizoriu, în
vederea organizării la Deva, două programe de studii universitare de licenţă: Contabilitate și
Informatică de Gestiune – Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune și
Management – Facultatea de Management.
De asemenea, oferta educaţională a ASE cuprinde 6 programe de studii universitare de
licenţă cu predare şi examinare în limba engleză, autorizate să funcţioneze provizoriu de către
ARACIS în anul 2013.
Numărul programelor de studii universitare de masterat organizate în anul universitar
2017-2018 a fost de 71, prin acestea fiind asigurate atât formarea competențelor de cercetare
științifică, care creează 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 Academiei de Studii Economice din București
în anii universitari 2016-2017 și 2017-2018
Tabelul 1.2
Facultatea/ ani
AA
universitari
2016-2017
6
2017-2018
5
2018-2019*
5

AMP

BBS

BT

CSIE

2
3
3

2
3
4

6
6
7

8
8
8

CIG ETA
11
11
12

2
2
2

EAM FABBV MAN MK REI Total
3
3
3

8
8
8

8
9
10

6
6
7

7
7
8

69
71
77

* propunere, conform ofertei educaţionale pentru anul universitar 2018-2019, aprobată în şedinţa Senatului din
13.12.2017
Sursa: Secretariatul General, ASE
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Din tabelul 1.2 se observă faptul că în anul universitar 2017-2018 unele facultăţi
înregistrează fluctuații ale numărului de programe de studii organizate, ţinând cont de faptul că:
- începând cu anul universitar 2017-2018 programul MBA Româno-German
„Management antreprenorial”, organizat până în anul universitar 2016-2017 de
către Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, a fost
organizat în cadrul Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri);
- la Facultatea de Administraţie şi Management Public a fost aprobată, de către
ARACIS, încadrarea în domeniu a programului de studii universitare de masterat
Managementul resurselor umane în sectorul public.
Pentru anul universitar 2018-2019, în oferta educaţională a ASE au fost introduse două
noi programe de studii universitare de masterat, după cum urmează:
- Drept antreprenorial – organizat de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, în domeniul Drept, acreditat conform adresei ARACIS din 08.06.2017;
- Comerţ exterior – organizat de Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale,
pentru care au fost depuse documentele în vederea obţinerii încadrării în domeniul
Economie şi afaceri internaţionale.
ASE are acreditate de către ARACIS 116 programe de studii universitare de masterat
de cercetare şi profesionale, dintre care 25 (reprezentând 21,55% 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.
În anul universitar 2017-2018 sunt organizate 12 programe de masterat cu predare în
limbi străine, dintre care 10 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, Securitatea
informatică, Contabilitatea afacerilor, Contabilitate, audit şi informatică de
gestiune, Finanţe aplicate/Master of Applied Finance, 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.
La acestea se adaugă 3 programe de tip MBA internaționale, cu dublă diplomă:
- MBA Româno-Canadian – în limba engleză, organizat în cooperare cu Université
du Québec à Montréal (parteneriat semnat în anul 2016);
- MBA Româno-Francez INDE – în limba engleză, organizat în cooperare cu
Conservatoire National des Arts et Métiers – Paris;
- MBA Româno-German „Management antreprenorial” – în limba germană,
organizat în cooperare cu Westfälische Hochshule Gelsenkirchen.
De asemenea, în perioada aferentă prezentului raport a fost acreditat un nou domeniu
de masterat, respectiv domeniul Drept şi aprobată, de către ARACIS, încadrarea în domeniu a
cinci noi programe de masterat, patru dintre acestea organizate în limba engleză, respectiv:
- programul de masterat Drept antreprenorial, organizat în cadrul Facultăţii de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune;
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-

programul de masterat Managementul resurselor umane în sectorul public,
organizat în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Management Public;
- programul de masterat Excelenţă în business şi servicii/Excellence in business and
services, organizat în cadrul Facultăţii de Business şi Turism;
- programul de masterat Managementul afacerilor/Business management, organizat
în cadrul Facultăţii de Management;
- programul de masterat Managementul relaţiilor cu clienţii / Customer Relationship
Management, organizat în cadrul Facultăţii de Marketing.
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 (Anexa 3). Cursurile generale au fost cele de Etica cercetării și
redactarea articolelor științifice, respectiv cel de Aplicarea metodelor cantitative și
calitative în cercetarea științifică.
În anul 2017 a fost câştigat prin competiţie şi finalizat proiectul instituţional „Sistem
integrat pentru colectarea informaţiilor conform cerinţelor Registrului Matricol Unic”, al cărui
buget total a fost de 99.960 lei, având ca obiectiv general corelarea sistemului informatic
existent la nivelul ASE cu cel al RMU și transferul datelor personale și de școlaritate ale
studenților înmatriculați la ASE în Registrul Matricol Unic al Universităților din România.
În ceea ce priveşte studiile universitare de doctorat au fost actualizate Regulamentul
instituțional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, precum şi
Procedura de susținere a tezei de doctorat, fiind, de asemenea, elaborat și implementat Ghidul
de susținere a tezei de doctorat.
Oferta educaţională a ASE pentru concursul de admitere în anul I la studiile universitare
de licenţă, masterat şi doctorat pentru anul universitar 2017-2018 a cuprins 11.349 de locuri,
distribuite astfel: 6.882 de locuri la programele de licenţă (formele de învăţământ cu frecvenţă,
cu frecvenţă redusă şi la distanţă), 4.189 de locuri la programele de studii universitare de
masterat şi, respectiv, 278 locuri la studiile universitare de doctorat.
Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în anul I în anul universitar 2017-2018 până
la 01 ianuarie 2018 a fost de 9.710, repartizaţi astfel: 6.382 la programele de studii universitare
de licenţă, 3.137 de studenţi la programele de studii universitare de masterat şi 191 de studenţidoctoranzi la programele de studii universitare de doctorat. Distribuţia studenţilor înmatriculaţi
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: 935 de studenţi înmatriculaţi la programe
de studii susţinute în limbi de circulaţie internaţională, 55 de studenţi înmatriculaţi la programul
de studii susţinut în limbile română şi engleză şi 5.392 de studenţi înmatriculaţi la programe de
studii susţinute în limba română;
- programe de studii universitare de masterat: 545 de studenţi înmatriculaţi la programe
de studii desfăşurate în limbi de circulaţie internaţională şi 2.592 de studenţi înmatriculaţi la
programe de studii desfăşurate în limba română.
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Ponderea studenţilor înmatriculaţi în anul I la programele de studii de licenţă organizate
în limbi de circulaţie internaţională este de 14,65% din numărul total de studenţi, în timp ce în
cazul programelor de studii universitare de masterat ponderea lor ajunge la 17,37%.
Numărul de studenţi înmatriculaţi în anul universitar 2017-2018, anul I de studii
Tabelul 1.3
2017-2018
Nr. studenţi/ciclu
Din care:
de studii
Total
Buget
Taxă
2.863
3.519
Licenţă
6.382
1.799
1.338
Masterat
3.137
113
78
Doctorat
191
TOTAL
9.710
4.775
4.935
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 2017-2018, indiferent de forma de finanţare, a fost de 95,62% la
studiile universitare de licenţă, 77,08% la studiile universitare de masterat şi 63,37% la studiile
universitare de doctorat.
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 100% la programele de licenţă, 100% la
programele de masterat şi, respectiv, de 100% la programele de studii universitare de doctorat.
Gradul de ocupare a locurilor finanţate prin taxe de şcolarizare, de către candidaţii mai
sus menţionaţi, pentru anul I de studii a fost de 92,36% la programele de licenţă, 58,85% la
programele de masterat şi 37,50% la programele de doctorat.

Sursa: Secretariatul General, ASE
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 2017-2018
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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 2017-2018, indiferent de forma de
finanţare, a fost de 45,26% la studiile universitare de licenţă şi 29,53% 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 43,87% la programele de licenţă şi 85,29% 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 47,02% la programele de licenţă şi 17,61% la
programele de masterat.

Sursa: Secretariatul General, ASE
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 2017-2018

Numărul total al studenţilor din ASE, la 1 ianuarie 2018, a fost de 22.589, structurat
după cum urmează:
• 15.856 la studiile universitare de licenţă;
• 5.761 la studiile universitare de masterat;
• 972 la studiile universitare de doctorat.
Numărul total de studenţi înmatriculaţi, pe cicluri de studii universitare,
în anul universitar 2017-2018, la 01.01.2018
Tabelul 1.4
Din care
Total studenţi Nr. studenţi / programe studii
an universitar 2017-2018
Buget
Taxă
15.856
8.437
7.419
Licenţă (anii I, II, III)
5.761
972
22.589

Masterat (anii I, II)
Doctorat (anii I, II, III, IV-IX)
TOTAL
Sursa: Secretariatul General, ASE
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3.581
343
12.361

2.180
629
10.228

Numărul de studenţi înmatriculaţi, pe cicluri de studii universitare, forme de învăţământ
şi limbă de predare, în anul 2017-2018, la 01.01.2018
Tabelul 1.5
Ciclul de studii

Anul I

TOTAL

4.594

4.961

15.856

Cu frecvenţă

5.609

4.240

4.612

14.461

633

328

333

1.294

59

26

16

101

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

6.301

4.594

4.961

15.856

Limba română

5.328

3.848

4.166

13.342

54

30

60

144

919

716

735

2.370

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

3.132

2.629

5.761

Limba română

2.594

2.205

4.799

Limbă străină

538

424

962

Total studenţi

190

162

Cu frecvenţă redusă

Limbă străină

Studii
universitare
de doctorat

Anii IV-IX

6.301

Limba română şi străină

Studii
universitare
de masterat

Anul III

Total studenţi, pe forme de
învăţământ, din care:

La distanţă
Studii
universitare
de licenţă

Anul II

173

447

972

Sursa: Secretariatul General, ASE

Majoritatea studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă sunt înscrişi la
forma de învăţământ cu frecvenţă 91,20%, pentru forma de învăţământ la distanţă optând
8,16% din totalul studenţilor înmatriculaţi la acest ciclu de studii, în timp ce ponderea
studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este de numai 0,64%. În
ceea ce priveşte limba în care se organizează și desfășoară programul, 84,14% dintre studenţii
de la studiile universitare de licenţă sunt înmatriculaţi la programe organizate în limba română,
0,91% sunt înmatriculaţi la programe organizate în limbile română şi engleză, iar 14,95% sunt
înmatriculaţi la programe desfăşurate într-o limbă de circulaţie internaţională.
La programele de studii universitare de masterat, 83,28% dintre studenţi sunt
înmatriculaţi la programe de studii organizate în limba română, în timp ce 16,72% sunt
înmatriculaţi la programe de studii desfăşurate în limbi de circulaţie internaţională.
De asemenea, la 01 ianuarie 2018 erau înscrişi 1.381 de studenţi/cursanţi, la
programele de formare psihopedagogică, aşa cum reiese din Tabelul 1.6.
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Numărul de studenţi/cursanţi înmatriculaţi la programele de formare psihopedagogică organizate
în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, la 01.01.2018
Tabelul 1.6

Anul I
Buget
Taxă

Anul II
Buget
Taxă

Nivelul I – organizat
pe parcursul studiilor
de licenţă

353

77

338

49

Nivelul II – organizat
pe parcursul studiilor
de masterat

89

8

0

33

Nivelul I – organizat
în regim
postuniversitar
Nivelul II – organizat
în regim
postuniversitar
TOTAL

442

Anul III
Buget
Taxă
301

55

TOTAL

1.173

130

49

49

29

29

163

338

82

301

55

1.381

Sursa: Secretariatul General, ASE

În perioada 10.03.2017-26.05.2017 au fost organizate activităţi suplimentare de predare
la disciplina Macroeconomie, iar în perioada 20.10.2017-20.01.2018 au fost desfăşurate, la
sfârşit de săptămână, cu sprijinul departamentelor de profil, activităţi didactice suplimentare la
disciplinele Microeconomie şi Matematică (câte 10 activităţi), răspunzând astfel solicitărilor
studenţilor anului I, ale celor cu examene reprogramate, precum şi ale celor din ani
suplimentari.
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 01 ianuarie 2018, erau înmatriculaţi 82 de cursanţi, din care 17 cursanţi înmatriculaţi la
forma de finanţare buget şi 65 la forma de finanţare taxă.
În ceea ce priveşte abandonul studiilor universitare de licenţă şi masterat din cadrul
ASE, observăm, din datele prezentate în Tabelele 1.7 şi 1.8, faptul că cei mai mulţi dintre
studenţii care solicită retragerea de la studii sunt cei 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 01 ianuarie
2018, pentru toţi cei trei ani de studii, cel mai mare număr de studenţi care au solicitat
retragerea de la studii este înregistrat la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
în timp ce numărul cel mai scăzut de retrageri este înregistrat la Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului.
La programele de studii universitare de masterat, numărul cel mai mare al solicitărilor
de retragere a fost înregistrat la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi
străine, în timp ce la Facultăţile de Administraţie şi Management Public, Bucharest Business
School, Economie Teoretică şi Aplicată şi Economie Agroalimentară şi a Mediului nu au fost
înregistrate cereri de retragere până la data de 01 ianuarie 2018.
Una dintre cauzele abandonului studiilor universitare de licenţă şi masterat o constituie
lipsa resurselor financiare necesare achitării taxelor de şcolarizare. Aşa cum reiese din
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datele prezentate în Tabelele 1. 7 şi 1.8, 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 Contabilitate şi Informatică de Gestiune, în timp ce numărul cel mai mic 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 Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, în timp ce la Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
nu a fost exmatriculat niciun student.
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 33 de studenţi de la programele
de studii universitare de licenţă şi 7 studenţi de la programele de studii universitare de masterat.
În cazul studiilor universitare de doctorat situația exmatriculărilor, în raport cu
înmatricularea efectuată în anul I, este următoarea:
• din anul I au fost exmatriculaţi 2 studenţi;
• din anul II au fost exmatriculați 4 studenți;
• din anul III nu au fost exmatriculați studenți.
Numărul de studenţi exmatriculaţi de la studii universitare de licenţă, pentru neachitarea taxei de
şcolarizare, retragerea de la studii şi nesemnarea contractului de şcolarizare,
în anul universitar 2017-2018
Tabelul 1.7
Exmatriculare
Exmatriculare pentru
Exmatriculare pentru
pentru
retragerea de la studii
neachitarea taxei de
nesemnarea
Facultate
TOTAL
până la 01.01.2018
şcolarizare
contractului
de şcolarizare
An I*

An II

An III

An I

An II

An III

An I

AA

1

4

2

5

0

1

2

AMP

0

5

1

7

2

1

2

BT

1

11

2

5

3

0

2

CSIE

5

10

6

14

1

1

6

CIG

13

18

9

17

0

0

0

ETA

0

0

2

5

1

0

1

EAM

0

1

0

5

0

0

1

FABBV

4

8

1

11

3

2

11

MAN

1

13

10

13

2

0

2

MK

3

14

1

9

2

1

0

REI

0

10

5

14

1

0

6

TOTAL
28
94
39
105
15
6
33
*reprezentând studenții reînmatriculați și cei care au reluat activitatea după întreruperea de studii
Sursa: Secretariatul General, ASE
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15
18
24
43
57
9
7
40
41
30
36
320

Numărul de studenţi exmatriculaţi de la studii universitare de masterat, pentru neachitarea taxei de
şcolarizare, retragerea de la studii şi nesemnarea contractului de şcolarizare,
în anul universitar 2017-2018
Tabelul 1.8

Facultate

Exmatriculare
pentru neachitarea
taxei de şcolarizare

Exmatriculare pentru
retragerea de la studii
până la 01.01.2018

Exmatriculare
pentru nesemnare
contract de
şcolarizare

An I*
An II
An I
An II
An I
1
2
5
1
0
AA
0
4
0
0
0
AMP
1
0
0
0
3
BBS
0
3
1
2
0
BT
2
4
4
0
2
CSIE
1
7
2
0
0
CIG
0
1
0
0
1
ETA
0
0
0
0
0
EAM
1
0
1
0
1
FABBV
1
4
2
0
0
MAN
2
1
2
0
0
MK
1
2
3
2
0
REI
TOTAL
10
28
20
5
7
*reprezentând studenții reînmatriculați și cei care au reluat activitatea după întreruperea de studii
Sursa: Secretariatul General, ASE

TOTAL

9
4
4
6
12
10
2
0
3
7
5
8
70

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 2016.
Pentru programele de studii universitare de licenţă, rata de absolvire în anul universitar
2016-2017 a fost de 76,44% (77,95% la programele organizate la forma de învăţământ IF şi
56,88% 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 facultăţile de
Economie Agroalimentară şi a Mediului şi 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 Finanţe, Asigurări,
Bănci şi Burse de Valori, urmată de facultăţile de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică și Management.
În ceea ce priveşte programele de licenţă organizate la forma de învăţământ la distanţă
(ID), cea mai mare rată de absolvire a fost înregistrată de Facultatea de Management, urmată
de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Cea mai mică rată de absolvire a fost
înregistrată de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, urmată de
Facultatea de Marketing (vezi Graficul 1.4).
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Sursa: Secretariatul General, ASE
Graficul 1.3 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de licenţă,
organizate la forma de învăţământ IF

Sursa: Secretariatul General, ASE
Graficul 1.4 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de licenţă,
organizate la forma de învăţământ ID/IFR

La programele de studii universitare de masterat, rata de absolvire a fost de 88,49%,
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
II de studii, la 1 octombrie 2016.
Cea mai ridicată rată de absolvire a programelor de studii universitare de masterat a fost
înregistrată de facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, urmată de facultăţile de Contabilitate
şi Informatică de Gestiune şi Relaţii Economice Internaţionale. Cea mai scăzută rată de absolvire a
programelor de studii universitare de masterat a fost înregistrată de Facultatea de Bucharest
Business School (Şcoala de Afaceri), urmată de facultăţile de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de
Valori şi Administraţie şi Management Public.
Trebuie făcută menţiunea că la Facultatea Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri),
este înregistrat cel mai scăzut număr de absolvenţi deoarece în semestrul al II-lea, studenţii din anul
al II-lea de la programul de masterat MBA Româno-Canadian au solicitat întreruperea studiilor.
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Prin urmare, dacă nu luăm în considerare studenţii menţionaţi anterior, rata de absolvire înregistrată
la Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri) este de 100%.

Sursa: Secretariatul General, ASE
Graficul 1.5 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de masterat

În anul universitar 2016-2017, au finalizat studiile de universitare de licenţă 3.423 de
studenţi (an III din promoţia curentă), dintre care 3.102 au promovat examenul de licenţă
(90,62%), iar la masterat, din 2.537 de absolvenţi, au promovat examenul de disertaţie 2.258
(89%). De asemenea, în anul universitar 2016-2017 au mai promovat examenul de finalizare a
studiilor universitare de licenţă 657 de absolvenţi aflaţi în prelungire de studii (în an
suplimentar) şi absolvenţi ai promoţiilor anterioare.
Astfel, în anul 2017 au promovat la nivelul întregii universităţi examenul de finalizare
a studiilor universitare de licenţă 3.759 absolvenţi (promoţie curentă, an III suplimentar şi
promoţii anterioare). Dintre cei 3.759 absolvenţi ai promoţiei curente şi ani suplimentari, 2.435
au ales să îşi continue studiile în ASE, ceea ce reprezintă 64,77%.
În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, în perioada 1 ianuarie 2017 31 decembrie 2017 în ASE au fost susținute 72 de teze de doctorat și au primit confirmarea
acordării titlului de doctor prin Ordin de Ministru un număr de 60 persoane. Diferența între
tezele susținute și cele confirmate rezultă din faptul că tezele de doctorat susținute în perioada
noiembrie-decembrie 2017 nu au fost încă discutate în cadrul Consiliului General al
CNATDCU.
1.3 Formarea continuă
În anul universitar 2017-2018, oferta educaţională de programe postuniversitare a
cuprins 171 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, avizate
de ministerul de resort. 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 1.8.
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Ofertă programe postuniversitare pentru an universitar 2017-2018
Tabelul 1.9
Facultatea

AA AMP CSIE BT CIG

3
14
33
5
43
Sursa: Direcția Management Educațional, ASE
Nr. programe

ETA EAM FABBV MAN
5

4

9

33

MK REI TOTAL
10

12

171

După cum se poate observa din Tabelele 1.10 şi 1.11, în perioada de referinţă a prezentului
Raport de activitate, au fost organizate 7 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă absolvite de 205 de cursanţi, care şi-au însuşit competenţele aferente
programelor postuniversitare organizate în cadrul ASE.
Absolvenți ai programelor postuniversitare în anul 2017
Tabelul 1.10
Facultate
Administraţie şi
Management Public

Management

Denumire curs
Inițiere în managementul instituțiilor publice

Nr. absolvenţi
13

Iniţiere în managementul administrației publice locale
Managementul instituțiilor publice

61

Managementul administrației publice locale

14

Managementul proiectelor europene

7

Investiţii şi achiziţii publice

20

17

Manageri şi leadership

73
205

TOTAL ABSOLVENȚI
Sursa: Direcția Management Educațional, ASE

În prezent, se află în derulare 4 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă, așa cum rezultă din Tabelul 1.11.

Tabelul 1.11
Programe postuniversitare aflate în derulare, în anul universitar 2017-2018
Facultate

Programe postuniversitare

Bussines și Turism

Managementul strategic al ospitalității (Strategic
hospitality management)
Inițiere în managementul administrației publice locale

Administrație și
management public

Introducere în intelligence economic internațional
(INT-E)
Managementul riscului operațional în afacerile
internaționale
TOTAL CURSANȚI
Sursa: Direcția Management Educațional, ASE
Relații Economice
Internaționale
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Nr. cursanți
înmatriculați
21
22
12
13
68

În anul 2017 au fost avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale următoarele programe
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:
Lista programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire program postuniversitar
de formare și dezvoltare profesională
continuă
Guvernanță corporativă și responsabilitate
socială corporativă în afacerile internaționale
Managementul riscului operațional în afacerile
internaționale
Tranzacții și plasamente pe piața
internațională a operelor de artă (TPA)
Introducere în Intelligence Economic
Internațional (INT-E)
Dezvoltarea afacerilor în mediul multinațional
Negocieri și soluționarea conflictelor în
afacerile internaționale
Achiziții publice

Marketing direct și protecția datelor
Marketing în sport
Management în sport
Management universitar
Management preuniversitar
Evaluarea resurselor umane și performanța în
Formarea resurselor umane muncă
14.
Consultanță și dezvoltarea carierei
Sursa: Direcția Management Educațional, ASE
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Facultatea organizatoare
Facultatea de Relații
Economice Internaționale
Facultatea de Relații
Economice Internaționale
Facultatea de Relații
Economice Internaționale
Facultatea de Relații
Economice Internaționale
Facultatea de Relații
Economice Internaționale
Facultatea de Relații
Economice Internaționale
Facultatea de Administrație
și Management Public
Facultatea de Marketing
Facultatea de Marketing
Facultatea de Management
Facultatea de Management
Facultatea de Management
Facultatea de Management
Facultatea de Management

Tabelul 1.12
Număr ore
activități didactice
90 ore
20 ore
78 ore
78 ore
40 ore
20 ore
180 ore
90 ore
39 ore
39 ore
39 ore
39 ore
30 ore
40 ore

Pe lângă programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,
ASE organizează programe de formare profesională, autorizate de ANC (Anexa 4).
1.4 Actualizarea implementării sistemului blended learning, a funcționalităților
SIMUR și a platformei e-alumni
Pentru anul universitar 2017-2018, platforma online.ase.ro a fost actualizată din punct
de vedere software și populată cu disciplinele care sunt programate în semestrul I pentru toate
formele de învăţământ, păstrându-se o continuitate a activităţii pe platforma blended learning.
Pe baza statelor de funcţii pentru ID și IFR din SIMUR, a fost realizată o analiză cu
privire la situaţia încărcării pe platforma blended learning a suporturilor de curs. A fost verificat
pe platformă fiecare cadru didactic (pe departamente, disciplină, program de studiu), pentru a
se identifica dacă pentru toate disciplinele există materiale didactice în format digital, necesare
pregătirii studenţilor de la ID-IFR, la sfârşitul semestrului 1. Situaţia a fost trimisă, prin e-mail,
fiecărui director de departament, în scop informativ și decizional.
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Situaţia postării materialelor de studiu (ale celor 121 de cadre didactice care desfășoară
activități didactice la programe de studii universitare de licenţă ID-IFR) pe platforma blended
learning pentru ID-IFR, an universitar 2017-2018, semestrul I este următoarea:
- pentru 81 discipline, din 121, au fost postate materiale didactice pentru Activitățile
tutoriale (AT) – 66, 94%;
- pentru 99 discipline, din 157, au fost postate temele de control (TC) – 63,06%.
Din totalul celor 121 cadre didactice care predau la ID-IFR, 81 cadre didactice au
încărcat materiale suport pe platforma online.ase.ro, ceea ce reprezintă 66,94%.
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) 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 specializare, care să
permită rularea unor aplicații, nu doar expunerea de materiale didactice; este necesară o
inventariere a tuturor acestor site-uri pentru a avea o imagine completă a acoperirii cu materiale
didactice online a cursurilor din universitatea noastră.
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. Se testează în paralel și alte platforme, pentru identificarea unor facilități specifice
de evaluare online pe bază de chestionar individual, generat aleator și cu evaluare automată,
precum și utilizarea unor instrumente de tipul webseminar sau SCORM.
În ceea ce privește programarea activităţilor didactice, orarul a fost constituit mai întâi
în formatul fizic, după machetare, apoi a fost introdus în SIMUR de către secretarele de
facultate, asigurându-se astfel vizibilitatea acestuia de pe pagina personală a studentului, pentru
toate programele de studii universitare de licenţă şi masterat, la toate formele de învăţământ.
Orarul a fost folosit și la corelarea activităţilor cu statul de funcții, dând posibilitatea generării
automate a fișelor de plata cu ora, în SIMCE.
Pe platforma e-learning online.ase.ro, orarul introdus în SIMUR a fost asociat cu fiecare
profesor și disciplină, 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:
• dezvoltarea aplicației de Listare registru matricol pentru asigurarea aceluiași format
de listare pentru absolvenții care au urmat studiile înainte de introducerea SIMUR,
dar au susținut examenul de finalizare studii ulterior; s-a ajuns la reducerea la
aproximativ 50 studenți pentru care nu se poate edita registrul matricol din cauza
desfășurării activităților didactice pe mai multe planuri de învățământ; a fost
analizată și varianta semiautomată, prin reintroducerea datelor esențiale și editarea
sub același standard a Registrului matricol;
• actualizarea modului de afișare a statutului studentului în pagina personală
(avertizare la exmatriculare);
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• editarea și evidența automată a adverințelor de student pentru eliminarea registrului
manual de numerotare și eliberare adeverințe;
• 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 DPPD,
în corelare cu statutul de student la studiile universitare de licență sau masterat;
• actualizarea suplimentelor la diplomă, în vederea generării automate a acestora și
pentru anii suplimentari, toate spețele particulare;
• generarea planurilor de învățământ, a grilelor de competențe și a fișelor de
disciplină pentru anul universitar 2017-2018;
• 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 și în limba engleză;
• 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) și are 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 Activitate studențească
Studenții ASE sunt membri cu drepturi depline ai comunității academice, care trebuie
să fie consultați permanent și să fie încurajați să participe activ la asigurarea unui management
performant al universității noastre. Studenții reprezintă „axul central” al universității, menirea
acesteia fiind de a crea cunoaștere și de a o transfera către ei și către viitor. În acest sens,
conducerea ASE sprijină și susține implicarea studenţilor în managementul universităţii,
precum și la evenimentele organizate de către aceștia. Lista completă a evenimentelor
studențești susținute de către ASE, în anul 2017, se regăsește în Anexa 5.
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1.5.1 Acordarea de burse
Pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 s-au acordat următoarele
categorii de burse cu finanțare de la bugetul de stat:
- 653 burse sociale, în cuantum de 580 lei/lună;
- 50 burse de ajutor social ocazional, în cuantum de 580 lei;
- 2267 burse de merit, în cuantum de 700 lei/lună;
- 350 burse de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, în cuantum de 1000
lei/lună;
- 21 burse de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare
științifică, cât și pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și
sportive, în cuantum de 1400 lei/lună.
- 55 burse doctorale, anul I de studiu, în cuantum de 1450 lei/lună;
- 55 burse doctorale, anul II de studiu, în cuantum de 1450 lei/lună;
- 55 burse doctorale, anul III de studiu, în cuantum de 1680 lei/lună.
În anul universitar 2017-2018, pentru studenţii universităţii, ASE a acordat următoarele
facilităţi de studii:
- la nivel de universitate s-au acordat 30 de locuri pentru studenții de la programele de
studii universitare de licență și masterat, reprezentând cazuri sociale, care să
desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din
venituri proprii care să le permită plata taxei de școlarizare;
- la nivel de universitate s-au acordat 50 de locuri pentru studenții dornici să se implice
în activități în interesul ASE și s-au încheiat, cu fiecare dintre ei, contracte de
voluntariat (20 de astfel de contracte, 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) sau contracte de acordare bursă din venituri
proprii (30 de astfel de contracte), după caz.
Astfel, pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018 s-au acordat următoarele
categorii de burse cu finanțare de la bugetul de stat:
- 837 burse sociale, în cuantum de 580 lei/lună;
- 56 burse de ajutor social ocazional, în cuantum de 580 lei;
- 2116 burse de merit, în cuantum de 700 lei/lună;
- 352 burse de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, în cuantum de 1000
lei/lună;
- 19 burse de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare
științifică, cât și pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și
sportive, în cuantum de 1400 lei/lună;
- 19 burse de performanță pentru implicarea în activități extracuriculare și de
voluntariat, în cuantum de 750 lei/lună;
- 55 burse doctorale, anul I de studiu, în cuantum de 1450 lei/lună;
- 55 burse doctorale, anul II de studiu, în cuantum de 1450 lei/lună;
- 55 burse doctorale, anul III de studiu, în cuantum de 1680 lei/lună.
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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 din
27.02.2017 modificat prin OMEN 4366/13.07.2017).
Bursele sociale s-au acordat în funcţie de veniturile pe membru de familie. 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, cât și cele pentru rezultate deosebite în
activitățile culturale, organizatorice și sportive (câte două burse pe facultate) s-au acordat
studenților cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică și celor cu rezultate
deosebite în activităţile culturale, organizatorice şi sportive. Conform prevederilor legale în
vigoare, cuantumul bursei sociale a acoperit cheltuielile de cazare în căminele studenţeşti ale
ASE şi cele de masă.
La aceste burse s-au adăugat cele 28 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 1000 lei pe lună;
- 5 burse pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală, în
cuantum de 800 lei pe lună;
- 22 de burse de excelență pentru cercetare, în cuantum de 800 lei pe lună.
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 2224
locuri de practică și internship oferite la nivelul ASE, în urma acordurilor inițiate de facultăți
au fost puse la dispoziția studenților 1306 locuri de practică și internship:
- Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune: 156 de locuri;
- Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului: 149 de locuri;
- Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori: 304 locuri;
- Facultatea de Marketing: 330 de locuri;
- Facultatea de Relații Economice Internaționale: 145 locuri;
- Facultatea de Business și Turism: 107 locuri;
- Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată: 115 locuri.
Locurile de practică și de internship oferite de ASE studenților de la ciclul licență și
masterat au la bază parteneriatele instituționale dezvoltate în mod continuu, așa după cum
rezultă și din indicatorul următor, și care reprezintă o prioritate în ceea ce privește gestionarea
relațiilor cu mediul economico-social.
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Din cele 65 parteneriate pentru oferirea de locuri de practică și internship pentru
studenții ASE, facultățile au inițiat 47 acorduri:
- Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune: 5 parteneriate;
- Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului: 9 parteneriate;
- Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori: 13 parteneriate;
- Facultatea de Marketing: 6 parteneriate;
- Facultatea de Relații Economice Internaționale: 9 parteneriate;
- Facultatea de Business și Turism: 4 parteneriate;
- Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată: 1 parteneriat.
1.5.3 Consiliere și orientare în carieră
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), structură distinctă, fără
personalitate juridică, care funcţionează în cadrul ASE, înfiinţat prin Hotărârea Senatului ASE
nr. 144 din data de 10 decembrie 2014, și-a continuat și dezvoltat activitatea și în anul 2017.
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră are ca misiune acordarea de suport specializat
persoanelor care au fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele educaţionale ale ASE, în vederea
optimizării traseului educaţional şi profesional al acestora. Obiectivele Centrului de Consiliere
şi Orientare în Carieră 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 şi absolvenţi ai
ASE privind managementul carierei în contextul schimbărilor legislative şi al dinamicii
permanente a pieţei muncii.
Beneficiarii direcţi ai Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 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.
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a funcționat în anul 2017 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;
- 4 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi
vocaţională / consilieri de carieră;
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- un referent;
- 7 cadre didactice cu specializare în domeniul psihopedagogic de la nivelul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic;
- 12 cadre didactice cu expertiză în domeniile de specializare ale studenţilor şi
absolvenţilor.
În ceea ce privește activitatea CCOC din perioada ianuarie - decembrie 2017, aceasta a
continuat să se dezvolte, rezultatele fiind următoarele:
• 2570 de elevi, studenți și absolvenți consiliați individual, după cum urmează:
- 377 de studenți consiliați vocațional de către psihologii CCOC;
- 74 de studenți consiliați psihologic de către psihologii CCOC;
Ambele tipuri au fost realizate în 490 de ședințe individuale de consiliere.
- 617 absolvenți ai ciclului de licență consiliați individual pentru admiterea la masterat
de către psihologii CCOC;
- 287 de elevi consiliați individual pentru admiterea la programele de licență ale ASE
de către psihologii CCOC;
- 463 de studenți consiliați psihopedagogic individual de către reprezentanții DPPD;
- 752 de studenți informați și orientați individual de către reprezentanții facultăților
ASE în CCOC.
• Peste 3500 de studenți informați direct prin materiale publicitare tipărite (afișe, flyere),
despre serviciile oferite de CCOC;
• 196 elevi și studenți testați psihologic în sedințe de grup. Elevii și studenții au fost testați în
privința intereselor vocaționale și compatibilității cu profilul de competențe ale facultăților
ASE;
• Peste 950 de elevi informați în legătură cu ofertele educaționale ale ASE, în cadrul unor
întâniri organizate în ASE sau în unități de învățământ preuniversitar;
• 30 de cadre didactice din învățământul preuniversitar informate în legătura cu oferta
educațională a ASE;
• 552 de studenți și 47 de elevi implicați în 20 de sesiuni de dezvoltare personală/work-shopuri/forumuri intersectoriale și sectoriale, organizate pe diverse teme de interes pentru aceștia,
precum: „Relații emoționale benefice”, „Vrei să fii liderul de mâine?”, „Cariera ta de
Succes. Fii calificat pe piața muncii!”, „Utilizarea design thinking-ului în Businessuri”,
„Provocările mediului de afaceri din România și nevoia de Leadership”, „Alege un stil de
viață sănătos”, „De ce să îți faci blog și cum poți câștiga bani cu el?”, „Descoperă-ți
potențialul pentru o carieră care să te reprezinte!”, „Stresul în sesiune – modalități de
gestionare ale stresului” etc.
De asemenea, CCOC a organizat, în anul 2017, o serie de evenimente în parteneriat,
după cum urmează:
- masa rotundă cu tema „Educaţia şi provocările lumii contemporane”, în colaborare
cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) şi Asociaţia Academia
Pedagogilor (AAP), la care specialiştii în ştiinţele educaţiei au făcut schimb de bune practici cu
privire la educaţie şi provocările acesteia, eveniment care a avut loc în 17 februarie 2017;
- Akademics, acțiune organizată în parteneriat cu ASER, în cadrul căreia 30 de
studenți au fost testați/consiliați în carieră, în luna martie 2017;
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- work-shop-urile cu tema „Stresul în sesiune – modalități de gestionare ale
stresului”, organizate cu Facultatea CSIE și Asociația SISC – ASE, în 13 și 14 iunie 2017;
- masa rotundă „Necesitatea consilierii și orientării în carieră pentru tinerii
economiști”, acțiune organizată în cadrul Conferinței EDProf, în parteneriat cu Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic și Asociația Facultăților de Economie din România
(AFER), în 19 mai 2017;
- consilierea elevilor în cadrul acțiunii, Perspectivă de Succes, organizată în cadrul
Economic Summer College, în parteneriat cu ASCIG, în 8 august 2017;
- publicarea de anunțuri de angajare săptămânale pentru studenții cu specializări
economice, printr-un parteneriat informal cu E-jobs;
- personalul CCOC și reprezențanții DPPD au participat la BRD – Groupe Société
Générale, la sesiunea de instruire privind aplicarea testului Great People Insid, în data de 19
decembrie 2017.
Specialiștii CCOC au elaborat și publicat, pe parcursul anului 2017, 4 studii de
specialitate și au participat la 5 conferințe de profil, întâlniri cu specialiști și reprezentanți ai
CCOC din universitățile din țară și din străinătate. De asemenea, au elaborat 3 proiecte de
finanțare (două depuse la Primăria Sectorului 1, unul la Ministerul Educației Naționale, Fondul
de Dezvoltare Instituțională) și au participat la alcătuirea celor trei proiecte depuse de
universitate și finanțate din Proiectul pentru învățământul secundar (ROSE), Schema de
granturi necompetitive pentru universități, Finanțatori – Banca Mondială și Ministerul
Educației Naționale.
În perioada 15 iunie - 15 iulie 2017, CCOC a coordonat implementarea proiectului
„Absolvenții Academiei de Studii Economice din București și piața muncii”, proiect finanțat de
Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior,
în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională FDI 2017, domeniul 8 – Corelarea ofertei
educaţionale cu cererea pieţei muncii.
În cadrul proiectului s-au realizat 3 studii cantitative ale inserției absolvenților ASE,
prin anchete pe bază de chestionar. Studiile au vizat inserția pe piața muncii a absolvenților
ASE de la nivelul de licență, promoția 2017 (1185 de absolvenți, adică 40% dintre absolvenții
acestei generații); al doilea s-a raportat la generațiile care au absolvit studiile de licență înainte
de 2017, la care au participat 782 de respondenți, dintre care 80% sunt absolvenți ai generației
2016, și al treilea s-a adresat absolvenților de programe de masterat din cadrul ASE din
perioada 2005-2017 și a avut 289 de respondenți, absolvenți ai unor programe de masterat
organizate preponderent de următoarele facultăți din cadrul ASE: Administrarea Afacerilor, cu
predare în limbi străine, Management, Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. În
cazul absolvenților a fost utilizat Chestionarul privind inserția socio-profesională a
absolventului ASE (partea a Procedurii Operaționale 201), un chestionar cu 18 întrebări, iar
perioada de recoltare a datelor a fost cuprinsă între lunile ianuarie și octombrie 2017.
O a doua perspectivă asupra întrebării de cercetare a fost cea a angajatorilor. Studiul
asupra angajatorilor a cuprins 80 de respondenți din 435, câți există cu date de contact în baza
centrului (18,39% rată de răspunsuri), a fost realizat pe baza Chestionarului de evaluare a
opiniei angajatorilor cu privire la calitatea absolvenților și a programelor de studii oferite de
ASE (partea a Procedurii Operaționale 201), un chestionar cu 9 întrebări, și s-a desfășurat în
perioada august – septembrie 2017.
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De asemenea, a fost întreprinsă o cercetare calitativă pentru sondarea opiniei studenților
în legătură cu realitățile pieței muncii. La aceasta au luat parte 68 de studenți ai ASE,
participanți la cele patru forumuri sectoriale organizate în cadrul proiectului, după cum
urmează:
- 13-15.10.2017 – Forumul sectorial „Absolvenții Academiei de Studii Economice
din România și piața muncii”, Covasna, cu reprezentanții facultăților de CSIE, CIG, FABBV;
- 27.10.2017 – Forumul sectorial „Absolvenții Academiei de Studii Economice din
România și piața muncii”, București, cu reprezentanții facultăților de BT, REI, FABIZ;
- 3-5.11.2017 – Forumul sectorial „Absolvenții Academiei de Studii Economice din
România și piața muncii”, Predeal, cu reprezentanții facultăților de ETA și EAM;
- 17.11.2017 – Forumul sectorial „Absolvenții Academiei de Studii Economice din
România și piața muncii”, București, cu reprezentanții facultăților de MAN, MK, AMP;
- 8.12.2017 – Forumul intersectorial „Absolvenții Academiei de Studii Economice
din România și piața muncii”, București, cu reprezentanții tuturor facultăților din ASE,
reprezentanților angajatorilor, partenerilor ASE.
În urma derulării proiectului a fost elaborat studiul Inserția Absolvenților Academiei
de Studii Economice din București pe piața forței de muncă, un document deosebit de
important pentru universitate și care demonstrează demersurile ASE pentru adaptarea,
structurarea și compatibilizarea programelor de studii universitare la cerințele europene și
naționale și piața muncii.
1.5.4 Organizarea școlilor de vară
În anul 2017, au fost organizate patru școli de vară pentru studenți, respectiv:
1.

Școala de vară a Academiei de Studii Economice din București „Bucharest
Summer University”

Bucharest Summer University este şcoala internaţională de vară oficială a ASE, care
abordează, în principal, probleme economice şi care are ca scop promovarea valorilor
academice comune studenţilor din întreaga lume. Participanţii la Bucharest Summer University
sunt studenţi la ciclurile licenţă, masterat sau doctorat, atât din ţară, cât şi din străinătate, iar
până în prezent i-au trecut pragul 700 studenți din peste 55 de țări. În acest an, la sfârşitul celor
două săptămâni de cursuri, seminarii, workshopuri şi dezbateri susţinute/moderate de profesori,
specialişti naţionali şi internaţionali, în urma unui examen final, cei 55 de participanți,
provenind din 25 de țări, au acumulat 5 ECTS (puncte de credit transferabile internaţional).
Evenimentul desfășurat în perioada 13-27.08.2017 a avut ca temă „Globalization
through business and management: Becoming an agent of change”. Pe lângă vizibilitatea
asigurată de presa tradițională (TV, radio, print), BSU 2017 a generat pentru ASE București o
interacțiune cu aproximativ 1.000.000 de utilizatori (vizualizări active la postări / click-uri,
mesaje, like-uri pe site-urile de socializare, accesări site unice).
2.

Şcoala de vară „Școala de arta vinului de la Jidvei”

În perioada 3-9 septembrie 2017, Academia de Studii Economice din București,
Facultatea de Business şi Turism și Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului,
având ca parteneri Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Asociația Degustătorilor
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Autorizați din România, au organizat Şcoala de vară „Școala de arta vinului de la Jidvei” la
Blaj și Jidvei, județul Alba. Evenimentul a fost susținut logistic de către: Consiliul Județean
Alba, Primăriile municipiilor Blaj, Alba Iulia și Aiud, Primăria comunei Jidvei, Asociația Țara
Vinului, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj și SC Jidvei
SRL.
Scopul evenimentului a fost acela de a familiariza participanții cu o formă de turism mai
puțin cunoscută și promovată, și anume turismul viti-vinicol. De asemenea, s-a urmărit inițierea
în ocupațiile specifice pe filiera viei și vinului – cele de antreprenor, viticultor, vinificator
(enolog), comerciant de vinuri, degustător, somelier. Pentru aceasta, s-au desfășurat vizite de
studiu la entități economice din viticultură și vinificație (cultura portaltoilor și școala de vițe;
activitatea artizanală a unui gospodar; activitatea la scară la nivelul celei mai mari proprietăți
de cultură de viță de vie din Europa, care utilizează echipamente de ultimă generație); au avut
loc vizite cu caracter turistic la Blaj, Alba Iulia și Aiud; participanții au vizitat acasă la ele, în
sat, pe executantele Purtatei Fetelor de la Căpâlna (identitatea vizuală a vinurilor de la Jidvei),
încercând chiar să deprindă câțiva din celebrii pași; regrupați pe echipe, studenții au întocmit
proiecte cu tema „Program de relansare a podgoriei Târnave ca destinație pentru turismul vitivinicol (enologic)”; de asemenea, s-au întrecut într-un concurs de artă fotografică, secțiunile
acestuia fiind în număr de două: Istoria și orașul, respectiv Via și vinul.
La școala de vară au participat 29 de studenți din ASE, provenind de la facultățile de
Business și Turism, Economie Agroalimentară și a Mediului, Administrație și Management
Public, Marketing și 2 studenți de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității
din București și Facultatea de Inginerie Mecanică a Universității „Transilvania” din Brașov. În
total au fost 31 de studenți înscriși, însă din motive personale și medicale 4 participanți s-au
retras cu puțin timp înainte de începerea evenimentului. Totodată, au participat cadre didactice
de la Facultatea de Business și Turism, Departamentul de Turism și Geografie, precum și de la
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Științe Economice.
3.

Școala de vară „Antreprenoriat şi Limba Germană” 2017

Ȋn perioada 23 iulie - 4 august 2017 şi 6-18 august 2017 a avut loc în localitatea Moieciu
de Sus, judetul Brașov, Școala de Vară FABIZ 2017- Antreprenoriat şi Limba Germană, la care
au participat peste 200 persoane. Participanții se împart în două categorii principale: studenți ai
unor prestigioase universități românești și liceeni în clasele terminale de la colegii naționale și
licee de renume din întreaga țară, care reprezintă un important bazin de recrutare pentru ASE.
În fiecare modul au fost organizate cursuri intensive de limba germană, de minim 40 de
ore, iar profesorii care au predat provin din Germania şi Austria şi au cunoştinţe de specialitate
în domeniul predării limbii germane ca limbă secundară. Grupele de lucru au fost mici, în
general de maxim 10-15 persoane, iar participanţii au fost împărţiţi în grupe de lucru în funcţie
de nivelul lor lingvistic (A1-C1). În prima serie au fost 10 profesori, iar în cea de a doua 9. De
asemenea au fost susținute diverse prezentări pe teme antreprenoriale, economice și socioculturale de către reprezentanți ai diverselor organizații din mediul socio-economic, Serviciului
German de Schimb Academic (DAAD) şi Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în
Limbi Străine (FABIZ).
Menționam că Şcoala de Vară „Antreprenoriat și Limba Germană” este unul dintre
evenimentele importante și de succes organizate de FABIZ și reprezintă o oportunitate de
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îmbunătățire a diferitelor competențe antreprenoriale, economice și de limbă germană atât ale
studenților ASE, cât și ale altor studenți 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. De asemenea, acest eveniment contribuie la promovarea unei imagini pozitive a
Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine și, implicit, a ASE pe plan
național și internațional.
4.

Școala de Vară Antreprenoriat și Limba Franceză 2017

În scopul promovării filierei francofone din cadrul Facultății de Administrarea
Afacerilor, cu predare în limbi străine și a creșterii numărului de candidați, în perioada
20 august - 01 septembrie a avut loc Școala de vară „Antreprenoriat și Limbă Franceză”, un
program intensiv de învățare a limbii franceze dedicat începătorilor și celor cu nivel intermediar
și avansat (nivel A1-C1, conform Cadrului European de Referință pentru limbi străine). La
ediția din anul 2017 au participat 50 de persoane. Proiectul a vizat instruirea elevilor, studenților
și proaspăt absolvenților ai universităților din țară interesați de studiul limbii franceze, de
dobândirea sau consolidarea cunoștințelor necesare aplicării la un program de studiu în limba
franceză sau la un loc de muncă într-o organizație ce are legături cu spațiul francofon.
Din analiza provenienței participanților, rezultă o largă distribuție geografică de
promovare a programelor educaționale ale Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare
în limbi străine și în special a filierei francofone. Acest lucru se înscrie în strategia ASE de
promovare și de atragerea a studenților. Astfel, prin această Școală de vară, ASE și implicit
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, secția franceză își
consolidează poziția pe piața educațională din România. Cursurile Școlii de vară au avut loc în
localitatea Moieciu de Sus, Județul Brașov, în cadrul Pensiunii Vlahia Inn. Școala de vară
„Antreprenoriat și Limbă Franceză” a avut trei componente principale:
1. Cursurile efective de limba franceză – desfășurate de luni până vineri în grupe de 1015 persoane, astfel încât pe parcursul celor două săptămâni cursanții să participe la
minim 40 de ore de limba franceză.
2. Seminarii, workshop-uri și prezentări. Pentru a promova civilizația și cultura
antreprenorială în spațiul francofon au fost organizate diverse evenimente pe această
temă. Acestea au constat în prezentări și seminarii oferite de specialiști în domeniu
din România și Franța, workshop-uri de formare și dezvoltare pe tema culturii
antreprenoriale, managementului, educației financiare etc. susținute de diferite
personalități din spațiul francofon: manageri ai unor companii franceze prezente în
România, personalități din viața publică din Franța, reprezentanți ai mediului
academic etc., cu remarcabile povești de succes personale.
3. Activități culturale și de timp liber, program organizat împreună cu profesorii de
franceză, în cadrul căruia comunicarea s-a desfășurat, în principal, în limba franceză.
1.5.5 Activități culturale
În cadrul ASE există o preocupare permanentă privind îmbinarea științei cu arta. Pe
parcursul universitar, studenții sunt încurajați să se bucure de artă și cultură, prin intermediul
unor proiecte culturale ce se organizează în universitate.

30

1.5.5.1 Expoziții de artă
Pe parcursul anului 2017, ASE a găzduit, în cadrul Galeriei de artă contemporană
Cecilia Cuţescu-Storck (etajele 1 și 2 din Clădirea Ion Angelescu), următoarele expoziții de
artă:
1. Expoziția personală de pictură a artistului profesor George Mircea – Universitatea
Națională de Arte.
2. Expoziţia personală de pictură şi grafică a artistei Doina Mihăilescu, cu titlul „Akroasis 3”.
3. Expoziția personală a artistului Darius Hulea, cu titlul „Outline”, cuprinzând lucrările
menite să contribuie la redescoperirea unor figuri marcante pentru cultura europeană.
4. Expoziția de fotografie artistică cu titlul „Hyperborean Folklore – The Art of Symbols
& Numbers” având ca tematică principală reinterpretarea simbolismului ancestral și
cultural regăsit în manufactura costumului tradițional autentic românesc, într-o manieră
contemporană fashion și care înnobilează la rang de artă zestrea pe care artiștii o
moștenesc prin originea lor română.
5. Expoziție de grafică, pictură, obiect a artistului Viorel Penișoară-Stegaru – pictor
scenograf al Teatrul Naţional din Craiova.
6. Expoziție de pictură a elevilor de la Școala Ortodoxă de la Patriarhie.
1.5.5.2 Concerte
În luna noiembrie a fost organizat un concert-eveniment în Aula Magna, de Asociația
SoNoRo și Facultatea de Marketing, intitulat „In Disguise”, din cadrul Festivalului
Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, ediția a XII-a. Din anul 2013, 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 XII-a ediție a
Festivalului SoNoRo, intitulată Hide&Seek, 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.
1.5.5.3 Muzeul ASE
În fiecare an, pe lângă popularizarea istoriei ASE, în cadrul muzeului se realizează
expoziții de documente, întâlniri cu studenții, precum și manifestări cu caracter științific. La
aceste acțiuni au participat studenți și profesori din ASE, dar și personalități recunoscute pe
plan național, îndeosebi istorici cu preocupări în cercetarea fenomenelor economice. În anul
2017 au avut loc următoarele manifestări:
- Pe 3 mai 2017, în sala „Robert Schuman”, s-a desfășurat masa rotundă organizată cu
prilejul aniversării a 150 de ani de la înființarea sistemului bănesc al leului. Au fost
prezentate două comunicări științifice:
• Câteva considerații asupra sistemului monetar al leului̶ – prof. univ. dr. Teodora
Barbu, Facultatea de Finanțe-Bănci;
• Circulația monetară și tezaurizarea în Antichitate – dr. Emanuel Petac, cercetător
gr. II, Cabinetul Numismatic al Academiei Române.
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În încheiere a fost difuzat un minidocumentar, Povești despre bani, realizat de
conf. univ. dr. Ion Vorovenci.
Pe 22 septembrie 2017, în sala „Victor Slăvescu” din cadrul Liceului Tehnologic
„Victor Slăvescu”, din localitatea Rucăr, Muzeul ASE a organizat masa rotundă
dedicată comemorării a 40 de ani de la dispariția profesorului Victor Slăvescu. În
program s-au prezentat 3 comunicări:
• Victor Slăvescu, așa cum l-am cunoscut – prof. univ. dr. Georgeta Filitti;
• Victor Slăvescu și finanțele României Mari – prof. univ. dr. Ioan Talpoș;
• Turismul cultural, o soluție pentru creșterea durabilă a Rucărului – prof. univ. dr.
Călin Vegheș.
Pe 17 decembrie 2017, la împlinirea a 100 de ani de la trecerea în neființă a lui Nicolae
D. Xenopol, ctitorul ASE (11 septembrie 1858, Iași - 17 decembrie 1917, Tokyo), s-a
reeditat broșura Hatârul, conferință ținută de Nicolae D. Xenopol la Ateneul Român în
anul 1885. De asemenea, Consiliul de Administrație al ASE a aprobat realizarea unei
monografii dedicată vieții și operei lui Nicolae D. Xenopol.

1.5.5.4 Serile filmului în ASE
Pe 14 decembrie, USASE, în parteneriat cu editura Nemira, a reluat proiectul „Serile
filmului în ASE – „Movie night by the book”. În cadrul acestui eveniment, a fost vizionat filmul
„Contact", realizat de către Robert Zemeckis, urmat de o dezbatere cu criticul literar Ana
Nicolau și actorul Andrei Huțuleac.
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 de studenți și cadre didactice. În
acest sens, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport din ASE a organizat, în anul 2017,
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.
Competiţiile studențești organizate de către ASE în anul 2017 au fost următoarele:
1. Cupa „Dracula” – baschet mixt – competiţie de tradiţie în universitatea noastră, cu
participarea universităţilor din București;
2. Echipa de baschet masculin a participat la Cupa Universitară de 3X3;
3. Cupa „Economistul” – baschet băieţi – competiţie inter-facultăţi;
4. Cupa „Economistul” – fotbal băieţi și Campionatul de fotbal – competiţie interfacultăţi între echipe mixte (studenți șo profesori);
5. Cupa „Academica” – volei mixt – competiţie inter-facultăţi;
6. Participări și rezultate sectia fotbal, anul competițional 2017:
1. Gillette World Cup – Lisabona 2017.
2. Corporate Games – București 2017.
6. Campionatul Național Universitar Atletism, Pitești, 20-21 mai 2017;
7. Campionatul Universitar București – Turneul Final de handbal masculine – Suceava
2017;
8. Campionatul Universitar București Turneul Final de handbal feminine – Pitești 2017;
32

9. Campionatul universitar național – nataţie – (Finala Națională) Bacău 9-10 iunie
2017;
10. Ansamblul de majorete şi dans sportiv al Academiei participant la PoliDansFest;
11. Meci demonstrativ de volei (Clubul Sportiv al Armatei „Steaua București” şi
echipa ASE) pentru un scop nobil: strângerea de fonduri pentru educaţia copiilor
defavorizaţi;
12. Meci demonstrativ de fotbal (ASE- echipa de profesori, „Steaua București”, FRF
şi echipa Artiștilor).
De asemenea, studenţii din secţiile de performanţă ale ASE au participat la Campionatul
Universitar pe Bucureşti la toate disciplinele sportive menționate anterior, precum şi în finalele
pe ţară.
La nivelul facultăților din ASE au fost organizate o serie de activități sportive, respectiv:
1. ASE Student Run (9 aprilie 2017) – un eveniment sportiv organizat de ASE,
Facultatea de Marketing şi Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport, cu sprijinul Asociaţiei
de Marketing a Studenţilor din România şi al Sports Business Academy. Această a II-a ediție a
crosului a adunat peste 500 de participanți; au fost acordate 36 de premii pentru câștigătorii
fiecărei categorii de participanți. Federaţia Română de Atletism a oferit suportul logistic, iar
Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului București a asigurat consultanţă şi sprijin în
oferirea de trofee şi tricouri pentru campioni.
2. Mișcare și voie bună la EAM (29 mai 2017) – Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului (EAM) a organizat, la Complexul Cultural Sportiv Studențesc
Tei, un eveniment sportiv la care au participat studenți și cadre didactice. Scopul evenimentului
a fost, pe lângă îmbinarea activităților didactice cu cele recreative, o mai bună relaționare între
cadre didactice și studenți. Într-un cadru natural, studenții și profesorii lor și-au petrecut
împreună timpul liber, desfășurând următoarele activități sportive: aerobic, volei, baschet,
fotbal, ping-pong, șah, tenis de câmp etc.
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Capitolul II
ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE

2.1 Consolidarea excelenţei în cercetare ştiinţifică şi inovare
Cercetarea ştiinţifică este o pârghie esenţială pentru dezvoltarea cunoaşterii şi progresul
societăţii, fapt pentru care, în economia secolului XXI, importanţa şi necesitatea acestei
activităţi devin tot mai pregnante în toate domeniile de activitate. În acest context, ASE a
continuat demersurile de consolidare a statutului său câștigat pe plan naţional, de universitate
de cercetare avansată şi educaţie. Activităţile de cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare
şi inovare se derulează în cadrul proiectelor de cercetare, realizate atât pentru nevoi proprii ale
universităţii, cât şi pentru clienţi din mediul public sau privat. ASE realizează proiecte de
cercetare ca unic contractor sau în parteneriat, în consorţii alături de universităţi, institute de
cercetare, autorități publice, companii şi alte organizaţii din România şi din alte ţări europene.
Beneficiarii cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, ai dezvoltării şi inovării sunt
autorităţi publice naţionale sau europene, firme private româneşti sau străine, dar și comunitatea
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 sale educaționale.
ASE este cea mai importantă instituție de învățământ superior economic din țară,
păstrându-și an de an statutul de universitate de cercetare avansată şi educaţie. Pentru
menținerea universității pe prima poziție în domeniul științelor economice și administrării
afacerilor, conducerea universităţii a aplicat o serie de măsuri, dintre care amintim: acordarea
de recompense materiale şi morale pentru publicarea de articole în reviste recunoscute pe plan
internaţional, sprijinirea participării cadrelor didactice la conferințe internaționale de prestigiu,
informarea cadrelor didactice şi doctoranzilor cu privire la oportunităţile de finanţare a
cercetării, programe de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice, precum şi acces la literatura
de specialitate în format fizic şi digital.
Principalele activităţi care contribuie la menţinerea universităţii pe prima poziţie în
domeniul ştiinţelor economice şi administrării afacerilor constau 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
2017 este următoarea:
• 265 articole publicate în reviste indexate Web of Science;
• 211 studii publicate în volumele conferinţelor internaţionale indexate Web of
Science şi/sau organizate de societăţi profesionale internaţionale;
• 22 de cărţi publicate în edituri internaţionale;
• 26 de cărţi publicate în edituri naţionale, altele decât Editura ASE și 78 de cărți
publicate la Editura ASE.
Un moment de bucurie şi sărbătoare pentru membrii comunităţii academice implicaţi în
activitatea de cercetare ştiinţifică a fost „Ziua Cercetătorului”, organizată de către Direcţia
Managementul Cercetării şi Inovării la data de 17 noiembrie 2017, sala 2416, eveniment ce a
reunit directori de proiect, autori de articole premiate și studenți, pentru a împărtăși experiențe
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deosebite din activitatea de cercetare. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate rezultatele
proiectelor de cercetare finalizate în 2017 și au fost acordate diplomele Opera Omnia și
Georgescu-Roegen autorilor articolelor publicate în reviste cotate Web of Science și premiate
în 2017. Evenimentul a marcat „Ziua Cercetătorului și Proiectantului”, sărbătorită în România
la data de 19 noiembrie începând cu anul 1994, și își propune să devină o tradiţie în ASE.
De asemenea, în cadrul primei ediţii a „Galei excelenţei în ASE”, organizată la data de
23 noiembrie 2017, au fost acordate diplome de excelenţă pentru cel mai bun cercetător din
ASE şi cea mai bine organizată echipă de proiect. Câştigătorii au fost desemnaţi pe baza unui
proces de selecţie multicriterial, ce recunoaşte şi promovează meritele celor ce se remarcă prin
proiectele şi activităţile lor din sfera cercetării ştiinţifice şi care contribuie astfel la consolidarea
excelenţei şi sporirea prestigiului comunităţii academice.
2.2 Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare
Lansările competiţiilor de proiecte de cercetare din anul 2017 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 şi doctoranzi. În anul 2017, site-ul
Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării (dmci.ase.ro) a fost complet restructurat,
realizându-se cu eforturi proprii un site nou. Atât site-ul vechi, cât şi cel nou au fost permanent
actualizate cu informaţii privind centrele de cercetare, revistele, invitaţiile la conferinţe,
proiectele de cercetare şi oportunităţile de finanţare a cercetării şi inovării (peste 50 de anunţuri
postate pe site cu scopul diseminării informaţiilor). 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.
Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării a organizat următoarele sesiuni de
informare, dezbatere şi consultanţă cu prilejul lansării unor programe sau competiţii pentru
finanţarea proiectelor de cercetare în anul 2017:
- Sesiune de prezentare şi dezbatere a call-urilor. AAL Call 2017; EUREKA Danube;
ERA-MIN 2; FLAG-ERA II; SUSFOOD2; FACCE SURPLUS2 2017; MANUNET
III COFUND; QUANTERA; NEURON ERA-NET Cofund, 08 martie 2017, sala
2416;
- Organizarea sesiunii de prezentare a programului ACTIVE AND ASSISTED
LIVING – AAL 2017, 15 martie 2017, sala 2416;
- Conferința cu participarea unor specialiști din structurile Comisiei Europene și
Ministerului Cercetării și Inovării intitulată: „Bune practici privind aplicarea la
call-urile deschise în cadrul Programului Orizont 2020”, 6 iunie 2017, Aula Magna;
- Conferinţa „Oportunităţi de finanţare în Triunghiul Cunoaşterii Educaţie-CercetareInovare, în perioada 2014-2020”, 26 iunie 2017, sala Schumann;
- Sesiune de dezbatere privind participarea la competiția „Proiecte complexe realizate
în consorții CDI”, 21 iulie 2017, sala 0129.
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
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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.
În perioada de raportare au fost postate pe site-ul Direcţiei Managementul Cercetării şi
Inovării anunţuri cu privire la următoarele competiţii de proiecte de cercetare:
- Competiția pentru subvenționarea literaturii tehnico-științifice pentru anul 2017
(finanțare MCI);
- Cecuri de inovare (CI2017);
- Proiecte complexe realizate în consorții CDI (PCCDI);
- Premierea rezultatelor cercetării – articole (PRECISI2017);
- Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC2017);
- Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD2017);
- Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT2017);
- PROGRAMUL DANUBIUS – COMPETIȚIA C1 2017 (DANUBIUS2017C1);
- Premierea rezultatelor cercetării – Brevete (CERCBVT2017);
- Soluţii – Sistem informatic integrat pentru managementul activităţilor
(SOL2017-9);
- ERC Starting Grant (ERC-2018-STG) (H2020);
- ERC Synergy Grant (ERC-2018-SyG) (H2020);
- ERA-NET Smart Grid Plus (H2020).
De asemenea, la nivelul Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării s-a acordat
permanent consultanţă atât în perioadele premergătoare depunerii proiectelor, cât şi în timpul
derulării 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 UEFISCDI
(pentru Proiecte complexe realizate în consorții CDI (PCCDI), pentru Proiecte de mobilitate
pentru cercetători (MC2017)), ce au fost puse la dispoziţia comunității.
2.3 Intensitatea cercetării ştiinţifice
Membrii comunității științifice din cadrul ASE au publicat 265 articole în anul 2017, în
reviste indexate Web of Science (Anexa 6). De asemenea, au fost publicate 211 studii în
volumele conferinţelor internaţionale indexate Web of Science şi/sau organizate de societăţi
profesionale internaţionale (Anexa 7). Atât numărul articolelor WoS, cât și numărul studiilor
publicate în volumele conferințelor inernaționale indexate WoS va mai crește, 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 pentru anul 2017:
- „Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Facultatea de
Administraţie şi Management Public” 2017, editată pe CD-ROM ISSN 2285-1097
(coordonator prof. univ. dr. Daniela Luminiţa Constantin);
- „Colecţie de studii şi cercetări ale studenţilor Facultăţii de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune”, apariţie online, ISSN 2392-8360, http://www.conta.ase.ro/
Media/Default/pdfs/cig2017ss/cuprins.html (coordonator prof. univ. dr. Nadia
Albu);
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- „Colecţia de working papers ABC-ul lumii financiare”, apariţie online, ISSN 23441844, http://www.fin.ase.ro/abc/arhiva.asp (coordonator prof. univ. dr. Emilia
Câmpeanu);
- „AAEPAPERS Colecția working papers a Facultății de Economie Agroalimentară și
a Mediului”, apariţie online, ISSN 2559-6330, http://www.aaepapers.ase.ro/#arhiva/,
(coordonator conf. univ. dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu).
Pe parcursul anului 2017, 6 reviste editate de ASE au obținut 14 indexări în baze de date
internaționale, conform datelor prezentate în Tabelul 2.1.
Noi indexări în baze de date internaţionale ale revistelor editate de ASE
Tabelul 2.1

Nr.
crt.

Denumire revistă

Noi indexări în baze de date internaționale

1.

Amfiteatru Economic

2.

Administrație și Management
Public

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
EconStor
Open Academic Journals Index

3.

Contabilitate și Informatică
de Gestiune

4.

Synergy

5.

Tribuna Juridică

6.

Management and Economics
Review

EconLit
ERIH Plus
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
DOAJ
Crossref
cataloage și biblioteci: Publication Forum Finland
și Den Bibliometriske Forskningsindikator
EBSCO
ERIH Plus
Open Academic Journals Index (OAJI)
ERIH Plus

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării

Facultăţile din cadrul ASE au organizat, în anul 2017, 19 conferinţe internaţionale
(Anexa 8), dintre care trei publică lucrările în proceedings cotate ISI (International Conference
on Accounting and Management Information Systems – AMIS, International Conference on
Informatics in Economy – IE şi International Management Conference – IMC).
În anul 2017 s-au înregistrat peste 160 de participări ale cadrelor didactice din ASE la
conferințe internaționale de prestigiu. Dintre acestea, 61 de participări ale cadrelor didactice şi
cercetătorilor din ASE au fost susținute din bugetul special alocat la DMCI, iar 26 de participări
au fost finanțate din bugetele centrelor de cercetare şi/sau prin proiecte de cercetare ştiinţifică
(conform Anexei 8). La acestea se adaugă și participările la conferințe finanțate prin cele 32 de
proiecte de mobilitate câștigate de cercetători din cadrul ASE.
La data de 17 noiembrie 2017 a fost lansată invitaţia de participare la prima ediţie a
Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Economice şi Sociale (ICESS) pe care ASE o va organiza
în perioada 16-17 aprilie 2018 (www.icess.ase.ro). Această conferinţă universitară îşi propune
să reunească eforturile şi ideile ştiinţifice ale întregii comunităţi academice, precum şi să devină
un forum de idei de cercetare pentru participanţii din cadrul altor universităţi.
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2.4 Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor
În anul 2017 s-au organizat 6 evenimente dedicate tinerilor cercetători în scopul
partajării şi dezvoltării cunoaşterii şi 132 seminarii ştiinţifice periodice:
- Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, organizată pe două niveluri, licenţă şi masterat, cu 46

de secţiuni din care:
 39 secţiuni pentru ciclul licenţă, la care au fost înscrise 915 lucrări, cu un număr total
de autori de 1497 studenţi şi pentru care s-au acordat în total 39 premii I, 39 premii
II, 39 premii III şi 78 menţiuni;
 7 secţiuni pentru ciclul masterat, la care au fost înscrise 176 lucrări, cu un număr total
de autori de 231 masteranzi şi pentru care s-au acordat în total 7 premii I, 7 premii
II, 7 premii III şi 14 menţiuni;

- Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare ediţia a XII-a, Suceava, 28-30 iunie
2017, organizată pe două niveluri, licenţă şi masterat, din care:
 licenţă, la care s-au înscris 23 studenţi din cadrul ASE. Marele premiu a revenit
studentei Bianca Costache, de la Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de
Valori, pentru lucrarea „Cum contribuie politica fiscală la creșterea economică?”;
 masterat, la care s-au înscris 15 masteranzi. Studenta Bratu Alina, de la Facultatea de
Contabilitate și Informatică de Gestiune a obținut premiul special CECCAR pentru
lucrarea „Studiu empiric privind practicile de raportare integrată în Europa”, iar
studentul Nedelcu Marian-Iulian de la Facultatea de Management a obținut Premiul
pentru cercetare comparativă cu lucrarea „Educația adulților în cadrul țărilor membre
ale Uniunii Europene – abordare comparativă”.
- 6 conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători;
- 132 seminarii ştiinţifice organizate de şcolile doctorale din cadrul Academiei de Studii
Economice din București (Anexa 10), la care au participat în total 413 doctoranzi cu
teme de cercetare interdisciplinară aplicativă.
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 şi participă la
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu lucrări elaborate sub coordonarea cadrelor
didactice.
2.5 Premierea rezultatelor cercetării
În anul 2017 au fost acordate 34 premii pentru articole publicate în reviste indexate Web
of Science din străinătate, din care 13 în reviste cu SRI mai mare ca 1, 13 în reviste cu SRI între
0,25 și 1, 8 în reviste cu SRI mai mic ca 0,25 (conform Anexei 11).
În anul 2017, pentru cadrele didactice care au publicat în astfel de reviste s-au acordat
premii în valoare totală de 36756 euro pentru 34 articole, după cum urmează:
• 13 premii în valoare de 1500 euro/articol pentru articole publicate în reviste cu SRI
mai mare ca 1;
• 13 premii în valoare de 1000 euro/articol pentru articole publicate în reviste cu SRI
cuprins între 0,25 și 1;
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8 premii cu valoare proporţională din valoarea de 1000 euro/articol pentru articole
publicate în reviste cu SRI mai mic ca 0,25.
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 2017 au fost acordate 22 burse de
excelenţă, din care 11 la ciclul de licenţă şi 11 la ciclul de masterat.
•

2.6 Managementul cunoştinţelor
Strategia ASE în domeniul cercetării științifice a impus abordarea sistemică a
managementului inovării şi cunoştinţelor, luând în considerare principalii factori de succes care
pot conduce la realizarea obiectivelor instituţionale fundamentale şi derivate.
S-au stabilit principalele componente la nivelul managementului pentru crearea cadrului
general de suport al activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare, care să conducă la dezvoltarea
unor procese flexibile (de bază, de suport şi de management) în sfera cercetării şi să permită
crearea unor echipe de cercetare de excelenţă.
În anul 2017, preocuparea de încheiere a unor parteneriate pentru activități de cercetare
a fost intensificată. Astfel, au fost propuse două parteneriate, cu BCR și cu Ernst & Young, în
curs de concretizare, care reprezintă susținerea componentei de cercetare din parteneriatul
strategic al ASE. De asemenea, este în curs de încheiere parteneriatul cu Institutul Național de
Statistică, menit să asigure desfășurarea în comun a unor activităţi didactice și de cercetare, în
scopul promovării calităţii educaţiei și al încurajării studiilor și cercetărilor științifice de
calitate.
În perioada de raportare s-au derulat diverse activităţi de reglementare a cercetării
ştiinţifice. A fost actualizată procedura de premiere a autorilor articolelor publicate în reviste
editate în străinătate și cotate Web of Science. Totodată, a fost actualizată procedura de
organizare și desfășurare a procesului de evaluare și recunoaștere instituțională a centrelor de
cercetare din cadrul ASE, în urma unui proces etapizat de consultare cu directorii centrelor de
cercetare și cu prodecanii cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, se
află în diverse faze de actualizare procedura antiplagiat și procedura de derulare a proiectelor
de cercetare.
Tot în curs de actualizare se află și Regulamentul privind organizarea, funcționarea și
finanțarea cercetării științifice. De asemenea, a fost elaborat Regulamentul de organizare și
funcționare al Institutului de Cercetări Avansate al ASE.
A fost stabilit calendarul și secțiunile sesiunii științifice studențești 2018, prin
parcurgerea unui proces de consultare și armonizare a propunerilor, realizat cu responsabilii de
la nivelul facultăților.
Platforma cercetare.ase.ro a fost perfecţionată, ca urmare a implementării proiectului
„Modernizarea sistemului integrat de management al raportării rezultatelor cercetării
științifice” (MOSIMRAC). Proiectul, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat
universităţilor de stat – FDI 2017 al Ministerului Educației Naționale, a avut ca obiectiv
principal creșterea capacității instituționale prin modernizarea sistemului integrat de
management al raportării rezultatelor cercetării științifice. Urmare a implementării acestui
proiect, activitatea de raportare a activității de cercetare solicitată de CNFIS a fost mult
simplificată, utilizându-se cu eficiență şi eficacitate informațiile încărcate în platforma
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cercetare.ase.ro de către cadrele didactice și cercetătorii din ASE. Au fost folosite soluții
informatice inovatoare de validare și completare a articolelor publicate în reviste cotate Web of
Science și de ierarhizare automată a articolelor pe clasele de valoare solicitate în raportări (roșie,
galbenă și albă). În plus, au fost formulate puncte de vedere privind procesul de raportare a
rezultatelor cercetării ştiinţifice, care au fost transmise factorilor de decizie de la nivelul CNFIS
şi MEN.
Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării a organizat sesiuni de informare, dezbatere
şi consultanţă pentru raportarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, cum sunt:
- Sesiunea de informare „Tutorial identificare citări și indice Hirsch”, 27-28
septembrie 2017, sala 0129;
- Sesiunea de informare, demonstraţie şi consultanţă privind utilizarea platformei de
raportare a rezultatelor cercetării (cercetare.ase.ro), 22 noiembrie 2017, Aula
Magna.
Baza de date privind proiectele de cercetare derulate în cadrul ASE a fost salvată în
cloud cu scopul protejării datelor şi informaţiilor care erau iniţial stocate pe echipamente uzate
moral din cadrul Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării, urmând a fi ulterior integrată
automat în platforma cercetare.ase.ro.
În plus, la nivelul Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării s-a derulat un amplu
proces de verificare şi corectare a afilierii instituţionale a cercetătorilor din ASE în baza de date
SCOPUS, în vederea asigurării corectitudinii şi completitudinii raportării articolelor publicate
în reviste indexate în această bază de date.
2.7 Proiecte de cercetare în competiţii naţionale şi internaţionale
În anul 2017, cadrele didactice şi cercetătorii din ASE au derulat 63 proiecte de cercetare,
cu un volum total al finanţării de 5.505.896,01 lei, contractate prin diferite programe naţionale
şi ale Uniunii Europene, astfel:
- Program Resurse Umane – TE, 1 proiect în valoare totală de 175.007,00 lei;
- Program Parteneriate – 6 proiecte, în valoare totală de 425.703,00 lei;
- Plan Sectorial – 1 proiect, în valoare totală de 25.000,00 lei;
- Program Bridge – 1 proiect, în valoare de 105.600,00 lei;
- Cecuri de Inovare – 1 proiect, în valoare de 40.550,00 lei;
- Program transfer la operatorul economic (PTE) – 1 proiect, în valoare de 244.100,00
lei;
- Program Operaţional Competitivitate – 1 proiect, în valoare de 1.723.391,00 lei;
- Mediu de afaceri – 6 proiecte, în valoare totală de 494.648,00 lei;
- Proiecte internaţionale – 5 proiecte, în valoare totală de 842.637,87 lei, din care 3
proiecte Orizont 2020 (478.121,87 lei);
- Proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională – 6 proiecte, în valoare
totală de 1.021.000,00 lei;
- Proiecte instituționale – 2 proiecte, în valoare totală de 92.749,00 lei.
- Proiecte de mobilitate – 32 proiecte în valoare totală de 315.510,34 lei.
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Proiecte
Program Bridge, 1 Cecuri de inovare,
Proiecte de
mobilitate, 32 Internaționale, 5 proiect, 1.92% 1 proiect, 0.74%
proiecte , 5.73% proiecte, 15.30%

Fondul de
Dezvoltare
Instituțională, 6
proiecte, 18.54%

Proiecte
instituționale,
2 proiecte,…
Tinere
echipe, 1
proiect ,
3.18%
PTE, 1
proiect,…
POC, 1 proiect,
31.30%

Mediul ec soc, 6
proiecte, 8.98%
Parteneriate, 6
proiecte, 7.73%

Plan sectorial, 1
proiect, 0.45%
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Graficul 2.1 Repartiţia finanţării proiectelor de cercetare pe tipuri de programe

Din perspectiva surselor de finanțare se constată că cea mai mare pondere o deţin
activităţile de cercetare inovare din Programul Operațional Competitivitate (31%), urmate de
cele din din Fondul de Dezvoltare Instituțională (18%), Proiecte Internaționale (15,30%),
proiecte de cercetare finanțate de mediul de afaceri (9%) şi programul Parteneriate (7%).
Din punct de vedere numeric, în anul 2017 predomină proiectele derulate prin
programul Proiecte de mobilitate (32), urmate de proiectele finanțate din Fondul de Dezvoltare
Instituțională și Proiecte cu mediul de afaceri (câte 6 proiecte), și proiectele Internaționale (5
proiecte).
2.8 Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu
În perioada de raportare au fost publicate de către cadrele didactice din ASE 12 cărţi în
edituri internaţionale de prestigiu (Anexa 12), 10 cărți la alte edituri internaționale (Anexa 13) şi 26
de cărţi în edituri naţionale altele decât Editura ASE, recunoscute CNCS (conform Anexei 13).
Editurile internaționale cele mai importante în care au fost publicate cărți ale cadrelor
didactice din ASE sunt următoarele: Springer International Publishing AG (Elvetia), Springer
(Statele Unite), Lambert Academic Publishing (Germania), Palgrave Macmillan (Marea
Britanie), Hart Publishing (Marea Britanie), IGI GLOBAL (Statele Unite), Shaker Verlag
(Germania), Emerald Group Publishing Ltd. (Marea Britanie), Cabi (Marea Britanie),
Cambridge Scholars Publishing (Marea Britanie), Intech Publishing (Croația).
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2.9 Editura ASE
Editura ASE, ca parte integrantă a universității noastre, își propune ca, prin activitatea
sa specifică, să contribuie la efortul ASE de a se califica printre cele mai prestigioase
universități europene de învățământ și cercetare.
Obiectivele generale, permanente, ale Editurii ASE sunt următoarele:
1. Editarea de cărți și publicații periodice de specialitate, la un înalt nivel de calitate,
venind în sprijinul învățământului și cercetării științifice din cadrul ASE;
2. Gestionarea și vânzarea în cele mai bune condiții a cărților și revistelor științifice
apărute sub sigla editurii, cu respectarea normelor de păstrare a gestiunii, de vânzare și de
întocmire a documentelor contabile;
3. Realizarea de materiale ce au caracter promoțional sau administrativ, în funcție de
necesitățile instituției;
4. Promovarea imaginii ASE și a producției editoriale a ASE prin participarea la
târgurile de carte și organizarea unor evenimente editoriale.
În cursul anului 2017 au fost editate în cadrul Editurii ASE 78 de cărți în domeniile
specifice universității noastre (conform Anexei 13).
În perioada raportată, Editura ASE a contribuit la promovarea imaginii ASE și a
producției sale editoriale prin participarea la trei târguri de carte:
- În perioada 5-9 aprilie 2017, universitatea noastră a fost prezentă la cea de-a XVIIIa ediție a Târgului Gaudeamus Cluj-Napoca. Sub egida Academiei de Studii Economice din
București au fost organizate o serie de evenimente în cadrul târgului și lansări de carte. La
evenimente au participat, în calitate de invitați, cadre didactice din ASE, precum și cadre
didactice de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și de la Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca. Academiei de Studii Economice din București i-a fost acordat Premiul
„Educația”, dedicat editurilor universitare care contribuie și se remarcă, prin oferta de carte și
prin manifestările organizate în cadrul târgului, la susținerea și promovarea învățământului și
educației.
- Între 25 și 28 mai 2017, Editura ASE a participat la cea de XII-a ediție a Salonului
Internațional de Carte Bookfest, organizat la București, în cadrul Romexpo. ASE a fost
prezent la acest eveniment alături de Editura Universității din București, Editura Universității
de Vest din Timișoara și Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub egida
Consorțiului „Universitaria”. Și cu această ocazie ASE a organizat mai multe lansări de carte,
la care au participat cadre didactice din Academia de Studii Economice din București.
- În perioada 22-26 noiembrie 2017, universitatea noastră a fost prezentă la cea de-a
XXIV-a ediție a Târgului Internațional Gaudeamus Carte de Învățătură, organizat la
București, în cadrul Romexpo. Ca urmare a dezbaterilor și lansărilor de carte organizate în
cadrul târgului, Editurii ASE i-a fost decernat, încă o dată, Premiul „Educația”.
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2.10 Reviste ISI susţinute de ASE
În anul 2017, ASE a susținut editarea publicațiilor periodice științifice: 29 de reviste cu
recunoaștere internațională (Anexa 17) și 9 volume ce conțin lucrări susținute la conferințe
științifice – pe suport CD. Dintre revistele susținute de ASE, trei și-au menținut recunoașterea
Web of Science Clarivate, 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 Web of Science
Clarivate.
Două dintre aceste revistele au indici scientometrici nenuli în anul 2016.
Indici scientometrici pentru revistele indexate și cotate
Clarivate Analytics Web of Science
Amfiteatru Economic
• Clarivate Analytics Web of Science
IF = 0,581; FI-5 ani = 0,530; AIS = 0,049; H index = 15
• Scopus
CiteScore = 0,480; SNIP = 0,427; SJR = 0,250; H index = 10
• UEFISCDI
SRI = 0,082
• Google Scholar
- H index = 22
- i10 index = 87
- Număr de citări = 406/2017 și 3223 în total până acum
• Research Papers in Economics (RePEc )
- Factor de impact = 6
- H index = 10
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
a. Factorul de Impact și Scorul Influență Articol:
An
IF
AIS
2011
0.303
2012
0.274 0.029
2013
0.420 0.030
2014
0.406 0.051
2015
0.317 0.039
2016
0.299 0.039
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b. Clasificare internațională după IF și AIS:
Domeniul "Mathematics Interdiscipl. Applic.":
Domeniul "Economics":

IF
loc 98
loc 312

AIS
loc 99
loc 322

ASE oferă spre utilizare, în regim gratuit, revistelor ASE softul antiplagiat utilizat în
cadrul Direcției Managementul Cercetării și Inovării în vederea întăririi procedurilor editoriale.
De asemenea, ASE susține financiar achiziționarea de coduri alfanumerice de tipul DOI și
implementarea, începând cu 2018, a sistemului DOI (Digital Object Identifier) pus la dispoziție
de Agenția CrossRef pentru articolele publicate în revistele științifice.
Editura ASE, ca urmare a inițiativei revistei Amfiteatru Economic și prin aprobarea
Biroului Consiliului de Administrație, a demarat la începutul anului 2018 procedura de
implementare a sistemului DOI pentru revistele științifice.
Revistele științifice care au optat pentru implementarea DOI
și pentru care se vor acorda bugete în 2018
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Denumire revistă
Amfiteatru Economic
www.amfiteatrueconomic.ro
Journal of Economic Computation and Economic
Cybernetics Studies and Research
http://www.ecocyb.ase.ro/
Administrație și Management Public (AMP)
www.ramp.ase.ro/en/
Management and Economics Review (MER)
www.mer.ase.ro/
European Journal of Interdisciplinary Studies (EJIS)
www.ejist.ro
Database Systems Journal
dbjournal.ro
Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG)
jamis.ase.ro
CACTUS
Journal of Tourism for Research, Education, Culture
and Soul
www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro
Revista de Management Comparat Internațional /
Review of International Comparative Management
(RICM)
www.rmci.ase.ro

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării
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Tabelul nr. 2.2
Director revistă
Dinu Vasile
Felix Fortună
Armenia Androniceanu
Nadia Ciocoiu
Milena Zaharia
Adela Bâva
Nadia Albu

Gabriela Stănciulescu

Marian Nastase

Prin intermediul 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.
Menționăm că în acest an patru dintre revistele ASE au accesat fondurile dedicate
susținerii editării revistelor științifice de către ANCSI, și anume: Amfiteatru Economic,
Contabilitate și Informatică de Gestiune, Journal of Economic Computation and Economic
Cybernetics și Tribuna Juridică. Toate cele patru reviste au primit fondurile solicitate.
În anul 2017 a fost aprobată/actualizată modalitatea de calcul pentru prețurile lucrărilor
Editurii ASE. De asemenea, a fost aprobat un model actualizat pentru contractul de editare.
2.11 Biblioteca ASE
În perioada analizată au fost inițiate, derulate și finalizate 7 proceduri de achiziție
(cumpărare produse și/sau servicii) pentru publicații tip carte și periodice, precum și acces la
baze de date cu conținut științific: 2 proceduri abonare publicații periodice românești și străine
tipărite finalizate cu abonamente la publicații Monitorul Oficial și reviste românești (pentru cele
străine nu au fost depuse oferte), 2 proceduri cumpărare carte românească și străină format
tipărit (manuale din bibliografia aferentă examenelor de admitere la programele de studii
licență, master și doctorat, publicații aferente bibliografiei obligatorii din fișele de disciplină,
noutăți editoriale conform intereselor de studiu și cercetare ale utilizatorilor bibliotecii), 3
proceduri abonare servicii baze de date (Bloomberg Finance, Thomson Reuters Eikon, Jstor –
colecțiile Business I și Business II).
ASE, membru în Asociația Anelis Plus, a aprobat în Biroul Consiliului de Administrație
din 02.08.2017 încheierea contractului susbisdiar pentru participarea 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”, proiect prin care
se va asigura acces la baze de date cu reviste full-text, baze de date bibliografice și bibliometrice,
arhive, cărți electronice, dar și la serviciul acces mobil la resursele electronice disponibile anual
(procedura de achiziție va fi derulată de către Asociația Anelis Plus).
În cursul anului 2017 a fost analizată capacitatea de studiu în bibliotecă (unitatea
centrală, filiale și campus) și s-a stabilit necesitatea asigurării unei creșteri constante a
numărului de locuri în bibliotecă (în prezent 733 locuri, creștere cu 8 locuri față de 725 de locuri
la nivelul lunii ianuarie 2016).
S-au identificat 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 cursul lunii septembrie sala Lectorat Francez (Facultatea REI) s-a relocat, iar fondul
de publicații specifice centrului a fost reorganizat într-un spațiu distinct, respectiv în sala 1606.
Sala a fost reamenajată și cu destinația spațiu de studiu, cercetare, având în dotare minimum 7
locuri, fiind deja utilizată în cadrul facultății în cursul semestrului I, an universitar 2017-2018.
Prin includerea capacității de studiu a acestei săli (având destinație și de sală de lectură)
la capacitatea de studiu asigurată de Direcția Bibliotecă, numărul de locuri disponibile în
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Bibliotecă a crescut cu minimum 1% (7 locuri) pentru: studiu, cercetare, accesarea unor servicii
electronice de bibliotecă, consultarea cataloagelor on-line, inclusiv pentru accesarea bazelor de
date.
Biblioteca a asigurat capacitatea de studiu pentru studenți în proporție de minimum
10%, raportat la numărul studenților utilizatori activi ai serviciilor de bibliotecă.
Pentru atingerea valorii indicatorului propus pe mandat, situația numărului de locuri din
spațiile destinate bibliotecilor va fi evaluată anual și vor fi identificate soluții pentru creșterea
numărului de locuri în bibliotecă.
În prezent capacitatea bibliotecii (unitate centrală și filiale) este de 740 locuri (inclusiv
locurile nou înființate).
Fluxul utilizatorilor în unitatea centrală este foarte ridicat, motiv pentru care s-ar impune
în următorii ani identificarea unui spațiu pentru deschiderea unei noi săli de lectură cu o
capacitate de minimum 100 de locuri (lectură, studiu individual, utilizarea și accesarea de baze
de date, utilizare calculatoare pentru proiecte etc.).
La începutul anului 2017, fondul curent de circulație al bibliotecii ASE era de
aproximativ 89.810 de volume (cărți și reviste 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
bugetele existente, 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 7.579 volume, din care aproximativ 3.066 volume (cărți și reviste românești și
străine format print – fond completat prin cumpărare, donații, schimb interbibliotecar și Editura
ASE) și valorificarea fondului Virgil Madgearu (înregistrat în evidențe specifice de bibliotecă
în cursul acestui an), respectiv 4.513 volume. S-a asigurat accesul la 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/baze de date: Jstor Business Collection I și II, Bloomberg, Thomson Reuters Eikon,
precum și ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, Emerald, Thomson ISI,
Scopus.
Astfel, în decembrie 2017 fondul de circulație, inclusiv accesul online la BDI,
totalizează 97.389 volume, înregistrându-se astfel o creștere de 7.579 (print și electronic),
valoare ce reprezintă 11,22% din fondul de circulație de 85.000 de volume înregistrate în 2016,
indicatorul propus (5% completare fond publicații anual) fiind îndeplinit integral și chiar
depășit (11,22%).
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Capitolul III
RELAȚII INTERNAȚIONALE
Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale constituie unul dintre principalele
obiective ale ASE. În luna iunie 2017, a fost adoptată de Senatul ASE Strategia de
Internaţionalizare a Academiei de Studii Economice din București pentru perioada 2016 – 2027.
Principalele coordonate de dezvoltare asumate în domeniul relaţiilor internaţionale sunt:
- internaţionalizarea „acasă”,
- internaţionalizarea „în străinătate”,
- internaţionalizarea cercetării,
- creşterea prestigiului internaţional.
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
Consolidarea prestigiului internaţional prin includerea ASE în principalele clasamente
internaţionale, Shanghai Academic Ranking of World Universities și QS World University
Rankings, reprezintă o recunoaştere a eforturilor făcute în domeniu şi va aduce beneficii
universităţii pe termen mediu şi lung, cum ar fi parteneriate cu universităţi de top sau creşterea
numărului de studenţi internaţionali.
În scopul pregătirii raportărilor pentru clasamentele internaţionale, a monitorizării
indicatorilor de internaţionalizare şi a pregătirii acreditării internaţionale a universităţii, a fost
creat un grup de lucru la nivel instituţional, în coordonarea prorectorului responsabil cu relaţiile
internaţionale.
ASE va fi vizibilă internațional printr-un proces continuu și coerent de revizuire și
modernizare a fiecărui obiectiv strategic și operațional care ne definește identitatea
instituțională. Fiecare dintre aceste obiective are potențialul de a deveni un avantaj competitiv
în comparație cu alți competitori de pe piața națională și internațională, prin inovare și
flexibilitate.
În acest context, anul 2017 a marcat o serie de premiere în sfera recunoașterii
internaționale a ASE. Subliniem, în primul rând, admiterea în clasamentul cu cea mai
mare notorietate la nivel mondial, Shanghai Academic Ranking of World Universities, în
care ASE se clasează pe locul 151-200, în domeniul Științelor economice – cea mai bună
poziţie ocupată de universitățile românești prezente în top.
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Figura 3.1 Poziţia ASE în Shanghai ARWU 2017
Global Ranking of Academic Subjects – Economics

ASE este prezentă pentru al doilea an consecutiv în clasamentul QS World University
Rankings, în care se situează pe locul 301-350 la nivel global, în domeniul Știintelor economice
şi, pentru prima dată, a fost inclusă în topul regional EECA – Emerging Europe & Central Asia
– ediţia 2018. La nivel regional, ASE se poziţionează pe locul 76, în top 2,6% universități din
regiunea EECA, în aceeaşi categorie cu universităţile partenere din Consorțiul Universitaria.
Totodată, ASE este universitatea cu cea mai bună reputație în rândul angajatorilor din România,
reflectându-se relaţia cu mediul de afaceri şi rata mare a angajabilităţii absolvenţilor înainte sau
imediat după finalizarea studiilor.
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Figura nr. 3.2. Poziţionarea ASE la nivel naţional
în QS World Universities Ranking – EECA 2018

ASE a continuat să furnizeze date pentru U-Multirank, realizat sub tutela Comisiei
Europene, de către CHERPA – Consortium for Higher Education and Research Performance
Assessment: CHE – Centre for Higher Education Development, CHEPS – Center for Higher
Education Policy Studies, Universitatea Catolică Leuven, în colaborare cu EFMD – European
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Foundation for Management Development şi EANL – European Association for Neuroscience
and Law.
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
14 reţele/asociaţii internaţionale.
În perioada de referinţă, s-au făcut demersurile pentru a deveni membri instituţionali în
cadrul următoarelor asociaţii:
- The University Forum for Human Resource Development, la iniţiativa Facultăţii de
Administraţie şi Management Public. Asociaţia, fondată în 1884, funcţionează în
forma sa actuală din 2004 şi este afiliată la European Forum for Human Resources
Development şi American Forum for HRD, reunind membri universitari, instituţionali
şi profesionişti în domeniul resurselor umane. Printre membrii universitari se numără
57 de universităţi din Marea Britanie, Franţa, SUA, Olanda, Portugalia.
- European Banking Institute, la iniţiativa Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi
Burse de Valori. EBI este un centru internaţional de studii în domeniul bancar, care
reuneşte universităţi de prestigiu din 19 ţări europene şi diverse asociaţii naţionale din
sectorul financiar-bancar.
Universitatea noastră a organizat, prin intermediul Facultăţii de Administrarea
Afacerilor cu predare în limbi străine – Departamentul UNESCO pentru Administrarea
Afacerilor, reuniunea Catedrelor UNESCO şi Reţelelor UNITWIN din Europa Centrală şi de
Est. Având drept temă educaţia în domeniul antreprenoriatului, inovării şi dezvoltării durabile
(„Education for Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in the Knowledge Economy”),
evenimentul a avut loc în perioada 26-27.11.2017 şi a reunit participanţi din 11 ţări şi
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Comisiei Naţionale UNESCO.
ASE a participat, prin reprezentanţi instituţionali, la următoarele evenimente de
anvergură:
- IREG Forum 2017 on Academic Rankings „Excellence as the University Driving
Force”, 12-14.03.2017, la Doha (Qatar),
- a 17a Adunare Generală a AUF – Agenţia Universitară a Francofoniei şi Conferinţa
„Construire ensemble le Nouvel Espace Universitaire Francophone”, 10 –
12.05.2017, Marrakech (Maroc),
- întâlnirea anuală a Reţelei HERMES (Higher Education and Research in
Management of European Universities), organizată în contextul aniversării a 30 de
ani de program Erasmus în Europa şi 20 de ani de la înfiinţarea reţelei – 20 –
23.11.2017, Strasbourg (Franţa).
În perioada martie 2017 – ianuarie 2018, ASE a fost reprezentată la 57 de evenimente
organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții internaționale,
printre care enumerăm: Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii, Fondul Monetar
Internaţional, Banca Centrală Europeană, ACCA – the Association of Chartered Certified
Accountants, EAA – European Accounting Association, IAA – International Accounting
Association, Econophysics Network, EMAC – European Marketing Academy, ASEAN –
Association of Southeast Asian Nations.
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În vederea prezentării ofertei educaționale, în perioada martie 2017 – ianuarie 2018,
ASE a participat la 6 târguri internaționale, conform informațiilor cuprinse în tabelul nr. 3.1.
Situația participărilor la târgurile internaționale
Tabelul 3.1
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oraș/Țară

Denumire târg

RIUF – Romanian International Universities Fair
București
Annual EAIE Conference and Exhibition Sevilla,
(European Association for International Education) Spania
Amman,
Study in Europe Fair Jordan
Iordania
Baku,
International Student Fair in Azerbaijan
Azerbaijan
RIUF Autumn Edition 2017 – The Romanian
București
International University Fair
Access MBA & Regional Chat
București

Sursa: Direcția Relații Internaționale, ASE

Perioada

18 – 19.03.2017
12 – 15.09.2017
10-11.10.2017
21 – 22.10.2017
7 – 8.11.2017
4 - 13.12.2017

Un aport important la creșterea vizibilității internaționale a universității noastre l-a
reprezentat câștigarea prin competiţie a Proiectului CNFIS-FDI-2017-0427, „Dezvoltarea
structurilor de suport al internaționalizării în cadrul Academiei de Studii Economice din
București”, derulat în perioada iunie – decembrie 2017, cu un buget de 196.000 RON. În cadrul
acestui proiect au fost finanțate participări la 5 târguri educaţionale, o vizită de studii pentru 2
membri ai grupului de lucru pentru clasamente şi acreditări internaţionale, organizarea de către
universitatea noastră a primei ediții ASE International Knowledge Fair, precum şi editarea și
tipărirea de materiale informative și promoționale pentru universitatea noastră (format
electronic şi tipărit).
3.2 Cooperare internațională
În ceea ce privește acordurile de cooperare încheiate cu universități din
străinătate, în perioada de referinţă au fost semnate 53 de acorduri. Din perspectiva
acordurilor bilaterale universitare, este de menționat că în cursul anului 2017 au fost încheiate
18 acorduri cadru de cooperare şi un parteneriat strategic, cu universități de prestigiu localizate
în ariile de interes strategic pentru ASE: Europa Centrală și de Vest, vecinătatea apropiată,
Statele Unite ale Americii, Asia și Caucaz şi Orientul Mijlociu. De asemenea, au fost încheiate
acorduri de parteneriat cu Camera de Comerţ Româno-Britanică şi Korea Productivity Center.
Dintre acordurile bilaterale prezentate în cadrul tabelului 3.2, menționăm ca având un
impact academic relevant în anul universitar 2017-2018, acordurile cu University of
Bedfordshire din Marea Britanie și Ecole Hôtelière de Lausanne. În ceea ce privește Acordul
cadru de cooperare cu University of Bedfordshire din Marea Britanie, pe lângă definirea
cadrului general al cooperării, acesta prevede și acorduri de dublă diplomă la nivelul facultăților
FABBV, CIG, Management și REI. Acordul cu Ecole Hôtelière de Lausanne vizează
modalitatea de implementare, începând cu anul universitar 2017-2018, a programului de studii
post-universitare „Strategic Hospitality Management”.
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3.2.1 Programul de studii post-universitare „Strategic Hospitality Management”
Programul se bazează pe un parteneriat încheiat între ASE şi Ecole hôtelière de
Lausanne (EHL), cea mai prestigioasă şcoală din lume în domeniul managementului
ospitalităţii.
Parteneriatul constituie o formă de cooperare academică și științifică, concretizată în
organizarea și desfășurarea în România, în comun de către ASE și EHL, prin componenta sa
Lausanne Hospitality Consulting (LHC), a unui program de studii postuniversitare în
Managementul Strategic al Ospitalității. Programul are o durată totală de 1 an, 7 module,
totalizând 198 de ore de activități didactice de formare în domeniul managementului
ospitalității, 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 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.
În data de 5 aprilie 2017 a fost organizată la ASE, conferința de lansare oficială a
Programului de studii postuniversitare Managementul Strategic al Ospitalității.
Cu excepția celui de-al treilea modul, toate modulele au inclus activități didactice
susținute atât de profesori de la ASE, cât și de profesori de la EHL (în total, din cele 36 de zile
a câte 6 ore de activități didactice, 19 zile au inclus cursuri ale profesorilor de la EHL, iar 17
zile ale profesorilor de la ASE).
Acorduri de colaborare încheiate cu universități din străinătate
(perioada martie 2017 – ianuarie 2018)
Tabelul 3.2
Tip Acord

Universitate parteneră

Parteneriate
strategice

Conservatoire National des
Arts et Métiers de Paris
(CNAM), Franţa
Yerevan State University,
Armenia
Seoul National University –
Graduate School of Public
Administration, Coreea de
Sud
”Josip Juraj Strossmayer”
University, Osijek, Croația

Acorduri-cadru
de cooperare

Observaţii
Derulare program dublă diploma MBA
INDE
Cooperare Erasmus+ KA2
Cooperare academică şi științifică
Oportunități de cooperare academică,
științifică și transfer de knowhow
Oportunități pentru vizite de studii și
documentare (AMP)
Oportunități de mobilități cadre didactice
Cooperare academică şi științifică (AMP)

Cooperare dezvoltare curs post-universitar
Hertie School of Governance,
FABIZ/AMP
Berlin, Germania
Cooperare științifică
The Egyptian Academy –
Oportunități de cooperare academică,
High Institute if Computers, științifică și transfer de know-how
Information and Management Oportunităţi de recrutare de doctoranzi
Technology Tanta, Egipt
internaţionali
Misiuni de predare în Iran (REI)
Allameh Tabataba'i
Oportunităţi de recrutare de doctoranzi
University, Teheran, Iran
internaţionali

52

Tip Acord

Universitate parteneră
Lebanese International
University, Beirut, Liban
”SS. Cyril and Methodius”
University in Skopje,
Macedonia
University of Bedfordshire,
Marea Britanie
University of Economics in
Katowice, Polonia
Institutul Internațional de
Management ”IMI-NOVA”,
Chișinău, Rep. Moldova
Institute of Economic
Sciences, Belgrad, Serbia

Harvard Business School,
Institute for Strategy and
Competitiveness, SUA
California State University,
San Bernardino, SUA
Rutgers University – State
University of New Jersey –
School of Public Affairs and
Administration, Newark,
SUA

Acorduri
interinstituţionale
Erasmus+ şi
asimilate

Observaţii
Cooperare academică şi ştiinţifică
Oportunităţi de recrutare de doctoranzi
internaţionali
Oportunități de cooperare academică,
științifică și transfer de know-how
Programe de studii cu dublă diplomă la
nivelul facultăților FABBV, CIG,
Management și REI
Cooperare academică şi științifică (FABBV)
Oportunități de cooperare academică,
științifică și transfer de know-how
Oportunități de cooperare academică,
științifică și transfer de know-how
Oportunităţi de cooperare în proiecte
regionale
Integrarea în programele de învățământ și
cercetare ale Facultății de REI a programului
“Microeconomics of competitiveness
(MOC): firms, clusters, and economic
development”
Oportunități pentru vizite de studii și
documentare (BBS)
Oportunități de mobilități cadre didactice
Oportunități de derulare de programe de
doctorat în cotutelă (AMP)
Oportunități pentru vizite de studii și
documentare

Organizarea în cooperare a programului de
Metropolitan College of New studii post-universitare ”Emergency
York, SUA
Management & Business Continuity
Strategy” (cooperare MAN, AMP, CSIE)
Oportunități de cooperare academică și
“Yuriy Fedkovich” University
transfer de know-how (AMP)
Cernăuţi, Ucraina
Cooperare științifică
Tashkent Financial Institute, Oportunități de cooperare academică,
Tashkent, Uzbekistan
științifică și transfer de know-how (FABBV)
Vienna University of Applied
Sciences for Management & Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
Communication, Austria
University College of Teacher
Education in Styria, Graz,
Mobilităţi cadre didactice (BT şi DPPD)
Austria
Azerbaijan Technology
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
University, Ganja, Azerbaijan
PXL University College,
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice (BT)
Hasselt, Belgia
Sofia University “St. Kliment Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
Ohridski”, Sofia, Bulgaria
(CIG)
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Tip Acord

Universitate parteneră
University of National and
World Economy, Sofia,
Bulgaria
P.A. College, Larnaca, Cipru
FHS St. Gallen University of
Applied Sciences, Elveţia
Université de Strasbourg –
Faculté de Sciences
économiques et de gestion,
Franţa
Humboldt Universität zu
Berlin, Germania
Universität Bielefeld,
Germania
University of Jordan,
Amman, Iordania
Globis University, Tokyo,
Japonia
Karaganda Economic
University, Kazahstan
Lebanese International
University, Beirut, Liban
Università degli Studi di
Ferrara, Italia
Università Roma 1 “La
Sapienza”, Italia
Università degli Studi Roma
Tre, Italia
University of Reykjavik,
Islanda
Università degli Studi di
Torino, Italia
Windesheim University of
Applied Sciences, Zwolle,
Olanda
Warsaw School of
Economics, Polonia
Instituto Superior de Gestaõ
(ISG), Lisabona, Portugalia
Universidade de Madeira,
Portugalia
Universidade de Minho,
Braga, Portugalia

Observaţii
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(FABBV)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(ETA)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice (BT)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(ETA)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(FABIZ)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(FABBV)
Mobilităţi de cadre didactice şi personal
(AMP)
Mobilităţi de studenţi, cadre didactice şi
personal
Mobilităţi de studenţi, cadre didactice şi
personal
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(CSIE)
Mobilităţi de studenţi în dublă diplomă şi
cadre didactice (FABIZ)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice (BT)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(CIG)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(REI)
Mobilităţi de cadre didactice (ETA)

Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(MAN)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(MAN)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(REI)
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
University of Zilina, Slovacia
(AMP)
University of Dayton, SUA
Mobilităţi de cadre didactice (CIG)
Universidad de Navarra –
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
School of Accounting, Spania (CIG)
Istanbul Gelisim University, Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
Turcia
(REI)
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Tip Acord

Alte
acorduri

Universitate parteneră
Kyiv National Economic
University named after
Vadym Hetman, Ucraina
Edutus College Budapesta,
Ungaria
Óbuda University, Budapesta,
Ungaria

Observaţii
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
Mobilităţi de studenţi şi cadre didactice
(MAN)
Mobilităţi de cadre didactice (ETA)

Operaționalizarea unui cadru de cooperare
British Romanian Chamber of
permanentă cu universități și companii din
Commerce
Marea Britanie
Participarea la procesul de definire și
înființare a unui Centru de sprijinire a
Korea Productivity Center,
Competitivității în România, sub auspiciile
Republica Coreea de Sud
OECD şi Băncii Mondiale
Mobilităţi de cercetare şi participare la studii
în domeniul productivităţii

Sursa: Direcția Relații Internaționale, ASE

În anul 2017, au fost organizate 4 vizite la nivel înalt (rector şi prorector responsabil cu
relaţiile internaţionale), de cooperare internaţională, cu impact major asupra cooperărilor
viitoare, și anume:
- Vizită în Franţa (5 – 10.03.2017): la CNAM Paris – pentru negocierea acordului de
parteneriat strategic şi a termenilor de derulare a programului MBA româno-francez
INDE, la Université d’Artois, Arras – pentru negocierea extinderii cooperării academice
şi ştiinţifice, în special în domeniul programelor cu dublă diplomă şi doctoratelor în
cotutelă;
- Vizită în Statele Unite ale Americii (16 - 24.06.2017): la University of Chicago – pentru
explorarea oportunităţilor de colaborare la nivel de cercetare doctorală şi a cadrelor
didactice în domeniul economiei şi econometriei, la Nortwestern University – pentru
primirea de doctoranzi şi cadre didactice în cadrul Programului Fulbright, la University
of Illinois in Chicago – colaborare pentru cercetare economică în domeniul serviciilor
de sănătate şi organizarea în parteneriat a unei şcoli de vară pentru doctoranzi şi tineri
cercetători în domeniul Data Science (august 2018), la Metropolitan College of New
York – semnarea unui parteneriat în vederea organizării în comun a unui program de
studii post-universitare ”Emergency Management & Business Continuity Strategy”;
- Vizită în Liban (10 – 14.10.2017) – încheierea unui parteneriat cu Lebanese
International University din Beirut, care va permite accesul la piaţa regională şi
recrutarea de candidaţi pentru programe doctorale;
- Vizită în Japonia (24.11 – 01.12.2017) – stabilirea de contacte în vederea dezvoltării de
parteneriate academice şi ştiinţifice cu Universităţile Meiji, Toyo, Josai, Tokyo
University of Foreign Studies şi Globis şi posibilitatea dezvoltării unui Centru de cultura
si civilizaţie japoneză în cadrul ASE.
În cadrul ASE sunt implementate 4 proiecte internaţionale dezvoltate în cadrul unor
consorții, finanţate prin programe Erasmus+ - Acţiunea 2 Parteneriate strategice. Directorii de
proiecte și denumirea acestora se regăsesc în Tabelul 3.3.
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Participări la diverse consorții pentru accesarea unor proiecte
cu finanțare europeană și internațională
Tabelul 3.3
Denumire proiect
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships Proiect 2015-1RO01-KA204-015155 OPORTUNIDANCE – Dance your
way to other cultures
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Proiect 2016-1RO-KA203-024798 CIEN – Business and competitive
intelligence for entrepreneurship
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Proiect
CRITHINKEDU – Critical thinking across the European
Higher Education Curricula
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships Proiect 2015-1DE01-KA203-002161 Social Entrepreneurship for Local
Change

Coordonator proiect
Director proiect:
Conf. univ. dr. Roxana Marinescu
Director proiect:
Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv
Coordonator proiect ASE:
Conf. univ. dr. Daniela Dumitru
Coordonator proiect ASE:
Prof. univ. dr. Monica Dudian

Sursa: Direcția Relații Internaționale, ASE

3.3 Mobilități internaționale ale cadrelor didactice
În perioada analizată, s-au derulat 259 mobilităţi internaţionale ale cadrelor didactice,
în creștere cu 26,9% faţă de anul 2016 (204 mobilităţi). Această evoluţie se datorează asumării
obiectivelor de internaţionalizare şi alocării de fonduri pentru participarea la conferinţe
internaţionale din străinătate, suplimentării bugetului Erasmus pentru mobilităţi de predare şi
formare şi atragerii de finanţări în cadrul unor proiecte externe.
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Sursa: Direcția Relații Internaționale, ASE

Figura 3.3 Deplasări ale cadrelor didactice în străinătate în anul 2017

Majoritatea deplasărilor (51,5%) au avut drept obiectiv întâlniri de lucru şi activităţi în
cadrul proiectelor şi consorţiilor, dezvoltarea de parteneriate şi efectuarea de stagii de
cercetare/documentare, 41,6% din deplasări au vizat participarea la conferinţe ştiinţifice
internaţionale, iar restul de 6,9% au reprezentat misiuni de predare la universităţi partenere şi
misiuni de formare Erasmus+.
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Sursele de finanţare utilizate au fost următoarele:
- bugetele centrelor de cercetare şi ale proiectelor de cercetare naţionale şi
internaţionale (Erasmus+ KA2, H2020, PNII, PN III, Proiect MOVE, Proiecte
de mobilităţi UEFISCDI, CNFIS-FDI etc.): 32,3%;
- fondul pentru participare la conferinţe ştiinţifice internaţionale constituit la
nivelul DMCI: 20,8%;
- fonduri destinate managementului academic din bugetul central şi al facultăţilor:
20,5%;
- fonduri Erasmus+ şi Tempus: 14,2%;
- finanţări asigurate de parteneri externi (burse guvernamentale) sau organizatorii
manifestărilor ştiinţifice: 9,6%;
- alte surse (finanţare personală, sponsorizări): 2,6%.
În vederea susținerii procesului de internaționalizare a cercetării, începând cu luna
octombrie 2016, a fost instituit un fond din regia de cercetare pentru susținerea participării
cadrelor didactice din ASE la conferințe științifice în străinătate. Acesta a permis finanţarea
integrală a 63 de deplasări şi 3 finanţări parţiale pentru participarea la conferinţe internaţionale
de prestigiu.
Repartiţia pe ţări a acestor mobilităţi relevă un interes special pentru spaţiul european,
statele membre şi cele asociate UE reprezentând 70,3% din totalul mobilităţilor. Destinaţiile
cele mai frecvente au fost Franţa şi Spania – 36 mobilităţi (11,9%), urmate de Austria, Italia şi
Bulgaria.
Repartiţia mobilităţilor din perioada analizată în funcţie de gradele didactice ale
beneficiarilor este următoarea:
- asistenţi universitari: 17 mobilităţi (6,61%);
- lectori universitari: 19 mobilităţi (7,39%);
- conferenţiari universitari: 68 mobilităţi (26,45%);
- profesori universitari: 153 mobilităţi (59,55%).
În perioada raportării, universitatea noastră a găzduit misiuni de predare ale unor cadre
didactice din străinătate: 25 de profesori în cadrul programelor MBA internaţionale,
11 profesori în cadrul programului Erasmus+ şi 5 profesori invitaţi (visiting professors) de la
universităţi de prestigiu.
Primirea şi încadrarea cadrelor didactice din străinătate 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 2017-2018, în cadrul ASE sunt înmatriculaţi 729 studenţi
internaţionali, dintre care 77 cetăţeni ai Uniunii Europene, şcolarizaţi în aceleaşi condiţii cu
cetăţenii români şi 652 cetăţeni ai unor state terţe, având un regim tarifar special (cu bursă, fără
bursă şi fără taxă, cu taxa în lei, respectiv pe cont propriu valutar). Procentul studenţilor
internaţionali din totalul studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent este de 3,08%.
Repartiţia studenţilor străini pe cicluri de studii este următoarea:
- 546 studenţi înmatriculaţi la studii universitare de licenţă şi masterat,
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- 100 studenţi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat,
- 83 studenţi înmatriculaţi la anul pregătitor pentru învăţarea limbii române.
Menţionăm că anul pregătitor de învăţare a limbii române care funcţionează în cadrul
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale a fost acreditat ARACIS în septembrie 2017 şi
atrage atât viitori studenţi ai ASE Bucureşti, cât şi din alte arii de specializare.
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Figura 3.4 Studenţi străini înmatriculaţi în anul 2017-2018,
repartiţia pe facultăţi şi cicluri de studii
Comunitatea studenţilor internaţionali care urmează studii universitare complete în
cadrul ASE reprezintă 52 de naţionalităţi, contribuind în mod semnificativ la procesul de
internaţionalizare a comunităţii universitare. Cei mai mulți studenți internaționali provin din
Republica Moldova (43,88%), Turcia, Albania, Maroc, Irak, Ucraina, Tunisia, Germania (cu
ponderi de 2,5% - 4,7% fiecare).
Din numărul total de studenţi internaţionali înmatriculaţi, 301 (41,29%) studiază în
regim de cont propriu valutar, aducând universităţii venituri din taxele de înmatriculare şi
şcolarizare de 750.065 Euro pentru anul universitar curent, după cum urmează:
- 133 la studii universitare de licenţă – 291.500 Euro,
- 62 la studii universitare de masterat – 170.700 Euro,
- 42 la studii universitare de doctorat – 127.865 Euro,
- 64 la anul pregătitor de învăţare a limbii române – 160.000 Euro.
În anul de referinţă, a continuat procesul de ameliorare a structurilor de primire a
studenților străini: susţinerea pregătirii lingvistice pentru cadre didactice care predau în limbi
străine şi pentru personal didactic auxiliar (secretariate), monitorizarea conţinutului în limba
engleză pe site-urile facultăţilor, elaborarea de materiale informative în limba engleză destinate
studenţilor internaţionali. 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
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training / seminar de prezentare a serviciilor bibliotecii în limba engleză pentru studenţii străini
(27.11.2017).
O componentă importantă a internaţionalizării este reprezentată de mobilitatea
studenţească, aflată la nivelul de 404 mobilităţi outgoing în anul de referinţă, în creştere cu 35%
faţă de anul precedent. Progresia se datorează creşterii finanţării, atât în cadrul Programului
Erasmus+ – Acţiunea KA1 mobilităţi, cât şi apariţei 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.
Majoritatea mobilităţilor din perioada analizată (368 mobilităţi, reprezentând 91,09%) 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 (34 deplasări de scurtă durată, reprezentând 8,41%). O pondere marginală
(0,05%) o au mobilităţile finanţate prin programe de burse guvernamentale ACSB (2
mobilităţi). Mobilităţile internaţionale sunt distribuite pe cicluri de studii după cum urmează:
studii universitare de licenţă – 247 studenţi (61,14%), studii universitare de masterat 119
studenţi (29,46%), studii universitare de doctorat 38 studenţi (9,40%). Figura 3.5 prezintă
distribuţia mobilităţilor în funcţie de facultatea de origine a participanţilor în anul 2017.
În funcţie de scopul mobilităţii, 335 dintre acestea au avut drept scop studiile (82,92%),
iar 69 de mobilităţi s-au desfăşurat ca plasamente internaţionale şi stagii de pregătire a
rapoartelor de cercetare (17,08%). Se constată o creştere a numărului de mobilităţi pentru
plasamente internaţionale, ca urmare a implementării parteneriatului încheiat între Direcţia de
Relaţii Internaţionale şi AIESEC România.
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Figura 3.5 Repartiţia mobilităţilor studenţeşti în funcţie de facultatea de origine
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Finanţări active, utilizate în perioada de referinţă în cadrul programului Erasmus+,
acţiunea KA1 – Mobilităţi (proiecte centralizate, gestionate de Direcţia de Relaţii
Internaţionale) au fost:
- Proiect 2017-1-RO01-KA103-036474 – Mobilităţi cu ţările programului: 1.185.085
Euro (perioadă de derulare 01.06.2017 – 31.05.2019);
- Proiect 2016-1-RO01-KA103-023825 – Mobilităţi cu ţările programului: 742.825 Euro
(perioadă de derulare: 01.06.2016 – 30.09.2017);
- Proiect 2015-1-RO01-KA103-014447 – Mobilităţi cu ţările programului: 760.530 Euro
(perioadă de derulare: 01.06.2015 – 31.05.2017);
- Proiect 2017-1-RO01-KA107-036521– Mobilităţi cu ţările partenere: 76.865 Euro
(perioadă de derulare: 01.06.2017 – 31.05.2019);
- Proiect 2016-1-RO01-KA107-023904 – Mobilităţi cu ţările partenere: 19.960 Euro
(perioadă de derulare: 01.06.2016 – 31.05.2018).
Universitatea noastră a primit un număr de 123 de studenţi străini în programe de
mobilitate (Erasmus+, CEEPUS şi acorduri bilaterale), precum şi vizite de studii de la Indiana
University, SUA – organizată de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi de la
CNAM Paris, Franţa – organizată de Bucharest Business School.
Orientarea şi integrarea studenţilor incoming este realizată cu sprijinul secţiunii locale
a Erasmus Students Network – ESN ASE Bucharest, care organizează preluarea studenţilor de
la aeroport, 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
În perioada 8 – 12.05.2017, a fost organizată a doua 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 56 de evenimente organizate la nivel
instituţional, de facultăţi şi de centre culturale (American, Francez și Rus). Săptămâna
internaţională a beneficiat de o audienţă de peste 1000 de participanţi: studenţi, profesori,
invitaţi, asigurând expunerea la teme/culturi din 21 de ţări: SUA, Indonezia, Vietnam, Malaezia,
Italia, Franţa, Belgia, Iran, Irak, Arabia Saudită, Bangladesh, Spania, Nigeria, Australia, Maroc,
Rusia, Grecia, Ungaria, Japonia, India, România.
Un eveniment în premieră a fost organizarea primei ediţii ASE International Knowledge
Fair, în perioada 6-9.11.2017, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2017-2017-0427 cu titlul
„Dezvoltarea structurilor de suport al internaționalizării în cadrul Academiei de Studii
Economice din București”. Evenimentul a presupus 13 mese rotunde, ateliere de formare,
sesiuni de informare, dezbateri pe teme legate de internaţionalizare: parteneriate transnaţionale
în educaţie şi cercetare, bune practici în scrierea şi implementarea proiectelor internaţionale,
mobilitatea internaţională a studenţilor, intensificarea colaborării cu mediul de afaceri,
clasamente şi acreditări internaţionale, managementul relaţiilor internaţionale. Prima ediţie a
beneficiat de participarea a 181 studenţi şi 107 cadre didactice şi personal implicat în procesul
de internaţionalizare.
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3.6 Perspective asupra internaționalizării universității
În perioada analizată s-au făcut eforturi pentru consolidarea cooperării internaționale și
dezvoltarea rețelei de parteneri instituționali, dublate de investiții în capitalul uman (angajați și
studenți). Aceste eforturi vor continua în perioada următoare, dublate de demersuri pentru
atragerea și diversificarea resurselor necesare sprijinirii procesului de internaționalizare. În
perioada următoare vom urmări dezvoltarea pe axele directoare stabilite prin strategia de
internaţionalizare: internaționalizarea „acasă”, internaționalizarea cercetării, mobilități
internaționale și consolidarea imaginii ASE pe plan internațional. Au fost demarate procedurile
pentru a participa la colectarea de date în vederea includerii în clasamentul Times Higher
Education (THE), care listează cele mai prestigioase universități de cercetare avansată din lume,
după criterii precum: predare, cercetare, citări, internaționalizare, inovație. Clasamentul THE
2016-2017 include 980 de instituții din 79 de țări, ceea ce reprezintă mai puțin de 5% din
instituțiile de învățământ superior din lume, fapt ce va conduce la sporirea vizibilității în plan
internațional a universității noastre.
În paralel cu prezența în clasamentele internaționale, ASE a inițiat procesul de afiliere
la AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools of Business în vederea obținerii
acreditării instituţionale internaţionale. Misiunea AACSB pune accent pe angajament,
accelerarea inovației și îmbunătățirea la nivel global a calității și impactului educației în
domeniul afacerilor.
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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, cu multiple crize
financiare radicale, 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 2017, 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 universității au participat la 78 evenimente în cadrul rețelelor / asociațiilor
profesionale și al diverselor instituții, iar la alte 23 evenimente ASE a fost reprezentată centralizat
de către prorectorul de resort (Anexa 18)
Participări la evenimente organizate în cadrul reţelelor/asociaţiilor profesionale
şi al diverselor instituţii
Nr. crt.
1.
2.

Entitatea participantă
Facultatea de Administraţie şi Management Public
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi
străine
Facultatea de Business și Turism
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
Facultatea de Economie Teoretica și Aplicată
Facultatea de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de Valori
Facultatea de Management
Facultatea de Marketing
Facultatea de Relații Economice Internaționale
Direcția de Relații cu Mediul Economico-social

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TOTAL
Sursa: Direcția Relații cu Mediul Economico-Social, ASE

Tabelul 4.1
Nr. evenimente
7
2
8
5
2
4
34
5
4
7
23
101

În anul 2017, ASE s-a afiliat la următoarele reţele/asociaţii profesionale:
1. HR Club este asociația profesioniștilor de resurse umane din România. Funcționează
informal de 20 ani și oficial de 12 ani, cu scopul de a încuraja dezvoltarea resurselor umane
prin sprijinirea și promovarea celor mai bune practici în domeniu.
2. Association of North America Higher Education Internațional (ANAHEI). Misiunea
ANAHEI, ca organizație non-profit, este de a promova și de a încuraja o cultură globală la
instituțiile membre, de a globaliza succesele studenților și ale facultăților, de a spori
inițiativele globale în rândul instituțiilor membre și de a aprofunda angajamentul global.
3. EHL (Ecole Hôtelière de Lausanne) Din 1893, școala elvețiană de management hotelier a
oferit cursuri care pregătesc studenții pentru o carieră de management al ospitalității la nivel
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mondial. Școala este considerată cea mai bună din lume în domeniul ei: studiile de
ospitalitate.
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 câte 2 întâlniri cu consiliile.
Au fost încheiate 85 de parteneriate cu societăți comerciale, asociații sau instituții din
România, dintre obiectivele mai importante ale parteneriatelor putând fi menționate:
- organizarea de programe destinate studenților ASE cu scopul informării, educării și
sprijinirii acestora în cadrul carierei profesionale;
- 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 85 de acorduri de parteneriat încheiate, facultățile au inițiat 20 acorduri:
- Facultatea de Administrație și Management Public: 2 parteneriate – NN Asigurări,
Liceul Hristo Botev;
- Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine: 3 parteneriate –
Porsche Inter-Auto România, Veolia România, Regina Maria România;
- Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune: 1 parteneriat – JPA Audit &
Consultanță;
- Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului: 2 parteneriate;
- Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori: 8 parteneriate – Loxon
Solutions SRL, Banca de Import Export a României Eximbank SA, Otto Broker de
Asigurare SRL, BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group SA, Coface
România Credit Management Services SRL, Unicredit Bank SA, Generali România
Asigurarea Reasigurare SA, Timac Agro România SRL, Piraeus Bank SA;
- Facultatea de Marketing: 3 parteneriate – Cristal Invest, IAA România, Asociația
Sonoro;
- Facultatea de Relații Economice Internaționale: 1 parteneriat – Ursus Breweries SA.
La nivelul universității au fost organizate 8 evenimente:
- Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat, 13-17 martie 2017, Aula
Magna;
- Întâlnire cu Stacey FERREIRA, Eveniment organizat în colaborare cu The American
Chamber of Commerce in România (AmCham România) și U.S. Embassy in
România, 9 mai 2017, Aula Magna;
- Parteneriatul cu Google și inaugurarea Atelierului Digital, 5 iulie 2017, Aula Magna;
- Întâlnire cu Martin Luther King III, Eveniment organizat în colaborare cu Ambasada
US în România, 10 octombrie 2017, Aula Magna;
- Dezbatere privind viitorul și finanțele Uniunii Europene / Debate on the Future and
Finance of the European Union cu Günther Oettinger, 26 octombrie 2017, Aula
Magna;
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- Makers United, Eveniment adresat mediului antreprenorial și al start-up-urilor
desfășurat în cadrul programului Comisiei Europene European Maker Week, 25
octombrie 2017;
- Gala Excelenței, 23 noiembrie 2017, Aula Magna;
- Coaching în folosul Excelenței Universitare, 12 decembrie 2017, Atelierul Google.
Facultățile din cadrul ASE au organizat 97 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 etc. (Anexa 19).
În data de 12 aprilie 2017, a avut loc prima întâlnire a Consiliului Consultativ ASE, în
care s-au reluat dezbaterile privind actualizarea curriculei programelor de licență/masterat/
doctorat pentru o cât mai bună corelare a acestora cu dezvoltarea de competențe, care să
conducă la creșterea inserției pe piața muncii a absolvenților noștri. Discuții privind
îmbunătățirea fișelor de disciplină, aplicate pe fiecare program de învățământ au avut loc și la
nivelul Consiliilor Consultative organizate de fiecare facultate. De asemenea, s-au discutat
aspecte privind propunerea de noi programe de pregătire continuă, în colaborare cu companii,
astfel încât acestea să reprezinte o verigă importantă de pregătire în cele mai solicitate
specializări de pe piața muncii.
Pe 22 noiembrie 2017, a avut loc cea de-a două ședință a Consiliului Consultativ ASE
(Anexa 20), având ca principală temă de discuție pregătirea aniversării a 105 ani de la înființarea
ASE. Au fost discutate aspecte privind planul de activități și evenimente care se vor desfășura
în săptămâna 16-20 aprilie 2018, pentru a sărbători 105 ani de la înființarea ASE. Printre acestea
se numără prima ediție a Conferinței Internaționale a ASE, precum și concursuri sportive și
competiții studențești cu premii. Tot cu această ocazie vor fi lansate și elementele de identitate
a ASE: imnul și filmul de prezentare. Membrii Consiliului Consultativ ASE au fost invitați să
facă propuneri privind organizarea aniversării a 105 ani de la înființarea ASE și să sprijine
aceste inițiative. De asemenea, au avut loc dezbateri privind angajabilitatea absolvenților ASE
și proiecte de sprijinire a acestora.
În vederea susținerii unor proiecte de către ASE, în anul 2017 au fost atrase două surse
de finanțare noi, astfel:
1. Primăria Sectorului 1 în cadrul programului „Centenar pentru toți”: proiect realizat de
către Facultatea de Administrație și Management Public;
2. CNFIS-FDI-2017: proiect realizat de către Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu
predare în limbi străine.
În anul 2017, ASE a realizat o serie de studii, articole și comunicări științifice în
parteneriat, după cum urmează:
1. Parteneriat cu Consiliul Investitorilor Străini din România privind studiul „Investițiile
Străine Directe: Evoluția și Importanța lor în România”, acesta fiind lansat pe 25 mai.
2. Parteneriat cu Consiliul Concurenţei privind următoarele studii și articole: Studiu
realizat de către ASE pentru Consiliul Concurenţei având ca obiect Evaluarea
impactului politicii de concurenţă în economie – martie-aprilie 2017; Articol publicat
în revista Amfiteatru Economic – Analiza corelaţiei dintre gradul de concentrare
concurenţială şi nivelul de protecţie a consumatorilor, autori: Eduard Dinu – ASE,
Cristina Curea – ASE, Paul Prisecaru – CC, mai 2017, Articol publicat în revista de
Concurenţă – Economia colaborativă – reglementări la nivelul UE şi impactul aupra
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mediului concurenţial, autor: Mihaela Daniela Iacob – ASE, nr. 1-2017, Comunicare
intitulată Beneficiile concurenţei, autor Eduard Dinu, prezentată la Conferinţa CC – 20
de ani de concurenţă în România, aprilie 2017, Comunicare intitulată Consideraţii
strategice cu privire la sectorul telecom din România, autor Eduard Dinu, prezentată la
Conferinţa CC – Concurenţa în sectoare cheie 2017, noiembrie 2017.
De asemenea, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, prin
Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară (AEEF), a realizat o serie de
studii, prezentate în Tabelul 4.2.
Studii realizate de Departamentul AEEF in perioada 01.01.2017 - 31.12.2017
Denumire studiu
19.

AEEF #1102 Studiu sector fabricarea vinului

20.

AEEF #1101 Studiu sector distilarea, rafinarea băuturilor
alcoolice

21.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

AEEF #1051 Studiu sector fabricarea produselor lactate
AEEF #107 Studiu sector fabricarea produselor de
brutărie
AEEF #108 Studiu sector fabricarea altor produse
alimentare
AEEF #21 Studiu sector fabricarea medicamentelor
AEEF #203 Studiu sector fabricarea lacurilor și
vopselelor
AEEF #45 Studiu sector comerț și întreținere
autovehicule
AEEF #82 Studiu sector activități de secretariat și
servicii suport
AEEF #62 Studiu sector servicii în tehnologia
informației
AEEF #61 Analiza sector telecomunicații
AEEF #471 Analiza sector comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate

30.

AEEF #479 Analiza sector retail on-line

31.
32.

AEEF #32 Analiza sector alte activități industriale
AEEF #14 Analiza sector fabricare îmbrăcăminte

33.

AEEF #412 Analiza sector lucrări de construcții

34.

AEEF #42 Analiza sector lucrări de geniu civil

35.

AEEF #43 Analiza sector lucrări construcții speciale

36.

AEEF #59 Analiza activități de producție
cinematografică, video si TV

37.

AEEF #60 Analiza sector transmnitere programe

38.

AEEF MLS Market Report Q1 2017

39.

AEEF MLS Market Report Q2 2017

Autori
Ion Anghel (coord.),
Petru Stefea
Ion Anghel (coord.),
Alexandru Buglea, Ion
Popa Lala, Cecilia Jurcut
Irina Daniela Cișmașu
Ion Anghel (coord.),
Andrei Pelin
Cristina Ştefania Curea
Raluca Crețu
Ion Anghel (coord.),
Daniel Cârciumaru
Daniela Tutui
Ion Anghel
Ion Anghel, Vasile Robu,
Costin Ciora
Ion Anghel
Ion Anghel, Anca Hristea
Ion Anghel,
Georgiana Roibu
Ion Anghel
Daniel Brindescu
Ion Anghel
Ion Anghel
Ion Anghel
Ion Anghel
Ion Anghel
Ion Anghel, Costin Ciora,
Sorin Udrea
Ion Anghel, Costin Ciora,
Sorin Udrea
Ion Anghel

AEEF #38 Analiza sector colectare, tartare și eliminare
deșeuri
Nota: toate studiile sunt publicate pe platforma http://webfin.ro/
Sursa: Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară (AEEF), ASE
40.
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Tabelul 4.2
Data
31.01.2017
31.01.2017
09.02.2017
09.02.2017
09.02.2017
09.02.2017
14.02.2017
20.02.2017
20.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
10.03.2017
10.03.2017
25.04.2017
25.04.2017
19.05.2017
19.05.2017
19.05.2017
13.06.2017
13.06.2017
11.11.2017
11.11.2017
08.12.2017

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 Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori:
1. 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);
2. Fiscalitate (Ernst&Young Service SRL – Acord nr. 341/19.12.2013; Camera
Consultanților Fiscali – Acord nr. 575/08.02.2013; Pricewaterhouse Coopers Tax
Advisors&Accountants SRL – Acord nr. 52/28.01.2013);
3. Management financiar și investiții (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați
din România – Acord nr. 240/22.05.2014);
4. Managementul sistemelor bancare (Banca Comercială Feroviară – Acord nr.
107/10.03.2014);
5. Tehnici actuariale (Fundația Institutul de Studii Financiare – Acord nr.
2708/14.12.2015).
 Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată: – 2 programe de masterat realizate în
parteneriat cu mediul de afaceri;
 Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune – programul de masterat Business
Sevices, în parteneriat cu mediul de afaceri.
La Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, sunt organizate programe de
masterat care beneficiază de acreditări ale organismelor naționale/internaționale din domeniul
contabil, astfel:
Acreditări de la organisme internaționale ale profesiei contabile:
• Programul de licență este acreditat de ACCA – Association of Chartered Certified
Accountants;
• Programul de masterat Contabilitatea afacerilor (in limba engleza) – ACCA este
acreditat de ACCA.
Acreditări de la organisme naționale ale profesiei contabile CECCAR (programe de
masterat):
• Contabilitate, audit și informatică de gestiune;
• Contabilitatea afacerilor în limba engleză;
• Contabilitate și fiscalitatea patrimoniului;
• Concepte și practici de audit la nivel național și internațional;
• Contabilitate, control și expertiză;
• Contabilitate internațională;
• Tehnici contabile și financiare de gestiune a afacerilor;
• Contabilitate și fiscalitatea patrimoniului.
Acreditări de la organisme naționale ale profesiei contabile CAFR(programe de masterat)::
• Contabilitatea afacerilor în limba engleză;
• Contabilitate și audit în instituțiile bancare și financiare;
• Contabilitate, audit și informatică de gestiune;
• Tehnici contabile și financiare de gestiune a afacerilor;
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• Contabilitate și fiscalitatea patrimoniului;
• Contabilitate, control și expertiză;
• Contabilitatea afacerilor;
• Audit financiar și consiliere;
• Concepte și practici de audit la nivel național și internațional;
Acreditări de la organisme naționale ale profesiei de evaluator (program de masterat):
• Analiză financiară și evaluare.
4.2 Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat (2017)
Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat (FSDE) s-a născut din dorinţa 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 ar trebui să se
concentreze 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.
FSDE reprezintă mesajul cadrelor didactice, al reprezentanților statului şi al tinerilor
români care și-au dorit o schimbare în societate. Astfel, în anul 2014 a fost creată această
platformă de dezbatere unde toți participanții au avut posibilitatea să-și expună punctele de
vedere argumentate.
Scopul proiectului este acela de a genera sinergia dintre mediul academic, sectorul de
afaceri și instituțiile statului, proces în cadrul căruia se urmăreşte şi participarea activă a
studenţilor, pentru a-i ajuta să devină actori principali pe piața muncii.
Printre obiectivele forumului se numără dezvoltarea relaţiilor dintre membrii
comunității ASE și reprezentanţii guvernului pentru crearea unui context de colaborare eficient
între cele două instituții, interconectarea specialiştilor din diferite domenii, pentru a dezvolta
strategii guvernamentale şi de business şi de a informa studenţii cu privire la mediul economic
şi 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 anul 2017, proiectul, aflat la cea de-a patra ediție, s-a desfășurat în perioada 13- 17
martie, cu participarea a peste 80 de vorbitori și aproximativ 900 de studenți. O inovație adusă
structurii proiectului în anul 2017 este implicarea a 11 facultăți din ASE și extinderea formatului
proiectului pentru a include 4 forumuri pe zi.
Cele 20 de forumuri și 30 de lucrări academice au fost prezentate și selectate în
funcție de specificul fiecărei zile și în funcție de facultățile reprezentative:
• Ziua I: Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Facultatea de
Economie Teoretică și Aplicată.
• Ziua a II-a: Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, Facultatea de
Management și Facultatea de Administrație și Management Public;
• Ziua a III-a: Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și Facultatea de
Business și Turism;
• Ziua a IV-a: Facultatea de Relații Economice Internaționale și Facultatea de
Marketing;
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•

Ziua a V-a: Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine.

4.3 Academica BNR
Programul Academica BNR se desfășoară în cadrul parteneriatului dintre ASE și Banca
Națională a României și are ca obiectiv schimbul de date dintre specialiștii BNR și cei ai ASE,
precum și sprijinirea îmbunătățirii curriculei universitare în domeniul finanțe-bănci și inițierea
unor dezbateri care să contribuie la creșterea înțelegerii fenomenelor economico-financiare
actuale. Pentru buna desfășurare a acestui proiect, conducerea ASE a selectat 25 de cadre
didactice, neafiliate politic, din toate departamentele universității, iar din partea BNR sunt
prezenți la întâlnirile comune membri ai conducerii.
Proiectul a continuat și în anul 2017 cu o serie de întâlniri având următoarele teme:
1. 27 februarie 2017: Prezentarea în rezumat a Raportului asupra inflaţiei, Tudor Grosu,
director, Direcția modelare și prognoze macroeconomice; Reflectarea temelor negative
în mass-media în anul 2016 și strategii de propagare, Dan Suciu, director, Direcția
comunicare și multimedia; Consecinţele fiscale ale îmbătrânirii populaţiei, Răzvan
Stanca, expert principal, Direcția studii economice.
2. 11 mai 2017: Pregătiți pentru viitor? O nouă perspectivă asupra economiei României,
Florian Neagu, director adjunct, Direcția stabilitate financiară; Convergenţa – un proces
mai amplu decât cel strict economic, Dan Pălăngean, consultant strategie BNR; O
radiografie a economiei românești. Principalele tendințe la nivelul sectoarelor în
perioada 2008-2015, Ion Anghel, ASE.
3. 5 octombrie 2017: Moneda virtuală – o reprezentare digitală a valorii, Ruxandra
Avram, șef compartiment, Compartimentul reglementare și monitorizare a sistemelor
de plăți și sistemelor de decontare; Intermedierea financiară, Valentin Lazea, economist
șef al BNR; Impactul TVA split asupra companiilor, Prof. dr. Marcel Vulpoi, Prof. dr.
Adriana Duțescu.
4. 8 decembrie 2017: Despre noi... comunicatori, Dan Chirleșan, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Intervenție – Cristi Spulbăr, Universitatea din Craiova;
Cu o politică fiscală permanent prociclică am putea pierde democrația și politica
monetară, Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului BNR.
4.4 Societatea Antreprenorială Studențească (SAS)
In anul 2017, Incubatorul de afaceri al ASE a fost inclus în Societatea Antreprenoriala
Studențească (SAS), o entitate nouă în cadrul organigramei ASE. Aceasta a fost înființat în baza
OM nr. 3262/2017 și are ca misiune crearea unui mediu propice și a unui cadru complementar
pentru susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților ASE, de la toate ciclurile
de învățământ, inclusiv în rândul propriilor absolvenți din ultimii trei ani. Prin acțiunile sale,
Societatea Antreprenorială Studențească a Academiei de Studii Economice din București
urmărește conștientizarea cu privire la oportunitățile antreprenoriale, angajarea pe cont propriu
și promovarea unei atitudini pozitive față de cultura antreprenorială în rândul studenților.
Tot în anul 2017 s-a obținut o finanțare CNFIS în urma competiției de proiecte tip
FDI, în sumă de 104.000 lei, care a fost folosită pentru activitățile și rezultate prezentate
în continuare.
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Odată înființată Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) din cadrul ASE, a fost
lansată și pagina de internet a acestei organizații. Accesibilă la adresa www.antreprenor.ase.ro,
pagina de internet oferă detalii despre proiect, informații despre evenimentele organizate de
SAS, articole despre antreprenoriat ori detalii referitoare la concursul de idei de afaceri
„GoBiz”. Pe lângă pagina de internet a fost lansat și profilul de Facebook al SAS, acesta putând
fi găsit sub numele „Societatea Antreprenorială Studențească ASE București”, ori accesat prin
intermediul hiperlegăturii de pe pagina de internet.
A fost conceput logo-ul Societății Antreprenoriale Studențești, menit să ajute și să
promoveze recunoașterea publică a acestei organizații. Pentru o mai bună informare a
studenților privind oportunitățile antreprenoriale, colectivul SAS a conceput o broșură intitulată
„Mic ghid de supraviețuire pentru tinerii antreprenori”. Broșura a fost tipărită în o mie de
exemplare, publicul țintă constituindu-l studenții ASE de la toate formele de învățământ.
Broșura a fost distribuită de către membrii colectivului SAS la activitățile de curs și de seminar
din cadrul facultăților ASE, împărțirea acesteia fiind dublată și de o scurtă prezentare a
activității Societății Antreprenoriale Studențești. Fidelă misunii propuse de a sprijini crearea
unui mediu propice pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților ASE, Societatea
Antreprenorială Studențească a organizat prima ediție a concursului de idei de afaceri
„GoBiz”. Scopurile concursului au fost identificarea studenților din ASE dornici de a se lansa
în afaceri și sprijinirea, prin incubare și mentorat, a celor mai bune idei. Promovarea concursului
a avut loc atât prin comunicare directă cu studenții (la activitățile didactice de curs și de
seminar), cât și în spațiul virtual, prin intermediul paginii de internet, a paginii de Facebook și
a grupurilor de socializare online ale seriilor de învățământ din cadrul facultăților. Perioada
dedicată înscrierii studenților (ori echipelor de studenți, putându-se participa individual sau în
echipe de până la trei persoane) la concurs a fost 1-23 noiembrie 2017. Pentru înscriere,
studenții au fost rugați să completeze un formular online atașat pe pagina de internet. S-au
înscris, în total, 39 de idei de afaceri, respectiv, studenți din toate facultățile ASE (cu excepția
BBS și FAMP). Concursul a avut loc marți, 28.11.2017, studenții fiind invitați să își prezinte
ideea de afaceri în fața unui juriu format din antreprenori. Particularitatea concursului a fost
accentul pus pe ideea de afaceri, nu pe planul de afaceri. Tocmai de aceea, concursul a avut loc
pe modelul „pitch-urilor antreprenoriale”, fiecare participant (individual sau echipă) având la
dispoziție trei minute pentru a-și prezenta ideea de afaceri, alte trei minute fiind rezervate
întrebărilor juriului. În urma jurizării (făcută pe baza criteriilor stabilite în „Regulamentul de
organizare și desfășurare al concursului de idei de afaceri GoBiz 2017”, publicat pe pagina de
internet dinaintea începerii concursului: http://antreprenor.ase.ro/wp-content/uploads/
2017/11/Regulament-concurs-final.pdf) s-a stabilit clasamentul final, în ordinea descrescătoare
a punctajelor obținute de fiecare idee de afaceri. Primele 17 idei, în total 20 de studenți ai ASE
(trei dintre idei fiind prezentate în echipe de câte doi studenți) au beneficiat, ca premiu, de un
workshop de antreprenoriat organizat la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh.
Roșca” de la Predeal, în perioada 7-10 decembrie 2017.
Între 7 și 10 decembrie a avut loc, la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion
Gh. Roșca”, prima ediție a workshop-ului de antreprenoriat „GoBiz”. La eveniment au
participat studenți ai ASE, selecționați în urma jurizării de la concursul de idei de afaceri GoBiz.
Studenții au avut parte de cursuri și activități menite să îi ajute să își cristalizeze ideile de afaceri
și să le direcționeze spre îndeplinire. Pe lângă obiectivele educaționale, workshop-ul de la
Predeal a vizat și premierea celor mai bune cinci idei de afaceri, în urma unei a doua faze de
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prezentare a acestora, pe baza muncii depuse de studenți la workshop, cu ajutorul
antreprenorilor și profesorilor invitați să îi ajute în conturarea ideilor de afaceri. Au fost oferite
cinci premii sub formă de incubare (spațiu de lucru gratuit în clădirea ASE din str. Occidentului,
nr. 7, pentru șase luni, primelor două idei de afaceri) și mentorat (primelor cinci idei de afaceri).
Au fost organizate diverse conferințe și sesiuni de lucru:
• 25 octombrie 2017, ASE prin Societatea Antreprenorială Studențească, în cooperare cu
Digital StartUP Academy (DSA), a organizat prima ediție a conferinței „Makers
United – Educate.Innovate.Gooo!”, desfășurată în cadrul European Maker Week 2017
– inițiativă promovată de Comisia Europeană, Commitee of the Regions, Startup Europe
și patronată de Parlamentul European – fiind singurul eveniment din România care face
parte din această mișcare cu impact european dedicată culturii change makerilor și
promovării domeniului tehnologiei și inovației;
• 16 noiembrie 2017, Atelierul Digital Google: a fost organizat workshop-ul „Business
Modeling for Greater Impact”, susținut de Emanuele Musa, antreprenor. Evenimentul
s-a adresat studenţilor preocupaţi de antreprenoriat, inovaţie socială, tinerilor doritori să
îşi dezvolte un business de succes cu impact pozitiv asupra societăţii şi a mediului
înconjurător. Participanţii au descoperit nouă abordări esenţiale în vederea dezvoltării
unui business de succes, capabil să conducă atât la prosperitate economică, cât şi la
echitate socială şi un mediu înconjurător sănătos, satisfăcând nevoile societăţii actuale
fără a compromite resursele pentru generaţiile viitoare. Au fost oferite numeroase
exemple de antreprenori care au reuşit să combine într-un mod revoluţionar ideea de
profit cu cea de impact social;
• 20-21 noiembrie 2017: ASE, cu sprijinul Ambasadei Israelului la București și al
Societății Antreprenoriale Studențești, a organizat un pachet de evenimente având ca
temă principală antreprenoriatul și inovația. Acest pachet a fost compus dintr-o discuție
dedicată studenților (în dimineața lui 20 noiembrie), un workshop dedicat studenților
(după-amiaza lui 20 noiembrie), cât și un altul dedicat cadrelor didactice (21 noiembrie),
cu Tal Catran, unul dintre cei mai cunoscuți inovatori și creatori de incubatoare și
acceleratoare din Israel;
• 27 noiembrie 2017, Sala „Virgil Madgearu”: a avut loc workshop-ul de antreprenoriat
„Progres și Inovație”, organizat împreună cu ASEAM – Asociația Studenților de la
Facultatea de Economie Agoralimentară și a Mediului. Cuvântul de deschidere a
aparținut Prof. univ. dr. Mihaela-Cornelia Dan, coordonator al Societății
Antreprenoriale Studențești, și domnului Mircea Cristescu, reprezentant al ASEAM. Au
urmat sesiuni de întrebări și răspunsuri referitoare la progresul și inovația în
antreprenoriat cu Dan Gabriel Ieremia (consultant CCDL Events and Training SRL),
Ovidiu Vasincu (manager MOV Consulting Group SRL), Claudia Popescu (consilier la
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), respectiv Ioana Dobre și Alina Arsene
(ambele Evolva Trend Consultant SRL).
Tot ca parte a proiectului SAS s-a desfășurat un sondaj de opinie intitulat
„Antreprenoriatul în rândul studenților Academiei de Studii Economice din București”.
Sondajul a fost operaționalizat sub forma unui chestionar cu 12 întrebări, adresat studenților de
la toate formele de învățământ.
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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 31.12.2017, conform datelor din
Tabelul 5.1.
Structura personalului angajat la ASE la 31.12.2017
Tabelul 5.1
Nr.
crt.

Categorii de personal

1.

Didactic

2.
3.

Didactic auxiliar
Nedidactic
Total ASE
Sursa: Direcția Resurse Umane, ASE

Posturi
normate

Posturi
ocupate

Posturi
vacante

Grad de ocupare
(%)

1489

762

727

51%

629
375
2493

450
256
1468

179
119
1025

72%
68%
59%

6.1.1 Personal didactic
Conform datelor prezentate în Tabelul 5.1., la 31.12.2017, în cadrul universității noastre,
personalul didactic titular sau în prelungire a fost de 762 de cadre didactice, iar personalul
didactic cu contract de muncă pe perioadă determinată a fost de 7 cadre didactice.
Personalul didactic, la 31.12.2016, era compus din 771 de cadre didactice titulare cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau în prelungire conform Legii 1/2011 şi din
care 7 cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, ocupând funcţii de
asistenţi.
Evoluţia personalului didactic auxiliar şi administrativ a înregistrat o creștere de la 680
persoane, la 31.12.2016, la 706 persoane, la 31.12.2017, ceea ce înseamnă o creștere cu 4%.
Complexitatea activităţilor administrative, în condiţiile modificării permanente a legislaţiei din
domeniu, a evidenţiat necesitatea pentru o structură administrativă adecvată. La momentul
actual, atât numeric, dar mai ales calitativ, structura permite răspunsul prompt la cerințele
determinate de condițiile pieței educaționale şi asigură o predictibilitate pentru dezvoltările pe
care ASE le doreşte atinse.
Cadrele didactice fac parte din cele 12 facultăţi ale ASE, iar în cadrul acestora sunt
organizate şi funcţionează 25 de departamente didactice. Structura posturilor didactice pe
facultate se prezintă conform datelor din Tabelul 5.2.
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Structura posturilor didactice pe facultate
Tabelul 5.2
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Structura
Facultatea de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine
Facultatea Administrație și Management
Public
Bucharest Business School
Facultatea Business şi Turism
Facultatea Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică
Facultatea Contabilitate şi Informatică
de Gestiune
Facultatea Economie Agroalimentară
şi a Mediului
Facultatea Economie Teoretică şi
Aplicată
Facultatea Finanţe, Asigurări, Bănci
şi Burse de Valori
Facultatea Management
Facultatea Marketing
Facultatea Relaţii Economice
Internaţionale

Total
Sursa: Direcția Resurse Umane, ASE

Ocupate

Pondere
posturi
ocupate

Vacante

Pondere
posturi
vacante

Total
posturi
normate

20

43%

27

57%

47

19

36%

34

64%

53

0

0%

20

100%

20

52

49%

55

51%

107

137

52%

127

48%

264

145

62%

88

38%

233

35

39%

54

61%

89

63

56%

49

44%

112

77

57%

59

43%

136

61

43%

80

57%

141

41

41%

58

59%

99

112

60%

76

40%

188

762

51%

727

49%

1489

Analiza structurii posturilor didactice la nivelul Academiei de Studii Economice din
București relevă faptul că trei facultăţi mari au, în total, la data de 31.12.2017, 394 posturi față
de 406 posturi la data de 31.12.2016, ceea ce înseamnă o pondere de 52% din totalul posturilor
ocupate la nivel de universitate şi o pondere de aproximativ 40% din totalul celor normate.
Aceste facultăți sunt următoarele: Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (cu 137
posturi ocupate), Contabilitate şi Informatică de Gestiune (cu 145 posturi ocupate) și Relaţii
Economice Internaţionale (cu 112 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, în creștere cu un punct procentul față de 9% la momentul
31.12.2016, iar ponderea cea mai mare este pentru gradul didactic de conferențiar cu 34% din
totalul posturilor ocupate în ASE, în creștere cu un punct procentual față de procentul de 33%
pentru gradul didactic de conferențiar la 31.12.2016, așa cum se constată din datele Tabelului 5.3.
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Structura posturilor ocupate pe grade didactice
Tabelul 5.3
Nr.
crt.

Ocupate

Vacante

Total

Cadre didactice
Nr.

Pondere

Nr.

Pondere

Nr.

Pondere

250
260
175
77

33%
34%
23%
10%

131
133
337
126

17%
17%
44%
17%

381
393
512
203

50%
52%
67%
27%

Total
762
Sursa: Direcția Resurse Umane, ASE

100%

727

100%

1489

100%

1.

Profesor universitar

2.

Conferențiar universitar

3.

Lector universitar

4.

Asistent universitar

Preocupaţi în permanenţă de recunoaşterea rezultatelor obţinute de personalul didactic
în activitatea de cercetare şi de învăţământ, dar şi de atragerea în învățământul superior
economic a celor care confirmă criteriile de evaluare ale ASE, în anul 2017 au fost organizate
două sesiuni de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Structura posturilor a fost
următoarea:
• profesor – 21 posturi;
• conferențiar – 35 posturi;
• lector – 18 posturi
• asistent – 27 posturi;
Concursurile derulate anul trecut s-au finalizat cu promovarea pe posturi de profesor
universitar a unui număr de 16 conferențiari universitari, pe posturi de conferențiar universitar
a unui număr de 34 lectori universitari, respectiv pe posturi de lector universitar a unui număr
de 8 asistenți universitari. Ca personal nou angajat, cadre didactice titulare, au fost încadrate
următoarele categorii de personal didactic: 3 profesori universitari, 9 lectori universitari şi 20
asistenți universitari.
La finalul anului 2017 aveam încadraţi 4 asistenți pe perioadă determinată, iar în
perioada următoare s-au organizat concursuri pentru încă 3 posturi de asistent pe perioadă
determinată (pentru doctoranzi ai ASE Bucureşti).
Comparativ cu anul 2016, structura posturilor didactice, precum şi gradul de ocupare a
acestora înregistrează foarte mici modificări, numărul total de posturi didactice a scăzut cu 9
posturi, iar cel al cadrelor didactice titulare este de 762, astfel gradul de ocupare este de 51%,
în creștere față de nivelul de 43% la 31.12.2016. Majoritatea posturilor didactice vacante au
fost suplinite în sistem plata cu ora, cu prioritate de către personalul didactic propriu, personalul
pensionat şi de către doctoranzii ASE.
5.1.2 Personal administrativ (didactic auxiliar şi nedidactic)
În urma modificării structurii organizatorice a ASE, a fost revizuit şi statul de funcţii ale
personalului administrativ din ASE, prin reanalizarea necesarului de personal şi reevaluarea
structurii posturilor. Obiectivele modificării structurii organizatorice ASE au fost legate de
îmbunătăţirea desfășurării proceselor în ASE şi de armonizarea structurii cu cerinţele sistemului
de control intern managerial, prin flexibilizare. În urma acestei revizuiri a organigramei
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universității noastre, situaţia privind gradul de ocupare a posturilor, la 31 decembrie 2017, este
cea prezentată în Tabelul 5.4.
Situaţia privind gradul de ocupare a posturilor administrative la 31 decembrie 2017
Tabelul 5.4
Nr.
crt.

Denumirea departamentului
administrativ

Ocupate

Vacante

Total

Nr.

Pondere

Nr.

Pondere

Nr.

Pondere

1.

Secretariat Senat

1

100%

0

0%

1

100%

2.

Biroul Managementul Calității și CIM

3

60%

2

40%

5

100%

3.

Biroul Audit Intern
Direcţia Juridică şi Contencios
Administrativ

3

60%

2

40%

5

100%

7

58%

5

42%

12

100%

1

33%

2

67%

3

100%

6.

Societatea Antreprenorială Studenţească
Centrul de Consiliere şi Orientare în
Carieră

5

42%

7

58%

12

100%

7.

Cabinet Rector

11

100%

0

0%

11

100%

8.

Biroul Analize, Sinteze şi Strategii

1

33%

2

67%

3

100%

9.

Biroul CFI

2

67%

1

33%

3

100%

10.

Birou Relații cu Publicul

5

83%

1

17%

6

100%

11.

Serviciul Marketing și Comunicare

6

67%

3

33%

9

100%

12.

Director General Administrativ

2

100%

0

0%

2

100%

13.

Biroul CSUD

4

67%

2

33%

6

100%

14.

Direcţia Bibliotecă
Direcţia Managementul Cercetării şi
Inovării și Editura
Serviciul Implementare Programe cu
Finanțare Nerambursabilă

51

69%

23

31%

74

100%

19

76%

6

24%

25

100%

5

56%

4

44%

9

100%

17.
18.

Direcţia Economică

51

71%

21

29%

72

100%

Serviciul Achiziţii Publice

18

69%

8

31%

26

100%

19.

Direcţia Resurse Umane

18

82%

4

18%

22

100%

20.

Direcţia Management Educaţional

11

65%

6

35%

17

100%

21.

Secretariatul General

70

79%

19

21%

89

100%

22.

7

54%

6

46%

13

100%

23.

Arhivă
Direcţia Tehnologia Informației și
Comunicații

35

71%

14

29%

49

100%

24.

Direcţia Tehnică

20

56%

16

44%

36

100%

25.

Direcţia Administrativă

1190

61%

74

38%

194

100%

26.

Direcția Relații Internaționale
Centrul de Perfecţionare /
Complex Predeal

6

38%

10

63%

16

100%

5

33%

10

67%

15

100%

139

93%

10

7%

149

100%

3

43%

4

57%

7

100%

78

69%

35

31%

113

100%

706

70%

298

30%

1004

100%

4.
5.

15.
16.

27.
28.
29.
30.

Direcţia Socială
Direcţia Relații cu Mediul Economicosocial

Departamente didactice
Total
Sursa: Direcția Resurse Umane, ASE

74

Structura posturilor ocupate, pe funcții, la nivelul personalului didactic auxiliar și
nedidactic, oferă o bună perspectivă acțiunilor și activităților pe care aceste categorii de
personal le desfășoară pentru susținerea procesului de învățământ și de cercetare din
universitatea noastră (vezi Tabelul 5.5).
Structura posturilor ocupate, pe funcții, la nivelul personalului
didactic auxiliar și nedidactic
Tabelul 5.5
Nr.
crt.

Funcția de execuție

Posturi ocupate

Posturi vacante

Posturi totale

Nr.

Pondere

Nr.

Pondere

Nr.

Pondere

1.

Administrator financiar

139

78%

40

22%

179

100%

2.

Consilier juridic, auditor

9

82%

2

18%

11

100%

3.

Secretar instituţie/unitate de învăţământ

102

77%

30

23%

132

100%

4.

Administrator patrimoniu

10

77%

3

23%

13

100%

5.

Informatician

10

77%

3

23%

13

100%

6.

Tehnician

26

65%

14

35%

40

100%

7.

Laborant

9

53%

8

47%

17

100%

8.

Bibliotecar, redactor

65

77%

19

23%

84

100%

9.

Analist, programator, inginer sistem

29

59%

20

41%

49

100%

10.

Operator, controlor date

4

50%

4

50%

8

100%

11.

Inginer, economist, referent specialitate

40

49%

42

51%

82

100%

12.

Subinginer

2

100%

0

0%

2

100%

13.

Cercetător științific

0

0%

1

100%

1

100%

14.

Psiholog, sociolog principal
Secretar tehnic de redacţie,
tehnoredactor
Muncitor calificat, şofer

4

50%

4

50%

8

100%

9

64%

5

36%

14

100%

119

59%

82

41%

201

100%

108

89%

14

11%

122

100%

21

75%

7

25%

28

100%

706

70%

298

30%

1004

100%

15.
16.
17.

Portar, paznic, îngrijitor, pompier,
bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă

Magaziner, casier, curier, manipulant,
merceolog, administrator ș.a.
TOTAL
Sursa: Direcția Resurse Umane, ASE
18.

5.2 Pregătirea personalului
În baza procedurii operaţionale „CIM PO 218/2014 privind formarea şi perfecţionarea
profesională continuă a personalului”, în anul 2017 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 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
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participarea la programele universitare de tip cursuri universitare şi postuniversitare, programe
de mobilitate externă (de exemplu, Erasmus Plus) şi în programe doctorale şi postdoctorale.
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 este cel care constituie premisa obținerii
performanţei la locul de muncă, iar competenţa şi performanţa trebuie susţinute de instrumente
adecvate, care includ tehnica de calcul, software-urile, instrumentele de management, metodele
de lucru etc., drept urmare, în anul 2017 au avut loc 7 sesiuni de formare profesională, la care
au participat 15 angajaţi ai universităţii.
5.3 Evaluarea personalului
Conform Metodologiei ASE de evaluare anuală a performanţelor profesionale
individuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi procedurii operaţionale aferente,
procesul de evaluare pentru anul 2016 s-a desfăşurat în ianuarie 2017. În perioada aceasta au
fost evaluate și cadre didactice, situația la nivelul instituției prezentându-se conform datelor din
tabelul de mai jos:
Situaţia evaluării cadrelor didactice și personalului administrativ
Tabelul 5.6

Nr.
crt.

Categoria de personal

1.
Profesor
2.
Conferențiar
3.
Lector
4.
Asistent
Total didactic

5.

216

Auxiliar și nedidactic

Total didactic
auxiliar și nedidactic

693

Foarte
bine

Bine

Satisfăcător Nesatisfăcător

Didactic
65
3
82
4
40
1
21
208
8
Didactic auxiliar si nedidactic

OBS.

-

536

95

11

1

50
angajați
neevaluați

536

95

11

1

50

Sursa: Direcția Resurse Umane, ASE
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Așa cum se constată din analiza datelor prezentate în Tabelul 5.6, 208 cadre didactice
au obținut calificativul „Foarte bine” și 8 cadre didactice au obținut calificativul „Bine”.
Referitor la personalul administrativ, se constată că din totalul celor 693 de angajați, 536 au
obținut calificativul „Foarte bine” (ceea ce înseamnă 80% din totalul personalului
administrativ), 95 au obținut calificativul „Bine” (ceea ce înseamnă 11%), 11 angajați au obținut
calificativul „Satisfăcător” (ceea ce înseamnă 1%), un angajat a obținut calificativul
„Nesatisfăcător”, iar 50 de angajați nu au fost evaluați.
5.4 Salarizarea personalului
Începând cu luna ianuarie 2017 au fost aplicate măriri salariale în medie 15% pentru
personalul din universitatea noastră, în baza OUG 12/2017 pentru aplicarea prevederilor OUG
57/2015 privind salarizarea personalului din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum
și măsuri fiscal-bugetare. Prin aplicarea acestor norme au fost trecute funcții din categoria
nedidactic în categoria didactic auxiliar. Prin aplicarea OUG 17/2017 privind unele măsuri în
domeniul învățământului, au fost stabilite funcțiile comune specifice învățământului și
majorarea salariilor conform grilelor de salarizare, astfel încât au fost echilibrate inechitățile
între categoriile de personal din cadrul aceleași unități de învățământ.
Începând cu luna august 2017 au fost puse în aplicare modificările aduse de Legea 153
/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Modificarea adusă în principal
de legea unică a salarizării a fost acordarea indemnizației de doctor la nivelul a 50% din salariul
minim pe economie la acea dată (725 lei indemnizația de doctor).
În luna septembrie 2017 au fost pensionate 32 de cadre didactice care au beneficiat de
aplicarea Legii 85/2016, pentru care s-au acordat diferenţe salariale ale personalului didactic
pentru perioada 2008-2011 (rezultate ca urmare a neaplicării Legii 221/2010) în valoare de
2.483.729 lei (3.045.459 lei cu contribuții). Pentru celelalte categorii de personal au fost
acordate diferențe salariale în baza legii 85/2016, în luna decembrie 2017 tranșa de 10% în
valoare de 3.800.829 lei (5.086.434 lei cu contribuții).
Alte diferențe salariale au fost acordate în luna noiembrie 2017 în baza hotărârilor
judecătorești rămase definitive în procent de 80% din tranșa IV în valoare de 1.710.735 lei
(2.181.820 lei cu contribuții).
Media lunară a fondului de salarii în anul 2017, exceptând plata diferențelor salariale
din trecut, a fost de 9.985.000 lei, în creștere față de anul anterior cu o medie de 12%, ceea ce
a determinat ca, în anul 2017, fondul total de salarii să ajungă la 119.796.453 lei, comparativ
cu fondul de salarii de 107.400.715 lei pentru anul 2016.
Suma totală alocată salariilor diferențiate, în luna decembrie 2017, a fost de 269.616 lei.
Ele au fost acordate unui număr de 479 de persoane, comparativ cu suma de 218.719 lei salarii
diferențiate acordate în decembrie 2016 unui numar de 344 de persoane. În anul 2017 au fost
puse în plată salarii diferenţiate în valoare totală de 2.653.237 lei, adică o medie lunară de
221.103 lei.
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5.5 Facilități pentru personalul universității
În anul 2017, ASE a reușit să acorde bonuri de masă în valoare 9,57 lei pe zi pentru toți
angajații, ceea ce înseamnă o sumă totală medie lunară de 247.763 lei.
În anul 2017 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 Covasna
(57 de persoane, din care 43 persoane din ASE, 7 persoane de la Ovidius Constanța și 7 din
afară), Constanța (74 persoane din ASE), Brașov (10 persoane din ASE). În Căminul Moxa E
au beneficiat de cazare la tarife reduse sau gratuit 19 persoane, din care 2 persoane de la
Universitatea Ovidius, 8 de la Universitatea Transilvania Brașov și 9 persoane de la
Universitatea Babeș-Bolyai, pe bază de parteneriate existente între ASE și aceste universități.
În luna iulie 2017, ASE a deschis Complexul de perfecționare de la Predeal. Complexul
oferă cazare în 33 de camere duble și 4 apartamente, la următoarele tarife: 100 lei/noapte camera
dublă pentru angajații ASE; 120 lei/noapte camera dublă pentru alte categorii de solicitanți; 80
lei/noapte camera single și 150 lei/apartament. În acest complex se pot organiza evenimente
științifice și activități de teambuilding, spațiul având în dotare 5 săli de conferință, un
amfiteatru, o sală de evenimente și o sală de servit masa în regim catering. În ședința din 15
noiembrie 2017, Consiliul de Administrație al ASE a decis ca Centrul de Perfecționare Complex
Predeal să poarte numele regretatului nostru Rector din perioada 2004-2012 – Ion Gh. Roșca.
În anul 2017, au fost organizate 2 conferințe, un teambuilding și au beneficiat de cazare 93 de
angajați 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 34 de cadre didactice și personal administrativ
din ASE au beneficiat de scutirea taxelor de școlaritate în anul 2017, la diferite programe de
studii, astfel:
• la programul de studii universitare de masterat „EDURES”, 32 de cadre didactice
(15 persoane în anul I și 17 persoane în anul II);
• la programe de studii universitare de licență, 2 persoane din categoria personalului
didactic auxiliar.
De asemenea, ASE are încheiat un acord de colaborare cu Grădinița „Ina School”
privind reducerea tarifului pentru copiii angajaților ASE.
5.6 Îmbunătățirea condițiilor de muncă
În privința dotării cu echipamente și tehnică de calcul, în anul 2017 s-a derulat contractul
subsecvent 2, prin care au fost distribuite 353 de calculatoare cu precădere facultăților care nu
au un profil de informatică, dar utilizează laboratoare proprii de pregătire: Business și Turism,
Marketing, Management, Finanțe și FABIZ. A fost refăcută infrastructura din 20 de amfiteatre
din ASE. La acestea se adaugă amenajarea și dotarea a încă două laboratoare de informatică,
unul în baza parteneriatului cu Vodafone, altul prin finanțare din cadrul unui contract de
cercetare în domeniul energiei. O achiziție separată în valoare de aproximativ 591.000 lei a
vizat dotarea cu imprimante, copiatoare și scannere; în principal achiziția a urmărit înlocuirea
dispozitivelor de imprimare învechite de la nivelul tuturor secretariatelor facultăților.
Constituirea infrastructurii de rețea din centrele nou puse în funcțiune (Occidentului și
Predeal) a impus derularea unei achiziții de componente active și pasive de rețea; la aceasta a
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fost conexată și refacerea conecticii pentru rețelele deja existente în ASE, investiția totală
depășind 2 milioane lei.
În data de 27 septembrie 2017, ASE a inaugurat un nou cămin, în str. Occidentului nr.
7. Construcția a început în anul 2009 și a necesitat un efort susținut pentru a fi finalizată la
standardele cele mai moderne. Imobilul dispune de 7 săli destinate incubatoarelor de afaceri, 5
săli pentru proiectele de cercetare câștigate prin competiție, 87 camere, 7 apartamente, 5 săli de
lectură, iar la ultimul etaj se va afla un restaurant. Valoarea totală decontată a investiției este de
13.720.274 lei. Finanțarea acestui obiectiv s-a realizat din împrumuturi acordate de Banca
Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Educației Naționale, din bugete locale și din alte surse legal constituite.
Pe 8 noiembrie 2017 a avut loc inaugurarea Laboratorului Vodafone din ASE, amenajat
integral de compania Vodafone, ca urmare a semnării parteneriatului strategic dintre ASE și
Vodafone. Laboratorul, dotat cu 25 de computere, videoproiector și mobilier este situat în sala
2320, la etajul 3 al clădirii Virgil Madgearu din Calea Dorobanți nr. 15-17.
Pe 29 iunie 2017, în clădirea administrativă „Stanislas Cihoski” și în perimetrul sălii de
sport a avut loc o simulare de cutremur. Această activitate a fost parte a Proiectului „Academia
SpEranței – Voluntariat din Iubire pentru Viață”, desfășurat de către ASE în parteneriat cu
Departamentul pentru Situații de Urgență, având ca scop instruirea comunității universitare în
vederea unei reacții corecte la situațiile de urgență.
5.7 Etica și deontologia profesională
Etica și deontologia profesională universitară se bazează și promovează în ASE
principiile loialității față de universitate, integrității morale și profesionale, cooperării
comunitare non-conflictuale, competiției oneste, respectului față de autoritatea științifică,
tratarea studenților în mod obiectiv, corect și imparțial.
În scopul operaționalizării acestor principii, Carta ASE include Codul de etică și
deontologie profesională universitară, iar în cadrul universității își desfășoară activitatea, în
baza Regulamentului propriu, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională (CEDP), care este
o structură a ASE, deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea
atribuţiilor ce îi revin, care coordonează şi urmărește aplicarea normelor prevăzute în Codul de
etică şi deontologie profesională universitară.
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, Conf. univ. dr. Dragoș Bâgu –
secretar. Componența actualei comisii a fost aprobată prin Hotărârea Senatului ASE nr.
71/24.04.2016 și modificată prin Hotărârea Senatului nr. 201/14.12.2016. În perioada de
referință au fost elaborate următoarele documente:
- Raportul privind activitatea CEDP pentru anul 2016;
- Răspunsurile la întrebările din Survey on RRI (Responsible Research and
Innovation) for Higher Education Institutions;
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Răspunsul la cererea nr. 3777/25.04.2017 a publicației Timpolis privind
informaţii despre cadrele didactice ale Academiei de Studii Economice din
București, care au girat lucrări ştiinţifice scrise în mediul penitenciar;
În perioada de referință, au fost recepționate, respectiv analizate trei sesizări
privind posibile abateri de la etica și deontologia profesională:
- Prima dintre sesizări, formulată de către un grup de cadre didactice de la
facultatea de Management și Facultatea de Contabilitate și Informatică de
Gestiune a privit un caz de comportament neetic și transmiterea de mesaje
injurioase/jignitoare. Soluționarea petiției a fost făcută în 2017 cu mare
dificultate ca urmare a multiplelor încercări de a contacta persoana reclamată.
Rezultatul analizei a fost transmis petenților și persoanei reclamate.
- Cea de a doua petiție a fost formulată de către un student în anul III ID al
Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune și s-a referit la o posibilă
îndrumare improprie în elaborarea lucrării de licență, la o acuzație de tentativă
de luare de mită prin „expectativa nedeclarată a unor foloase necuvenite”,
precum și la o posibilă neîndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Acuzațiile au fost
îndreptate împotriva a două cadre didactice titulare la Facultatea de Contabilitate
și Informatică de Gestiune, precum și împotriva întregii comunități a ASE care a
fost acuzată de comportament și organizare bazate pe „pile, corupție, șpagă,
cunoștințe și prietenii”, respectiv „abuz de pozițiile academice deținute”. Analiza
a fost finalizată atât prin elaborarea răspunsului adresat petentului, cât și a unui
set de recomandări în baza rezultatului analizei petiției, transmise conducerii
Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, conducerii ASE București
și persoanelor acuzate.
- Cea de a treia sesizare a fost primită din partea unei foste studente la Facultatea
de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și a privit posibile încălcări ale
deontologiei profesionale de către trei cadre didactice care predau la această
Facultate. În urma analizei efectuate, a audierii tuturor persoanelor implicate și a
solicitării de informații și documente suplimentare de la terțe persoane din cadrul
ASE, CEDP a constatat că petiția este neîntemeiată și a transmis rezultatul
analizei tuturor părților implicate.
De asemenea CEDP a finalizat procedura și procesul de verificare a eventualelor
incompatibilități survenite în urma validării mandatelor tuturor membrilor structurilor
de conducere și tuturor funcțiilor de conducere din ASE.
-
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Capitolul VI
SITUAȚIA FINANCIAR-PATRIMONIALĂ
Situația financiar-patrimonială a universității este reflectată de mărimea elementelor
legate de încasări și plăți (venituri și cheltuieli) și 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. Această activitate, 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 2017 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 2017, 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, din care personal cu norma de bază în
ASE; fondul de salarii total; bunuri și servicii (furnituri de birou, materiale 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;
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 student (decontare transport); cuantumul burselor
pentru studenți și doctoranzi; cheltuieli de capital (construcții, mobilier, aparatură birotică și
alte active corporale).
Pentru anul 2017, comparativ cu anul 2016, execuţia bugetului general de venituri şi
cheltuieli al universității noastre, stabilită pe baza informațiilor contabile interne, se prezintă
conform datelor din Tabelele 6.1-6.4.
Astfel, veniturile totale încasate de ASE aferente perioadei 2016-2017, respectiv
structura acestora, sunt prezentate în Tabelul 6.1.
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Veniturile totale încasate de ASE, respectiv structura acestora,
aferente perioadei 2016-2017
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, Cercetării, Tineretului şi
Sportului*)
- venituri proprii încasate din taxe de studii şi alte venituri, din
donaţii şi sponsorizări
● venituri încasate din fonduri structurale postaderare
(POSDRU, PODCA, ERASMUS)
● venituri încasate din alocaţii cu destinaţie specială, inclusiv
subvenţii cămine-cantine:
- din care investiţii pe proiecte
• venituri încasate din activitatea de cercetare
• venituri proprii încasate din activitatea căminelor şi
cantinelor
Sursa: Direcția Economică, ASE

2016

2017

295.744.344
97.251.672
198.522.115
151.069.304

302.285.234
108.395.658
193.889.576
130.242.963

86.081.109

80.772.096

64.988.195

49.470.867

4.093.795

6.124.698

34.493.848

47.048.662

14.094.000
2.308.956

11.250.000
1.858.666

6.556.212

8.614.587

Încasările anuale totale au scăzut cu 2,33% în anul 2017, față de anul 2016, din cauza
diminuării încasărilor din activitatea de bază (determinate de reducerea drastică a sumelor
recuperate din proiectele finanțate din fonduri europene), precum și diminuării încasărilor din
activitatea de cercetare.
Analizând structura încasărilor pe anul 2017, se constată că ponderea veniturilor
încasate din activitatea de bază în total venituri a fost de 67,14%. Încasările din finanțarea de
bază, în anul 2017, în sumă de 80.772.096 lei, au cuprins și suma acordată din fondul de
dezvoltare instituțională acordată pentru proiectele câștigate pe bază de competiție în temeiul
prevederilor OMENCȘ nr. 3632/12.04.2016 privind Metodologia de alocare și utilizare a
fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat (în sumă totală de 1.021.000
lei) și suma alocată din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale (FSS) care nu pot fi integrate
în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat (în sumă de 49.432 lei).
Din sumele încasate din venituri proprii (care se situează la 49.470.867 lei), 47.963.405
lei reprezintă taxe și alte venituri din învățământ, iar diferența de 1.507.462 lei reprezintă alte
venituri (sponsorizări, dobânzi, încasări din chirii și utilități aferente spațiilor de învățământ
etc.). Este de menționat că încasările din taxe și alte venituri din învățământ sunt în creștere cu
4,96% față de anul 2016.
Din suma de 6.124.698 lei, reprezentând venituri încasate din fonduri structurale
nerambursabile până la data de 31.12.2017, sumele de 4.660.861 lei reprezintă încasări pentru
programul Erasmus; 420.079 lei reprezintă încasări pe programele ERASMUS +; 510.119 lei
reprezintă încasări pe proiectul POC SMARTRADE; 387.380 lei reprezintă încasări pe
proiectele ORIZONT 2020, iar diferența de 146.259 lei reprezintă încasări pe proiecte
TEMPUS și proiecte POSDRU ce vor fi restituite în perioada următoare în contul de venituri
proprii din taxe de școlarizare.
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Veniturile încasate din alocaţiile bugetare cu destinație specială reprezintă 47.048.662
lei, ceea ce înseamnă 24,27% din încasările anuale, din care pentru proiecte de investiţii s-au
încasat 11.250.000 lei, reprezentând 5,80% din suma încasărilor anuale. Veniturile încasate din
activitatea de cercetare reprezintă 1.858.666 lei, ceea ce înseamnă 0,96% din încasările anuale.
Veniturile încasate din această activitate au înregistrat o scădere faţă de anul precedent cu
19,50%. Veniturile proprii încasate din activitatea căminelor şi a cantinelor reprezintă
8.614.587 lei, ceea ce înseamnă 4,44% din încasările anuale, în creștere cu 31,39% față de
încasările aferente acestei activități din anul 2016.
Plățile totale, aferente perioadei 2016-2017, sunt prezentate în Tabelul 6.2.
Plățile totale, aferente perioadei 2016-2017
Tabelul 6.2
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
Sursa: Direcția Economică, ASE

2016
175.786.586
137.688.895
85.193.796
52.495.099

2017
187.197.208
139.486.081
80.729.686
58.756.395

3.663.864
4.005.252
22.170.489
8.258.086

5.619.098
1.517.171
35.655.775
4.919.083

Situația comparativă a încasărilor și plăților pe activități, la nivelul anului 2017, se
prezintă conform datelor din Tabelul 6.3.
Situația comparativă a încasărilor și plăților pe activități la nivelul anului 2017
Tabelul 6.3
Elemente
Total, din care:
Activitate de bază
Fonduri structurale postaderare
Finanţarea complementară
Cercetare ştiinţifică
Activitatea proprie a căminelor şi cantinelor
Sursa: Direcția Economică, ASE

Venituri încasate
193.889.576
130.242.963
6.124.698
47.048.662
1.858.666
8.614.587

Plăți
187.197.208
139.486.081
5.619.098
35.655.775
1.517.171
4.919.083

Diferența
6.692.368
-9.243.118
505.600
11.392.887
341.495
3.695.504

Cash-flow-ul negativ, înregistrat în activitatea de bază pe perioada analizată, a fost
generat de plata din deblocarea soldului disponibil a celei de a doua tranșe din diferențele
salariale cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar, în valoare de 8.131.892 lei.
De asemenea, diferența pozitivă dintre încasări și plăți aferentă fondurilor externe
nerambursabile a fost generată de încasarea sumelor pe programul Erasmus de la Agenția
Națională pentru Programe în iunie-iulie 2017 (1.004.068 euro), din care se vor angaja plăți și
în 2018.
În cazul finanțării complementare, diferența dintre încasări și plăți, în sumă totală de
11.392.887 lei, este justificată astfel: încasarea sumei totale prevăzute în contractul instituțional
pe 2017 pentru finanțarea obiectivelor de investiții, corelat cu imposibilitatea cheltuirii acestei
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finanțări determinată de sistarea lucrărilor la obiectivul de investiții Piața Romană nr. 7
(7.915.423 lei); nu a fost cheltuită, până la finalul anului 2017, suma de 1.062.303 lei, 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; nu a fost cheltuită, până la finalul anului 2017, suma de 1.103.298 lei,
reprezentând sumă pentru achitarea contravalorii abonamentelor pentru transportul studenților
în conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996; nu a fost cheltuită, până la finalul anului 2017,
suma de 1.311.863 lei, reprezentând sumă alocată de la bugetul de stat drept subvenție căminecantină.
Diferența pozitivă înregistrată de activitatea de cercetare a fost dată de încasarea la
finalul lunii decembrie a sumelor alocate de UEFISCDI pentru finanțarea proiectelor de
mobilități, sume pentru care plățile se vor efectua în anul 2018.
Diferența pozitivă înregistrată de activitatea proprie a căminelor și cantinelor este
justificată prin includerea eșalonată în regia de cămin într-o perioadă mai îndelungată, a unor
cheltuieli efectuate în cursul anului 2016 (reparații curente, achiziție de saltele etc.), prin
încasarea unui avans pentru lucrări de întreținere (514.900 lei) de la bugetul de stat, din care
până la finele anului s-au efectuat plăți în sumă de 234.264 lei, concomitent cu un nivel scăzut
al plăților, generat de întârzierile înregistrate în recepția și plata anumitor achiziții de bunuri și
servicii, precum și de efectuarea unor prestări de servicii cu personal propriu.
Principalii indicatori sintetici rezultați din analiza execuției bugetare sunt prezentați în
Tabelul 6.4.
Indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare (mii lei)
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Indicatori
Venituri totale
- venituri încasate pe baza
de contract instituţional şi
complementar
din care investiţii pe
proiecte
Plăţile aferente
cheltuielilor totale, din
care:
a) plăţi din cheltuieli
curente, din care
- plăţi din cheltuieli de
personal
- plăţi din cheltuieli
materiale
b) plăţi aferente
investiţiilor pe proiecte
Ponderea sumelor încasate
din contractele încheiate
cu MEN în venituri totale
Grad de acoperire a
plăţilor aferente
cheltuielilor din alte surse
decât cele provenite din

2013
Valoare
182.425

2014
% Valoare
100 156.333

2015
% Valoare
100 201.033

91.211

50

77.714

50

89.216

23.000

13

5.800

4

13.211

159.890

100

143.434

100

107.406

67

98.164

85.464

53

21.942
11.858

Tabelul 6.4
2017

2016
% Valoare
100 198.522
44 120.575

%
Valoare
100 193.889

%
100

61

127.821

66

14.094

7

11.250

6

181.456

100 175.786

100

187.197

100

68

110.377

61 150.450

86

149.036

80

78.165

54

86,806

48 126.535

72

126.931

68

14

19.999

14

23.570

13

23.915

14

22.105

12

7

2.720

2

4.511

2

5.075

3

3.335

2

7

50,00%

49,71%

44,38%

60,74%

65,93%

50,00%

50,29%

55,62%

39,26%

34,07%
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contracte încheiate cu
MEN
Sursa: Direcția Economică, ASE

Ponderea veniturilor încasate de la Ministerul Educației Naționale în totalul veniturilor
înregistrează o creștere cu 5,18%, o influență semnificativă în acest sens având creșterea
finanțării de bază și a finanțării suplimentare.
Gradul de acoperire a plăţilor aferente cheltuielilor din alte surse decât cele provenite
din contracte încheiate cu MEN a fost de 34,07%.
6.1.2 Situaţia patrimonială a universităţii
Potrivit bilanţului contabil încheiat la 31.12.2017, Activul ASE se prezintă conform
datelor din Tabelul 6.5.
Situația comparativă a ACTIVULUI ASE pentru anii 2017 și 2016
Tabelul 6.5
-leiNr.
crt.

Denumire indicator

Active necurente, din care:
Creanțe necurente
Stocuri, din care:
2.
Obiecte de inventar
3.
Disponibilităţi în conturi la trezoreria statului şi la bănci
Creanţe curente de încasat – total, din care:
- creanţe din operaţiuni cu FEN
4.
- clienţi
TOTAL ACTIV
Sursa: Direcția Economică, ASE
1.

ACTIV
2016
2017
566.430.118
561.366.286
4.464.238
3.375.425
29.712.379
32.542.549
27.545.366
30.085.767
108.395.658
115.100.545
5.105.247
2.318.474
3.784.187
1.878.134
1.281.307
402.803
709.643.401
711.327.854

Activele necurente, prezentate în bilanț la valoarea rămasă de 561.366.286 lei, cuprind:
active fixe necorporale (licenţe şi programe informatice) în sumă de 2.642.027 lei, active fixe
corporale în sumă de 548.435.090 lei, active fixe în curs în sumă de 6.785.051 lei, active
financiare 128.696 lei, din care participaţii la Fundația Academiei de Studii Economice din
București și Fundația Incubator de afaceri universitar în sumă de 105.000 lei și creanțe
necurente în sumă de 3.375.425 lei.
Creanțele necurente cuprind următoarele categorii de debitori: creanțe clienți cu termen
peste 1 an, în sumă de 524.819 lei; debitorii peste un an din reclamații și litigii, în sumă de
2.820.128 lei, reprezentând debitul constituit ca urmare a litigiului cu Ristea Ioana; debitori
peste un an – debitori pentru pagube diverse, în sumă de 9.501 lei și debitori din regii de cămin
în sumă de 20.977 lei.
Creanţele din operaţiuni cu FEN prezentau la 31 decembrie 2017 un sold de 1.878.134
lei, compus din 732.174 lei care reprezintă contribuția beneficiarului în contul proiectelor
europene, 942.586 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 2017, incluzând și sumele aferente partenerilor pentru
proiectele în care Academia de Studii Economice din București este lider de parteneriat
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(405.253 lei) și prefinanțare transferată către parteneri și nededusă prin cereri de rambursare
(care reprezintă 300.779 lei).
Disponibilităţile băneşti sunt în sumă totală de 115.100.545 lei, din care 108.598.265 lei
reprezintă disponibilități în conturi de trezorerie, 6.498.605 lei reprezintă disponibil în conturi
la instituții de credit, în lei și valută și 3.675 lei reprezintă alte valori.
Potrivit bilanţului contabil la 31.12.2017, Pasivul ASE se prezintă conform datelor din
Tabelul 6.6.
Situația comparativă a PASIVULUI ASE pentru anii 2016 și 2017
Tabelul 6.6
-leiNr.
crt.

Denumire indicator

Capitaluri proprii, din care:
Excedent / Deficit
Obligaţii, din care:
2.
- furnizori
- datorii din operaţiuni cu FEN
- provizioane pentru drepturi salariale câștigate în instanță și L85
TOTAL PASIV
Sursa: Direcția Economică, ASE
1.

PASIV
2016
2017
648.118.732
642.344.604
-27.177.400
-1.623.500
61.524.669
68.983.250
974.692
2.413.532
-294.339
-432.296
52.870.468
53.909.747
709.643.401
711.327.854

Obligațiile au provenit, în principal, din: Creditori peste un an, care prezentau un sold
de 16.542 lei (burse, abonamente de transport și premii neridicate de studenți), Creditori sub
un an, care prezentau un sold de 691.037 lei; Datorii către furnizori, care prezentau un sold de
2.413.532 lei, Datorii către bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale, care prezentau un
sold de 5.224.179 lei; Salariile angajaților, care prezentau un sold de 7.525.728 lei; Bursieri și
doctoranzi, care prezentau un sold de 29.182 lei; Provizioane, reprezentând sume constituite
pentru diferențele salariale cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul
superior pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 (48.762.709 lei), pentru diferențe
salariale rezultate prin aplicarea hotărârii judecătorești nr. 4248/03.09.2014, devenită
executorie, rămasă definitivă și irevocabilă sentinţa civilă nr. 9508 din 31.10.2011 (2.953.025
lei), suma constituită pentru aplicarea hotărârii judecătorești nr. 10211-3-2009, devenită
executorie rămasă definitivă şi irevocabilă (Modan) (7.764 lei), suma constituită pentru
dispozițiile Sentinței civile 5405/27.05.2016 devenită executorie prin Decizia 452 din
31.01.2017 (1.784.413 lei) și suma constituită pentru dispozițiile Sentinței civile
8617/04.10.2016 devenită executorie prin Decizia 631 din 06.02.2017 reprezentând dobânda
legală pentru diferențele salariale acordate în tranșele I-III în anii 2014-2015 (401.836 lei).
Rezultatul din activitatea totală înregistrează un deficit în sumă de 1.623.500 lei, din
care 1.136.410 lei reprezintă deficit din activitatea operațională și 487.091 lei reprezintă deficit
din activitatea financiară.
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Situația indicatorilor economico-financiari pentru anii 2016 și 2017
Indicatori
Rata autonomiei financiare (%)
Perioada medie de încasare a creanțelor
(zile)
Cheltuieli monetare la 1.000 lei
venituri încasate (lei)
Sursa: Direcția Economică, ASE

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

2016
91,3
9,39
885,47

Tabelul 6.7
2017
90,3
4,36
965,48

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 semnificativ în anul 2017 față
de anul precedent datorită încasării mai rapide a creanțelor din operațiunile cu FEN;
- evoluția nefavorabilă a indicatorului de eficiență „cheltuieli monetare la 1.000 lei
venituri încasate”, respectiv creșterea acestora în 2017 comparativ cu anul
precedent cu aproximativ 80 lei la 1.000 lei venituri.
6.2 Veniturile din sponsorizari şi donaţii
Așa cum rezultă și din Programul de management, actuala echipă de management și-a
propus să crească ponderea 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.
Situația veniturilor din sponsorizări și donații pentru perioada 2016-2017

Categorie
Obiecte inventar
Materiale consumabile
Mijloace fixe
Numerar
TOTAL
Sursa: Direcția Economică, ASE

2016

2017
157.475
26.874
200.631
127.161
512.141

84.196
82.429
52.227
188.570
407.422

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

Obiecte
inventar

Materiale
consumabile
2016

Mijloace fixe

Numerar

2017

Sursa: Direcția Economică, ASE
Graficul 6.1 Situația sponsorizărilor și donațiilor
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Tabelul 6.8
-leiVariație
-46,53%
206,72%
-73,96%
48,29%
-20,45%

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
materiale consumabile (cu circa 206%, în valoare absolută de 55.555 lei).
ASE ar trebui să devină un actor din ce în ce mai implicat în asigurarea şi gestionarea
de resurse financiare alternative, astfel de resurse având o întrebuinţare directă în susţinerea
activităţilor şi acţiunilor de reprezentare a instituţiei, de prezentare şi promovare în spaţiul
public a imaginii 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.
În anul 2017 s-a reuşit atragerea unor fonduri totale de 407.422 lei, cu 20,45% mai puțin
decât valoarea aferentă anului 2016 (512.141 lei). Acest aspect 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 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 universităţii noastre, 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. Este tocmai aspectul pe care vrem să-l prezentăm aici, la acest punct al
sintezei noastre, prin supunerea atenţiei dumneavoastră a cuantumului generat de activitatea de
cercetare la nivelul ASE.
Astfel, în perioada de referinţă, prin derularea contractelor şi activităţilor de cercetare a
fost gestionat un buget de 1.858.666 lei, ceea ce înseamnă, comparativ cu anul 2016 (când suma
încasată a fost de 2.308.956 lei), un minus de 450.290 lei (având în vedere valorile efectiv
intrate înregistrate în contabilitate ca încasări). Tot în această perioadă au fost avansate plăţi în
valoare de 1.517.171 lei (în anul 2016 nivelul acestora a fost de 4.005.252 lei), adică o
diminuare cu 2.488.081 lei a veniturilor reale pentru cadrele didactice și de cercetare implicate
în proiectele de cercetare.
Sperăm în redresarea acestei situații în anul 2018, având în vedere că la finalul anului
2017 au fost semnate cu UEFISCDI un număr de 31 de contracte de mobilități, sumele
prevăzute în devizele acestora pe credite de angajament urmând a fi încasate în 2018.
Totuși, trebuie avut în vedere și faptul că proiectul POC „Sistem inteligent pentru
realizarea ofertelor pe piața angro de energie electrică” și proiectele ORIZONT 2020, finanțate
din fonduri europene sunt contracte de cercetare, acestea generând în anul 2017 încasări de
897.499 lei și plăți de 851.318 lei.
Pentru perioada următoare accentul trebuie să fie 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 București 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 Consiliului de Administrație participă
doi reprezentanți ai studenților (doar unul cu drept de vot), aleși de către aceștia în baza
Metodologiei proprii.
În perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost aprobate 65 de regulamente și
metodologii în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație (Anexa 21).
Situația sintetică a regulamentelor și metodologiilor aprobate în cadrul ședințelor
Consiliului de Administrație în perioada ianuarie – decembrie 2017
Tabelul 7.1
Acte modificate şi/sau completate
Metodologii
Regulamente
26
14
Total 40

Metodologii
17

Acte elaborate
Regulamente
8
Total 25

Total general 65
Sursa: Cabinet Rector, ASE

În anul 2017, au avut loc două întâlniri semestriale ale studenţilor cu conducerea ASE:
prima întâlnire a avut loc pe 17 mai (aferentă semestrului al II-lea al anului universitar 20162017). La întrunire au participat reprezentanți ai conducerii ASE, studenți, cadre didactice și
personal administrativ din universitate. În cadrul reuniunii s-au dezbătut următoarele aspecte:
desfășurarea practicii; procesul de evaluare a cadrelor didactice; organizarea sesiunii și
planificarea examenelor; corelarea desfășurării examenelor cu plecarea prin programul “Work
and Travel”; desfășurarea orelor de educație fizică; repartizarea numărului de puncte de credit
la anumite discipline; organizarea de consultații și ore suplimentare la disciplinele mai dificile;
optimizarea anumitor aspecte ale bazei logistice; cazarea și crearea unor condiții mai bune
pentru studenții străini; desfășurarea unor examene în ziua de sâmbătă la programele care au
studenți cărora religia nu le permite să vină la facultate etc.
Cea de-a doua întâlnire a conducerii ASE cu studenții a avut loc pe 12 decembrie 2017,
fiind aferentă semestrului I al anului universitar 2017-2018. În cadrul întâlnirii 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,

89

examenul de finalizare a studiilor, burse, tabere, cămine și diverse aspecte tehnicoadministrative.
De asemenea, conducerea ASE a organizat o serie de întâlniri consultative cu membrii
comunității academice. Prima întâlnire a avut loc pe 3 aprilie 2017, cu personalul tehnicoadministrativ, următoarea a avut loc pe 15 septembrie 2017 cu decanii și directorii de
departamente pentru discutarea și analizarea statelor de funcții și pe 22 noiembrie 2017 a fost
organizat seminarul „Raportare CNFIS 2017. Noutăți. Termene, responsabilități”, în care au
fost prezentate noile configurări ale platformei cercetare.ase.ro, realizate ca urmare a
implementării proiectului MOSIMRAC, în vederea unei raportări mult simplificate a activității
de cercetare și inovare, solicitate de CNFIS.
Biroul de Analize, Sinteze si Strategii, structură aflată în cadrul Cabinetului Rectorului,
a efectuat în cursul anului 2017 diverse analize cu caracter operativ sau sintetic, cele mai
importante vizând: analiza cheltuielilor cu utilitățile ale ASE în anul 2016, analiza gradului de
ocupare a posturilor pe grade didactice, departamente și facultăți, analiza impactului financiar
al încetării 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
ASE a organizat în ziua de 23 noiembrie 2017, prima ediție a Galei Excelenței în ASE.
În cadrul acestei prime ediții au fost acordate diplome de excelență pentru activitatea de
cercetare științifică, pentru activități profesionale, culturale, de antreprenoriat, pentru
implicarea în viața universității, pentru susținerea învățământului și digitalizare. Evenimentul a
fost marcat de momente muzicale susținute de Corul ASE și de Cvartetul Arpeggione. Au fost
decernate trofee și diplome de excelență pentru:
• Activitatea de cercetare științifică acordată unui cadru didactic din ASE: prof. univ.
dr. Adela Bâră ;
• Activitatea de cercetare la ciclul de studii universitare de masterat: Bianca Costache;
• Activitatea de cercetare la ciclul de studii universitare de doctorat: Simona Cătălina
Ștefan;
• Activitatea de antreprenoriat: Andrei Holcă
• Activitatea de organizare a cercetării științifice: Echipa de proiect „Move”
(Cartografierea mobilității: mijloace, instituții și efecte structurale ale mobilității
tinerilor din Europa);
• Rezultate deosebite la învățătură în cadrul unei mobilități Erasmus: Matei Mocanu;
• Rezultate deosebite la învățătură și implicarea în viața universității: Florin Bogdan
Matei;
• Întreaga activitate desfășurată în universitate: Adrian Cercel;
• Susținerea învățământului și digitalizare: Compania Google România;
• Activități culturale: Corul ASE.
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 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 2017 au fost primite și
soluționate 2591 cereri, structurate conform datelor prezentate în Tabelul 7.2. Din acest total,
60,40% dintre cereri sunt aferente ciclului licență, 27,17 % aferente ciclului de masterat, iar
restul pentru doctorat, DPPD, cursurile postuniversitare și cursuri formare (POSDRU/ANC).
Numărul solicitărilor privind eliberarea fișelor de lichidare prin noul program de debirocratizare
în perioada ianuarie - decembrie 2017
Tabelul 7.2
Ciclu de
Studii
Licență Masterat Doctorat DPPD Postuniversitare POSDRU/ANC
studii
nefinalizate
1565
704
26
75*
86
117
18
Nr. fișe
de
lichidare
60,40%
27,17%
1,003%
2,89%
3,31%
4,51%
0,694%
Pondere
TOTAL
2591
*inclusiv grad didactic (14 solicitări)
Sursa: Biroul Relații cu Publicul, ASE
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Distribuţia solicitanţilor pe facultăţi şi cicluri de studii absolvite în perioada ianuarie - decembrie 2017
Tabelul 7.3
Facultatea
Licență
Masterat
Doctorat
DPPD
Postuniversitare
42
2
11
AMP
120
52
3
BT
302
130
2
10
3
CIG
206
81
6
10
3
CSIE
117
30
2
EAM
72
26
5
4
ETA
241
108
1
9
FABBV
73
27
4
FABIZ
121
77
3
49
MAN
134
73
2
3
MK
126
94
2
2
REI
11
4
3
18
18
ALTELE*
TOTAL**
1565
704
26
61
86
*absolvenţi care nu au menţionat facultatea absolvită
** la care se adaugă și certificatele POSDRU/ANC și studiile nefinalizate
Sursa: Biroul Relații cu Publicul, ASE
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Graficul 7.1 Ponderea solicitărilor privind eliberarea fișelor de lichidare prin noul program
de debirocratizare în anul 2017, 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 2017, la ciclul masterat, pe facultăți
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7.1.3 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 de activitate, iar pentru altele au fost elaborate noi proceduri. Astfel, în perioada
ianuarie - decembrie 2017, au fost revizuite și introduse următoarele proceduri interne ale ASE:
Proceduri noi
1. PO 241/15.02.2017 – Gestionarea parcului auto, Ed.1/2017, Rev.0 (Direcția
Administrativă)
2. PO 03/16.02.2017 – Activitatea de control financiar intern, Ed.1/2017, Rev.0 (Biroul
Control Financiar Intern)
3. PO 242/02.05.2017 – Repartizarea locurilor cu finanțare de la buget, cu bursă și fără
bursă, pe școli doctorale, Ed.1/2017, Rev.0 (Consiliul de Studii Universitare de
Doctorat)
4. PO 243/02.05.2017 – Organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului
de abilitare, Ed.1/2017, Rev.0 (Consiliul de Studii Universitare de Doctorat)
5. PO 244/21.07.2017 – Numirea gestionarilor, constituirea de garanţii și răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor, Ed.1/2017, Rev.0 (Direcţia Economică, Direcţia
Resurse Umane)
6. PO 245/27.07.2017 – Elaborarea, actualizarea, aprobarea și arhivarea fișelor de post,
Ed.1/2017, Rev.0 (Direcţia Resurse Umane)
7. PO 133/27.07.2017 – Aprobarea desfășurării de activități didactice în afara ASE de
către cadrele didactice titulare, Ed.1/2017, Rev.0 (Direcţia Management Educațional)
8. PO 226/26.09.2017 – Premierea autorilor articolelor publicate în reviste editate în
străinătate și cotate Web of Science, Ed.1/2017, Rev.0 (Direcția Managementul
Cercetării și Inovării)
9. PO 246/02.10.2017 – Încadrarea și salarizarea cadrelor didactice din străinătate,
Ed.1/2017, Rev.0 (Direcţia Relaţii Internaţionale, Direcţia Resurse Umane)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Proceduri revizuite:
PO 158/20.01.2017 – Derularea proiectelor de cercetare, Ed.1/2013, Rev.1/2017
(Direcția Managementului Cercetării și Inovării)
PO 75/01.02.2017 – Ocuparea posturilor didactice vacante în plata cu ora de către
personalul didactic titular şi asociat, Ed.1/2013, Rev.1/2017 (Direcţia Resurse Umane)
PO 77/18.04.2017 – Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor
vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, Ed.
1/2013, Rev. 1/2017 (Direcţia Resurse Umane)
PO 141/15.05.2017 – Selecționarea documentelor, Ed.1/2013, Rev.1/2017 (Arhiva)
PO 227/31.07.2017 – Elaborarea referatelor de necesitate, Ed.2/2017 (Direcția
Achiziții publice)
PO 241/22.09.2017 – Gestionare parc auto, Ed.1/2017, Rev.1/2017 (Direcția
Administrativă)
PO 220/02.10.2017 – Acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic și de
cercetare, Ed.1/2015, Rev.1/2016, Rev.2/2017; (Direcția Resurse Umane)
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8.

PO 163/12.10.2017 – Organizarea și desfășurarea procesului de evaluare și
recunoaștere instituțională a Centrelor de cercetare din cadrul A.S.E., Ed.1/2013,
Rev.1/2017 (Direcția Managementului Cercetării și Inovării)

7.1.4 Asigurarea calităţii
Asigurarea calităţii procesului de învăţământ este o premisă a succesului. În acest sens,
ASE s-a orientat către introducerea unui sistem de evaluare a procesului de învăţământ şi către
modificarea raportului de timp alocat pentru învăţământ şi învăţare.
Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică adoptat de
ASE are ca scop: 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; de a aduce mai multă claritate în ceea ce priveşte responsabilităţile membrilor
comunităţii ASE pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;
asigurarea transparenţei necesare referitoare la modul de utilizare a resurselor financiare alocate
de la buget şi a celor private, pentru realizarea obiectivelor privind serviciile educaţionale şi de
cercetare ştiinţifică; facilitarea recunoaşterii reciproce la nivel european a certificatelor,
diplomelor şi titlurilor universitare; asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor de educaţie
şi cercetare cu cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate.
În acest sens, s-a realizat o revizie și îmbunătățire a tuturor planurilor de învățământ,
atât la programele de studii universitare de licență, cât și de masterat, luându-se în considerare
recomandările și concluziile întâlnirilor membrilor comunității academice cu cei ai mediului de
afaceri, în cadrul consiliilor facultative atât la nivel de facultăți, cât și de universitate, toate
acestea în vederea pregătirii procesului de acreditare instituțională de către ARACIS.
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.
În anul universitar 2016-2017 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 (176 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 MEN în primul trimestru
2018. În ASE funcţionează Biroul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial care
coordonează şi asigură suportul logistic necesar desfăşurării activităţilor curente determinate de
managementul şi asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul
ASE. 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,
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Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor
de invățământ 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.
În perioada ianuarie - decembrie 2017 a fost demarată procedura de evaluare externă
pentru următoarele programe:
• Autorizarea provizorie a două programe de studii universitare de licență,
învățământ la distanță:
- Contabilitate și informatică de gestiune, Facultatea de Contabilitate și
Informatică de Gestiune, la Deva, program pentru care s-a primit de la ARACIS
Raportul nr. S007/320A/29.06.2017
- Management, Facultatea de Management, la Deva, program pentru care s-a
primit de la ARACIS Raportul nr. S007/320A/29.06.2017.
• Acreditarea a două programe de studii universitare de licență, învățământ cu
frecvență:
o Resurse umane, Facultatea de Administrație și Management Public (procedură
în derulare)
o Limbi moderne aplicate (engleză-franceză), Facultatea de Relații Economice
Internaționale (procedură în derulare)
• Acreditarea Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini,
Facultatea de Relații Economice Internaționale, program pentru care s-a primit de
la ARACIS Raportul nr. S007/486A/27.11.2017.
• Certificarea periodică la nivel instituțional, Protocolul încheiat în 09.11.2017
(procedură în derulare).
• Acreditarea/evaluarea periodică a 22 de programe studii universitare de licenţă,
dintre care 9 programe ca parte a evaluării instituționale (procedură în derulare).
• Încadrarea unui program de masterat într-un domeniu de masterat acreditat pentru
2 programe noi de master, respectiv:
− Managementul relaţiilor cu clienţii (Customer Relationship Management), în
limba engleză, Facultatea de Marketing, program pentru care s-a primit de la
ARACIS Raportul nr. S007/448/27.07.2017.
− Comerț exterior, Facultatea de Relații Economice Internaționale (procedură în
derulare).
În vederea aplicării prevederilor legale privind standardele de control intern managerial
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor proprii de control a ASE, a fost actualizată
componența Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, prin act de decizie
internă a Rectorului.
Comisia de Monitorizare a aprobat Informarea privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor
anuale, de la nivelul compartimentelor, conform reglementărilor legale în vigoare.
Au fost organizate sesiuni online pentru analiză și avizare de către Comisia de
Monitorizare a nouă proceduri noi (PO 241, 03, 242, 243, 244, 245, 133, 226, 246) și opt
proceduri revizuite (PO 158, 75, 77, 141, 227, 241, 220, 163).
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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, începând cu cele individuale şi terminând cu cele generale.
Programul are ca scop implementarea şi dezvoltarea standardelor de control intern managerial
în ASE şi elaborarea procedurilor formalizate pentru activităţile desfăşurate.
7.1.5 Activitatea Direcției Juridice și Contencios Administativ
În anul 2017 activitatea desfășutată la nivelul Direcției Juridice și Contencios
Administativ 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 punct 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. Volumul de activitate în perioada analizată a crescut
faţă de anul 2016 şi se reflectă în special în numărul cauzelor noi înregistrate pe rolul instanţelor
de judecată în care ASE a dobândit calitate procesuală.
Astfel, în perioada 01.01 - 31.12.2017, pe rolul instanțelor de judecată erau înregistrate
86 de dosare, din care 30 de dosare au avut ca obiect acțiuni nou introduse, în care ASE a avut
calitate procesuală activă sau pasivă, după caz. Din cele 86 de dosare un numar de 37 de cauze
au fost soluționate definitiv în anul 2017.

43%

dosare nesolutionate

57%

dosare solutionate

Sursa: Direcția Juridică și Contencios Administativ, ASE

Grafic nr. 7.3. Situația dosarelor aflate în evidența DJCA în anul 2017
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Sursa: Direcția Juridică și Contencios Administativ, ASE

Grafic nr. 7.4. Situația dosarelor soluționate definitiv în anul 2017
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Grafic nr. 7.5. Situația dosarelor, în raport de obiectul cererilor de chemare în judecată

În cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și în dosarele de executare au
fost întocmite un număr de 127 de actele procesuale, reprezentând cereri de chemare în
judecată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, note scrise, 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 punct de vedere al legalității, a actelor juridice producătoare de efecte
juridice la care instituția este parte;
b) Avizarea, din punct 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;
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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.

2%

somații debitori

3%

1%1%
solicitare puncte de vedere instituții
publice

35%

avize dosare de concurs

58%
avize de legalitate decizii, contracte
de muncă/acte adiționale contracte
de muncă

Sursa: Direcția Juridică și Contencios Administativ, ASE

Grafic 7.6. Situația avizelor de legalitate, punctelor de vedere formulate la nivelul DJCA,
somațiilor transmise debitorilor ASE

În cadrul activității de avizare au fost emise un număr de 4.141 avize de legalitate, 94
puncte de vedere/răspunsuri către structurile din cadrul ASE, 22 de solicitări de puncte de
vedere de la instituțiile publice.
7.2 Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității universităţii
În vederea îmbunătățirii imaginii și vizibilității universității noastre, în anul 2017, ASE,
prin implicarea Serviciului Marketing și Comunicare, a realizat activități specifice domeniilor:
comunicare, PR, marketing educațional și promovare în rândul tuturor categoriilor de public
țintă prin diverse mijloace de comunicare.
1.

Comunicare şi PR

Dintre activitățile de comunicare și PR realizate de Serviciul Marketing și Comunicare
în perioada vizată menționăm:
• realizarea lunară a Buletinului Informativ al ASE;
• realizarea variantei în limba engleză a Buletinului Informativ lunar al ASE;
• realizarea articolelor despre ASE din Newsletterul lunar al Consorțiului
Universitaria;
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• emiterea a 16 comunicate de presă, preluate de principalele agenții de presă –
Agerpres, Mediafax, Hotnews, precum și de presa locală și națională, stațiile TV naționale și
locale;
• redactarea zilnică și diseminarea online a Revistei presei, începând cu anul 2017,
permanenta monitorizare a articolelor pe teme de educație, aparițiilor despre ASE și alte
universități;
• organizarea de către ASE a întrunirii Consorțiului Universitaria la Tulcea, în perioada
20-23 aprilie 2017. Cei peste 70 de participanți (rectori, președinți de Senat, prorectori, directori
administrativi, decani, reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai studenților) au
discutat, în plen și pe paneluri, teme actuale ale învăţământului universitar din România.
Serviciul Marketing și Comunicare s-a ocupat de comunicarea evenimentului în presă și online, de redactarea Comunicatului de presă de la finalul întrunirii și a asigurat realizarea tuturor
materialelor de presă și promoționale pentru acest eveniment.
• Procesul de Admitere 2017 a avut o importantă componentă comunicațională externă,
care a presupus o susținută și coerentă campanie de comunicare cu candidații de la toate formele
de învățământ, desfășurată online, prin www.ase.ro și pagina oficială de Facebook a ASE; clasic
– prin cuprinzătorul sistem de afișaj stradal și în toate clădirile ASE; face-to-face – la sediul
Serviciului Marketing și Comunicare și la info-point-ul pentru admiterea la masterat; telefonic
(s-a răspuns la peste 2500 de apeluri), prin adresa de email admitere@ase.ro. Toate aceste
modalități de comunicare au vizat asigurarea unei bune imagini a universității în rândul
publicului-țintă și facilitarea accesului candidaților la toate informațiile despre etapele ce
trebuie parcurse pentru a se înscrie și deveni studenți la facultățile ASE. Înscrierile la aceste
programe universitare de licență s-au finalizat cu peste 9150 de candidați, aproximativ 10% din
totalul absolvenților de bacalaureat din anul 2017 la nivel național. Pentru locurile la buget, la
nivelul universității concurența a fost de 3,42 de candidați/loc. La programele de masterat s-au
înscris 3314 de candidați pe 4011 locuri (buget și taxă). Este o situație mai bună decât în anii
anteriori.
• Campania de promovare s-a concretizat și în faptul că procesul de admitere la
programele universitare de licență a fost amplu mediatizat de principalele posturi naționale de
televiziune și radio: TVR, Antena 1, Antena 3, B1, București FM, Digi 24, Pro TV, România
TV, Realitatea TV, de agențiile și portalurile de știri, în publicațiile cu acoperire națională,
cotidianele Adevărul, Național, Ziarul Financiar ș.a.
• Serviciul Marketing și Comunicare a realizat activitatea de elaborare și creație a tuturor
materialelor de promovare pentru admiterea la licență.
• Serviciul Marketing și Comunicare a realizat în luna octombrie 2017 grafica
materialelor de promovare pentru Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca” și
a coordonat realizarea și implementarea site-ului www.complexpredeal.ase.ro.
2.

Promovarea programelor de studii/ Marketing educațional

Serviciul Marketing și Comunicare a organizat o serie de activităţi de promovare a
programelor de studii 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, schimburi de
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experienţă cu cadrele didactice din licee, participarea la târguri educaţionale, promovarea în
mass media şi online.
Permanenta informare a candidaţilor s-a realizat prin:
- Săptămâna Porţilor Deschise: Serviciul Marketing și Comunicare a organizat, în
perioada 27- 31 martie 2017, cea de-a IV-a ediţie a Săptămânii Porţilor Deschise. Elevii au
asistat în Aula Magna la prezentări ale 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. ASE a fost vizitat de peste 3000 de elevi din 74 de colegii naţionale şi
licee din București şi judeţele Argeş, Bihor, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa,
Dolj, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vaslui, Vrancea.
- Târgul Facultăților: Serviciul Marketing și Comunicare al ASE a organizat Târgul
Facultăților, aflat deja la a treia ediție, în colaborare cu conducerile facultăților, în cadrul
Săptămânii Porților Deschise. Liceenii și însoțitorii lor au putut interacţiona direct, la standurile
special amenajate, cu reprezentanţi ai decanatelor, cadre didactice şi studenţi, pentru a afla cât
mai multe detalii despre oferta educațională, viața de student și oportunităţi de carieră.
- Vizite ghidate la ASE: În lunile martie, octombrie și noiembrie, prin programul
național „Şcoala altfel”, ASE a fost vizitat de peste 550 de elevi de la colegii naţionale şi
economice din următoarele localităţi: București, Câmpina, Mioveni, Ploiești, Slobozia. Elevii
au fost informaţi despre desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenţă în 2018,
perspective şi oportunităţi de carieră, detalii despre oferta educaţională a facultăţilor, au
beneficiat de discuţii interactive cu studenții facultăților ASE și au vizitat puncte de interes ale
unei viitoare vieţi de student la ASE: amfiteatre, săli de lectură şi de săli sport.
- Schimburi de experienţă cu cadrele didactice din licee: În anul 2017 au fost
organizate la ASE întâlniri de informare cu peste 130 de cadre didactice-însoțitoare ale
grupurilor de elevi din liceele/ colegiile din București și din țară.
- Contact direct cu candidaţii și aparținătorii lor: acestor categorii de public țintă
li se oferă permanent detalii despre oferta educaţională a ASE, modalitatea de admitere, ș.a.
prin consiliere faţă în faţă, la telefon, prin e-mail.
Organizarea Caravanei ASE: În perioada 9 noiembrie - 14 decembrie 2017, Serviciul
Marketing și Comunicare, cu sprijinul decanatelor facultăților, a derulat cea de-a șasea ediție a
CARAVANEI ASE – componentă a campaniei de promovare în licee şi colegii din țară și din
București a ofertei sale educaţionale pentru admiterea la licenţă 2018. Echipele CARAVANEI
ASE, formate din reprezentanți ai facultăților – cadre didactice și studenţi – s-au deplasat în
cele mai bune 31 de licee și colegii din localitățile: Alexandria, Brăila, Buzău, Câmpina,
Câmpulung, Constanța, Focșani, Pitești, Ploiești, Slatina, Târgoviște. Cu această ocazie, au fost
încheiate 26 protocoale de colaborare cu colegiile vizitate și au fost oferite diplome de
excelență, articole promoțioanle și peste 125 de cărți al Editurii ASE, în semn de recunoaștere
și apreciere a activității de pregătire a absolvenților care au devenit studenți la ASE.
Participări la târguri educaţionale: În anul 2017 Serviciul Marketing și Comunicare
a asigurat materiale de promovare a ofertei educaţionale și participarea membrilor din Serviciul
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Marketing și Comunicare la dialoguri directe cu elevii interesați să devină studenți la ASE, în
cadrul următoarelor târguri educaționale:
a. Cea de-a XX-a ediţie a Târgului Romanian International University Fair – RIUF,
cel mai mare târg internaţional de universităţi din Europa de Sud Est. În zilele de 18 şi
19 martie 2017, ASE a participat la acest târg alături de cei 100 de expozanţi din 15 ţări.
Elevii prezenţi au putut discuta direct cu reprezentanţi ai ASE despre oferta de studii și
oportunităţile în carieră, pe care universitatea noastră le pune la dispoziţie viitorilor
studenţi ASE.
b. Târgul Universităţilor din Piteşti. În data de 30 martie 2017, ASE a participat la
evenimentul: „Parada Liceelor, Târgul Universităților și al ONG-urilor”. La standul
ASE elevii au fost informaţi despre metodologia de admitere la licenţă 2017, programe
de studii şi facilităţi oferite de ASE în anul universitar 2017-2018 şi au primit materiale
informative cu detalii despre facultăţile ASE și avantajele statutului de student și
absolvent al ASE pentru o carieră profesională de succes.
c. Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu de la Bolintin Vale (7 aprilie), din județul
Giurgiu, eveniment organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”.
d. Cea de-a XVIII-a ediție a Târgului Gaudeamus de la Cluj-Napoca (5-9 aprilie 2017)
e. Târgul de Universități (6 mai) – desfășurat la Giurgiu, în cadrul căruia Serviciul
Marketing și Comunicare a pus la dispoziția elevilor din Giurgiu informații și materiale
de promovare – flyere și broșuri – cu detalii despre admiterea la ASE din anul 2017.
f. Cea de-a XVIII-a ediție a Târgului „Oferta Educațională” (16-19 mai 2017),
desfășurat la București de către Primăria Municipiului București, în fața liceului
Gheorghe Șincai.
g. Cea de-a XII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookest (24 - 28 mai 2017).
h. Cea de-a XXI-a ediție a Târgului „Romanian International University Fair (RIUF)
7-8 octombrie 2017. ASE a participat alături de cei peste 120 de expozanți.
i. Cea de-a XXIV-a ediție a Târgului Internațional Gaudeamus – Carte de învăţătură,
22-26 noiembrie 2017.
j. Târgul de universități și consiliere educativă „Drumul în carieră începe azi” - 9
noiembrie 2017, organizat de Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța. Alături de ASE au
mai participat 15 instituţii de învăţământ superior, care şi-au prezentat oferta
educaţională în faţa a peste 600 de liceeni.
Promovare în mass media:
• Pe toată perioada lunii mai 2017, ASE a derulat o campanie media, concepută și
implementată de Serviciul Marketing și Comunicare, în vederea promovării ofertei
educaţionale la admiterea la programele de licență 2017. Aceasta a constat în difuzarea
de câteva ori pe zi, în prime-time, a unui spot despre ASE de către principalele posturi
de televiziune regională din 12 judeţe ale ţării, din care provin, cu preponderență,
candidaţii la programele de licenţă: Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa,
Ialomiţa, Galaţi, Gorj, Prahova, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și București.
• Pe tot parcursul lunii iunie 2017, Serviciul Marketing şi Comunicare a continuat
activitatea de promovare pentru admiterea 2017 la programele universitare de licență,
masterat și doctorat, reprezentând prioritatea centrală a acestei perioade, prin
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intermediul unei campanii în presa scrisă și online și publicarea unor materiale de
marketing educațional în ziarul „Adevărul”, după cum urmează:
- două apariții în publicația „Adevărul de Weekend” cu informaţii despre oferta
educaţională la programele de licenţă (în zilele de 23 și 30 iunie);
- o apariție în suplimentul „Ghidul Candidatului” editat de ziarul „Adevărul”, cu
informaţii despre oferta educaţională la programele de licenţă, în data de 27 iunie;
- o apariție în 2 foi în publicația „Adevărul de Weekend” cu informaţii despre oferta
educaţională la programele de licenţă, masterat şi doctorat (în data de 7 iulie);
- trei advertoriale (online) despre oferta educaţională la programele de licenţă,
masterat şi doctorat (în zilele de 6 și 10 iulie – pentru licență și 20 iulie – pentru
masterat).
Promovarea online s-a realizat prin intermediul site-ului instituțional (versiunile în
limbile română și engleză) și prin rețele de socializare, în principal prin pagina oficială de
Facebook a ASE, 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 etc.).
Pe 14 martie 2017 a avut loc lansarea noii versiuni a site-ului www.ase.ro în limba
engleză. Noua versiune, cu un design modern și ușor de accesat de către utilizatori, este
rezultatul activității unui grup de specialiști de la direcția TIC în colaborare cu echipa
Serviciului Marketing și Comunicare al ASE.
- 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 viața de student la ASE, modele de teste de competență lingvistică din anii
anteriori, pașii candidatului pentru perioada Admiterii etc.)
Începând cu luna mai, ASE a lansat pe site-ul oficial www.ase.ro, ambele versiuni – în
română și engleză – bannerul cu acces direct la informații despre Admiterea 2017 la
toate cele 3 cicluri de studii universitare: licență, masterat și doctorat.
- Actualizarea permanentă a paginii instituționale de Facebook cu știri și evenimente din
viața universității, anunțuri de brand-awarenss și de interes pentru membrii comunităţii
universitare etc.
În perioada vizată se observă o creștere foarte mare a numărului de utilizatori din rândul
comunității academice (studenți și cadre didactice).
Începând cu luna iunie 2017, 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.
• De asemenea, informaţii detaliate despre oferta educaţională a tuturor facultăţilor ASE
care organizează programe universitare de licenţă au fost postate online pe portalul
educaţional Adservio, secţiunea Admitere, la care au acces peste 100 000 de profesori,
elevi şi părinţi.
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•

În anul 2017 a fost înregistrat un număr de 26.382 – media de impact total (media
numărului de persoane care au accesat pagina Facebook a ASE în perioada 1 ianuarie31 decembrie 2017) înscriși. Creșterea on-line a fost recunoscută și prin ocuparea de
către ASE a celui de-al doilea loc în ceea ce privește impactul comunicării instituționale
on–line conform Top Shanghai 2017 – Shanghai Ranking's Global Ranking of
Academic Subjects 2017, clasamentul universitar cu cea mai bună reputație din lume.
Facebook, ca vector de promovare, este actualizat permanent de Serviciul Marketing și
Comunicare, prin mediatizarea tuturor evenimentelor importante din viața universității
(admitere, parteneriate, vizite primite). De asemenea, se face permanent automatizarea
postării simultane a unui anunț pe toate canalele de socializare. În urma accesărilor
Facebook, s-a constatat că lunile iulie și octombrie reprezintă vârful perioadelor de
accesare (ex. peste 130.000 de accesări pe 30 iunie 2017, în urma lansării aplicației de
preînscriere on-line în data de 27 iunie 2017).

3. Promovare instituţională prin eveniment se realizează prin două categorii de
acțiuni culturale:
S-au realizat următoarele acţiuni culturale, la care ASE a fost organizator sau partener
de organizare:





•
•

•

Aniversarea Zilei ASE
Pe 5 aprilie a avut loc, în Aula Magna, Adunarea festivă, prilejuită de împlinirea a 104
ani de la înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale. Adunarea
festivă s-a încheiat cu un concert susţinut de Corul ASE.
ASE Student Run (9 aprilie) – un eveniment sportiv organizat de ASE, Facultatea de
Marketing şi Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport, cu sprijinul Asociaţiei de
Marketing a Studenţilor din România şi al Sports Business Academy.
Ceremonia de acordare a burselor Casei Regale „Regele Carol I” şi „Regina Elisabeta”
(12 aprilie).
Masă rotundă organizată în data de 22 septembrie 2017 de către Muzeul ASE, Asociația
Facultăților de Economie din România (AFER), în colaborare cu Primăria Rucăr și
Consiliul Local Rucăr la Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu”, de comemorare a 40 de
ani de la dispariția profesorului Victor Slăvescu (1891-1977), fost Rector al ASE
(1944), finanţist, om de stat, academician. La eveniment au luat cuvântul: prof. univ. dr.
I. Talpoș, prof. univ. dr. G. Filitti, prof. univ. dr. V. Manole, prof. univ. dr. C. Vegheș,
prof. Șt. Stănescu, M. Ghyka, I. Pârnuță, reprezentanta elevilor. Moderatorul
evenimentului a fost conf. univ. dr. I. Vorovenci, responsabilul Muzeului ASE.
Sesiunea omagială „Regina Soldat”, care a avut loc în data de 3 octombrie 2017,
dedicată Centenarului Primului Război Mondial și organizată de către Asociația
„România Culturală” și Academia de Studii Economice din București. La eveniment au
participat ca invitați speciali Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, E.S. Paul
Brummell, Ambasadorul Marii Britanii și E.S. George Călin, Ambasador cultural
Convenția ONU, Geneva, alături de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector ASE –
Relații cu mediul economico-social și viața studențească – și alți reprezentanți din
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mediul universitar și diplomatic, care au evidențiat rolul însemnat pe care Regina Maria
a României l-a jucat în Primul Război Mondial și în înfăptuirea Marii Uniri din 1918.
Lansarea programului „Educație: potrivire pentru viață”, pe 20 octombrie 2017, în Aula
Magna a Academiei de Studii Economice din București. Este un proiect naţional
complex, interdisciplinar şi transuniversitar, iniţiat şi susţinut de Asociaţia Marea Lojă
Naţională din România, în cadrul parteneriatelor cu Ministerul Educaţiei Naţionale,
Consiliul Naţional al Rectorilor şi cu cele mai importante 21 de universităţi din
România. Proiectul beneficiază de sprijinul Academiei Române.
Concert-eveniment în Aula Magna (noiembrie 2017), organizat de Asociația SoNoRo
și Facultatea de Marketing, intitulat In Disguise, în cadrul Festivalului Internațional de
Muzică de Cameră SoNoRo, ediția a XII-a.
Expoziții, mese rotunde pe teme culturale organizate de către ASE
Expoziţia personală de pictură şi grafică a artistei Doina Mihăilescu, cu titlul „Akroasis
3”, din cadrul Galeriei „Cecilia Cuţescu-Storck” (februarie – martie 2017)
Expoziția de pictură și design „Interferențe artistice” (aprilie 2017), la etajul al doilea al
clădirii „Victor Slăvescu”, cu lucrări aparţinând Mariei Alexandra Maassen, Anei-Maria
Putineanu şi Antoniei Costea, absolvente ale programelor de licenţă şi de masterat din
cadrul Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine.
Expoziția „Outline” (mai 2017) din cadrul Galeriei de artă „Cecilia Cuțescu Storck” a
artistului Darius Hulea.
Masă rotundă organizată de FABBV și Muzeul ASE, în data de 3 mai, cu prilejul
sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea sistemului bănesc al leului. În cadrul întâlnirii,
au luat cuvântul dr. Emanuel Petac, cercetător gr. II Cabinetul Numismatic al Academiei
Române, prof. univ. dr. Teodora Barbu și conf. univ. dr. Ion Vorovenci, cu o prezentare
cu titlul „Povești despre bani”.
Semicentenar Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, celebrat
în data de 4 mai de către comunitatea academică a ASE, în cadrul unei emoționante
adunări festive, desfășurată în Aula Magna. Cu această ocazie a fost lansat volumul
aniversar „CSIE la semicentenar”, realizat sub coordonarea prof. univ. dr. Ion
Smeureanu, prorector al ASE și prof. univ. dr. Claudiu Herțeliu, prodecan al CSIE.
Expoziția de pictură, grafică și colaj a pictorului scenograf Viorel Penișoară-Stegaru, cu
titlul „Visual Eclectic Show” (octombrie-noiembrie 2017)
Vernisajul expoziției de fotografie artistică cu titlul „Hyperborean Folklore – The Art
of Symbols & Numbers” (14 noiembrie 2017), creată și realizată de Iraida Florea
(director creație, fotograf, scriitor și producător), Ana Druga (fotograf și art director) și
Pierre Vauvillier (fotograf și editor de imagine)
Adunarea Generală extraordinară prilejuită de sărbătorirea „Zilei universitarului
economist” și a „Zilei economiștilor” (23 noiembrie 2017, organizatori: ASE, împreună
cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Asociația Generală a
Economiștilor din România (AGER) și Societatea Română de Statistică (SRS).
Prima ediție a Galei Excelenței în ASE în data de 23 noiembrie 2017, în cadrul căreia
au fost acordate diplome de excelență pentru activitatea de cercetare științifică,
profesională, culturală, de antreprenoriat, pentru implicarea în viața universității, pentru
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susținerea învățământului și digitalizare. Evenimentul a fost marcat de momente
muzicale, susținute de Corul ASE și de Cvartetul Arpeggione.
 Serbarea Pomului de Crăciun în ASE a avut loc în data de 20 decembrie. Cei prezenți
la serbare s-au bucurat de un scurt program de colinde susținut de un cor de colindători
din Moldova și de Corul ASE, de prezența lui Moș Crăciun și a unor personaje magice
de iarnă.
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Anexe

Anexa 1
Lista programelor de studii universitare de licenţă din cadrul facultăţilor ASE,
acreditate/autorizate provizoriu să funcţioneze de către ARACIS

Facultatea

Domeniul
de licenţă

Nr.
crt.

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

1

2

3

4

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

1
Administrarea
afacerilor

2
3

IF

A

IF

A

IF

A

IF

Sociologie

5

Resurse umane
Administrarea afacerilor
în comerţ, turism, servicii,
merceologie şi managementul
calităţii
Administrarea afacerilor
în comerţ, turism, servicii,
merceologie şi managementul
calităţii (în limba engleză)

AP

IF

A

IF

AP

IF

Administrarea
afacerilor

Cibernetică,
statistică
şi informatică
economică

8

Cibernetică economică

A

IF

9

Informatică economică

A

IF

10

Informatică economică
(în limba engleză)

AP

IF

A

ID

A

IF

A

IF

AP

IF

A

ID

AP

ID

11

13
14
Contabilitate
15
16

Finanţe

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)

A

IF

AP

IF

19

Finanţe şi bănci
Finanţe şi bănci
(în limba engleză)
Finanţe şi bănci

A

ID

20

Finanţe şi bănci (la Buzău)

A

ID

17
Finanţe, Asigurări,
Bănci şi Burse
de Valori

A

Administraţie publică

12

Contabilitate
şi Informatică
de Gestiune

6

4

7

Cibernetică,
Statistică şi
Informatică
Economică

Forma
de
învăţământ

Ştiinţe
administrative

6
Business şi
Turism

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

Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcţionare
provizorie
(AP)
5

18
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Facultatea

Domeniul
de licenţă

Nr.
crt.

Economie
Teoretică
şi Aplicată

Economie

21

Economie
Agroalimentară
şi a Mediului

Management

Marketing

Relaţii Economice
Internaţionale

22
Economie
23

Management

Marketing

Economie
şi afaceri
internaţionale

Limbi moderne
aplicate
Sursa: Secretariatul General, ASE

Specializarea/Programul
de studii universitare
de licenţă
[locaţia geografică
de desfăşurare şi limba
de predare]
Economie şi comunicare
economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie agroalimentară
şi a mediului

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

Forma
de
învăţământ

A

IF

A

IF

AP

ID

24

Management

A

IF

25

Management (în limba engleză)

AP

IF

26

Management

A

ID

27

Management (la Piatra-Neamţ)

A

ID

28

Management (la Deva)

AP

ID

29

Marketing

A

IF

30

Marketing (în limba engleză)

AP

IF

31

Marketing

A

ID

32

Marketing
Economie şi afaceri
internaţionale
Economie şi afaceri
internaţionale (în limba engleză)
Limbi moderne aplicate
(engleză-franceză)

AP

IFR

A

IF

A

IF

AP

IF

33
34
35
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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

3
Administrarea
afacerilor

4
5
6
7
8

Administraţie
şi Management
Public

Ştiinţe
administrative

9
10
11
12
13

Bucharest
Business
School
(Şcoala
de Afaceri)

Administrarea
afacerilor

14
15

Management

16
17
18
19

Business
şi Turism

Administrarea
afacerilor

20
21
22
23

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat

Locaţia
geografică

Limba
de
predare

Forma
de
învăţământ

4
Administrarea afacerilor
Antreprenoriat şi
administrarea afacerilor
Antreprenoriat
şi administrarea afacerilor
Antreprenoriat
şi administrarea afacerilor
Antreprenoriat
şi administrarea afacerilor
în domeniul energiei
Cercetare în afaceri
Administraţie publică
europeană
Administraţie publică
şi integrare europeană
Administraţie şi
management public
Managementul instituţiilor
publice
Managementul resurselor
umane în sectorul public
MBA româno-canadian
MBA româno-francez
INDE
MBA româno-francez
INDE
MBA româno-german
„Management
antreprenorial”
Dezvoltarea economică
a întreprinderii
Business
Geopolitică şi afaceri
Management şi marketing
în turism
Administrarea afacerilor
comerciale
Administrarea afacerilor
în turism
Managementul calităţii
Managementul calităţii,
expertize şi protecţia
consumatorului

5
Bucureşti

6
engleză

7
IF

București

engleză

IF

București

franceză

IF

București

germană

IF

București

engleză

IF

București

engleză

IF

București

engleză

IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

engleză

IF

Bucureşti

engleză

IFR

București

germană

IF

București

română

IF

București
București

română
română

IF
IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF
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Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de masterat

Nr.
crt.
24
25

26
Cibernetică şi
statistică

27
28
29

Cibernetică,
Statistică
şi Informatică
Economică

30
31
Informatică
economică

32
33
34

35
Drept

36
37
38
39
40
41

Contabilitate
şi Informatică
de Gestiune

42
Contabilitate
43
44
45
46
47
48

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat

Locaţia
geografică

Limba
de
predare

Forma
de
învăţământ

Administrarea afacerilor
Excelenţă în business
şi servicii/Excellence in
business and services
Analiza afacerilor
şi controlul performanţei
întreprinderii
Cibernetică şi economie
cantitativă
Statistică
Baze de date-suport
pentru afaceri
E-Business
Informatică economică
Managementul
informatizat al proiectelor
Securitatea informatică
Sisteme informatice
pentru managementul
resurselor şi proceselor
economice
Tehnologii informatice
ale societăţii cunoaşterii
Drept antreprenorial
Analiză financiară
şi evaluare
Audit financiar şi
consiliere
Business services
Cercetare în contabilitate
şi informatică de gestiune
Concepte şi practici de
audit, la nivel naţional
şi internaţional
Contabilitate
internaţională
Contabilitate şi audit
în instituţii bancare
şi financiare
Contabilitate, audit
şi informatică de gestiune
Contabilitate, audit
şi informatică de gestiune
Contabilitate, control
şi expertiză
Contabilitatea afacerilor
Contabilitatea şi
fiscalitatea entităţilor
economice

București

română

IF

București

engleză

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București
București

română
română

IF
IF

București

română

IF

București

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

București

engleză

IF

Bucureşti

română

IF
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Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de masterat

Nr.
crt.
49
50
51
52
53
54

Economie
Teoretică
şi Aplicată

Economie

55
56
57
58

Economie
Agroalimentară
şi Mediului

Economie

59
60
61
62
63
64

Finanţe,
Asigurări,
Bănci şi Burse
de Valori

Finanţe

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Management

Management

75
76
77

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat
Economia proprietăţilor
imobiliare
Managementul informaţiei
contabile
Sisteme informaţionale
în contabilitate şi audit
Tehnici contabile
şi financiare de gestiunea
afacerilor
Criminologie economicofinanciară
Analize şi strategii
economice
Comunicare în afaceri
Economie europeană
Economia şi conducerea
organizaţiilor educaţionale
Economia şi administrarea
afacerilor agroalimentare
Economie ecologică
Managementul proiectelor
de dezvoltare rurală
şi regională
Bănci şi asigurări
Bănci şi politici monetare
Cercetări avansate
în finanţe
Finanţe aplicate/Master
of Applied Finance
Finanţe corporative
Finanţe şi bănci – DOFIN
Finanţe şi opţiuni publice
Fiscalitate
Management financiar
şi investiţii
Managementul riscului
şi asigurări
Managementul sistemelor
bancare
MBA în management
financiar ASE-Unic
Tehnici actuariale
Consultanţă
în management
şi dezvoltarea afacerilor
Management
Management şi marketing
internaţional
Managementul afacerilor
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Locaţia
geografică

Limba
de
predare

Forma
de
învăţământ

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

București
București

română
română

IF
IF

Bucureşti

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București
Bucureşti

română
română

IF
IF

Bucureşti

română

IF

București

engleză

Bucureşti
București
Bucureşti
București

română
română
română
română

IF
IF
IF
IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de masterat

Nr.
crt.

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat

78

Managementul afacerilor

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Marketing

Marketing

93
94
95
96
97
98
99
100

Relaţii
Economice
Internaţionale

Economie
şi afaceri
internaţionale

101

102

Managementul afacerilor
mici şi mijlocii
Managementul afacerilor
prin proiecte
Managementul proiectelor
Managementul resurselor
umane
Managementul serviciilor
de sănătate
Managementul
afacerilor/Business
Management
Managementul
şi evaluarea investiţiilor
Cercetare fundamentală
de marketing
Cercetări de marketing
Managementul
marketingului
Managementul relaţiilor
cu clienţii – EUCOREM
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
Managementul relaţiilor
cu clienţii/Customer
Relationship Management
Relaţii publice
în marketing
Afaceri internaţionale
Comunicare de afaceri
în limba engleză
Comunicare de afaceri
în limba franceză
în context multicultural
Comunicare în limba
engleză pentru predare
şi cercetare economică
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Locaţia
geografică

Limba
de
predare

Forma
de
învăţământ

PiatraNeamţ

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

engleză

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București
București
București

engleză/
franceză/
română
română
română
română

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

engleză

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

engleză

IF

București

franceză

IF

București

engleză

IF

București

IF
IF
IF
IF

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de masterat

Nr.
crt.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115

116

Denumirea programului
de studii universitare
de masterat
Diplomaţie în economia
internaţională
Economie internaţională
şi afaceri europene
Economie şi afaceri
internaţionale
Logistică internaţională
Managementul afacerilor
internaţionale
Managementul afacerilor
internaţionale
Managementul fondurilor
structurale ale Uniunii
Europene
Managementul proiectelor
internaţionale
Managementul riscului
financiar internaţional
Managementul riscului
în afaceri internaţionale –
Tranzacţii comerciale
Managementul riscului
în afaceri internaţionale –
Tranzacţii financiare
Politici de dezvoltare
internaţională
Traductologie
şi interpretariat
în domeniul economic
Competitivitate
şi sustenabilitate
în mediul de afaceri global

Sursa: Secretariatul general, ASE
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Locaţia
geografică

Limba
de
predare

Forma
de
învăţământ

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

engleză

IF

București

română

IF

București

română

IF

București

engleză

IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

București

română

IF

București

română

IF

Bucureşti

română

IF

Anexa 3
Lista disciplinelor pentru anul universitar 2017-2018, anul I, semestrul I
Nr
crt.
1
2

Școala Doctorală

Denumirea cursului

Etica cercetării și redactarea articolelor științifice
Aplicarea metodelor cantitative și calitative în cercetarea
științifică
3
Excelența în afaceri
4
Strategii de dezvoltare în sectorul serviciilor
5
Data Mining, metode statistice și modelare econometrică
6
Optimizare, decizii și jocuri strategice
7
Curente de cercetare și abordări epistemologice în contabilitate
8
Instrumente și tehnici de cercetare aplicate în contabilitate
9
Strategia și politica firmei pe piețele internaționale
10
Economie politică internațională și guvernanța globală
11
Probleme actuale în teoria și practica economică. Studii de caz
pe România
12
Metode de cercetare în știința economică
13
Creșterea performanței filierelor agroalimentare
14
Piețe agroalimentare durabile
15
Metode cantitative aplicate în domeniul financiar-monetar
16
Modele avansate pentru analiza fenomenelor financiarmonetare
17
Data science
18
Business Intelligence
19
Management și inovare pentru avantaj competitiv
20
Formarea și dezvoltarea aptitudinilor de cercetare
21
Marketingul ca domeniu științific în viitor
22
Direcții noi în cercetările de marketing
Sursa: Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, ASE
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CSUD
CSUD
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
Cibernetică și Statistică
Cibernetică și Statistică
Contabilitate
Contabilitate
Economie și afaceri internaționale
Economie și afaceri internaționale
Economie I
Economie I
Economie II
Economie II
Finanțe
Finanțe
Informatică economică
Informatică economică
Management
Management
Marketing
Marketing

Anexa 4
Programe de formare profesională cu autorizaţie valabilă în anul universitar 2017-2018
Nr.
crt.

Denumire program

Număr ore

Specialist în planificarea,
controlul și raportarea
performanţei economice
Manager marketing
2
(tarife, contracte, achiziţii)
3
Auditor de mediu
Auditor în domeniul siguranţei
4
alimentare
5
Competenţa de a învăţa
6
Competenţa de a învăţa
7
Manager proiect
Sursa: Direcția Management Educațional, ASE
1

Tip program

Cod COR

Nivel studii

48

Specializare

242110

Superioare

48

Specializare

122107

Superioare

24

Perfecţionare

325703

Superioare

24

Perfecţionare

325714

Superioare

72
48

Specializare
Perfecţionare
Specializare

242101

Superioare
Superioare
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Anexa 5
Evenimente ale studenţilor susţinute de către ASE în anul 2017
Nr.
crt.
1

Denumire activitate / eveniment

3

Tutoring
ecoTur pentru hârtie (activitate de colectare și reciclare
maculatură şi pet-uri în cămine)
Stagii de voluntariat internaţionale „Global Volunteer”

4

Donează sânge pentru viață

2

th

5

Practical Accounting Days (12 Edition)

6

Promovarea programului de internshipuri internaţionale

7

Trupa de teatru SiSC / Serile Teatrului studențesc

8

Academia Speranței, ediția de Paște

9

Bank to Basics

Perioada

Organizator

21-22 ianuarie 2017

SISC

6-9 februarie 2017

ECOTUR

1-13 martie 2017

AIESEC

7-8 martie 2017

USASE

7 martie - 9 aprilie 2017
7 martie - 14 aprilie
2017
7, 9, 10, 11, 12 martie
2017
8-10 martie 2017

ASCIG
AIESEC
SISC
SiSC

10-12 martie 2017
10 martie - 9 aprilie
2017
13, 14, 16, 17 martie
2017
14-25 martie 2017

ASER

LEADERS

19-20 martie 2017

ASER

10

Oratorica (9th Edition)

11

Spring IT

12

Promovarea Academiei Atelierul Digital

13

Ingenius

14

Workshop Leadership - COP susținut de SGEBS

21 martie 2017

USASE

15

Investment School

24 martie 2017

VIP

16

SiSC Studios

24-26 martie 2017

SISC

17

Ziua Porților Deschise în ASE

USASE

18

Good To Go

19

Workshop Comunicare Nonverbală, susținut de WebHelp

27-31 martie 2017
27 martie - 9 aprilie
2017
28 martie 2017

20

Workshop Hewlett Packard

28 martie 2017

USASE

21

Workshop UniCredit

28 martie 2017

USASE

22

ASE Job & Internship Fair

28 martie 2017

USASE

23

Workshop Speed Interview, sustinut SGEBS

29 martie 2017

USASE

24

Workshop Deloitte

30 martie 2017

USASE

25

Dream Big

1-2 aprilie 2017

ASER

26

Tap That Job

1, 2, 8, 9 aprilie 2017

SISC

27

Promovarea proiectului „Teaching Romanian”

3-10 aprilie 2017

28

Conferința „O carieră altfel”

4 aprilie 2017

29

Workshop „Career Management”, susținut de SGEBS

4 aprilie 2017

AIESEC
Teach for
Romania
USASE

30

Liga Economistului: meciuri demonstrative

31

COLOR
Training pe tema
„Ecologie pentru membrii voluntari ECOTUR”
Împarte zâmbete, tu și USASE

32
33

117

ASCIG
SiSC

VIP
USASE

4 aprilie 2017

USASE

4-8 aprilie 2017

ASCIG

6 aprilie 2017

ECOTUR

10-14 aprilie 2017

USASE

Nr.
crt.
34

Denumire activitate / eveniment
TRY Project ediția a V-a

Perioada

Organizator

22 aprilie - 27 mai 2017

AIESEC

35

Workshop CRM, susținut de SGEBS

26 aprilie 2017

USASE

36

The Diplomatic Agenda

30 aprilie 2017

VIP

37

Conferința „Energie verde, sursă pentru viitor”

4 mai 2017

ASEAM

38

Workshopuri „Manager de proiect”

10 mai 2017

ASEAM

39

Dare to Speak

11 mai 2017

SISC

40

Training „Dezvoltare personală”

16 mai 2017

AIESEC

41

Conferința semestrială a studenților

42

Serile filmului în ASE

43

Tutoring

44

Tutoring

45

Global Research Summer School
th

17 mai 2017

USASE

17-24 mai 2017

USASE

20 mai 2017
5, 8, 9,11, 13, 14, 15, 19,
22 iunie 2017
25-30 iulie 2017

SISC
SISC
VIP

46

Economic Summer College (4 Edition)

6-19 august 2017

ASCIG

47

Bucharest Summer University, ediția a XIII-a

13-27 august 2017

USASE

48

SiSC Promo

2-6 octombrie 2017

SiSC

49

Ghidul ciberbobocului

2-6 octombrie 2017

SiSC

50

8-22 octombrie 2017

VIP

11 octombrie 2017

VIP

52

Conferințe de promovare a comunităților VIP
Conferința „Metode, tehnici și practici de protocol și etichetă
în diplomație”
Lansarea Ghidului studentului 2017-2018

14 octombrie 2017

USASE

53

Conferinta „Educația – potrivire pentru viață”

20 octombrie 2017

USASE

54

Workshop organizat de comunitatea International Affairs

29 octombrie 2017

VIP

55

Atelier în domeniul resurselor umane (HR)

AEGEE

56

Balurile bobocilor

57

Smart

30 octombrie 2017
Noiembrie - Decembrie
2017
9-26 noiembrie 2017

58

Open Day

13 noiembrie 2017

ASCIG

59

Training de vânzări

17 noiembrie 2017

AIESEC

60

CIMA – first steps to change

24 noiembrie 2017

USASE

61

Workshop-ul pe tema antreprenoriatului „Progres și inovație”

27 noiembrie 2017

ASEAM

62

Dezbate România

Decembrie 2017

USASE

63

Petrecerea de Crăciun la EAM

4-11 decembrie 2017

ASEAM

64

SISC Academia SpEranței, ediția de iarnă 2017

5-6 decembrie 2017

SISC

65

Open Day

7 decembrie 2017

ASCIG

66

Traininguri pentru membri

8-10 decembrie 2017

ASER

67

Târgul „Handmade”

11-15 decembrie 2017

USASE

68

Împarte zâmbete tu și USASE

11-15 decembrie 2017

USASE

69

Conferința semestrială a studenților

12 decembrie 2017

USASE

70

Serile filmului in ASE: Movie Night by the book

14 decembrie 2017

USASE

71

ecoTur pentru hârtie

18 decembrie 2017

ECOTUR

72

Luminează suflete, tu și USASE!

20 decembrie 2017

USASE

51
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USASE
ASCIG

Nr.
crt.

Denumire activitate / eveniment

Promovare fsproiecte: Risk Management
Investment school
Global Research Summer School
The Diplomatic Agenda
73
Worldwide Institution Academy
Geopolitical and Geostrategical Programme
Personal Development School
Leadershape
74
Tutoring
Sursa: USASE

119

Perioada

Organizator

16-17 ianuarie 2018

VIP

20, 21, 27 ianuarie 2018

SISC

Anexa 6
Articole publicate în reviste indexate Web of Science
Nr.
crt.

Autorii

1

Otoiu, Adrian;
Titan, Emilia

2

Daianu, Daniel; Kallai, Ella;
Mihailovici, Gabriela;
Socol, Aura

3

Negrea, Bogdan;
Toma, Mihai

4

5

6

Vintu, Cătălin-Răzvan;
Alecu, Ioan Niculae;
Chiran, Aurel; Leonte, Elena;
Jităreanu, Andy-Felix;
Ștefan, Marcela
Pirjan, Alexandru;
Oprea, Simona-Vasilica;
Căruțașu, George;
Petroșanu, Dana-Mihaela;
Bara, Adela;
Coculescu, Cristina
Rădulescu, Magdalena;
Sinisi, Crenguța Ileana;
Popescu, Constanța;
Iacob, Silvia Elena;
Popescu, Luigi

7

Schmid, Jochen;
Olaru, Marieta;
Verjel, Ana-Maria

8

Scheiblich, Mathias;
Maftei, Mihaela;
Just, Vanessa;
Studeny, Michael

9

Kopia, Jan;
Kompalla, Andreas;
Buchmueller, Melanie;
Heinemann, Bastian

10

Busu, Cristian;
Busu, Mihail

11

Ozmen, Ozgur;
Sârbu, Roxana;
Săseanu, Andreea Simona;
Toader, Corneliu

Titlul lucrării
Trends among native- and
foreign-origin workers in US
computer industries
Romania's Euro Area
Accession: The Question is
Under What Terms!
Dynamic CAPM under
ambiguity-An experimental
approach

Denumire revistă
MONTHLY LABOR REVIEW
ROMANIAN JOURNAL
OF EUROPEAN AFFAIRS
JOURNAL OF BEHAVIORAL
AND EXPERIMENTAL FINANCE

Researches on the
agrotouristic offer of guest
houses in dornelor bassin
(case study)

INTERNATIONAL JOURNAL
OF CONSERVATION SCIENCE

Devising Hourly Forecasting
Solutions Regarding
Electricity Consumption in
the Case of Commercial
Center Type Consumers

ENERGIES

Environmental Tax Policy in
Romania in the Context of
the EU: Double Dividend
Theory

SUSTAINABILITY

The effect of sustainable
investments to the economic
objectives of the company in
relation to the total quality
management
Developing a project
scorecard to measure the
performance of project
management in relation to
efqm excellence model
Performance measurement
of management system
standards using the balanced
scorecard
The impact of applying the
total quality management
model on the performance of
the telecom organizations in
Romania
The european foundation for
quality management (efqm)
excellence model in a in a
low voltage switchgear
company

120

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

Nr.
crt.

12

13

14

15

Autorii

Popescu, Cristina Raluca Gh.

Ghinea, Valentina Mihaela;
Dima, Alina Mihaela;
Hadad, Shahrazad
Giugal, Aurelian;
Johnston, Ron; Chiru, Mihail;
Ciobanu, Ionuț;
Gavris, Alexandru
Ives, Bob; Alama, Mădălina;
Mosora, Liviu Cosmin;
Mosora, Mihaela;
Grosu-Rădulescu, Lucia;
Clinciu, Aurel Ion;
Cazan, Ana-Maria;
Bădescu, Gabriel;
Tufiș, Claudiu;
Diaconu, Mihaela;
Duțu, Amalia

16

Shkoler, Or; Rabenu, Edna;
Vasiliu, Cristinel; Sharoni,
Gil; Tziner, Aharon

17

Szabo, Septimiu-Rareș

18

Pop, Raluca-Elena

19

Ceptureanu, Eduard-Gabriel;
Ceptureanu, Sebastian-Ion;
Orzan, Mihai Cristian;
Bordean, Ovidiu Niculae;
Rădulescu, Violeta

20

Șerbănică, Cristina;
Constantin, Daniela-Luminiţa

21

Verboncu, Ion;
Zamfir, Andreea-Ileana

22

Dobrin, Cosmin;
Deac, Vasile; Dinulescu,
Ruxandra

Titlul lucrării
The role of total quality
management in developing
the concept of social
responsibility to protect
public interest in
associations of liberal
professions
Excellence model for
sustainable convergence in
the eu higher education
Gerrymandering and
Malapportionment,
Romanian Style: The 2008
Electoral System

Patterns and predictors of
academic dishonesty in
Romanian university
students

Organizing the Confusion
Surrounding Workaholism:
New Structure, Measure, and
Validation.
The impact of ethnic
heterogeneity on
decentralization perceptions
in Romania
A small-scale DSGE-VAR
model for the Romanian
economy
Empirical Study on
Sustainable Opportunities
Recognition. A Polyvinyl
Chloride (PVC) Joinery
Industry Analysis Using
Augmented Sustainable
Development Process Model
Sustainable cities in central
and eastern European
countries. Moving towards
smart specialization
A Possible Model to assess
the Quality and Efficiency of
Management
Quality Management in the
Romanian Healthcare
System. I. Introduction to
the Qualitative Analysis of
the Romanian Healthcare
System

121

Denumire revistă

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

EAST EUROPEAN POLITICS AND
SOCIETIES

HIGHER EDUCATION

FRONTIERS IN PSYCHOLOGY

TRANSYLVANIAN REVIEW OF
ADMINISTRATIVE SCIENCES

ECONOMIC MODELLING

SUSTAINABILITY

HABITAT INTERNATIONAL

QUALITY-ACCESS TO SUCCESS

QUALITY-ACCESS TO SUCCESS

Nr.
crt.

Autorii

23

Popescu, Doina I.

24

Wang, Haidong;
Ileanu, Bogdan Vasile
și alții

25

Naghavi, Mohsen;
Abajobir, Ileanu, Bogdan
Vasile
și alții

26

Vos, Theo;
Abajobir, Ciobanu, Liliana G.;
Filip, Irina; Fischer, Florian;
Hostiuc, Sorin; Negoi, Ionuț;
Negoi, Ruxandra Irina;
Pană, Adrian
și alții

27

Gakidou, Emmanuela
și alții

28

Fullman, Nancy
și alții

29

Ladaru, Georgiana Raluca;
Dracea, Raluca

30

Solomon, Adrian

Titlul lucrării
Social Responsibility and
Business Ethics IV. Social
Responsibility and Process
driven by Customer
Global, regional, and
national under-5 mortality,
adult mortality, age-specific
mortality, and life
expectancy, 1970-2016: a
systematic analysis for the
Global Burden of Disease
Study 2016
Global, regional, and
national age-sex specific
mortality for 264 causes of
death, 1980-2016: a
systematic analysis for the
Global Burden of Disease
Study 2016
Global, regional, and
national incidence,
prevalence, and years lived
with disability for 328
diseases and injuries for 195
countries, 1990-2016: a
systematic analysis for the
Global Burden of Disease
Study 2016
Global, regional, and
national comparative risk
assessment of 84
behavioural, environmental
and occupational, and
metabolic risks or clusters of
risks, 1990-2016: a
systematic analysis for the
Global Burden of Disease
Study 2016
Measuring progress and
projecting attainment on the
basis of past trends of the
health-related Sustainable
Development Goals in 188
countries: an analysis from
the Global Burden of
Disease Study 2016
Influence of the
Environmental Protection
Expenditure Dynamics on
the Economic Growth in
Romania During 2008-2015
Buffeted by Political Winds
Children's Literature in
Communist Romania

122

Denumire revistă
QUALITY-ACCESS TO SUCCESS

LANCET

LANCET

LANCET

LANCET

LANCET

REVISTA DE CHIMIE

BOYHOOD STUDIES-AN
INTERDISCIPLINARY JOURNAL

Nr.
crt.

Autorii

Titlul lucrării

Denumire revistă

31

Ohanyan, Gurgen;
Androniceanu, Armenia

Evaluation of imf
programmes on employment
in the eu

ACTA OECONOMICA

32

Pintilii, Radu-Daniel;
Peptenatu, Daniel;
Ciobotaru, Ana-Maria;
Toma, Sorin George;
Grigore, Ana Maria;
Drăghici, Cristian-Constantin;
Dobrea, Răzvan-Cătălin;
Simion, Adrian Gabriel;
Andronache, Ion;
Teodorescu, Camelia;
Diaconu, Daniel Constantin

Creative economies
in Romania – spatial
projections and trends

BULLETIN OF GEOGRAPHYSOCIO-ECONOMIC SERIES

33

Popa, Ion;
Ștefan, Simona Cătălina

34

Vătămănescu, ElenaMădălina; Gazzola, Patrizia;
Dinca, Violeta Mihaela;
Pezzetti, Roberta

35

Andrei, Tudorel;
Oancea, Bogdan;
Richmond, Peter;
Dhesi, Gurjeet;
Herțeliu, Claudiu

36

Ceptureanu, Sebastian Ion;
Ceptureanu, Eduard Gabriel;
Marin, Irinel

37

Moroșanu, Alina;
Jaba, Elisabeta;
Șerban, Daniela

38

Davidescu, Adriana Ana
Maria;
Strat, Vasile Alecsandru;
Grosu, Raluca Mariana;
Zgura, Ion-Daniel

39

Simionescu, Liliana;
Dumitrescu, Dalina

40

Barbu, Teodora Cristina;
Vuță, Mariana;
Străchinaru, Adina Ionela;
Cioacă, Sorin Iulian

Modeling the Impact of
Short-Term and Long-Term
Determinants of European
Health Systems'
Performance: A Panel Data
Approach
Mapping Entrepreneurs'
Orientation towards
Sustainability in Interaction
versus Network Marketing
Practices
Decomposition of the
Inequality of Income
Distribution by Income
Types-Application for
Romania
Assessing the Role of
Strategic Choice on
Organizational Performance
by Jacquemin-Berry Entropy
Index
The proposal of a tool for
candidate's selection for
employment: the case of
survey interviewers
Determinants of Romanians'
migration within the
european union: static and
dynamic panel gravity
approaches
Migrants remittances
influence on fiscal
sustainability in dependent
economies
An assessment of the
immigration impact on the
international housing price

123

SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY

ENTROPY

ENTROPY

PRAGUE ECONOMIC PAPERS

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

Nr.
crt.

Autorii

41

Manafi, Ioana;
Marinescu, Daniela;
Roman, Monica;
Hemming, Karen

42

Suciu, Marta-Christina;
Florea, Cristina Andreea

43

Păunica, Mihai;
Pitulice, Ileana Cosmina;
Ștefănescu, Aurelia

44

Smeureanu, Ion;
Isailă, Narcisa

45

Stoian, Mirela; Lădaru,
Georgiana-Raluca;
Marin, Florian

46

Popescu, Doina I.

47

48

Nikolova, Milena;
Roman, Monica;
Zimmermann, Klaus F.
Szep, Robert; Keresztes,
Reka; Korodi, Attila;
Tonk, Szende;
Crăciun, Mihaela Emanuela

49

Sofian, Ioana;
Dumitru, Mădălina

50

Ceptureanu, Eduard Gabriel;
Ceptureanu, Sebastian Ion;
Popescu, Doina I.

51

Stoican, Adriana Elena

52

Armeanu, Daniel;
Andrei, Jean Vasile;
Lache, Leonard;
Panait, Mirela

Titlul lucrării
Mobility in europe: recent
trends from a cluster analysis
An empirical study on the
migration among young
skilled and creative people
International migration from
public health systems. case
of Romania
Innovative educational
scenarios in game based
teaching and learning
Unemployment and the
migration of the Romanian
labour force. causes and
effects
Social Responsibility and
Business Ethics III.
Company Actions and Social
Responsiveness
Left behind but doing good?
Civic engagement in two
post-socialist countries
Study of Air Pollution and
Atmospheric Stability in
Ciuc Basin - Romania
The Compliance of the
Integrated Reports Issued by
European Financial
Companies with the
International Integrated
Reporting Framework
Relationship between
Entropy, Corporate
Entrepreneurship and
Organizational Capabilities
in Romanian Medium Sized
Enterprises
A Transgressive Ethics of
Alterity in Jhumpa Lahiri's
and Rodica Mihalis'
Narratives of Uprooting
A multifactor approach to
forecasting Romanian gross
domestic product (GDP) in
the short run

124

Denumire revistă
AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

QUALITY-ACCESS TO SUCCESS

JOURNAL OF COMPARATIVE
ECONOMICS

REVISTA DE CHIMIE

SUSTAINABILITY

ENTROPY

PRIMERJALNA KNJIZEVNOST

PLOS ONE

Nr.
crt.

Autorii

53

Barber, Ryan M.;
Ileanu, Bogdan Vasile
și alții

54

Nicula, Vasile Cosmin;
Antoneac, Raluca

55

Stroescu, Andra Elena
Balcangiu; Peride, Ileana;
Constantin, Alexandra Maria;
David, Cristiana;
Sinescu, Ruxandra Diana;
Niculae, Andrei

56

Popescu, Gheorghe H.;
Sima, Violeta; Nica, Elvira;
Gheorghe, Ileana Georgiana

57

Drăgan, Irina-Maria;
Isaic-Maniu, Alexandru

58

59

60

61

Holotescu, Carmen;
Goțiu, Liliana Olivia Lucaciu;
Andone, Diana;
Cismariu, Liliana;
Grosseck, Gabriela;
Slavici, Titus
Fragniere, Emmanuel;
Kanala, Roman;
Moresino, Francesco;
Reveiu, Adriana;
Smeureanu, Ion
Dragoș, Simona Laura;
Mare, Codruța;
Dragotă, Ingrid-Mihaela;
Dragoș, Cristian Mihai;
Mureșan, Gabriela Mihaela
Constantin, Iuliana;
Belgiu (Curea), Cătălina
Gabriela

62

Druică, Elena; Goschin, Zizi;
Grigore, Ana-Maria

63

Zeineddine, Cornelia

Titlul lucrării
Healthcare Access and
Quality Index based on
mortality from causes
amenable to personal health
care in 195 countries and
territories, 1990-2015: a
novel analysis from the
Global Burden of Disease
Study 2015
Paradigm Shifts in
Developing a Sustainable
Economy Audit role from an
environmental perspective
The Influence of Physical
Activity on Serum
Phosphate Levels in a Group
of Hemodialysis Patients
Measuring Sustainable
Competitiveness in
Contemporary EconomiesInsights from European
Economy
An Alternative for Indicators
that Characterize the
Structure of Economic
Systems

Denumire revistă

LANCET

REVISTA DE CHIMIE

REVISTA DE CHIMIE

SUSTAINABILITY

ENTROPY

Entrepreneurship Learning
Ecosystem for Smart Cities
through MOOCs

BRAIN-BROAD RESEARCH IN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND NEUROSCIENCE

Coupling techno-economic
energy models with
behavioral approaches

OPERATIONAL RESEARCH

The nexus between the
demand for life insurance
and institutional factors in
Europe: new evidence from
a panel data approach
The Effect of Promoting
Brands through the
Facebook Network
Regional interplay of factors
informing SMES' density in
Romania. A panel data
analysis
Employing nation branding
in the Middle East - United
Arab Emirates (UAE) and
Qatar

125

ECONOMIC RESEARCHEKONOMSKA ISTRAZIVANJA

POSTMODERN OPENINGS

EASTERN JOURNAL OF
EUROPEAN STUDIES
MANAGEMENT & MARKETINGCHALLENGES FOR THE
KNOWLEDGE SOCIETY

Nr.
crt.

Autorii

64

Andrei, Anca-Georgiana

65

Hadad, Shahrazad;
Cantaragiu, Ramona

66

Santa, Ana-Maria Iulia

67

Cristea, Mirela;
Dobrotă, Carmen Elena

68

Voica, Ileana

69

Sararu, Cătălin-Silviu

70

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

71

72

73

74

75

76

Armaș, Iuliana; Toma-Dănilă,
Dragoș; Ionescu, Radu;
Gavriș, Alexandru
Herțeliu, Claudiu;
Ausloos, Marcel;
Ileanu, Bogdan Vasile;
Rotundo, Giulia;
Andrei, Tudorel
Ceptureanu, Sebastian-Ion;
Ceptureanu, Eduard-Gabriel;
Orzan, Mihai Cristian;
Marin, Irinel
Ciolac, Ramona;
Rujescu, Ciprian;
Constantinescu, Simona;
Adamov, Tabita; Dragoi,
Mihaela Cristina; Lile,
Ramona
Popescu, Gheorghe H.;
Nica, Elvira;
Ciurlau, Florin Cristian;
Comănescu, Mihaela;
Bițoiu, Teodora
Dinu, Toma; Bădiu,
Aurel-Florentin;
Stoian, Elena;
Vlad, Lonela Mituko;
Popescu, Agatha;
Ștefan, Marcela

Titlul lucrării
The impact of nation
branding campaigns on
country image. Case Study:
Romania
Corporate social
entrepreneurship versus
social intrapreneurship: same
idea, different trajectories?
The Common Energy
Market of the European
Union - Challenges and
Perspectives
Green Energy for
Sustainable Development in
Romania's Economy
The principles of nondiscrimination and equality
of chances in the Romanian
and European law
Administrative litigation
systems in Europe
Understanding the
emigration propensity of
Romanian teachers: does
ethnicity play a role?
Vulnerability to Earthquake
Hazard: Bucharest Case
Study, Romania

Denumire revistă
MANAGEMENT & MARKETINGCHALLENGES FOR THE
KNOWLEDGE SOCIETY
MANAGEMENT & MARKETINGCHALLENGES FOR THE
KNOWLEDGE SOCIETY
MANAGEMENT & MARKETINGCHALLENGES FOR THE
KNOWLEDGE SOCIETY
REVISTA DE CHIMIE

JURIDICAL TRIBUNE-TRIBUNA
JURIDICA
JURIDICAL TRIBUNE-TRIBUNA
JURIDICA
ACTA OECONOMICA

INTERNATIONAL JOURNAL OF
DISASTER RISK SCIENCE

Quantitative and Qualitative
Analysis of Editor Behavior
through Potentially Coercive
Citations

PUBLICATIONS

Toward a Romanian NPOs
Sustainability Model:
Determinants of
Sustainability

SUSTAINABILITY

Management of a Tourist
Village Establishment in
Mountainous Area through
Analysis of Costs and
Incomes

SUSTAINABILITY

Stabilizing Valences of an
Optimum Monetary Zone in
a Resilient EconomyApproaches and Limitations

SUSTAINABILITY

Rapeseed market in
Romania. The determinants
regarding the decision to
cultivate rapeseed

AGROLIFE SCIENTIFIC
JOURNAL
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Nr.
crt.

Autorii

77

Popescu, Doina I.

78

Hornoiu, Remus-Ion

79

Verboncu, Ion;
Vezeteu, Valentin; Fenichiu,
Adela Anca

80

Deac, Vasile; Dobrin, Cosmin;
Dinulescu, Ruxandra

81

Covei, Dragoș Pătru

82

Reitsma, Marissa B.;
Ileanu, Bogdan Vasile și alții

83

Curea, Ștefania-Cristina;
Dinu, Eduard; Prisecaru, Paul

84

Vătămănescu, ElenaMădălina;
Nistoreanu, Bogdan Gabriel;
Mitan, Andreea

85

Bartels, Andreas;
Pleșea, Doru Alexandru;
Studeny, Michael;
Just, Vanessa

86

Nistoreanu, Puiu; Dincă,
Violeta Mihaela;
Șchiopu, Andreea Fortuna

87

Cazabat, Gerard;
Belu, Mihaela Gabriela;
Popa, Ioan;
Paraschiv, Dorel Mihai

Titlul lucrării
Social Responsibility and
Business Ethics II.
Corporate Social
Responsibility between
Intent and Reality
Analysis of the Romanian
Students studying Tourism
Preferences regarding the
Goods and Services Ecosustainable offered by an
Ecotourism Destination
Managerial Design of a New
Business
Establishing Prices
according to a Product's Life
Cycle
A remark on the existence of
entire large and bounded
solutions to a (k (1), k (2))Hessian System with
Gradient Term
Smoking prevalence and
attributable disease burden
in 195 countries and
territories, 1990-2015: a
systematic analysis from the
Global Burden of Disease
Study 2015
The analysis of the
correlation between the
degree of market
concentration and the level
of consumer protection
Competition and consumer
behavior in the context of
the digital economy
The interdependence of
competition policy,
consumer policy and
regulation in introducing and
safeguarding effective
competition in the eu
telecommunications market
Competition policy in the
european film industry
focused on consumers'
interests - a Romanian
perspective
Models and practice of retail
location on the Romanian
market

127

Denumire revistă

QUALITY-ACCESS TO SUCCESS

QUALITY-ACCESS TO SUCCESS

QUALITY-ACCESS TO SUCCESS

QUALITY-ACCESS TO SUCCESS

ACTA MATHEMATICA SINICAENGLISH SERIES

LANCET

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC
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Conference on Business
Excellence

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

Vol. BASIQ 2017
Conference Proceedings

146

International Conference
New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

Nr.
crt.

42

Autori
SIMONI Smaranda;
TEODOROIU Flavia;
ŢIGU Gabriela; ŢALĂ
Mădălina Lavinia

43

VEGHEŞ Călin
Petrică

44

ISTUDOR Nicolae;
GROSU Raluca
Mariana

45

PĂDURARU Monica
Elisabeta; MIHĂILĂ
Alexandru Robert

46

OPREA SimonaVasilica; TUDORICĂ
Bogdan George;
BELCIU
(VELICANU) Anda;
ŞIMONCA (BOTHA)
Iuliana

47

VINTILĂ Georgeta;
PĂUNESCU Radu
Alin; GHERGHINA
Ştefan Cristian

48

PRADA Elena Maria;
SILVESTRU (BERE)
Ramona; SILVESTRU
Cătălin Ionuţ;
LUPESCU MarianErnuţ

49

MOCANU Rareş

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări
Cultural and
economic aspects
of promoting
Romanian
traditional
gastronomy
Cultural resources
and the
competitiveness of
the travel and
tourism: insights
from the last decade
Current challenges
for the Romanian
academia. May
entrepreneurship be
a lifeline?

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

Vol. Proceedings of the
21st International
Scientific Conference on
Economic and Social
Development

Vol. BASIQ 2017
Conference Proceedings

Current Trends in
the Use of ICT in
Teaching. Case
Study - Bucharest
University of
Economic Studies

Vol. Could technology
support learning
efficiency? Proceedings
of the 13th International
Scientific Conference
„eLearning and Software
for Education”

Demand side
management of
internet of things
data

Vol. Proceedings of the
16th International
Conference on
INFORMATICS in
ECONOMY (IE 2017)

Determinants of
effective corporate
tax rate. Empirical
evidence from
listed companies in
Eastern European
Stock Exchanges
Determinants of
international
migration for
growth from
Europe 2020
perspective
Developing trust in
a retail brand
website

Denumire conferinţă
BASIQ 2017 ‒ New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption
21st International
Scientific Conference on
Economic and Social
Development

International Conference
New Trends in
Sustainable Business and
Consumption
International Scientific
Conference eLearning
and Software for
Education

International Conference
on Informatics in
Economy

International Finance and
Banking Conference
Vol. International
Finance and Banking
Conference

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

Entrepreneurs.
Entrepreneurship:
challenges and
opportunities in the 21st
century

147

BASIQ 2017 ‒ New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption

Conference on
Entrepreneurs,
Entrepreneurship Challenges and
Opportunities in the 21st
Century

Nr.
crt.

50

Autori

ENĂCHESCU
Vladimir-Aurelian

Titlul lucrări
Different degrees of
autonomy in
education according
to the field of
responsibility

ZODIAN Șerban
Adrian

Digital
prosumption. The
android case

52

FELEAGĂ Liliana;
NEACSU Ioana

53

SĂSEANU Andreea
Simona; TOMA Sorin
George; ZGURA IonDaniel; ILIE Anca
Gabriela

Disclosure of
related party
transactions and
information
regarding transfer
pricing by the
companies listed on
Bucharest stock
exchange

51

54

BÎGIOI Cristina Elena;
BÎGIOI Adrian-Doru

55

NISULESCUASHRAFZADEH
Ileana; LATFE
Alhusseinawi

56

LĂZĂROIU George
Robert; POPESCU
Gheorghe; NICA
Elvira

57

PĂUNESCU Carmen
Monica

Discrimination in
leadership: myth or
reality!?

Dissemination of
financial
information to
shareholders in
Romanian
companies
Diversification of
Sources of Funding
for the General
Budget, its Concept
and Dimensions in
the Gulf Countries
Do Migrant
Remittances
Enhance
Considerably
Macroeconomic
Stability in
Recipient
Economies?
Does Community
Service Make Any
Difference in
University
Rankings?

Denumire volum
conferinţa
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education Bucureşti,
18-19 mai 2017
ICCSBS 2017 ‒ The
annual International
Conference on cognitive
- social, and behavioural
sciences

Denumire conferinţă
Professionalism in
education

5th Annual International
Conference on Cognitive
- Social, and Behavioural
Sciences
AMIS

Vol. Proceedings of the
11th International
Conference Accounting
and Management
Information Systems,
AMIS 2016

Vol. BASIQ 2017
Conference Proceedings

Vol. The
11th International
Conference of the
Romanian Regional
Science Association

Vol. Volumul conferinţei
LUMEN

Vol. Globalization
and its Socio-Economic
Consequence.
Proceedings

Vol. Lecture Notes in
Business Information
Processing

148

International Conference
New Trends in
Sustainable Business and
Consumption
The 11th International
Conference of the
Romanian Regional
Science Association
“Future dynamics of
regional development
and planning” 12-13 May
2017
3rd Central and Eastern
European LUMEN
International Scientific
Conference New
Approaches in Social and
Humanistic Sciences
Globalization
and Its Socio-economic
Consequences

Exploring Services
Science. IESS 2017

Nr.
crt.

Autori

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări

GHEORGHIU Anda

Does Magurele
science park meet
the criteria of the
science park
management
paradigm?

Entrepreneurs.
Entrepreneurship:
challenges and
opportunities in the 21st
century

59

ZBUCHEA Alexandra

Does size matter for
responsible
companies?

Entrepreneurs.
Entrepreneurship:
challenges and
opportunities in the 21st
century

60

RADU Cătălina;
DEACONU
Alecxandrina;
DOBREA Răzvan
Cătălin

Dominant drivers
of business students

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

61

CREŢU RalucaFlorentina

Drug Industry
Medical and Waste

Vol. PEEC 2017

62

PĂCEŞILA Mihaela;
CIOCOIU Carmen
Nadia

Eco-innovation and
its determinants: a
review of the
emerging literature

Vol. Proceedings of the
ENTRENOVA’ 17

58

63

64

TĂLMĂCIAN Elena

CANDIDATU
Camelia

65

CANDIDATU
Camelia

66

RĂDULESCU
Valentina Carmen;
IOVIŢU Mariana;
MITRIŢĂ Marcela;
GEORGESCU Raluca;
CĂLIN Maria Ana

Economic
anglicisms in
Romanian
economic textbooks
Economic Cooperation versus
Aggressive
Competition.
Sustaining the Cooperative Behavior
through Education.
Preparing the
Future
Entrepreneurs
Economic
Education for a
Social Equity. The
Equitable Economy
and Social Stability
in the View of the
Distributist Theory
Economic Growth
and the Ideology
behind it

Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism
in education, București,
18-19 mai 2017
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence,
and Innovation
Management through
Vision 2020, VOLS I-VII

149

Denumire conferinţă
Conference on
Entrepreneurs,
Entrepreneurship Challenges and
Opportunities in the 21st
Century
Conference on
Entrepreneurs,
Entrepreneurship Challenges and
Opportunities in the 21st
Century
The 11th International
Conference on Business
Excellence

Performanţa Ecologică
într-o economie
competitivă
(PEEC-2017)
ENTerprise Research
InNOVAtion Conference

Professionalism
in education

Professionalism
in education

Professionalism
in education

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Nr.
crt.

Autori

67

TOMA Filip-Mihai;
KUBINSCHI Matei

68

FLORESCU
Margareta-Stela;
COARA Gheorghe;
LUCHIAN CristianEugen; LUCHIAN
Iulia

69

70

STĂICULESCU
Camelia; LĂCĂTUŞ
Maria-Liana;
DOBREA Răzvan
Cătălin

RICHIŢEANUNĂSTASE ElenaRamona

71

TITIRIŞCĂ
CRISTINA

72

TOMA Sorin;
SĂSEANU Andreea
Simona

73

STANCIU Victoria;
RÎNDAŞU SînzianaMaria

Titlul lucrări
Economic
Sentiment Impact
on Macroeconomic
Dynamics in
Emerging Market
Economies

Economy &
Business

Education and
Contemporary
Challenges – The
Development of
New Learning
Environments –
Case Study, in
Could technology
support learning
efficiency?
Effective
management of
secondary stress
through the
development
ofemotional
intelligence
Elemente teoretice
şi dezvoltări
jurisprudenţiale cu
privire la
raporturile dintre
Avocatul Poporului
şi Curtea
Constituţională
Embedding
innovation in
business models:
the case of Honda
Motor Company
Emerging
Information
Technologies In
Accounting Are
The Aspiring
Professional
Accountants
Prepared To Face
The Challenges?
A Case Study of
Romanian
Universities

Denumire volum
conferinţa
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Vol. Educational
Alternatives

Denumire conferinţă
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Trends to attract financial
resources for scientific
research in the academic
environment

eLearning and Software
for Education Conference
Vol. Could technology
support learning
efficiency?

Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017

Vol. Conference Paper.
Supplement of Valahia
University Law Study.
Year 2017

Vol. New Trends
in Sustainable Business
and Consumption

Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainabilitz to Global
Economic Growth

150

Professionalism
in education

KNOWLEDGE-BASED
SOCIETY. Norms,
Values and
Contemporary
Landmarks

BASIQ 2017 - New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption
The 29th International
Business Information
Management Association
Conference

Nr.
crt.

74

75

76

Autori

Titlul lucrări

GUŞE Gina Raluca;
DUMITRU Mădălina;
FELEAGĂ Liliana;
FELDIOREANU
Ionelia Alexandra

Emerging reporting
practices of value
creation and
distribution in
integrated reports

JIPA Gabriel

JIPA Gabriel

Employee
Satisfaction - IT
User Experience
Evaluation in
Banking: A Case
Study
Employees Opinion
Mining: Value of
Structured and
Unstructured
Content Analytics
in a Bank

Denumire volum
conferinţa
Vol. Proceeding of
10th edition of the
International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS 2015)
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017

TĂLMĂCIAN Elena

Encouriging a
critical thinking
approach through
rountables on
business topics in
English

78

CĂTANĂ Aida;
MANEA DanielaIoana; ŢIŢAN Emilia

Enhancing tourism
during 2007-2013
programming
period in Romania:
the case of Brasov
growth pole,

Vol. Global and national
business theories and
practice:

79

CEPTUREANU
Eduard Gabriel;
FLORESCU
Margareta

Entrepreneurship
Behavior of BUES
Students

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

77

80

DAN MihaelaCornelia

81

PELAU Corina
Monica; PANAZAN
(CHINIE) Alexandra
Cătălina

82

HORNOIU Remus
Ion; TĂNASE MihailOvidiu; ŞCHIOPU
Andreea Fortuna

Entrepreneurship in
the rural areas of
Romania. The
impact of the 20072013 EU funding
programmes
Environmental Key
Performance
Indicators of CSR
Activities in the
Energy Industry
Ethical tourism
consumption
behavior among
students studying
tourism in Romania

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

151

Denumire conferinţă
10th edition of the
International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS 2015)
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

"Professionalism in
education"

10th Annual Conference
of the EuroMed
Academy of Business
Global and national
business theories and
practice: bridging the
past with the future
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

The 11th International
Conference on Business
Excellence

The 11th International
Conference on Business
Excellence
BASIQ 2017 ‒ New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption

Nr.
crt.

83

Autori
VEGHEŞ Călin
Petrică; POPESCU
Ioana Cecilia; ORZAN
Mihai Cristian;
STOENICĂ Laurenţiu
Florin

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări
European
consumers’
perspectives over
the privacy,
personal data
protection and
direct marketing
legal framework

Vol. current economic
trends in emerging and
developing countries
TIMTED 2017

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

TIMTED 2017

84

CHOOMTA Pilasluck

European Union
and Environmental
Regulations: Who
Actually Benefited?

85

ANDRONICEANU
Armenia;
COMĂNESCU
Mihaela;
JIROVEANU Daniel
Constantin

Factors with Major
Influence on
Disparities Across
Regions and their
Impact on
Economic
Development in
Romania

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

86

NISULESCUASHRAFZADEH
Ileana; DUŢULESCU
Silviu

Fenomenul
corupţiei în
sistemul bugetar
din Romania

Vol. Proceedings of the
12th International
Conference Accounting
and Management
Information Systems

87

NISULESCUASHRAFZADEH
Ileana; PANĂ Elena
Cristina;
DUŢULESCU Silviu

Fenomenul
corupţiei în spaţiul
Uniunii Europene

88

POPA Adriana
Florina; DOBRE
Florin; POPA Nicu

Financial
statements –
instrument for
effective financial
and fiscal
communication

89

IONIŢĂ Cristian;
SANDRIC IonuţCosmin

First and second
order DEM
derivatives
processing on GPU

POPESCU GH
Cristina Raluca;
POPESCU A. V.
Veronica Adriana;
POPESCU Gheorghe

Forecasting of
labour market and
skill needs in
nowadays society –
a case study on
Romania’s situation
facing the
challenges of the
new economy

90

Denumire conferinţă

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Accounting and
Management Information
Systems

International Finance and
Banking Conference
Vol. proceedings

Vol. Proceeding of
10th edition of the
International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS 2015)
Vol. Proceedings of the
16th International
Conference on
INFORMATICS in
ECONOMY (IE 2017)

Vol. INTED2017
Proceedings

152

10th edition of the
International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS 2015)
International Conference
on Informatics in
Economy

The 11th annual
International
Technology, Education
and Development
Conference

Nr.
crt.

Autori

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări

91

SANDRIC IonuţCosmin; IONIŢĂ
Cristian; DÂRDALĂ
Marian; FURTUNA
Titus Felix

GPU based
framework for
geospatial analyses

Vol. EGU General
Assembly Conference
Abstracts

92

VASILIU Cristinel;
ALBĂSTROIU Irina;
DINA Răzvan

Graduate Students’
Satisfaction of
Business
Administration
Bachelor's Program

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

93

ACELEANU Mirela
Ionela; SUCIU Marta
Christina; ȘERBAN
Andrea Claudia

Green Consumption
in a sustainable
economy

94

PĂUNICA Mihai;
MOCANU Mihaela

Green controlling –
concept and
practice

95

COARA Gheorghe;
FLORESCU
Margareta-Stela;
MOCANU Raluca;
LĂZĂROIU George
Robert; TONEA S

96

TOMA Filip-Mihai;
CEPOI Cosmin;
KUBINSCHI Matei;
DAMIAN Virgil

97

NICA Elvira;
POPESCU Gheorghe;
LĂZĂROIU George
Robert

98

ALECU Felician;
POCATILU Paul;
CAPISIZU SergiuMarian

99

MEIER Elena; IRMER
Sven; CEAUŞU Ioana;
GAVRIL R., MEIER
A.

Green tannery – the
leather processing
unit

High-Frequency
Volatility
Forecasting In
Emerging Markets:
A Comparative
Approach
How Do Labor
Rights Relate to
Involvement in the
Worldwide
Economy?
Human and NonHuman Vital Signs
Monitoring

Human Resources
Management and
Innovation
Performance in
Organizations

Vol. Proceeding of the
International Conference
“Information Society and
Sustainable
Development”
Vol. Proceedings of the
11th International
Conference on Business
Excellence

Vol. The 5th International
Conference on Thermal
Equipment, Renewable
Energy and Rural
Development – TE RERD-2016

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Globalization and its
Socio-Economic
Consequence.
Proceedings
Vol. Proceedings of the
16th International
Conference on
INFORMATICS in
ECONOMY (IE 2017)
Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainabilitz to Global
Economic Growth

153

Denumire conferinţă
European Geosciences
Union General Assembly

BASIQ 2017 - New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption
The International
Conference “Information
Society and Sustainable
Development”
International Conference
"Business Excellence"

The 5th International
Conference on Thermal
Equipment, Renewable
Energy and Rural
Development – TE RERD-2016 „Conferinţa
internaţională de
echipamente termice,
energie regenerabilă şi
dezvoltare rurală TE-RERD 2016, ediţia a V-a”
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

16th International
Scientific Conference on
Globalization and Its
Socio-economic
Consequences
International Conference
on Informatics in
Economy

The 29th International
Business Information
Management Association
Conference

Nr.
crt.

100

101

Autori

ENĂCHESCU
Vladimir-Aurelian

Ideas on conscience
to Pribram and
Drăgănescu

DÂRDĂLĂ Adriana
Elena, OPREA
SIMONA-VASILICA,
BÂRA Adela

Identifying Energy
Consumers
Behaviour by Using
Energy Big Data
Analytics

102

JAKOVA Stela;
ANGHELACHE
Gabriela-Victoria

103

ANGHEL Ion; CIORA
Costin

104

105

106

107

Titlul lucrări

STĂICULESCU
Camelia; DOBREA
Răzvan Cătălin

Impact of Dividend
Tax Rate Change
on Market
Capitalization of
Romanian
Companies Listed
On Stock Market
Impact of green
office buildings on
productivity. A
literature review
Impact of the
Career Counseling
Services on
Employability Case
Study: Bucharest
University of
Economic Studies

DOMINTEANU
Teodora

Importance of
memory in to the
motor activity

GRIGORE Liliana
Nicoleta

Important
managerial skills
required to be
developed
nowadays

MIHAILĂ Alexandru
Robert; NIŞIOIU
Codrin-Florentin

Improving the
quality of adult
education by using
non-formal
methods

Denumire volum
conferinţa
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017
Vol. 10th International
Conference on
Sustainable Energy and
Environmental Protection
‒ Conference
Proceedings
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Vol. Proceedings

Vol. European
Proceedings of Social
and Behavioural Sciences

Vol. Tradition and
Perspectives in Physical
Education and Sport
Domain
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017

154

Denumire conferinţă
"Professionalism in
education"

10th International
Conference on
Sustainable Energy and
Environmental Protection
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

European Real Estate
Society Conference

7th International Edu
World Conference
(Edu World)

The International
Scientific
Communication Session
in the Motility Sciences
Domain Tradition and
Perspectives in Physical
Education and Sport
Domain
Professionalism in
education

Professionalism in
education

Nr.
crt.

Autori

108

ANDRONICEANU
Armenia;
COMĂNESCU
Mihaela;
JIROVEANU DanielConstantin

109

OPREA SimonaVasilica; BÂRA
Adela; DÂRDALĂ
Adriana Elena

110

MAIER Dorin;
VERJEL Ana-Maria;
BERCOVICI Adrian;
MAIER Andreea

111

STUDENY Michael;
BARTELS Andreas;
RAUCH Manfred;
SCHEIBLICH
Mathias; JUST
Vanessa;
BUCHMULLER
Melanie

112

NEAGU A.; SUCIU
Marta Christina;
DASCĂLU Maria
Iuliana

113

POPESCU GH.
Cristina Raluca;
POPESCU Gheorghe;
POPESCU A. V.
Veronica Adriana

Titlul lucrări
Influence on
Disparities across
Regions and their
Impact on
Economic
Development in
Romania
Informatics
Solution for Energy
Efficiency
Improvement and
Consumption
Management
Innovation
Management
System ‒ A
Necessity for
Business
Performance
Innovation
Management,
Environmental
Sustainability, and
Market
Competitiveness:
The Case Study of
Volkswagen's
Corporate Strategy
in the Context of
the 2015 Emissions
Scandal
Intercultural
Dialogue and
Intercultural
sensitivity.
Application
of ISS-15 Scale
International
Migration,
Attempting to
Create a Better
World – A Case
Study on
Romania’s
Situation

Denumire volum
conferinţa
Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainability to Global
Economic Growth
Vol. 10th International
Conference on
Sustainable Energy and
Environmental Protection
‒ Conference
Proceedings
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Vol. Proeedings of
INTED 20017
Conference
Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainabilitz to Global
Economic Growth

155

Denumire conferinţă
International Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainability to Global
Economic Growth
10th International
Conference
on Sustainable Energy
and Environmental
Protection
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

INTED 20017
Conference (International
Technology Education
& Development
Conference), 6-7 March,
2017, Valencia, Spania
The 29th International
Business Information
Management Association
Conference

Nr.
crt.

Autori

114

COARĂ Gheorghe;
ALBU Luminiţa;
FLORESCU
Margareta-Stela;
MOCANU Raluca;
LĂZĂROIU George
Robert

115

TANŢĂU Adrian
Dumitru;
KHORSHIDI
Mohammadreza;
MOJARAD
SADEGHI Ali Asghar

116

AGOSTON SimonaIrina; IGRET Ramona
Ştefania; MARINAŞ
Cristian Virgil

117

STĂNESCU Aurelia

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări
International
Multidisciplinary
Scientific
GeoConference
Surveying Geology
and Mining
Ecology
Management,
SGEM 2017
Conference
Proceedings ISI
International oil
companies
sustainability after
oil price decline
Internship
Programmes –
bridges between
school and
professional life
Interrelatedness
Between Teachers'
Evaluation And
Continuous
Professional
Development In
Romanian Higher
Education

Vol. Book 4 Energy and
Clean Tehnologies
Conference, vol. 17

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

Vol. European
Proceedings of Social
and Behavioural Sciences

Vol. Could technology
support learning
efficiency? Proceedings
of the 13th International
Scientific Conference
"eLearning and Software
for Education"

118

DINA Răzvan;
ONETE Cristian
Bogdan; DOBREA
Mihaela

119

DINCĂ Violeta
Mihaela; FLORICEL
Teodora Bianca;
ZOTTU- Z Monica
Eugenia

Japanese women in
the contemporary
society

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

120

BRĂTIANU
Constantin;
BEJINARU Ruxandra

Knowledge
Strategies for
Increasing IC of
Universities

Proceedings of the
9th European Conference
on Intellectual Capital
(ECIC 2017)
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

121

CEPTUREANU
Sebastian Ion;
FLORESCU
Margareta

It's really Facebook
an E-learning
instrument?

Knowledge transfer
issues

156

Denumire conferinţă
International
Multidisciplinary
Scientific GeoConference
Surveying Geology and
Mining Ecology
Management

The 11th International
Conference on Business
Excellence

The 11th International
Conference on Business
Excellence

7th International Edu
World Conference (Edu
World)

International Scientific
Conference eLearning
and Software for
Education

The 11th International
Conference on Business
Excellence

9th European Conference
on Intellectual Capital
(ECIC)
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Nr.
crt.

Autori

Titlul lucrări

Denumire volum
conferinţa
Vol. Proceedings of the
16th International
Conference on
INFORMATICS in
ECONOMY (IE 2017)

122

ZAMFIR Gabriel

Learning
framework
paradigm
in E-education

123

NISTOREANU
Bogdan-Gabriel;
VĂTĂMĂNESCU
Elena-Mădălina;
ALEXANDRU
Vlad-Andrei

Leveraging
business
relationships
as SMEs
internationalization
drivers

Vol. BASIQ 2017
Conference Proceedings

124

NEMTANU Florin
Codrut; PAVEL
Mădălina; GASPAR
Dan; MOCANU
Andreea

Logistics
information system
as an independent
business: lis as a
service

Entrepreneurs.
Entrepreneurship:
Challenges and
Opportunities in the 21st
Century

125

DRAGUŞIN Mariana;
SIRBU Mirela
Octavia; GROSU
Raluca Mariana;
IOSIF Alina Elena

Longevity/silver
economy and senior
entrepreneurship:
the case of
Romania
Main research areas
and methods in
social
entrepreneurship

126

HADAD
SHAHRAZAD

127

LUCHIAN CristianEugen; FLORESCU
Margareta-Stela;
LUCHIAN Iulia

128

GAVRIL Roxana
Maria; OLARU
Marieta; INNER SvenJoachim; VERJEL
Ana-Maria

129

PĂUNESCU Carmen
Monica; GĂUCĂ
Oana Codruţa,
DRĂGAN
(GILMEANU) Denisa

130

STAN Sergiu Octavian

131

KIEHNE J; CEAUŞU
Ioana; ARP A-K;
SCHÜLER T.

Vol. BASIQ 2017
Conference Proceedings

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

Management
practices in new
creative industries

Vol. New trends in
sustainable business and
consumption

Managing Contract
Performance for
Sustainable
Business

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Managing
obligations to
society. Case of
best ranked
universities in
social responsibility
Maturity of the risk
management
approach in the
Romanian
entrepreneurial
behavior
Middle
Management's Role
in Strategy
Implementation.
Projects: A
Behavioural
Analysis

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

Entrepreneurs.
Entrepreneurship:
Challenges and
Opportunities in the
21st Century

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

157

Denumire conferinţă
International Conference
on Informatics in
Economy

International Conference
New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

Conference on
Entrepreneurs,
Entrepreneurship Challenges and
Opportunities in the 21st
Century
International Conference
New Trends in
Sustainable Business and
Consumption
The 11th International
Conference on Business
Excellence
New trends in sustainable
business and
consumption
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference
The 11th International
Conference on Business
Excellence

Conference on
Entrepreneurs,
Entrepreneurship Challenges and
Opportunities in the
21st Century
The 11th International
Conference on Business
Excellence

Nr.
crt.

132

133

134

Autori

POPA Adriana
Florina; LAPTEŞ
Ramona

BOLAN Carmen

RADU Cătălina

Titlul lucrări

Milestones in the
accounting
evolution
Mobile
Applications for InStore Shopping:
Which Is the
Attitude of the
Generation Y?
Motivating
Students – How
Great Teachers
Should Be?

135

STANCIU Victoria;
BRAN Florin

New coordinates
for corporate
governance

136

PARASCHIV Dorel
Mihai; POPA Ioan;
BELU MIHAELA;
DIEACONESCU
(ŢARŢAVULEA)
Ramona Iulia

New distribution
strategies:
challenges and
opportunities

137

CRISTEA Silvia Lucia

138

FELICETTI Gianluca;
ŞCHIOPU Andreea
Fortuna

139

ONETE Cristian
Bogdan; PLEŞEA
Doru Alexandru;
ALBĂSTROIU Irina

140

TOMA Maria
Alexandra; BOBE
Magdalena;
PROCOPIE Roxana

Noi abordari
privind comparatia
contractului de
leasing cu alte
contracte
Nudging Tourists in
Protected Areas:
Breakthrough
Strategy for
Developing EcoSustainable Goods
and Services
Opportunities and
Challenges of the
Internet of Things
related to
Consumer
Organic vs
conventional food.
A sustainable
consumption
approach

Denumire volum
conferinţa
Vol. Proceeding of
10th edition of the
International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS 2015)
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Proceedings of
MAC-ETL 2016
Vol. Proceedings of
9th International
Conference Ecological
Performance in a
Competitive Economy,
PEEC 2017. Bucharest,
9-10 March 2017

Vol. BASIQ 2017
Conference Proceedings

Vol. The Proceedings of
the International
Conference on European
Financial Regulation

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption
BASIQ 2017 - New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption

158

Denumire conferinţă
10th edition of the
International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS 2015)
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Multidisciplinary
Academic Conference in
Prague, Education,
Teaching and Learning
International Conference
Ecological Performance
in a Competitive
Economy

International Conference
New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

International Conference
on European Union
Financial Regulation
BASIQ 2017 ‒ New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption

BASIQ 2017 ‒ New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption
International Conference
BASIQ "New Trends in
Sustainable Business and
Consumption",

Nr.
crt.

141

Autori

CHOOMTA Pilasluck

Titlul lucrări
Overview the
Linkage between
Environmental
Regulations And
Trade: Case of
NAFTA

ROMAN
(PARESCURA)
Aurora Polixenia

Particularities of
Relationship
Marketing In
Optometric Practice

143

DUMITRU
DANIELA ELENA

Pedagogical
training and
professional
development in
higher education

144

LĂCĂTUŞ MariaLiana;
STĂICULESCU
Camelia; CACE
Corina

142

145

STAICULESCU
Camelia; CACE
Corina; LĂCĂTUŞ
Maria-Liana

146

POP Cristiana Lucretia

147

POP Cristiana Lucreţia

148

CIORA Costin;
ANGHEL Ion; ROBU
Vasile

149

FLORESCU
Margareta-Stela;
COARĂ Gheorghe;
LUCHIAN CristianEugen; LUCHIAN
Iulia

Pedagogy Issues in
MOOCs.
Challenges in
Assessment in
Online Economics
Courses
Perceptions
regarding the
acquired
competencies after
graduating the
psycho-pedagogical
training program
Physical (in)activity
‒ physical and
psychological
effects
Physical activity an
essential element of
well-being
Productivity of
knowledge
workers. How can
we analize and
measure it?
Projects
management
performance
outcomes

Denumire volum
conferinţa
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017
Vol. Could technology
support learning
efficiency?
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017
Vol. Journal of Obesity
& Weight Loss Therapy
Vol. Tradition and
Perspectives in Physical
Education and Sport
Vol. Proceeding of the
International Conference
Accounting and
MAnagement
Information Systems
Vol. Projects
management
performance outcomes

159

Denumire conferinţă
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Professionalism in
education

eLearning and Software
for Education Conference

"Professionalism in
education"

10th International
Conference on Childhood
Obesity and Nutrition
Tradition and
Perspectives in Physical
Education 2017
International Accounting
and Management
Information Systems

Projects management
performance outcomes

Nr.
crt.

150

151

152

153

Autori

CACE Corina;
LĂCĂTUŞ MariaLiana;
STĂICULESCU
Camelia

DUMITRESCU
Corina-Ionela;
LEUŞTEAN Beatrice;
LIE Ioana-Ruxandra;
DOBRESCUT
Răzvan-Mihai;
VULTURESCU
Viorel
DUMITRESCU
Corina-Ionela;
LEUSTEAN Beatrice;
LIE Ioana-Ruxandra;
DOBRESCUT
Răzvan-Mihai;
VULTURESCU
Viorel
MAMMADZADA
Laman; ABUZARLI
Umid; KARIMOV
Tural

154

FLORESCU Cristina
Loana; CRISTACHE
Elena Silvia;
ROTARU Georgeta
Florica

155

MATEESCU
(BEJINARIU) R. M.;
DINU Vasile;
MAFTEI Mihaela

156

DIMA Mihaela-Alina;
HADAD Shahrazad;
LUCHIAN Iulia

157

ARMEANU Ştefan
Daniel, ENCIU
Adrian, CIOACĂ
Sorin

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări
Quality Assurance
in the Teacher
Training Programs
at University
Teacher Training
Departments. Case
Study: Bucharest
University of
Economic Studies,
Quality of Life in a
University Campus:
Identification of the
Main Determinants
which Can
Influence It

Vol. BASIQ 2017
Conference Proceedings

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Quality of Life in
University
"Politehnica" of
Bucharest Campus:
Students' perception

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Redefining Crisis A Theoretical
Update

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Regional Analysis
of Tourism in
Romania (Center
Region) In Line
With the "Europe
2020 Strategy" The Premise of a
Sustainable Growth
Research on using
FMEA as a risk
assessment method
in order to reduce
risk
Review on the
dimensions of
business-university
alliances
Romanian Capital
Market in a
Globalized World

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption
Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Vol. Globalization
Economic, Social and
Moral Implications

160

Denumire conferinţă
International Conference
New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

BASIQ 2017 - New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption
The 11th International
Conference on Business
Excellence
Globalization Economic,
Social and Moral
Implications

Nr.
crt.

Autori

Titlul lucrări

Denumire volum
conferinţa
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Proceedings of the
16th International
Conference on
INFORMATICS in
ECONOMY (IE 2017)

158

ZEININGER Luise;
IRIMIE Sabina;
MIHAI Mircea

Romanian Smes Trends in
Performances and
Managerial
Priorities

159

DIACONIŢA Vlad;
BOLOGA Răzvan;
LUPU (BOLOGA)
Ana Ramona

Scaling Databases
and ERP Systems
In Cloud

PĂUNESCU Carmen
Monica; BLID Laura

Seniorpreneur as a
career option for
smart active ageing.
A study on
Romania

DRĂMNESCU Aurel
Marin

Social learning
strategies with
impact in the
context of
globalization of
education

IONESCU
(PACHIŢANU)
Andreea

Social Media
Instruments’
Evolution and
Importance for the
Marketing
Communications
Mix - An
International Social
Media Experts
Analysis

Vol. Journal of Emerging
Trends in Marketing and
Management

COJOCARU
CRISTINA

Sole trader under
Romanian
legislation

Vol. Conference
Proceedings Volume I
political Sciences, Law,
Finance, International
Relations

160

161

162

163

164

DRĂMNESCU Aurel
Marin

165

ŢURLEA Carmen;
ŢURLEA Eugeniu;
VASILIU Cristinel;
BUCUR Mihaela

166

VERJEL Ana Maria;
MAFTEI Mihaela;
FORTMÜLLER
Astrid; ILIE Cristinel

Specific Approach
Of Special
Education In
Turkey
Students'
perceptions and
attitudes on the
impact of the
coaching course
Study on factors
affecting the
performance of
SMEs within the
context of a
sustainable business

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017

Vol. European
Proceedings of Social
and Behavioural Sciences
Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

161

Denumire conferinţă
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

International Conference
on Informatics in
Economy

The 11th International
Conference on Business
Excellence

Professionalism in
education

Emerging Trends in
Marketing and
Management
International Conference

SGEM Interantional
Multidisciplinary
Scientific Conference on
Social Sciencesc and Arts
7th International Edu
World Conference
(Edu World)
BASIQ 2017 ‒ New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption
International Conference
BASIQ "New Trends in
Sustainable Business and
Consumption",

Nr.
crt.

167

168

169

170

Autori
CEAUŞU Ioana;
OLARU Marieta;
WEBER G;
BODEMANN Markus

POPESCU GH.
Cristina Raluca;
POPESCU Gheorghe;
POPESCU A. V.
Veronica Adriana

PÎNZARU Florina;
ANGHEL Lucian;
MIHALCEA Alina

FLORESCU Cristina
Ioana; CRISTACHE
Elena Silvia;
ANASTASIU Mihaela
Dana

171

TAMAŞ Anca

172

ONETE Cristian
Bogdan; VLAD
Denisa Elena;
VOINEA SimonaLelia

173

CRISTEA Maria
Adelina; RUSE Ana
Valentina;
CONSTANTINESCU
Victor-George

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări
Study on how
startup assistance
organizations
evaluate new
venture support
program
performance

Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

Sustainability
Leadership, the Key
to a Better World –
A Case Study on
Romania’s
Situation

Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainabilitz to Global
Economic Growth

Sustainable
Management in the
New Economy: Are
Romanian
Companies Ready
for the Digital
Challenge?
The Analysis of the
European Public
Policy Implemented
Within the Higher
Education System
In Line With the
2020 Strategy for
Sustainable Growth
The Application of
the Gravity Model
for The Romanian
Erasmus Students'
Flows
The connection
between “posttruth” social media
and the quality of
products and
services
The Continuous
Improvement of
Services. A
Quantitative Study
in Marketing
Strategies

Proceedings of the
5th International
Conference on
Management, Leadership
and Governance
(ICMLG 2017)
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

162

Denumire conferinţă
BASIQ 2017 ‒ New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption

The 29th International
Business Information
Management Association
Conference

5th International
Conference on
Management, Leadership
and Governance
(ICMLG)

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

BASIQ 2017 - New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Nr.
crt.

Autori

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări

174

DOMINTEANU
Teodora

The creative
capacity in sportstimulation
methods

Vol. Tradition and
Perspectives in Physical
Education and Sport
Domain

175

PROFIROIU
Constantin-Marius;
PROFIROIU Alina
Georgiana; SZABO
Septimiu Rares

The
Decentralisation
Process in Romania

Vol. The Palgrave
Handbook of
Decentralisation in
Europe

176

DRAGOTĂ IngridMihaela; DRAGOŞ
Simona-Laura;
DRAGOTĂ Victor
Cosmin

The determinants
of pension
switching:
empirical evidence
for Romania

POPESCU Doina

The Digital
Economy and
Reinventing
Distribution - Case
Study

177

178

179

180

181

BODISLAV Dumitru
Alexandru; BRAN
Florina;
RĂDULESCU
Carmen Valentina;
CUREA Ştefania Cristina; CĂLIN Ana
Maria
PĂDURARU Daniela;
DIACONU Ionelia;
RĂDULESCU
Valentina Carmen;
GEORGESCU Raluca;
IONESCU Alina
OPRIȘ Violeta
Nicoleta; OPRIŞ
Mădălina-Elena

STĂICULESCU
Camelia; ŞTEFAN
Laura Raluca; ALBU
Nataleia; LIVINȚI
Raluca; TODEA
Steluţa

The Emerging
Markets Wave - the
Beginning of a New
Crisis?

The Evolution of
Globalization - A
Chronological and
Functional Review
The expert system
development
technologies in
cloud
The ideal faculty –
Students’
projections and
expectations
regarding student
life. Case Study of
First-Year Students
from the Bucharest
University of
Economics Studies

Vol. Proceeding of
10th edition of the
International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS 2015)
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainabilitz to Global
Economic Growth
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Mircea cel Bătrân
Naval Academy
Scientific Bulletin
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017

163

Denumire conferinţă
The International
Scientific
Communication Session
in the Motility Sciences
Domain Tradition and
Perspectives in Physical
Education and Sport
Domain
The Palgrave Handbook
on Decentralisation in
Europe
10th edition of the
International Conference
on Accounting and
Management Information
Systems (AMIS 2015)
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

The 29th International
Business Information
Management Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

International Scientific
Conference SEA Conf

Professionalism in
education

Nr.
crt.

Autori

182

POPESCU Gheorghe;
NICA Elvira;
LĂZĂROIU George
Robert

The Impact of
Economic
Globalization on
Successful
Environmental
State Governance

BĂDOIU Cătălina
Mihaela

The impact of
European Funds on
the Labor Market in
Romania

184

BADOIU Cătălina
Mihaela

The Impact of EU's
Structural Funds on
Regional
Development in
Portugal

185

ANDRONICEANU
Armenia;
COMĂNESCU
Mihaela;
DRĂGULESCU Irina
Virginia

183

186

ANDRONICEANU
Armenia

187

NISTOREANU Puiu

188

ARMEANU Ştefan
Daniel; PASCAL
Carmen Emilia

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări

The Impact of
Globalization on
Unemployment in
Europe

The Impact of
Health Resources
on Economic
Development and
Social Wealth
The impact of
legislation on the
Romanian tourism
sector
The Impact of
Political and Social
Events on the
Stability of the EU
Capital Markets

189

ILIE Anca Gabriela;
DUMITRIU Dan

The Impact of the
Refugee Crisis on
the EU Economic
diplomacy –
Between
Intervention and
Escalation

190

GEORGESCU
Bogdan; MOISE
Daniel; DUMITRU
Ionel; FELEA Mihai
Adrian

The importance of
the supply chain in
the marketing
perspective

Vol. Globalization and
Its Socio-economic
Consequences.
Proceedings
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainability to Global
Economic Growth
Vol. Rethinking Social
Actions, Core Values in
Practice
Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption
Vol. The Proceedings of
the International
Conference on European
Financial Regulation
Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainability to Global
Economic Growth
Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption

164

Denumire conferinţă
Globalization and Its
Socio-economic
Consequences

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

International Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainability to Global
Economic Growth
Rethinking Social
Actions, Core Values in
Practice

BASIQ 2017 - New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption
International Conference
on European Union
Financial Regulation
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

BASIQ 2017 - New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption

Nr.
crt.

Autori

191

VLAD Cristina;
IBANDULA Birol;
IONIŢĂ Claudiu;
BREZEANU Petre

192

MATEESCU
(BEJINARIU) R. M.;
MAFTEI Mihaela;
VERJEL Ana Maria,
LANGE S

193

194

195

196

197

198

STĂICULESCU
Camelia; LĂCĂTUŞ
Maria-Liana

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări
The influence of
VAT on prices and
inflation rate.
Romania case
The Interrelation
between Risk
Management and
the Organizational
Context: Influence,
Support and
Barriers
The Lack in Initial
Training – Potential
Source of
Inequality in
Scientific Research.
An Exploratory
Survey

ROMAN
(PARESCURA)
Aurora Polixenia

The Marketing Mix
‒ Particularities in
the Optical And
Optometric Goods
Sector

ILIE Anca Gabriela;
DUMITRIU Dan;
SÂRBU Roxana

The New Era of
Public Diplomacy
Egypt’s Public
Diplomacy Effort –
Challenges and
Opportunities

TLIE Anca Gabriela;
DUMITRIU Dan;
SARBU Roxana

The New Era of
Public Diplomacy:
Egypt's Public
Diplomacy Effort Challenges and
Opportunities

POP Nicolae Al.;
ZOTTU-Z Monica;
OTT Cristina-Maria

The Perception of
the brand among
the Managers of
Services medical
private

POPESCU Gheorghe;
POPESCU GH.
Cristina Raluca;
POPESCU A. V.
Veronica Adriana

The role and the
importance of the
university –
industry
collaboration –
a case study on
Romania’s situation
concerning today’s
educational trends

Vol. International
Finance and Banking
Conference

Vol. IBIMA Conference
proceedings

Vol. European
Proceedings of Social
and Behavioural Sciences

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Education
Excellence and
Innovation Management
through Vision 2020:
From Regional
Development
Sustainabilitz to Global
Economic Growth
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

Vol. INTED2017
Proceedings

165

Denumire conferinţă
International Finance and
Banking Conference

IBIMA International
Business Information
Management Association
Conference

7th International Edu
World Conference
(Edu World)

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

The 29th International
Business Information
Management Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

The 11th annual
International
Technology, Education
and Development
Conference

Nr.
crt.

Autori

199

NOVO-CORTI Isabel;
ACELEANU Mirela
Ionela;
POCIOVĂLIȘTEANU
Diana Mihaela;
ȘERBAN Andrea
Claudia

The role of
education in
supporting the
transition to an
ecological
agriculture

Vol. Proceedings of the
VI International
Conference on Economic
Development and Social
Sustainability

LĂZĂROIU George
Robert; NICA Elvira

The role
of e-learning in
workforce
education

Vol. Proceedings of the
13th International
Scientific Conference
"eLearning and Software
for Education"

201

LĂDARU Raluca;
MARIN Florian

The Synergy
Between Tulcea
County
Development
Model Proposed
by the World Bank
and Consumption
Behavior of
Territorial
Administrative
Units

Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII

202

NICOLESCU
Luminiţa;
ZEINEDDINE
Cornelia

Theory and
Practice: Nation
Branding in the
Middle East

Vol. Shift. Major
Challenges of Todays
Economy

203

CEAUŞU Ioana;
MARQUARDT K.;
IRMER Sven;
GOTESMANN Elisa

204

FLORESCU
Margareta-Stela;
COARĂ Gheorghe;
LUCHIAN CristianEugen; LUCHIAN
Iulia

Trends in assessing
start-up
performance within
business
accelerators
Trends to attract
financial resources
for scientific
research in the
academic
environment
University ‒ A
knowledge
incubator for
developing
entrepreneurial
skills

200

205

206

LEON Ramona-Diana

MIHAILĂ Alexandru
Robert

Denumire volum
conferinţa

Titlul lucrări

Using ICT
resources to
increase thequality
of education - A
statistical approach

Vol. Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

Vol. ECONOMY
& BUSINESS

Entrepreneurs.
Entrepreneurship:
Challenges and
Opportunities
in the 21st Century
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017
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Denumire conferinţă
International Conference
on Economic
Development and Social
Sustainability

International Scientific
Conference "eLearning
and Software for
Education" (eLSE)
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Strategica International
Conference Opportunities
and Risks in the
Contemporany Business
Environment
The 11th International
Conference on Business
Excellence
16th International
Conference „Economy
& Business” (ERD 2017)

Conference on
Entrepreneurs,
Entrepreneurship ‒
Challenges
and Opportunities
in the 21st Century
Professionalism in
education

Nr.
crt.

Autori

Titlul lucrări

207

BADEA Liana

Virtual currency –
A viable alternative
to the classical
currency?

208

COSMA Roxana;
BADEA Georgiana
Carmen; PASCU
Bogdan; IONESCU
Alina; RĂTEZANU
Ionut

Welfare Ideology
Uncovered by
Using Chronology
And Doctrine
Evolution of the
Concept

209

DUMITRU Daniela
Elena

What employers
think about critical
thinking?
Preliminary
research report

210

SEGAL-LIVADA
Tatiana; HADAD
Shahrazad

What it takes to be
an entrepreneur in
Romania

211

TUCLEA ClaudiaElena; TIGU Gabriela;
TALA Mădălina
Lavinia;
IORGULESCU MariaCristina

Work life balance
among Romanian
employees:
an empirical study

Denumire volum
conferinţa
Vol. Proceedings of the
International Scientific
Conference “Information
Society and Sustainable
Development”
Sustainable Economic
Growth, Education
Excellence, and
Innovation Management
through Vision 2020,
VOLS I-VII
Vol. Conferinţa
internaţională de
comunicări ştiinţifice
EdPROF 2017
Professionalism in
education, București,
18-19 mai 2017
Vol. Proceedings of the
11th International
Conference on Business
Excellence
Vol. New Trends in
Sustainable Business and
Consumption
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Denumire conferinţă
The International
Conference “Information
Society and Sustainable
Development”
29th InternationalBusiness-InformationManagement-Association
Conference

Professionalism in
education

International Conference
"Business Excellence"
BASIQ 2017 ‒ New
Trends in Sustainable
Business and
Consumption

Anexa 8
Conferinţe internaţionale organizate în anul 2017
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

Organizator
Facultatea Economie
Agroalimentară și a
Mediului
Facultatea de
Administrarea Afacerilor,
în limbi străine

Perioada de desfăşurare
(zi/lună)
9-10 martie

30-31 martie

Facultatea de Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse
de Valori
Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică
Economică
Economie Teoretica şi
Aplicata

30-31 martie

Economie Teoretica şi
Aplicata
Facultatea de Business şi
Turism
Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică
Economică
Facultatea de Contabilitate
şi Informatică de Gestiune

18-21 mai

Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică
Economică
Facultatea de Marketing

XVI-a ediţie a Conferinţei internaţionale
IE 2017 – Informatics in Economy

18 - 19 mai

A VI-a ediţie a Conferinţei
internaţionale EdPROF –
Professionalism in education
Workshopul International "Economic
History, Growth and Development"
"New Trends in Sustainable Business and
Consumption" – BASIQ 2017
The 11th International Conference on
Applied Statistics – ICAS10

31 mai - 03 iunie
2-3 iunie

7-8 iunie

12th edition of the International
Conference Accounting and Management
Information Systems (AMIS 2017)

8-9 iunie

a X-a ediţie a Conferinţei internaţionale
SECITC 2017 – Information Technology
and Communications Security
The 5th International Conference on
Marketing and Business Development
(MBD 2017)
Ediţia a 6-a a Conferinţei Internaţionale
"Contemporary Approaches and
Challenges of Tourism Sustainability" –
CACTUS 2017
Ediţia a 13-a Conferinţa internaţională,
”Policy and Organizational Change in
Public Institutions”
The 11th International Management
Conference Challenges of Modern
Management (IMC)
International Conference on Economic
Cybernetic Analysis, 12th Edition

15-17 iunie

Facultatea de Business şi
Turism

5-7
octombrie

13

Facultatea de
Administratie si
Management Public
Facultatea de Management

26-27
octombrie

15

Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică
Economică

Conferinţa Internaţională "Ecological
Performance in a Competitive Economy"
– PEEC 2017
The 11th International Conference on
Business Excellence Strategies,
Complexity and Energy in changing times
- ICBE 2017
International Finance and Banking
Conference (XV Edition) FIBA

4-7 mai

12

14

Denumire manifestare

2-4 noiembrie

3-4 noiembrie
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16

17

Facultatea Economie
Agroalimentară și a
Mediului

9-10 noiembrie

Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale

16-17 noiembrie

Facultatea de Relaţii
16-17 noiembrie
Economice Internaţionale
19 Facultatea de Contabilitate
24 noiembrie
şi Informatică de Gestiune
Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării
18

169

International Conference
Competitiveness of Agro-Food and
Environmental Economy - CAFEE
(ediția a 7-a)
6th International Conference: “Synergies
in Communication” Bucharest,
Romania
8th International Conference „Future of
Europe”
7th International Conference Perspectives
of Business Law in the Third Millennium

Anexa 9
Participări la conferinţe internaţionale de prestigiu
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15

Titlul lucrării

Autori

Denumirea conferinţei

Participări decontate din bugetul DMCI
Pamfilie Rodica
BASIQ 2017 International Conference
" New trends in sustainable business
and consumption"
Pleșea Doru
BASIQ 2017 International Conference
" New trends in sustainable business
and consumption"
Tăchiciu Laurențiu
BASIQ 2017 International Conference
" New trends in sustainable business
and consumption"
Olaru Marieta
BASIQ 2017 International Conference
" New trends in sustainable business
and consumption"
Drăgușin Mariana
BASIQ 2017 International Conference
"New trends in sustainable business
and consumption"
Nistoreanu Puiu
BASIQ 2017 International Conference
"New trends in sustainable business
and consumption"
Popescu Delia
BASIQ 2017 International Conference
„New trends in sustainable business
and consumption”
Șchiopu Andreea
BASIQ 2017 International Conference
"New trends in sustainable business
and consumption"
Piroșcă Grigore Ioan
BASIQ 2017 International Conference
"New trends in sustainable business
and consumption"
Badea Liana
BASIQ 2017 International Conference
"New trends in sustainable business
and consumption"
Does Community Service Make Păunescu Carmen
The 8th International Conference on
any Difference in University
Exploring Service Science, IESS 1.7
Rankings?
Accouting for freedom
Ionașcu Mihaela (coautor European Accouting Association
Ion Ionașcu)
Enforcing an enforcement
Albu Cătălin Nicolae
European Accouting Association
system and the clash of cultures
in Romania
The diffusion of Western
Albu Nadia
European Accouting Association
management accouting practices
in transnational economies: a
case for interventionist research
Multivariate Analysis of EU
Shahrazad Hadad
The 8th International Conference on
Convergence in Higher
(coautori Dima Alina
Exploring Service Science, IESS 1.7
Education Services
Mihaela, Vasilache
Simona)
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Nr.
crt.

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Titlul lucrării

Autori

Denumirea conferinţei

The New Era of Public
Diplomacy: Egypt's Public
Diplomacy Effort-Challenges
and Oportunities și European
Economic Diplomacy and the
Refugees'Crisis
Bank Tax in a Financial
Accelerator Model
Migration patterns of
Romanians living in the UK
Keys to Harmonising EU Places
Through Territorial Cohesion. A
Spotlight on Services of General
Interest
Trends to Attractthe Financial
Resourses for the Scientific
Research in the Academic
Environment și Projects
Management Performance
Outcomes
Love and Friendship: a
crossroad for Jane Austen, Whit
Stillman and Allan Bloom
Study on how startup assistance
organizations evaluate new
venture support program
performance
Analiza financiară în evaluarea
întreprinderii

Ilie Anca Gabriela
(coautor Dan Dumitriu)

International Business Information
Management Association (IBIMA)

Curmei-Semenescu
Ileana-Andreea
Roman Monica Mihaela

INFER 2017

Constantin Daniela
Luminiţa

Al 57-lea Congres al European
Regional Science Association (ERSA)

Florescu Margareta Stela

16th International Conference
Education, Research and Development

Stamatescu Ioana

Conferinţa American Canadian
Conference for Social Sciences and
Humanities
International Conference ‒ New Trends
in Sustainable Business and
Consumption, BASIQ 2017

Incidenţa naturii capitalului
asupra analizei performanţelor
financiare

Dinu Eduard

Analiza capitalului intelectualresursă esenţială în economia
creativă

Creţu Raluca

Unele consideraţii privind
metodologia analizei
economico-financiare în
contextul global actual
Particularităţi ale analizei
factorilor de producţie în funcţie
de ciclul economic

Hristea Anca Maria

Ceaușu Ioana

Anghel Ion

Curea Cristina

Popescu Irina Alina

171

22nd EBES Confence Rome

Analiza economico-financiară în
contextul raportării integrate:
paradigme educaţionale şi provocări
profesionale
Analiza economico-financiară în
contextul raportarii integrate:
paradigme educaţionale şi provocări
profesionale
Analiza economico-financiară în
contextul raportării integrate:
paradigme educaţionale şi provocări
profesionale
Analiza economico-financiară în
contextul raportării integrate:
paradigme educaţionale şi provocări
profesionale
Analiza economico-financiară în
contextul raportării integrate:
paradigme educaţionale şi provocări
profesionale
Management and Organization Review
(MOR 2017)

Nr.
crt.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
43

Titlul lucrării

Autori

Denumirea conferinţei

Quality Assurance in the
Teacher Training Programms at
University Teacher Trainig
Departaments. Case Study:
Bucharest University of
Economic Studies
Physical inactivity, Body
composition and Obesity risk
among young adults
Business in Emerging
Economies and Risk Associated
to Law Regulations
Modeling and Mananging Risk
Using Portofolio Optimization
Tehniques for Maritime
Systems
Operational Risk Disclosure in
the Romanian Banking System
Recent Developments in the
Sustainability field-Correlations
Between Energy and Economic
Indicators in the European
Union in 2015
Physical Education Outcomes in
the 21st Century

Cace Corina

BASIQ 2017 International Conference
" New Trends in Sustainable Business
and Consumption"

Pop Cristiana Lucreția

International Conference on Obesity
and Weight Loss

Popescu Nela

13th European Conference on
Management Leadership and
Governance (ECMLG17)
LOGMS 2017

Intergenerational Equity in
Sustainable (de)growth
Scenarios și Revisiting
Historical Reason
Disclosure, Concealment and
Selectivity in Data-Poor
Economies: The Case of
Socialist Statistics
Data Snooping, Market
Efficiency and the Profitability
of Momentum Indicators
The Changing Consumer
Preference in the Eco-System of
the Entrepreneurial Activity

Cojanu Valentin

Online Marketing
Communication Support for
European Funded Projects
Student’s perceptions and
attitudes on the impact of
coaching course

Fulga Cristinca

Mocanu Mihaela
Maassen Maria
Alexandra

Pop Cristiana Lucreția

IAAER-Financial Reporting and
Auditing
23rd EBES Conference

4th Central and East European Lumen
International Scientific Conference on
Education, Sport and Health
EAEPE ‒ Asociaţia Europeană pentru
Economie Politică Evoluţionistă

Tulbure Narcis

Annual Meeting of the American
Anthropological Association

Anghel Dan Gabriel

23rd EBES Conference

Pelău Corina Monica

A 21-a Conferinţa internațională
Anuală despre Antreprenoriat, inovație
și întreprinderi mici și mijlocii
(G-Forum)

Orzan Mihai

IABE 2017

Țurlea Carmen (coautori
Bucur Mihaela, Țurlea
Eugeniu, Vasiliu
Cristinel)
Popa Ion

BASIQ 2017

Dobrin Cosmin
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HSBC Distinguished Seminars on
International Finance
HSBC Distinguished Seminars on
International Finance

Nr.
crt.

Titlul lucrării

Autori
Ruxanda Gheorghe

44

45

46

47

48

49

50

51

52
53

54

55

56

57

58

Earnings management detection
and the quality of financial
reporting. A pre-post IFRS
adoption analysis with the
evidence from Romania
Economic discomfort trendwhere do the European Union
countries stand?
A Study on the Impact of
Taxation on the Business
Environmemt in the EU
Theoretical Approach
Regarding Corporate
Entrepreneurs
Desing and Planning of Supply
Chains with Forward and
Reverse Flows in a weighted
Mean-Risk Framework
Models of Corporate
Entrepreneurrship
The Peter Principle and the
limits of our current
understanding of organizational
incompetence
The use of Vegetal WastesSustainable Alternative for
Energy
COP 21 and EU Energy Union:
what future for gass
The (Inter)Nationalization of
Cultural Heritage, Freedom of
Expression <<versus>>
Freedom of Trade
Occupational Stress abd
counterproductive behoviar, as a
result of gender gap in
opportunities, payment and
social recognition
Can promotional banks catalyze
sustainable development?
Evidence from european
countries
The economic efficiency of
investment in fruits storage

Nechita Elena

Is There a Market for Statehood
(or Ought It To Be)? The
(Im)Perfect and the (Un)Free
Competition among
Soverreignties

Iacob Mihaela

Denumirea conferinţei
Ecole Normale Superieure- Cachan
Cass Bussiness School- City University
London
Financial Reporting and Auditing:
Challenges and Opportunities for
Accouting Researchers and Educators

Boitan Iustina Alina

International Business and Information
Management Association (IBIMA)

Tibulca Ioana Laura

International Business and Information
Management Association (IBIMA)

Ceptureanu Sebastian

International Business and Information
Management Association (IBIMA)

Fulga Cristinca

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference SGEM
VIENNA GREEN

Ceptureanu Eduard

International Business and Information
Management Association (IBIMA)
7th International Conference on
Business Sustainability 2017

Ghinea Valentina
Mihaela

Petrescu Irina Elena

30th international Business Information
Management (IBIMA)

Busu Cristian

Energetika XXI

Jora Octavian Dragomir

11th Annual International Conference
on "Global Studies: Business,
Economic, Political, Social and
Cultural Aspects"
International Journal of Arts and
Sciences ‒ IJAS

Potcovaru Ana Maria

Boitan Iustina Alina

International Journal of Arts and
Sciences- IJAS

Ion Raluca Andreea

Sustainable Agriculture and rural
development in terms of the Republic
of Serbia strategic goals realization
within the Danube Region
CUDES 2017: VI. International
Congress on Current Debates in Social
Sciences
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Nr.
crt.
59

60

61

62
63
64
65

Titlul lucrării
Analysis of Romanian winw
mwrket potential

72

73
74
75
76
77
78

Dârdală Adriana Elena

Data Envelopment Analysis
Conference - DEA2017
15th european Workshop on Efficiency
and Productivity Analysis
44th Economics Conference 2017 - The
Financial System of the future
SEEP 2017

Maftei Mihaela

BASIQ 2017

Săndica Ana Maria

8th European Academic Research
Conference

Oprea Simona Vasilica

CompSysTech 2017

Ciocoiu Carmen Nadia

ENTRENOVA 2017

Profiroiu Constantin

29th Annual Conference and Fair EAIE
29th Annual Conference and Fair EAIE
29th Annual Conference and Fair EAIE
29th Annual Conference and Fair EAIE
29th Annual Conference and Fair EAIE

Bădin Luiza
Dudian Monica

68

71

Boboc Dan

Bădin Luiza

67

70

Denumirea conferinţei

Multidisciplinary Academic
Conference on Management,
Marketing and Economics (MACMME)
The progress viewed from the
Popescu Gabriel
The Common Agricultural Policy of
agricultural revolutions
the European Union the present and the
future
The Analysis of Romanian
Lădaru Georgiana
Sustainable Agriculture and rural
Wine Chain Competitiveness in Raluca
development in terms of the Republic
the perioad 2007-2016
of Serbia strategic goals realization
within the Danube Region
Participări la conferinţe internaţionale de prestigiu din străinătate,
decontate din proiecte şi centre de cercetare
Yaseen Hanaan
21st EBES Conference
Zamfir Andreea
INTED 2017
Olaru Marieta
29th IBIMA
Sandica Ana Maria
EBES

66

69

Autori

Informatics Solution for Energy
Efficiency Improvement and
Consumption Management
Research on Using FMEA as a
Risk Assessment Method in
Order to Reduce Risk Handling
Cost
Predicting Corporate failure in
Romania Using Neural
Networks and logistic
Regression
Informatics Solutions for Smart
trading on Wholesale electricity
Markets Containing RES
Bidders
Eco-innovation and its
determinants a review of the
emerging literature

Popa Ion
Bogdan Anca
Ploae Cătălin
Popescu Cecilia Ioana
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Nr.
crt.

Titlul lucrării

79

An Analysis of the Information
technologies used in the
Accouting department in
Romania. Evidence befor and
after economic Crisis

80

83
84

Practical Issues regarding the
Arm’s length Principle
Mentioned by IAS 24
Corporate Social Responsibility
in Pharmaceutical Industy
Evolution of the integrated
reporting research

85
86

A Profit Maximization Model
for a Company that sells an
arbitrary Number of Products

Denumirea conferinţei

Dumitru Valentin
Florentin

11 Annual Conference on global
studies: business, economic,
political and cultural aspect

Cocargeanu Dana
Mihaela

Feleagă Liliana

Translation Studies and Children
Literature - current Topics
and Future Perspectives
Conferinţa internaţională ‒
The Americas in Canada
IFRS Global Rules and Local USE

Dumitraşcu Mihaela

IFRS Global Rules and Local USE

Dumitru Mădălina

IFRS Global Rules and Local USE

Dârdală Adriana Elena

World Research Summit for Tourism
and Hospitality
Conferinţa internaţională ICNAAM
2017

Grosu Lucia Mihaela

81
82

Autori

Covei Dragoş Pătru

87
Radu Cătălina
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Anexa 10
Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători
Nr.
crt.
1

Organizator

Perioadă de derulare

Denumire manifestare

Decanatele
facultăţilor

27-28 aprilie 2017

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

Facultatea de
Contabilitate şi
Informatică de
Gestiune
Facultatea de
Economie
Agroalimentară și a
Mediului
Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București

30 mai - 09 iunie 2017

Research methods in accountingcurs destinat doctoranzilor

09 - 10 martie 2017

5

Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București

02-03 martie,
10 martie,
10-19 octombrie 2017

6

Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București

15 martie,
18-19 octombrie 2017

7

Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București și
Euromonitor

30 martie 2017

8

Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București

05 aprilie, iulie,
23-24 octombrie 2017

9

Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București și
Bloomberg L.P.
Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București

17 mai 2017

Conferința internațională
Performanța ecologică într-o
economie competitivă –
PEEC 2017
Sesiune de prezentare servicii și
resurse elecronice disponibile în
bibliotecă, tipuri de acces –(sesiune
organizată pentru programul MBA
Româno-German, Modul Cercetare
științifică)
Sesiuni de instruire pentru utilizarea
și accesarea serviciilor de bibliotecă
(pentru studenți program licență) –
10 sesiuni
Sesiuni de instruire pentru utilizarea
și accesarea serviciilor de bibliotecă
(pentru studenți program masterat)
– 5 sesiuni
Workshop Euromonitor Enriching
research sources with market
intelligence solutinons. Case study
of Passport database – trainer Laura
Kugiene
Sesiuni de instruire pentru utilizarea
și accesarea serviciilor de bibliotecă
(pentru studenți program doctorat) –
5 sesiuni
Workshop Discover Bloomberg
Terminal, speaker Cristian Pașa,
Bloomberg Representative

Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București și
Thomson Reuters

8 noiembrie 2017

2

3

4

10

11

27 ianuarie 2017

Octombrie 2017

Sesiuni de prezentare a serviciilor,
resurselor, facilităților și colecțiilor
bibliotecii (10 sesiuni destinate
studenților din anul I)
Sesiune
de
instruire
pentru
utilizarea/accesarea
platformei
Thomson
Reuters
EIKON
Datastream, speaker Chris Livadas,
senior site representative
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Sesiune în limba engleză pentru
studenții străini (program licență)
pentru
prezentarea
colecțiilor,
serviciilor, resurselor, bazelor de
date full-text, bibliometrice și
specializate, condițiilor de acces,
utilizarea
serviciilor
facilități,
electronice
Sesiuni de instruire pentru utilizarea
platformei Bloomberg, speaker
Victoria Pelishatska, Bloomberg
representative

12

Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București și
Facultatea REI

27 noiembrie 2017

13

Biblioteca Academiei
de Studii Economice
din București și
Bloomberg L.P.

12, 19 decembrie 2017

14

CSUD

20-29 ianuarie 2017

Curs "Etica cercetării și redactarea
articolelor științifice"

15

Şcoala Doctorală de
Informatică
Economică
Facultatea de Relaţii
Economice
Internaţionale
Şcoala Doctorală de
Cibernetică şi
Statistică Economică

03 mai 2017

Sesiunea ştiintifică a Şcolii
Doctorale de Informatică
Economică
International Interdisciplinary
Doctoral Conference (IIDC 2017)

16

17

18

Școala Doctorală
Economie I

19

Școala Doctorală
Economie II

20

Școala Doctorală
Economie şi afaceri
internaţionale

29-30 septembrie 2017

9, 16, 23, 30 ianuarie 2017
6, 20, 27 februarie 2017
6, 13, 20, 27 martie 2017
3, 10, 24 aprilie 2017
1, 8, 15, 22, 29 mai 2017
5, 12 iunie 2017
26 octombrie 2017
2, 9, 16, 23 noiembrie 2017
7, 14, 21 decembrie 2017
12, 26 ianuarie 2017
2, 16 februarie 2017
2, 16 martie 2017
6, 13 aprilie 2017
11, 25 mai 2017
15 iunie 2017
13 iulie 2017
26 octombrie 2017
16 noiembrie 2017
14 decembrie 2017
11, 18, 25 ianuarie 2017
1, 8, 15 februarie 2017
28 iunie 2017
31 octombrie 2017
28 noiembrie 2017
19 decembrie 2017

29 seminarii ştiinţifice cu tematică
interdisciplinară

25 ianuarie 2017
29 martie 2017
12 aprilie 2017
17, 19 mai 2017
8 noiembrie 2017
6 decembrie 2017

7 seminarii ştiinţifice cu tematică
interdisciplinară
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15 seminarii ştiinţifice cu tematică
interdisciplinară

10 seminarii ştiinţifice cu tematică
interdisciplinară

21

Școala Doctorală
Finanţe

22

Școala Doctorală
Contabilitate

23

Școala Doctorală
Management

24

Şcoala Doctorală
Administrarea
Afacerilor

25

Şcoala Doctorală
Informatică
Economică
Şcoala Doctorală
Drept

26

31 ianuarie 2017
2, 10, 22 februarie 2017
7, 29 martie 2017
6 aprilie 2017
10, 12, 23, 26 mai 2017
8, 22 noiembrie 2017
13 decembrie 2017
10, 13, 18, 17, 19, 20, 23, 24, 20, 31
ianuarie 2017
2, 14, 26, 28 aprilie 2017
9, 10, 15, 17, 18, 24, 29, 30 mai 2017
1 iunie 2017
21 noiembrie 2017
15 decembrie 2017
16, 19, 23, 24 ianuarie 2017
27 februarie 2017
16 martie 2017
3, 11, 24 aprilie 2017
8, 15, 23 mai 2017
13, 21, 22, 29 noiembrie 2017
7, 12, 15 decembrie 2017
17, 24, 31 martie 2017
28 aprilie 2017
5 mai 2017
1, 2, 16 iunie 2017
27 octombrie 2017
3 noiembrie 2017
3 mai 2017

14 seminarii ştiinţifice cu tematică
interdisciplinară

7 martie 2017
7 decembrie 2017

2 seminar științific cu tematică
interdisciplinară
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25 seminarii ştiinţifice cu tematică
interdisciplinară

19 seminarii ştiinţifice cu tematică
interdisciplinară

10 seminarii ştiinţifice cu tematică
interdisciplinară

1 seminar științific cu tematică
interdisciplinară

Anexa 11
Articole publicate în reviste indexate Web of Science premiate în anul 2017
Nr.
crt.
1.

2.

Autori

Titlu articol

Revistă

SRI

Bogdan Vasile Ileanu

Global, regional, and national
comparative risk assessment of 79
behavioural, environmental and
occupational, and metabolic risks
or clusters of risks, 1990-2015: a
systematic analysis for the Global
Burden of Disease Study 2015
Public Policies to Support the
Development of Renewable
Energy in Romania: A Review

Lancet, Volume: 388 Issue:
10053 Pages: 1659-1724, ISSN:
0140-6736

50.336

Renewable & Sustainable
Energy Reviews, vol. 58,
pp. 87-106, ISSN: 1364-0321

3,127

Analysis of renewable energies in
European Union

Renewable & Sustainable
Energy Reviews, vol. 56,
pp. 156-170, ISSN: 1364-0321

3.127

Portfolio optimization with
disutility-based risk measure

European Journal of
Operational Research (2015),
ISSN: 0377-2217, DOI:
10.1016/j.ejor.2015.11.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.
2015.11. 012
European Journal of
Operational Research (2015),
ISSN: 0377-2217,
DOI:10.1016/j.ejor.2015.11.038
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.
2015.11. 038
Higher Education, 2016, ISSN
0018-1560 (Print), 1573-174X
(Online)

1,861

Applied Geography, vol.77,
pp. 49-63, ISSN: 0143-6228
Scientometrics, Vol.108, nr. 1,
pp. 1-20, ISSN: 0138-9130

1.753

Journal of Engineering
Mechanics, vol.142, nr. 9,
ISSN: 0733-9399
Journal of Vibration and
Acoustics, vol.138, nr. 3, ISSN:
1048-9002
Land Use Policy, vol. 50,
pp. 399-407, ISSN: 0264-8377

1.749

4.

Andreea Zamfir;
Colesca Sofia Elena;
Corboș RăzvanAndrei
Mihaela Păceșilă;
Ştefan Gabriel
Burcea;
Sofia Elena Colesca
Fulga Cristinca

5.

Fulga Cristinca

Portfolio optimization under loss
aversion

6.

Mosora Liviu
Cosmin;
Mosora Mihaela
Hrisanta;
Grosu-Rădulescu
Lucia Mihaela
Alexandru Gavriș

Patterns and Predictors of
Academic Dishonesty in
Romanian University Students

3.

7.
8.

Tudorel Andrei;
Andreea Mirică

9.

Marius Giuclea;
Ovidiu Solomon

10.

Marius Giuclea;
Ovidiu Solomon

11.

Ion Raluca Andreea;
Nica Elvira

Identifying seismic vulnerability
hotspots in Bucharest
Beyond the Impact Factor:
measuring the international
visibility of Romanian social
sciences journals
Statical Linearization of
Hysteretic Systems described by
the ramberg-Osgood Model
Simulation of Wide-Sense
Stationary Random Time-Series
With Specified Spectral densities
Implications of agricultural
bioenergy crop production and
prices in changing the land use
paradigm- The case of Romania
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1,861

1,796

1.752

1.348

1,218

Nr.
crt.
12.

13.

14.

Autori

Titlu articol

Cristina Boboc

Measuring employment
vulnerability in Europe

Daniela Luminiţa
Constantin;
Constantin Mitruț;
Raluca Mariana
Grosu;
Marius Profiroiu;
Alina Elena Iosif
Constanța Nicoleta
Bodea

Municipal real properties and the
challenges of new public
management: a spotlight on
Romania

15.

Elvira Nica

16.

Elvira Nica;
Cristina Manole

17.

Bogdan Iftimie

18.

Carmen Țurlea;
Ionel Jianu
Mirela Ionela
Aceleanu

19.

20.

Mădălina Doroftei

21.

Cocianu Cătălina

22.

Covei Dragoș Pătru

23.

Andreea Maria
Stoian;
Filip Iorgulescu

24.

Băncescu Mioara

25.

Emilia Țitan;
Adrian Oțoiu

26.

Cristina Boboc

Educational recommender
systems and their application in
lifelong learning
Heuristic Methodology for
Estimating the Liquid Biofuel
Potential of a Region
The Impact and Determinants of
Environmental Taxation on
Economic Growth Communities
in Romania
Optimization problem under
change of regime of interest date
The reporting and Sustainable
Business Marketing
Sustainability and
Competitiveness of Romanian
Farms through Organic
Agriculture
Measuring Government
Favouritism Objectively: The
Case of Romanian Public
Construction Sector
Neural Architecture for
Correlated Noise Removal in
Image Processing
Existence of positive entire radial
solutions to a $(k_1,k_2)$Hessian systems with convection
terms
The study of public debt: which
are the distinctions between the
emeriging and advanced
economies in the European Union
Controlling Project Schedule
Progress, Using Control Charts
Does the unemployment
invariance hypothesis hold for
Romania?
Labour migration as a way to
escape from employment
vulnerability? Evidence from the
European Union

180

Revistă

SRI

International Labour Review,
vol. 155, nr. 2, pp. 265-280,
ISSN: 0020-7780
International Review of
Administrative Sciences,
pp. 1-22, ISSN: 0020-8523

1.171

Behaviour & Information
Technology, vol. 35, nr. 4, pp.
290-297, ISSN: 0144-929X
Energies, Vol. 9, nr. 9, ISSN:
1996-1073

0.972

Energies, Vol. 9, nr. 9, ISSN:
1996-1074

0.923

Stochastics and Dynamics, vol.
16. nr. 5, ISSN 0219-4937
Sustainability, vol. 8, nr. 1,
ISSN: 2071-1050
Sustainability, vol. 8, nr. 3,
ISSN: 2071-1050

0,846

European Journal on Criminal
Policy and Research, vol. 22,
nr. 3, pp. 399-413,
ISSN: 0928-1371
Mathematical Problems in
Engineering, ISSN 1024-123X,
eISSN 1563-5147

0.633

Electronic Journal of
Differential Equations,
vol.2016. nr.272, pp. 1-8,
ISSN: 1072-6691
Empirica, Journal of European
Economics, vol. 43, nr. 1,
pp. 167-196, ISSN: 0340-8744

0,516

Cybernetics and Systems, 2016,
vol. 47, nr. 7, pp. 602-615,
ISSN: 0196-9722
Applied Economics Letters,
vol. 23. nr. 12. pp. 884-887,
ISSN: 1350-4851
Applied Economics Letters,
vol. 23, nr. 16, pp. 1149-1152,
ISSN: 1350-4851

0,318

1,004

0.923

0.704
0.704

0,599

0.383

0.283

0.283

Nr.
crt.
27.

28.

29.

30.

Autori
Cosmin Octavian
Cepoi
Ingrid Mihaela
Dragotă;
Narcis Tulbure
Gina Cristina
Dimian;
Bogdan Vasile
Ileanu;
Mirela Ionela
Aceleanu
Radu Ciobanu

Titlu articol

Czech journal of economics
and finance, vol. 66, nr. 2,
pp. 140-160, ISSN: 0015-1920
Prague Economic Papers,
vol. 25, nr. 4, pp. 476-493,
ISSN: 1210-0455
Inzinerine EkonomikaEngineering Economics,
vol. 27, nr. 3, pp. 253-263,
ISSN: 1392-2785

0.218

Does the geographic location
influence takeovers?

Economic ResearchEkonomska Istrazivanja,
vol. 29, nr. 1, pp. 782-798,
ISSN: 1331-677X
E&M Ekonomie a
Management, vol. 19, nr. 2,
pp. 21-36, 2016, ISSN (print)
1212-3609,
ISSN (online) 2336-5604
Journal of Grey System, vol. 28,
nr. 1, pp. 191-201,
ISSN: 0957-3720

0.143

Transformations in
Business&Economics, vol. 15.
nr. 3(39), pp. 220-238,
ISSN 1648-4460
Transformations in
Business&Economics, vol. 15.
nr. 3C (39C), pp. 413-430,
ISSN 1648-4460

0,073

Grosu Raluca;
Dinu Vasile

The migration process of
Romanians to Andalusia, Spain.
Focus on socio-economic
implications

32.

Camelia Delcea;
Ioana-Alexandra
Bradea;
Liviu Adrian Cotfas
Popescu Alina Irina

Analysis of the Healthcare Risks'
Incidence on Patients' Wellbeing
State

Georgeta Vintilă;
Ștefan Cristian
Gherghina

Empirical Study towards the
Drives of Effective Corporate Tax
Rate

34.

SRI

Estimating Probability of
Informed Trading on the
Bucharest Stock Exchange
Determinants of development of
the mutual fund industry. A sociocultural approach
Aging and Economic
Competitiveness in the Core of
„North Euro-Zone”

31.

33.

Revistă

Does regional Openness
Stimulate Vocational Training in
Romania?
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0.18

0.161

0,120

0.096

0.073

Anexa 12
Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu în anul 2017
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

Autori
VĂDUVA Sebastian,
FOTEA Ioan, THOMAS
Andrew Robert, Editors
CERTOMA Chiara, DYER
Mark, POCATILU Lorena,
RIZZI Francesco, Editors,
CONSTANTIN Daniela
Luminiţa, MOGA Liliana
Mihaela, ș.a.
FILIP Florin Gheorghe,
ZAMFIRESCU Constantin
Bala, CIUREA CristianEugen
THEOFILOU Anastasios,
GRIGORE Georgiana,
STANCU Alin și alții
Văduva Sebastian, FOTEA
Ioan, THOMAS Andrew
Robert, MARINAS Cristian
Virgil
ENACHE Antonia Cristiana
THOMAS Andrew Robert,
POP Nicolae Tiberiu
Alexandru, IORGA ANAMARIA, DUCU Cristian,
Editors
DIMA Mihaela-Alina,
VASILACHE Simona
Nicoleta, HADAD
SHAHRAZAD
RUANO DE LA FUENTE
Jose. M, PROFIROIU
Constantin-Marius
WAAS Bernd, HEERMA
VAN VOSS Guus,
DIMITRIU Raluca
PROFIROIU ConstantinMarius, PROFIROIU Alina
Georgiana, SZABO Septimiu
Rareş
STOICA Marian, MIRCEA
Marinela, GHILIC MICU
Bogdan

Editură

Titlu carte
Business Ethics and Leadership from
an Eastern European, Transdisciplinary
Context
Citizen Empowerment and Innovation
in Data-Rich World

Springer International
Publishing AG
(Elveţia)
Springer (Statele Unite)

Computer-Supported
Decision-Making

Springer International
Publishing AG
(Elvetia)

Collaborative

Corporate Social Responsibility in the
Post-Financial Crisis Era. CSR
Conceptualisations and International
Practices in Times of Uncertainty
Development, Growth and Finance of
Organizations from an Eastern
European Context

PALGRAVE
MACMILLAN (Marea
Britanie)

Discursive Practices in Barack
Obama's State of the Union Addresses
ETHICS
AND
NEUROMARKETING. Implications
for Market Research and Business
Practice

Lambert Academic
Publishing (Germania)
Springer International
Publishing AG
(Elveţia)

Exploring Services Science. Lecture
Notes in Business Information
Processing, vol. 279

Springer (Statele Unite)

Palgrave
Handbook
Decentralisation in Europe

Palgrave Macmillan
(Marea Britanie)

on

Springer International
Publishing AG
(Elvetia)

Restatement of Labour Law in Europe
Vol I: The Concept of Employee

HART PUBLISHING
(Marea Britanie)

The
Palgrave
Handbook
Decentralisation in Europe

Palgrave Macmillan
(Marea Britanie)

of

User
Centric
E-Government
Challenges and Opportunities
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Springer International
Publishing AG
(Elveţia)

Anexa 13
Alte cărți publicate în edituri internaţionale în anul 2017
Nr.
crt.
1
2

3
4
5

6
7

8

9

10

Autori

Titlu carte

TANŢĂU Adrian Dumitru, STAIGER
ROBERT
BOBE Magdalena, PROCOPIE Roxana, Toma
Maria Alexandra, ALBĂSTROIU Irina, DINA
Răzvan, DINU Vasile, VASILIU Cristinel,
OLARU Marieta, TĂHICIU L., SÂRBU
Roxana, SĂSEANU Andreea Simona,
STANCIU Silvius, DOBRE Mihaela, FELEA
Mihai Adrian, TOMA Sorin George,
DRAGUŞIN Mariana, ALBĂSTROIU Irina,
ZGURĂ ION-DANIEL, GROSU Raluca
Mariana, ZGURĂ ION-DANIEL, ENACHE
Antonia Cristiana, MARINESCU Mihai,
PLEŞEA Doru Alexandru, ONETE Cristian
Bogdan, PAMFILIE Rodica, H.B. WELSH
Dianne, IOSIF (BALALIA) Alina Elena,
DOBREA Mihaela și alții
DRĂGAN Gabriela și alții

Business Models for Renewable
Energy Initiatives
Business Walking the Tightrope

Editură
IGI GLOBAL (Statele
Unite)
SHAKER VERLAG
(Germania)

Core- periphery patterns across the Emerald Group Publishing
European Union
Ltd. (Marea Britanie)
NAGHI (NOVAC) Laura-Elly, STANCU
Digital Entrepreneurship and
IGI GLOBAL (Statele
Stelian, BODEA Constanta-Nicoleta
Global Innovation
Unite)
BOITAN Iustina Alina
Examining the Role of National
IGI GLOBAL (Statele
Promotional Banks in the European Unite)
Economy: Emerging Research and
Opportunities
HALL Derek, Gavriș Alexandru
Issues and Concepts from Central CABI (Marea Britanie)
and Eastern Europe
IACOB Silvia-Elena
Measuring Sustainable
IGI GLOBAL (Statele
Development and Green
Unite)
Investments in Contemporary
Economies
BAZGA Ion Bogdan, CHELMU Sergiu-Sorin, New Approaches and Tendencies Cambridge Scholars
STĂNILA Georgiana Oana
in Entrepreneurial Management
Publishing (Marea
Britanie)
VOINEA Simona-Lelia, POPESCU Dorin
The Edible Insects – A Highly
SHAKER VERLAG
Vicentiu, NEGREA Teodor Mihai
Nutritious and Sustainable “Novel (Germania)
Food” Source for the European
Market, chapter in “Business
Walking Tightrope”, ed. Marieta
Olaru
MOLLAOGLU Mukadder
Well-being and Quality of Life Intech Publishing (Croaţia
Medical Perspective
(Hrvatska))
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Anexa 14
Cărţi publicate la Editura ASE în anul 2017
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6
7

8

Autor
Istudor Nicolae
Popescu Gabriel
(coordonatori)
Istudor Nicolae
Popescu Gabriel
(coordonatori)
Istudor Nicolae
Popescu Gabriel
(coordonatori)
Roman Daniel
Popescu Mădălina
Ecaterina
Manafi Ioana
Delcea Camelia
Balan Sergiu
Vreja Lucia Ovidia
Negrea Violeta
Herțeliu Claudiu
Smeureanu Ion
(coordonatori)
Enache Calcedonia

11

Smîdu Neluța
Smîdu Dănuț
Glăvan Elena Mariana
Păunescu Mirela
Calu Diana Artemisa
Gușe Gina Raluca
Pecican Anca

12

Oprescu Ana Maria

13

Brezeanu Petre

14
15
16
17

Constantinescu Ștefănel
Ruxandra
Belu Mihaela Gabriela
Voica Ileana
Petrescu Irina Elena

18

Popa Raluca Andreea

19

Tulbure Narcis

20

Nicolae Mariana
Oprescu Maria Ana
(editori)

9
10

Titlu

ISBN

Probleme de politică agrară.
2 ‒ Comasarea terenurilor

978-606-34-0164-0

Probleme de politică agrară.
3 ‒ Asocierea și cooperarea în agricultură

978-606-34-0179-4

Probleme de politică agrară.
4 ‒ Gospodăria țărănească în economia rurală

978-606-34-0201-5

Macroeconomie cantitativă. Teorie și aplicații

978-606-34-0173-2

Homo œconomicus şi competitorii săi.
978-606-34-0143-5
O perspectivă trans-disciplinara asupra antropologiei
economice
Lingvistică aplicată. Strategie a cunoașterii
978-606-34-0167-1
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
978-606-34-0174-9
Economică la semicentenar
Metode cantitative în studiul fenomenelor
economice
Tenis de câmp pentru începători

978-606-34-0136-7
6
978-606-34-0118-3

Contabilitate financiară. Noțiuni teoretice și aplicații 978-606-34-0128-2

Economicas Erasmus Espanol para Estudiantes
Erasmus de Ciencias Economicas
Précis de syntaxe à usage économique

978-606-34-0075-9

Finance. Une approche théeorique des concepts
fondamentales utilisées en finance
Aperçu de la civilization francophone
contemporaine
Practica operațiunilor de export-import
Culegere de grile la disciplina dreptul afacerilor
Competitivitatea sectorului agroalimentar românesc
în contextul integrării în UE
Investițiile străine directe și perspectivele dezvoltării
sustenabile
Antropologia piețelor financiare: teme, abordări,
metode
L'histoire des langues modernes dans l'ASE. Une
perspective centenaire

978-606-34-0140-4

184

978-606-34-0145-9

978-606-34-0103-9
978-606-34-0155-8
978-606-34-0170-1
978-606-34-0184-8
978-606-34-0168-8
978-606-34-0185-5
978-606-34-0131-2

Nr.
crt.
21

Autor

Titlu

978-606-34-0130-5

24

Die Geschichte der modernen Sprachen an der
Akademie für Wirtschaftsstudien in Bukarest: Ein
hundertjähriger Rückblick
Constantin Laura Gabriela Obligațiuni inovative pentru dezvoltare durabilă.
Finanțarea și managementul riscurilor de catastrofe
naturale, climatice și sociale pe piețele financiare
internaționale
Stamatescu Ioana
Romanian Cultural and Civilization in the Current
European Context. Au Introduction for International
Students
Calciu Radadiana
Unternehmer Dossier/Portofoliul întreprinzătorului

25

Calciu Radadiana

978-606-34-0182-4

26

Macoviciuc Vasile
(coordonator)
Ion Raluca Andreea
Zurini Mădălin
Zamfiroiu Alin
Ivan Ion
Zamfiroiu Alin
Cocianu Cătălina Lucia
Uscatu Cristian
Brezeanu Petre

Buchhaltungsworterbuch / Dicționar de contabilitate
German - Român,
Român - German
Filosofie și economie. Sensuri ale utilității
în științele socioumane
Securitate și siguranță alimentară
Calitate și testare software. Studii de caz
Cariera de programator

978-606-34-0154-1

Tehnici de procesare a imaginilor

978-606-34-0166-4

Relations financieres internationales. Concepts clés

978-606-34-0162-6

Comert international. Volumul II.
Politica comercială și perspectiva dezvoltării
economice

978-606-505-775-3
978-606-34-0165-7

Sombart și economiștii români
Contabilitate financiară conform IFRS.
IFRS Financial Accounting

978-606-34-0158-9
978-606-34-0194-7

Business Anglicisms in Romanian online Economic
Press
Managementul general al firmei. Ediția a IV-a

978-606-34-0200-5

Ghid tehnico – economic – Producție legumicolă –
Prognoze 2017-2018
Proiectarea și experimentarea de modele de
dezvoltarea lanțurilor scurte de valorificare a
producției de fructe

978-606-34-0187-9

Condiționarea și ambalarea fructelor în vederea
comercializării
Studiu privind situația sectorului de fructe pe plan
național și comunitar. Analiza lanțului scurt de
valorificare a producției de fructe

978-606-34-0204-3

Indicatori ai eficienței tehnico-economice pentru
agricultura convențională și ecologică

978-606-34-0159-6

22

23

27
28
29
30
31
32

Nicolae Mariana
Constantinescu Lora

ISBN

35

Miron Dumitru
Cojanu Valentin (coord.)
Burnete Sorin
Volintiru Clara
Păiușan Robert
Feleagă Liliana
Feleagă Niculae
Dumitrașcu L. Mihaela
Tălmăcian Elena

36

Popescu I. Doina

37

ICEADR Necula Diana
ICEADR Marin Ancuța (coord)
R. A. Ion
Chitoiu Rodica
Iurchevici Lidia
ICEADR - Rodino
Steliana, Marin Ancuța
ICEADR Marin Ancuța (coord)
Chițoiu Rodica
Iurchevici Lidia
Tudor Valentina
ICEADR Ursu Ana

33
34

38

39
40

41

185

978-606-34-0188-6

978-606-34-0146-6

978-606-34-0181-7

978-606-34-0180-0
978-606-34-0160-2
978-606-34-0161-9

978-606-34-0203-6

978-606-34-0202-9

978-606-34-0198-5

Nr.
crt.
42

43

44
45
46
47

48
49

50

51
52

53
54

55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

65

Autor
Uscatu Cristian
Cocianu Cătălina
Ghilic-Micu Bogdan
Stoica Marian
Mircea Marinela
Uscatu Cristian Răzvan
Cocianu Cătălina Lucia
Mircea Marinela
Pocatilu Lorena
Pamfilie Rodica
Procopie Roxana
Dorel Paraschiv
Rujoiu Octavian
Micu Bogdan Ghilic,
Marinela Mircea, Marian
Stoica
Alberta Gisberto, Ileana
Nişulescu Ashrafzadea
Gabriela Victoria
Anghelache
Carmen Obreja
Cristina Lidia Manea,
Elena Mirela Nichita,
Mihaela Alina Irimescu,
Cristian Rapcencu
Camelia Florentina Stoica
Mariana Drăguşin
Andreea Săseanu
Alina Iosif
Octavian Rujoiu
Andreas Stamate-Ştefan

Ruxandra Irina Popescu
Răzvan Andrei Corboş
Anca Francisca Cruceru
Sebastian Ion Ceptureanu
Eduard Gabriel
Ceptureanu
Vasile Deac (coordonator)
Mioara Băncescu
Adela Bâra Coordonator,
Simona Vasilica Oprea,
Iuliana Botha, Anda
Belciu
Irina Albăstroiu
Alexandru Agapie
Adela Bâra, Iuliana Botha,
Anca Georgiana Fodor,
Ion Lungu, Simona
Vasilica Oprea
Tănase Stamule
Ioana Ceauşu

Titlu

ISBN

Algoritmi și tehnici de programare
(prelungire tiraj)

978-606-505-774-6

Algoritmi și tehnici de programare. Aplicații
(prelungire tiraj)

978-606-505-871-2

Design și estetică în business
(prelungire tiraj)
International Business (prelungire tiraj)
Psihosociologie. Zece teme introductive
(prelungire tiraj)
Algoritmi şi scheme logice cu exemplificare în C

978-606-505-589-6

Contabilitatea în instituţiile publice

978-606-34-150-3

Relaţii monetare internaţionale.
Concepte, interdependenţe tranzacţii

978-606-34-0129-9

Introducere în contabilitate. Aplicaţii. Ediţia a V-a

978-606-34-0196-1

Dreptul societar Note de curs. Ediţia a II-a revăzută
Net working inteligent

978-606-34-0134-3
978-606-34-0178-7

Societate, publicitate, consumator
Real şi imaginar în teoria economică a concurenţei.
O interpretare în tradiţia Şcolii Austriece de
economie
Management urban. Aspecte teoretice şi practice

978-606-34-0197-8
978-606-34-0205-0

Strategii de vânzare
Knowledge and knowledge based management
Change and innovation management in Romanian
Small and Medium Enterprises
Management. Ediţia a III-a
Managementul proiectelor pentru analiza afacerilor
Sisteme informatice inteligente pentru asistarea
deciziilor în medii cu predictabilitate redusă

978-606-34-0190-9
978-606-34-0094-0
978-606-34-0092-6

978-606-505-719-7
978-606-505-893-4
978-606-34-0208-1

978-606-34-0141-1

978-606-34-0163-3
978-606-34-0135-0
978-606-34-0149-7

E-business - Elemente fundamentale
978-606-34-0183-1
Matematik lehrbuch fur okonomen (prelungire tiraj) 978-973-594-854-2
SGBD Oracle Limbaj SQL
978-606-34-0133-6

Management intercultural

186

978-606-34-0119-0

Nr.
crt.
66

Autor

67
68
69
70

Ştefan Gabriel Burcea
coordonator
Dan Boboc coordnator
Georgiana-Raluca Lădaru
Florian Marian Sgârdea
Octavian Dragomir Jora

71

Gabriel Cozgarea

72

Mihaela Mihai

73

77

Ruxandra Cosntantinescu
Ștefănel
Alexandra Maria Maassen
Istudor Nicolae
Popescu Gabriel
(coordonatori)
Dan Costin Nițescu
Iustina Alina Boitan
Ștefan Cristian Gherghina

78

Mihai Șerban

74
75

76

Titlu

ISBN

Ghid de redactare academică

978-606-34-0206-7

Procesarea produselor agricole. Lucrări aplicative
Introducere în cercetări de marketing
Control financiar și expertiză contabilă. Ediția a II-a
Spiritualitate, materialitate şi proprietate. Cultura
mea, cultura ta, cultura noastră, cultura lor
Metodologii orientate pe obiecte utilizate în
proiectarea sistemelor informatice
Metode statistice aplicate în studiul fenomenelor
sociale
Du mot… À la Communication d'affaires

978-606-34-0219-7
978-606-34-0223-4
978-606-34-0217-3
978-606-34-0151-0

Internationales Betriebswirt Schaftliches Banking
Probleme de politică agrară.
5 ‒ Cercetarea agricolă prezent și perspective

978-606-34-0210-4
978-606-34-0229-6

Guvernanţa şi auditul intern în domeniul bancar

978-606-34-0213-5

Guvernanţa corporativă şi valoarea întreprinderii

978-606-34-0186-2

Manual de limba română. Limbaj specializat,
specializat pentru ştiinţe biologiceşi biomedicale:
anatomie

978-606-34-0214-2
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978-606-34-0172-5
978-606-34-0207-4
978-606-34-0171-8

Anexa 15
Cărți publicate în anul 2017 la edituri naționale, altele decât Editura ASE
Nr.
Numele autorului/autorilor
crt.
1 KING Mervyn, DIMA ViorelaValentina, ENACHE Antonia
Cristiana, HURDUZEU Raluca
Elena, ȘERBAN Raluca-Nicoleta
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

17
18

Titlul cărţii

Editura

Sfârşitul alchimiei. Banii, băncile şi
Comunicare.ro
viitorul economiei mondiale”, traducere de
Viorela-Valentina Dima, Antonia
Cristiana Enache, Raluca Elena Hurduzeu,
Raluca Nicoleta Ştefan
VASILE Mihai-Cristian,
„Ne trebuie oameni!“ Elite intelectuale şi Cetatea de Scaun
TULBURE Narcis-Sorin-Marius transformări istorice în România modernă
şi contemporană
DAVID Irina
Americanization and Demystification of Editura Universitară
America. 21st Century Romanian
Perceptions of American Culture
DELCEA CAMELIA, COTFAS Analiza impactului rețelelor sociale online Editura Universitară
Liviu-Adrian, BRADEA
asupra agenților economici
IOANA-ALEXANDRA
CUREA Ştefania - Cristina
Analiza și gestiunea resurselor
Economica
întreprinderii
DUMITRU Graziella Corina,
Contabilitate managerială
Editura Ceccar
SAHLIAN Daniela Nicoleta
COJOCARU CRISTINA,
Contemporary Challenges in the Business Adjuris
LUPULESCU Ana Maria și alții Law
HANŢĂU Cristina, NAE Ionela Detenta în pregătirea echipelor
Discobolul
Cristina, POP Cristiana Lucreţia universitare
DEAC Ileana-Adriana
Dreptul afacerilor. Teste-grilă
Universul Juridic
COJOCARU Cristina
Dreptul afacerilor: practica judiciară
Universul Juridic
pentru uzul studenţilor
DEAC Ileana-Adriana
Dreptul Uniunii Europene. Instituțiile
Universul Juridic
Uniunii Europene. Teste-grilă
ANDREI Tudorel,
Econometrie. Ediția a doua revăzută și
Economica
BOURBONNAIS Regis
adăugită
GEORGESCU Ştefan-Dominic Filosofia dialectico-speculativă.
Editura Academiei Române
Perspective hegeliene si contributii
romanesti
MIONEL Viorel
Geoeconomie. Competiţia globală pentru Editura Universitară
resurse strategice
DUMITRU Graziella Corina,
GHID pentru pregătirea candidaţilor la
Editura Ceccar
POPA Adriana Florina,
examenul de acces la stagiul pentru
ŞTEFĂNESCU Aurelia,
obţinerea calităţii de expert contabil şi de
ANGHEL Ion, ENE Valentine
contabil autorizat, ediţia a VI-a
Charlotte, SAHLIAN Daniela
Nicoleta
DUMITRU Graziella Corina,
GHID pentru pregătirea candidaţilor la
Editura Ceccar
POPA Adriana Florina,
examenul de aptitudini pentru obţinerea
SAHLIAN Daniela Nicoleta
calităţii de expert contabil şi de contabil
autorizat, ediţia a V-a
CUREA Ştefania - Cristina
Impactul capitalului uman asupra creșterii Economică
economice
DUMITRU Graziella Corina,
Măsurarea performanțelor entităților
Editura Ceccar
SAHLIAN Daniela Nicoleta
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Nr.
Numele autorului/autorilor
crt.
19 PRADA ELENA MARIA

20
21
22

23
24
25
26

Titlul cărţii

Migraţia de revenire. Intenţia de întoarcere
a emigranţilor români în contextul crizei
economice
HREBENCIUC Andrei
Originile sistemului monetar european.
Încercări şi erori
NICOLAE Elena-Ecaterina
Relațiile româno-ruse – realități,
perspective
BRAN Florina, MANEA
Resilient Society, capitol The Resilience
Gheorghe, RADULESCU
of Social Ecosystems – between Entropy
Carmen Valentina, BODISLAV and Neg-Entropy
DUMITRU ALEXANDRU,
LĂDARU Georgiana Raluca
MANOLE Alina Magdalena
Spatialitatea în economia europeană
MOTATU Adriana,
Studii de caz. Drept penal, drept civil
CONSTANTINESCU Ileana
LUPULESCU DUMITRU,
Subiectele dreptului civil
LUPULESCU Ana Maria
COTFAS Liviu-Adrian,
Tourism Itinerary Recommender Systems
DELCEA CAMELIA
–In the age of personalization and
crowdsourcing
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Editura
Editura Nouă

Editura Economică
Tritonic
Bioflux

Editura Economică
Editura Milena Press
Universul Juridic
Editura Universitară

Anexa 16
Lucrări ale conferințelor publicate la Editura ASE
Nr.
crt.
1

Proccedings

ISBN/ ISSN

Proceedings of the Fifth International Conference
Competitiveness of Agro-food
and Environmental Economy (CAFEE) 2016
Colecție de studii și cercetări ale studenților Facultății de
Contabilitate și Informatică de Gestiune 2016, România

ISSN 2285-9179
ISSN-L 2285-9179

ISSN 2286-1440
ISSN-L 2286-1440

4

Proceedings of the 10th International Management Conference –
IMC 2016 – Challenges of Modern Management,
November 2nd-4th
The 8th International Conference The Future of Europe

5

The 6th International Conference Synergies in Communication

6

The International Scientific Communication Session
in the Motility Sciences Domain – Tradition and Perspectives in
Physical Education and Sport Domain, 2017
Sesiunea anuală de comunicări științifice a studenților de la
Facultatea de Administrație și Management Public
The 6th International Conference on Tourism CACTUS 2017 Book
of abstracts
7th International Conference Perspectives of Business Law in the
Third Millennium, 2017

2

3

7
8
9
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ISSN 2392-8360
ISSN-L 2286-167X (online)

ISSN 2392-8611
ISSN-L 2392-8611
ISSN 2284-6654
ISSN-L 2284-6654
ISSN 2247-028X
ISSN-L 2247-028X
ISSN: 2285-1097
ISSN-L 2285-1097
ISBN 978-606-34-0212-8
ISSN 2247-6334
ISSN-L 2247-6334

Anexa 17
Reviste științifice ale ASE
Nr.
Revistă
crt.
1 Administrație și Management Public
2 Amfiteatru Economic

Domeniu

3 Buletin de analiză al Centrului de Cercetări
Financiar-Monetare
4 Buletin bibliografic
5 Business Excellence and Management
6 Cactus – Journal of Tourism for Research,
Education, Culture and Soul
7 CCREI Working Paper Series
8 Contabilitate și Informatică de Gestiune/
Accounting and Management Information Systems
9 Database Systems Journal
10 Dialogos
11 Economic Computation and Economic Cybernetics
Studies and Research
12 Economy Informatics
13 European Journal of Interdisciplinary Studies
14 Informatică economică
15 Journal of Social and Economic Statistics
16 Journal of Mobile, Embedded and Distributed
Systems
17 Management and Economics Review
18 Management Research and Practice
19 Marathon – Revista științelor motricității umane
20 Romanian - Russian Journal of Scientific Research
in Economics
21 Romanian Journal of Fiscal Policy
22 Repertoriul tezelor de doctorat
23 Revista de Management Comparat
Internațional/Review of International Comparative
Management
24 Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică
economică
25 Synergy
26 The Romanian Economic Journal
27 The Review of Finance and Banking
28 Theoretical and Empirical Researches in Urban
Management
29 Tribuna Juridică – Juridical Tribune

Periodicitate

Administrație și management public
Administrarea afacerilor, comerț,
științele consumatorului și
managementul calității
Finanțe-bănci

Semestrială
Trimestrială

Biblioteconomie
Management
Turism

Semestrială
Trimestrială
Semestrială

Trimestrială

Trimestrială
Contabilitate și informatică de gestiune Trimestrială
Informatică Economică
Literatură/Lingvistică
Cibernetică, statistică și informatică
economică
Informatică economică, știința și
tehnologia informației
Interdisciplinar
Informatică economică, știința și
tehnologia informației
Statistică
Informatică economică

Trimestrială
Semestrială
Trimestrială

Management
Management
Educație fizică
Economie

Semestrială
Trimestrială
Semestrială
Semestrială

Finanțe-bănci
Biblioteconomie
Management

Semestrială
Anuală
Trimestrială

Cibernetică, statistică și informatică
economică
Comunicare
Economie
Finanțe, bănci
Management urban

Trimestrială

Științe juridice

Semestrială
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Trimestrială
Semestrială
Trimestrială
Semestrială
Semestrială

Semestrială
Trimestrială
Semestrială
Trimestrială

Anexa 18
Participări în cadrul reţelelor/asociaţiilor profesionale și diverselor instituţii
- Facultatea de Administrație și Management Public: 7 evenimente
i. 24 martie 2017, Conferința Metode și instrumente pentru dezvoltarea abordărilor
antreprenoriale în universități. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului
Universitatea Antreprenorială, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
București
ii. 24 mai 2017, Finala națională a celei mai prestigioase competiții europene de
antreprenoriat pentru tineri, JA Compania Anului 2017, la Hotel Novotel - Calea
Victoriei 37B Gala JA Hall of Fame – Investește în educație
iii. 25 mai 2017, Programul ”Smart Cities|Smart Communities”, platformă de
comunicare directă și dezbateri profesionale adresată liderilor din educație,
administrație, sănătate și mediul de afaceri, care sunt interesați și pot contribui în
mod semnificativ la dezvoltarea comunităților în care trăiesc
iv. 23 mai 2017, ”Vrei să fii leaderul de mâine?” sesiune de dezvoltare personală
CCOC, invitat: dl. Andreas Fuhrmann
v. 17 noiembrie 2017, Evenimentul creat de CCOC, sala 3MI din clădirea Moxa,
participare efectivă la forumul din seria celor organizate anul acesta, la au participat
reprezentanți din management, administrație publică și marketing
vi. 6-8 decembrie 2017, FAMP împreună cu HR Club -Speed HR Internship: „Cum a
evoluat în timp rolul de HR și care sunt perspectivele”, sesiune speed dating –
angajatori și studenți
vii. 8 decembrie 2017, Forumul intersectorial în cadrul proiectului CNFIS-FDI-20170421 - Absolvenții Academiei de Studii Economice din București și piața muncii,
Domeniul 8 – Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii.
- Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine: 2 evenimente
i. Participarea la rețeaua Hermes de la Strasbourg
ii. 25-27 octombrie 2017, Organizarea reuniunii catedrelor UNESCO din Balcani
- Facultatea de Business și Turism: 8 evenimente
i. 31 mai-3 iunie 2017, Conferința BASIQ 2017 – Internațional Conference „New
trends in sustainable business and consumption”, ediția a 3-a, Graz, Austria
ii. Întâlnirile Asociației de Ecoturism din România(AER), a ANAT, HoReCa și a
Asociației Degustătorilor Autorizați din România
iii. 16-19 februarie 2017, Târgul de Turism al României, târg internațional, cu
evenimentul din 17 februarie 2017, Istoria vinului și viitorul enoturismului în
România
iv. 27-29 aprilie 2017, Forumul Internațional pentru Turismul Responsabil, București,
Piața muncii în turism: cum creștem specialiști în domeniul ospitalității
v. 21 februarie 2017, în Aula Magna (ASE), întâlnirea cu Paul Donovan (Global
Chief Economist – UBS Wealth Management). Tema dezbaterii: Mediul de afaceri
internațional în 2017: politici, provocări
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5-7 octombrie 2017, Conferința internațională de turism Contemporary
Approaches and Challenges of Tourism Sustainability, Predeal. Revista CACTUS
a omagiat cei 40 de ani de învățământ superior economic de turism (ESAPT 1977)
vii. 16-19 noiembrie 2017, Romexpo, a XXXV-a ediție a Târgului de turism al
României - TTR 2017, ediția de toamnă
viii. 17 noiembrie 2017, Workshopul Educație pentru ospitalitate, Romexpo.
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune: 5 evenimente
i. 11 mai 2017, A16-a ediție a conferinței Evaluarea pentru piata de capital din
România, organizată de ASE și Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din
România (ANEVAR), Aula Magna, ASE
ii. 29 mai 2017, Eveniment ocazionat de semnarea acordului de cooperare dintre
Camera Auditori Financiari din România (CAFR) și The Institute of Chartered
Accountants in England and Wales (ICAEW
iii. 9-10 mai 2017, În cadrul săptămânii internaționale (9-10 mai) a fost organizat în
parteneriat cu Indiana University și mediul practic, evenimentul The role of
accounting information in doing business in Romania (parteneri KPMG, TPA,
Terra Bisco, VTM, Ascentor)
iv. 24-25 aprilie 2017, Participare la conferința ACCA Train the Academics
v. 25 iulie 2017, Participare la evenimentul ACCA Summer Event
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului: 2 evenimente
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată: 4 evenimente
Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori: 34 evenimente
i. 30.01.2017, Seminar BEI cu participarea societății civile, Luxemburg
ii. 10.03.2017, Reuniunea reprezentanților EU-11 la BERD, UK, Londra
iii. 13-17.03.2017, Consultare pe Art. IV din statutul FMI organizat de FMI și BNR,
București
iv. 21-24.04.2017, Reuniunea anuală de primăvară a Grupului BM și FMI (Spring
Meeting), SUA, Washington
v. 01.04.2017, Conferința ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din
România, București
vi. 09.05.2017, EBRD Business Forum, Cipru, Nicosia
vii. 20.05.2017, Conferința Oportunități pentru investiții în Europa, organizată de BEI,
România, Galați
viii. 31.05.2017, Conferința TAXGIP (Tax Administration Exchange Innovative
Practices), organizată de Banca Mondiala, București
ix. 09-11.06.2017, Conferința Short Term Risks and Long Term Challenges, organizat
de FMI, Banca Mondiala și Banca centrală a Armeniei
x. 12-13.06.2017, Conferința Jump to Smart. România orașelor inteligente, au
participat reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și Băncii Mondiale,
București
xi. 17-18.06.2017, 1. Seminarul Finanțarea proiectelor de investiții în Asia,
organizată de Banca de Investiții de Infrastructură a Asiei; 2. Seminarul
Parteneriat pentru promovarea investițiilor în infrastructură din Asia, organizata
de Banca de Investiții de Infrastructură a Asiei; 3. Seminarul Creșterea încrederii
vi.

-

-
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xii.
xiii.
xiv.
xv.

xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.

xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.

xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.

publice în proiectele de infrastructură, organizată de Banca de Investiții de
Infrastructură a Asiei, Coreea de Sud, Jeju
21.06.2017, Conferința privind concluziile sondajului realizat de Grupul BEI
privind investițiile, organizata de Banca Europeană de Investiții și BNR, București
27.06.2017, Forumul New Multilateral Business Opportunities for Romania,
organizată de Banca Internaționala de Investiții, București
29.06.2017, Dezbateri privind trecerea la EURO, organizată de BNR, București;
11-12.07.2017, Conferința Reaccelerarea convergenței în Europa Centrală, Estică
și de Sud-Est – Rolul guvernanței și al instituțiilor, organizată de Fondul Monetar
Internațional și Banca Centrală a Croației, Dubrovnik, Croația
8 iunie 2017, General Meeting of Internațional Network for Economic Research,
Internațional Network for Economic Research, Bordeaux, Franța
23 mai 2017, Forumul Internațional de Asigurări și Reasigurări (FIAR), Poiana
Brașov
23 iunie 2017, Masa rotundă Dezvoltarea unor viitoare colaborări științifice,
București
16 iunie 2017, Evenimentul Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2018 –
prioritățile Parlamentului European, organizator ASE și partenerii săi, București
5 iunie 2017, Conferința Potențialul României, de la capitalul de încredere la
prosperitate, București
27 iunie 2017, Seminar academic Integrity in Higher Education, University
Politehnica of Bucharest (PRECIS 105), București
4-7 iulie 2017, Evenimentul educațional de elită Summer Banking Academy (SBA)
2017, organizatorul conferințelor SBA Institutul Bancar Roman (IBR), București
25 iulie 2017, Evenimentul Cum să devenim genii ale networkingului organizator,
organizator ACCA, vorbitor invitat Paul Renaud, Certified Executive Coach (ICF),
București
28 septembrie 2017, Seminarului de Analiză și Cercetare Economică, organizator:
BNR, București
9 oct. 2017, Forumul profesional GDPR, Protecția și Securitatea datelor,
organizator Institutul National de Control Intern, București
1-15 oct 2017, Summitul FMI și al Băncii Mondiale la Washington, București;
17 oct. 2017, Seminarul Operation Evaluations at EIB Group: accountable for the
past – learning for the future, organizat de BEI la Luxemburg, 17.10.2017,
București
6 noiembrie 2017, Conferința Națională de Management al Riscului de Securitate
Cibernetică, organizator Institutul Național de Control Intern, București
16 noiembrie 201, Conferința Formare profesional financiar - azi și mâine,
organizator Institutul de Studii Financiare (ISF), 16 noiembrie 2017, București;
20 noiembrie 2017, Financial Sector Internal Control Conference, organizator
Institutul National de Control Intern, București
23 noiembrie 2017, Evenimentul intitulat Info Day on Policy Instruments under
Horizon 2020, Biblioteca Universității Politehnica din București
23 noiembrie 2017, Parteneriatul Estic, organizat la Bruxelles de BEI, București
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xxxiii.

5 decembrie 2017, Forumul de fiscalitate pentru industria serviciilor financiare,
organizator IBR, București
- Facultatea de Management: 5 evenimente organizate de Societatea Academică de
Management din România
- Facultatea de Marketing: 4 evenimente
- mai 2017, Participarea prof. dr. Ioana Cecilia Popescu în juriul Festivalului
internațional de publicitate EFFIE, ediția 2017
- 22 septembrie 2017, Participarea prof. dr. Ioana Cecilia Popescu la Conferința anuală a
Consiliului Român pentru Publicitate, având ca temă Protecția minorilor în publicitate
- 4 mai 2017, Participarea prof. dr. Ioana Cecilia Popescu, în calitate de invitat, la
evenimentul care a marcat aniversarea a 25 de ani de la semnarea Tratatului dintre
România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și
parteneriatul în Europa, Organizator: Forumul de Cooperare Bilaterală RomânoGerman
- 24-25 octombrie 2017, Participarea prof. dr. Călin Vegheș și a prof. dr. Ioana Cecilia
Popescu la Conferința globală IAA Creativity can change the world
- Facultatea de Relații Economice Internaționale: 7 evenimente
i. 17 martie 2017, Workshop Discipline fundamentale în curricula universitară, ASE
București
ii. 12-13 mai 2017, Workshop Internaționalizarea învățământului economic din
România. Provocări și perspective, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
iii. 23 mai 2017, Workshop privind diseminarea noilor standarde minimale de calitate
pentru programele de masterat, în scopul asigurării continuității,
complementarității și coerenței între programele de licență, masterat și doctorat
pentru programele de studii din domeniile specifice științelor economice,
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Valahia din Târgoviște
iv. 23 mai 2017, Workshop Marile provocări ale mileniului al III-lea. Globalizarea și
terorismul și impactul acestora asupra dezvoltării economice, Facultatea de Științe
Economice din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște
v. Conferința națională Impactul ofertei educaționale asupra angajatorilor și
necesitatea monitorizării inserției absolvenților de învățământ superior în
România, organizată de Academia Română și Ministerul Educației Naționale prin
Proiectul „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de
monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața
muncii”
vi. 08 iunie 2017, Eveniment dedicat lansării raportului Multiculturalism in the context
of the modern globalizing world. The Romanian narrative on pluralism and
diversity, rezultat al proiectului de cercetare implementat de către Biroul din
București al Internațional Fund for Cooperation and Partnership of the Black Sea
and Caspian Sea (BSCSIF) și Middle East Political and Economic Institute
(MEPEI), la Palatul Parlamentului
vii. 8 decembrie 2017, Forumul intersectorial în cadrul proiectului CNFIS-FDI-20170421, Absolvenții Academiei de Studii Economice din București și piața muncii,
Domeniul 8 – Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, organizat în
Aula Magna a ASE
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- Direcția de Relații cu Mediul Economico-Social: 23 evenimente
i. 21 februarie 2017, ITS Events Management, ”Smart Education & Training –
Pregatiti pentru orase inteligente”, București, 21 februarie 2017
ii. 27 februarie 02 martie 2017, Saint Petersburg State University of Economics
(UNECON), Federația Rusă, Conferința internațională, Infrastructure development
of interdisciplinary and internațional education projects, Rusia
iii. 30 martie 2017, Team Romania, Hotel Epoque
iv. 28 martie 2017, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, România
competitivă, Cities of Tomorrow #5, Grand Hotel Marriott
v. 29-30 martie 2017, Congresul EUROLOG, organizat de Asociația Română de
Logistică ARILOG
vi. 26 Aprilie 2017, CIP FORUM 2017, Critical infrastructure protection forum,
Palatul Parlamentului
vii. 11 mai 2017, Federația Rusă, Recepție în onoarea domnului Valery Kuzmin
viii. 25 mai 2017, Raport FIC, ASE
ix. 26 mai 2017, a VI-a reuniune a Consiliului Educație Academica-Mediu de Afaceri,
Universitatea Romano-Americană
x. 31 mai -3 iunie 2017, Conferința BASIQ 2017, Austria
xi. 8 iunie 2017, Masa rotundă Oportunități de afaceri cu mediul francez, Marshall
xii. 15 iunie 2017, România, ai încredere în tine!, BCR, ASE
xiii. 12 octombrie 2017, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene.
Consultare cu principalii actori, miniștri de resort, reprezentanți MAE, Biblioteca
„Carol I”
xiv. 19 octombrie 2017, Educating talented people in partnership universities-business
sector!, Conference Outsourcing
xv. 20 octombrie 2017, Educație: potrivire pentru viață, Aula Magna, ASE
xvi. 23 octombrie 2017, Digital leadership: unde suntem, ce ne propunem, Hotel Mariott
xvii. 24 octombrie 2017, Gala premiilor Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului
București, cu participarea dlui președinte Emil Constantinescu
xviii. 26 octombrie 2017, Second Open Meeting of the Balkan UNESCO Chairs in
Bucharest, cu participarea lui Lucian Romașcanu, ministrul Culturii și Identității
Naționale, „Virgil Madgearu”, ASE
xix. 27 octombrie 2017, Aspen Romania Strategy Group, Clubul Diplomatic
xx. 2 noiembrie 2017, Gala Teach for Romania, Aula Facultății de Drept, Universitatea
București
xxi. 14 noiembrie 2017, Topul invențiilor românești cu potențial în economia reală,
organizat de INACO, Aula Magna, ASE
xxii. 22 noiembrie 2017, Eveniment ENGIE
xxiii. 08 decembrie 2017, Consiliul Educație-Mediul de afaceri, Universitatea
„Politehnica”, București
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Anexa 19
Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social de către facultățile din ASE
- Facultatea de Administrație și Management Public: 15 evenimente
i. 10 mai 2017, Workshop "Academic curricula and syllabi updates from the
perspective of European integration" participanți BRIE - Universitatea "Anghel
Kanchev" Ruse, director: prof. dr. Mimi Kornazheva
ii. 11 mai 2017, Workshop organizat de către FAMP cu ocazia "Săptămânii
internaționale", al cărui invitat special a fost dl. Călin Danilescu, antreprenor,
expert în afaceri europene, care a susținut prezentarea "Europa: Bilanț 2017"
iii. 28 martie 2017, Sesiune de dezvoltare personală a studenților, împreună cu CCOC
și cu dr. psih. Laura R. Ştefan, despre optimizarea relațiilor emoționale
iv. 21-22 martie 2017 Open Day: “Experiențe valoroase în mediul corporate –
Business Process Outsourcing "Accenture"
v. 6 aprilie 2017, Dezbatere „Comunicarea și munca în echipă”, invitată: Iulia
Cornigeanu (Director Executiv) KANTAR TNS Romania
vi. 4 mai 2017, Eveniment FAMP, Dezbatere „Trends in Talent Acqusition”, invitați:
Liviu Grigorescu (Principal Consulting) și Răzvan Radu (Senior Account
Manager) Korn Ferry Hay Group
vii. 7 aprilie 2017, Eveniment organizat de FMP, "Accenture Open day"
viii. 24 mai 2017, Eveniment Ziua FAMP
ix. 25 mai 2017, Dezbatere „Motivare și energizare ("automotivare")”, invitat: Dan
Măgirescu (Service Manager) Companie: Ştefanini
x. Voluntariat FAMP, Studenții FAMP, uniți de spiritul primăverii și al faptelor bune,
s-au reunit într-o acțiune de voluntariat extrem de frumoasă: Clubul cititorilor.
ONG-ul care i-a provocat este „Teach for Romania”, iar beneficiarii sunt copiii
clasei a IV-a a Liceului „Hristo Botev”, situat în apropierea căminelor din Moxa,
de pe Calea Griviței, perioada: semestrul II, an universitar
xi. 26-27 octombrie 2017, Conferința internațională "Policy Organizational Change in
Public Institution”
xii. 28.11.2017, Info day pentru studenții anului III resurse umane, pe tema "Cariera în
HR" invitat: Expert Cristina Postolache, BIG4 HR
xiii. 6-8 decembrie 2017, Speed HR Internship, cu temele Cum a evoluat în timp rolul
de HR și care sunt perspectivele, Sesiune Speed Dating – angajatori și studenți
xiv. 10-11.12.2017, „Zile de cultură” FAMP și studenții anului III RU
xv. 12.12.2017, „ART Safari oportunități de carieră”, invitat: Simona Pintrinjel
- Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine: 20 evenimente
i.
O serie de 12 conferințe despre management consulting, organizate în parteneriat
cu EY Romania și AT Kearney
ii.
Vizite la companiile partenere: Ernst&Young (septembrie 2017), BRD (decembrie
2017), Kaufland (mai 2017), Regina Maria (octombrie 2017), Deutsche Bank
(decembrie 2017)
iii.
3 școli de vară, organizate în colaborare cu parteneri business: Limba germană și
Antreprenoriat, Limba engleză și Antreprenoriat; Change management.
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- Facultatea de Business și Turism: 5 evenimente
i.
Auchan România - ziua porților deschise pentru studenți și cadre didactice
ii.
instruire pentru cadre didactice și prezentări pentru studenți cu Travelport România
iii.
Târgul de Turism al României (16-19 februarie), târg internațional, cu evenimentul
din 17 februarie 2017, Istoria vinului și viitorul enoturismului în România
iv.
Forumul Internațional pentru Turismul Responsabil, București, 27-29 aprilie 2017,
Piața muncii în turism. Cum creștem specialiști în domeniul ospitalității
v.
21 februarie 2017, Aula Magna, ASE, întâlnirea cu Paul Donovan (Global Chief
Economist - UBS Wealth Management). Tema dezbaterii: Mediul de afaceri
internațional în 2017. Politici, provocări
- Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune: 7 evenimente
i.
6 aprilie 2017, Conferința cu tema Analiza capitalului privat romanesc, invitat:
Sorin Pîslaru, redactor-șef Ziarul Financiar
ii.
6 mai 2017, Prima ediție a Concursului de contabilitate pentru elevii din licee cu
profil economic. Au participat elevi din clasele a XI-a și a XII-a de la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu”, Școala Superioară Comercială „N Kretzulescu”,
Colegiul Economic „Costin C Kirițescu” și Colegiul Economic „A.D. Xenopol”
iii.
7 decembrie 2017, organizarea, în parteneriat cu Contexpert, a evenimentului
Contexpert Day, în cadrul căruia au avut loc prezentări și sesiuni de lucru în echipe.
Scopul final al evenimentului a fost acela de a le prezenta studenților modul în care
ar trebui să-și aleagă jobul care să li se potrivească, ce presupune jobul visat sau
cum să evite joburile care le-ar putea plafona cariera.
iv.
2 noiembrie 2017, Conferința cu tema Valoarea și evaluarea financiară a
brandurilor, invitat: Mihai Bogdan, Managing Director, Brand Finance Romania
v.
8 decembrie 2017, organizarea, împreună cu Deloitte, UPC și CBC GEO
Consulting SRL, celei de-a doua ediții a Concursului de contabilitate pentru elevii
din licee cu profil economic. La concurs au participat 42 de elevi din clasele
a XII-a de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și Școala Superioară
Comercială „N. Kretzulescu”.
vi.
Programul de masterat Business Services, organizat la facultatea de Contabilitate
și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din
București, în colaborare cu ABSL (The Association of Business Service Leaders
in Romania), a fost desemnat câștigătorul secțiunii Best academic program of the
year în cadrul galei Romanian Outsourcing Awards for Excellence 2017, premiul
fiind decernat de domnul Krzysztof Kmuk, Emerging Markets Development
Manager CIMA CEE.
- Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului: 3 evenimente
i. 25 martie 2017 ECOTECA
ii. 27 martie 2017 Eveniment cu Metro Cash and Carry
iii. 4 mai 2017 Conferința ASEAM
- Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată: 3 evenimente
i. 1 workshop EY: Angajabilitate
ii. 1 workshop Casual Friday, invitat: omul de afaceri Mugur Mihăescu
iii. 1 workshop Casual Friday: „Viitorul României. Securitatea și siguranța –
Organizații internaționale de securitate”, invitat: General Ștefan Dănilă
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- Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori: 18 evenimente
i. noiembrie – decembrie 2017, Loxon Solutions, în parteneriat cu Facultatea de
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) din cadrul ASE București,
au organizat prima ediție a OFSAA for Beginners, o competiției de simulare a
activității unei bănci virtuale
ii. 11 decembrie 2017, Guest Speaker la Programul de masterat „Fiscalitate”, ora
18:00, sala 3M1, în cadrul cursului „Dubla impunere juridică internațională”, EY
Romania (Gabriel Sincu, Tax Associate Partener și Alexandru Mandru, Senoir Tax
Consultant)
iii. 7-8 decembrie 2017, Guest Speaker prof. Alexandru Minea de la Universite
d'Auvergne, Franța, a susținut o serie de prelegeri în cadrul disciplinei
„Macroeconomie monetară” de la programul de masterat „Cercetări avansate în
finanțe (CEFIN)”
iv. 5 decembrie 2017, Guest Speaker la Masteratul Fiscalitate, ora 18:00, sala 3M5 în cadrul cursului „Impozitarea profiturilor companiilor”, o echipă de specialiști
din cadrul EY România a susținut o prelegere Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS)
v. 15 noiembrie 2017, Guest Speaker la masteratul BANCAS, 19.30-21.00, sala 3M5,
dl Călin Rangu, director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, a
susținut prelegerea cu titlul „Managementul riscurilor operaționale și IT”, în cadrul
disciplinei „Asigurări financiare”
vi. 10 noiembrie 2017, Guest Speaker la masteratul Fiscalitate, ora 18, sala 3M5,
dl Iulian Ardelean, director general adjunct Informații fiscale în ANAF, invitat la
disciplina „Sistem fiscal”
vii. 1 noiembrie 2017, Guest Speaker la masteratul „Managementul sistemelor
bancare”, sala 3M5, ora 18:00, dna Narcisa-Ionela Stănculescu, reprezentant al
KPMG, a susținut o prelegere cu tema „Auditul financiar” în cadrul cursului de
audit bancar
viii. 16 mai 2017, Guest speaker la Programul de masterat Managementul sistemelor
bancare, MsBank, invitat: Cosmin Paunescu, șef serviciu la A.S.F., tema: "Fonduri
alternative de investiții"
ix. 10 mai 2017, Guest speaker la Programul de masterat „Fiscalitate”, invitat: domnul
Claudiu Ioniță, Deputy Manager Tax - BDO TAX, tema: "Implicații internaționale
în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii”
x. 8 mai 2017, Guest speaker la Programul de masterat „Managementul sistemelor
bancare”, MsBank, invitat: Cosmin Paunescu, șef serviciu la A.S.F., tema:
"Fonduri deschise de investiții”
xi. 28 aprilie 2017, Sesiunea Științifică Studențească la FABBV, "ABC-ul Lumii
Financiare"
xii. 28 martie 2017, Seminar „Tranzacționarea instrumentelor financiare și relația
intermediar-client”, Nicu Grigoraș, director Tranzacționare și Front Office, Analist
Investment Banking, Intercapital Invest;
xiii. 22 martie 2017, Seminar „De ce eșuează companiile? Cea mai des întâlnită greșeală
a firmelor românești care au intrat în insolvență”, invitat: Iancu Guda, CFA,
EMBA, Services Director, COFACE Romania, AAFBR President

199

21 martie 2017, Evenimentul "Forensic & Spălare de bani", invitați: Paula Lavric,
Bogdan Martimof, Ana Maria Codescu
xv. 16 martie 2017, Seminar Fluent în Finanțe, organizat în parteneriat cu BVB
xvi. 13 martie 2017, Cea de-a IV-a ediție a Forumului pentru Dezvoltare Durabilă și
Antreprenoriat (FSDE), Finance Day
xvii. 6-9 martie 2017, „Gândirea strategică a carierei de finanțist”, Etapa a 2-a: Ce
asteptari au angajatorii?, invitați: Adela Jansen, director executiv Resurse umane,
BRD - Groupe Société Générale, Nevenca Doca - director executiv Resurse umane,
Banca Transilvania, Liliana Urziceanu - Președintele Comisiei de Resurse umane
ARB, director Resurse umane, Banca Românească, Ileana Botez - Head of
Listing/Fluent in Finance & Corporate Governance projects coordinator Bucharest
Stock Exchange, Dan Rusu - CMT Head of Research Banca Transilvania, Tudor
Mihăilescu - South East Europe operations – Finance Manager Procter & Gamble,
Alexandra Minescu - Tax Senior Consultant Deloitte România, Elena Geageac Tax Director Deloitte România, Gabriel Stanigut - Tax Senior Consultant Deloitte
România, Rodica Ștefu, director Resurse umane, Generali România, Alina
Cernescu, Recruiter – UNIQA Asigurări S.A.
xviii. 10 ianuarie 2017, în cadrul cursului de la disciplina „Instituții de credit” (sala 3M4,
ora 7:30), doamna Alina Zaharia, economist, Banca Naționala a României și
domnul Vladimir Saramet, masterand, MsC in Quantitative Finance, Univ. of
Zurich (fost trezorier Citibank Romania), au susținut o prelegere cu tema "Banca
centrală și sistemul bancar – de la teorie la practică"
- Facultatea de Management: 2 evenimente
i. noiembrie 2017, Lansarea studiului Starea de sănătate a managementului din
România
ii. 2-4 noiembrie 2017, Cea de a XI-a ediție a Conferinței Internaționale de
Management, care, în acest an, a avut tema The role of management in the
economic paradigm of the XXIst century
- Facultatea de Marketing: 12 evenimente
i. 1 februarie 2017, Porți deschise AcademIAA la P&G
ii. Seminarul “How to win a Lion”, organizat de IAA România împreună cu Cannes
Lions
iii. 14 martie 2017, Future of Marketing Research powered by Ipsos
iv. 16 martie 2017, Evenimentul Marketingul patrimoniului cultural, Aula Magna,
ASE
v. 23 martie 2017, Conferința Best of ESOMAR 2017, Market Research in Romania:
A 5th anniversary edition. Market Trends in Romania
vi. 24 martie 2017, Porți deschise AcademIAA la McCann Romania
vii. 12 aprilie 2017, Porți deschise AcademIAA la ProTV
viii. 12 mai 2017, Porți deschise AcademIAA la Publicis Group
ix. 16 iunie 2017 Porți deschise AcademIAA la Telekom
x. 20 octombrie 2017 Porți deschise AcademIAA la Kubis Interactive
xi. 9 aprilie 2017 Crosul ASE „Student Run”, ediția a II-a
xii. 8 decembrie 2017 Porți deschise AcademIAA la BRAT
xiv.
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- Facultatea de Relații Economice Internaționale: 15 evenimente
i. 09.02.2017, SaxoBank și Facultatea REI – Seminarul Introducere în analiza
fundamentală, prezentator: Ștefan Belloiu, analist financiar
ii. 21.02.2017, Center for American Studies – Dezbatere pe tema The Civil Rights
Movement and Leadership for Diversity – invitat: Michael Tierney (fondator și
director al NGO-ului Step by Step, West Virginia, SUA)
iii. 16.03.2017, Center for American Studies și Comisia Fulbright, 2018-2019
Fulbright Student Award Presentation
iv. 29.03.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Facultatea REI, Laborator
academic cu tema Finanțe personale – investiții în acțiuni vs. fonduri de investiții
v. 03.04.2017, Guest speaker: ambasadorul Japoniei în România, E.S. dl. Kisaburo
Ishii, ambasador Gh. Săvuică, președintele Institutul Român de Studii Euroasiatice,
conferința cu tema Economia, cultura și sistemul politic nipone. Relațiile
economice și diplomatice dintre România și Japonia
vi. 06.04.2017, „Dezbatere privind viitorul Uniunii Europene / Debate on the Future
of the European Union”. Invitat: doamna Kerstin Jorna, Director general adjunct
– Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene
vii. 15.04.2017, Guest speaker: ambasadorul Iranului în România,– E.S. dl. Hammid
Moayyer, împreună cu atașatul comercial dl. Mojtaba Ramezani și ambasadorul
Gh. Săvuică,– președintele Institutului Român de Studii Euroasiatice, conferință cu
tema Bright Prospects for Iran – Romania Cooperation
viii. 25.04.2017, Center for American Studies – masă rotundă pe tema A Lecture on
Romani and the Holocaust in Romania, invitat: prof. Michelle Kelso (George
Washington University)
ix. 28.04.2017, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri – masa
rotundă cu tema „Rolul programelor de studii de limbi moderne aplicate pe o piață
globalizată a muncii”. Keynote speaker: dna Liliana Comănescu, reprezentant în
România al Direcției Generale Traduceri din cadrul Comisiei Europene.
x. 08.05.2017, Center for American Studies – masă rotundă pe tema The Importance
of Literature and of an Education in Humanities for Nowadays Students, invitat:
Thomas Cousineau (Washington College)
xi. 08.05.2017, ASEAN Day, Aula Magna, invitați de onoare și speakeri ambasadorii
din Malaezia, Indonezia, Vietnam, Coreea de Sud, Gheorghe Săvuică –
președintele Institutul Român de Studii Euroasiatice
xii. 09.05.2017, Ambasadorul Kuwaitului în România, E.S. dl. Talal Alhajeri și
fondatorul Centrului Cultural European Româno-Arab, dr. Dirar Kutaini,
conferință cu tema The diplomatic relationship between Kuwait and Romania and
the Romanian-Arab Cultural Cooperation
xiii. 11.10. 2017, Delegația ambasadei Indoneziei, împreună cu primarul orașului
Bandung, dl. Ridwan Kamil – How can an architect-turned-Mayor build
Indonesia’s best city ? ”
xiv. 28.10.2017, Dezbatere Global Competitiveness Report 2017, organizatori: Centrul
de Cercetări în Relații Economice Internaționale (CCREI), în colaborare cu ADAF
și cu Centrul de Studii Americane, invitat: Cornelia Rotaru, președinte ADAF
xv. 23.11.2017, Luna culturii japoneze – atelier de confecționat papuși Daruma,
organizator: Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri; invitat:
ES, dl ambasadorul Japoniei, Kisaburo Ishii
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Anexa 20
Consiliul Consultativ al ASE
Nr.
crt.
1

Funcţia

Nume/Prenume
Mugur ISĂRESCU

Guvernator BNR

2

Florin GEORGESCU

Prim-viceguvernator BNR

3
4

Ionuț SIMION
Sergiu MANEA

Country Managing Partner, PwC, prețedinte AMCHAM
CEO BCR

5

Șerban TOADER

Preşedinte KPMG România

6

CEO Oracle România

7

Sorin
MÂNDRUȚESCU
Mariana GHEORGHE

8

Florin POGONARU

Preşedinte Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România

9

Radu TIMIŞ

Preşedinte Cris-Tim

10

Anca VLAD

Preşedinte Catena

11

Radu MERICA

Preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană

12

Lucian ALBU

Director Institutul de Prognoză Economică

13

Gheorghe ZAMAN

Director Institutul de Economie Naţională

14

Ion ANTONESCU

Preşedinte Marshall Turism

15

Andreia STANCIU

Director ACCA Europa Centrală

16

Dan George ŞTEFAN

Director General Autonom Rent-a-Car

17

Cristina ROSU

Manager executiv ”A&S International 2000”

18

Alexandru BALOG

Director tehnic ICI București

19

Cătălin CODREANU

Manager Spitalul de Reumatologie "Dr. Ion Stoia”

20

Mirela NEMŢANU

Corporate Communication & Public Affairs Manager, L’Oreal România

21

Preşedinte CA SIF Banat-Crişana

22

Bogdan Alexandru
DRĂGOI
Daniel TUDORACHE

23

Ion STERIAN

SNTGN Transgaz SA

24

Mihnea
CONSTANTINESCU
Leonardo BADEA

Ambasador cu însărcinări speciale pentru Securitate Energetică,
Ministerul Afacerilor Externe, România
Preşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

25

CEO Petrom

Primar Sectorului 1, București

Ciprian Teodor
Preşedinte Camera Auditorilor Financiari din România
MIHĂILESCU
Sursa: Direcția Relații cu Mediul Economico-Social
26
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Anexa 21
Regulamente şi metodologii aprobate de Consiliul de Administraţie în anul 2017
Nr.
Denumire act normativ intern
crt.
1 Modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2017-2018
2 Modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018
3 Modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2017-2018
4 Modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de
finalizare a studiilor de licenţă şi masterat
5 Modificarea Metodologiei de acordare a salariilor diferenţiate personalului din
Academia de Studii Economice din București
6 Modificarea Metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social
pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2016 - 2017
7 Modificarea Regulamentului intern al Academiei de Studii Economice din București
8 Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele Academiei de Studii
Economice din București, în anul universitar 2017-2018
9 Modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018
10 Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenţilor în cămine pe perioada vacanţei de
vară a anului universitar 2016-2017
11 Modificarea Metodologiei de de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către
cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare
12 Modificarea anexelor 2 şi 3 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul
universitar 2017-2018
13 Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii
Economice din București, în anul universitar 2017-2018
14 Modificarea Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distincţiilor şi
diplomelor Academiei de Studii Economice din București
15 Modificarea Metodologiei de de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către
cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare
16 Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic
din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2017-2018
17 Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor ASE şi a
personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar
2017-2018
18 Aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor
de formare profesională a adulţilor
19 Aprobarea Metodologiei de înscriere la programele de formare profesională a adulţilor
20 Modificarea Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programelor
postuniversitare de perfecţionare
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Nr. HCA
și data aprobării
1/25.01.2017
2/25.01.2017
7/25.01.2017
10/25.01.2017
46/22.02.2017
51/08.03.2017
57/16.03.2017
62/16.03.2017
76/27.03.2017
101/26.04.2017
110/05.05.2017
116/16.05.2017

119/24.05.2017
123/24.05.2017
137/14.06.2017
138/14.06.2017
142/14.06.2017

143/14.06.2017
144/14.06.2017
145/14.06.2017

Nr.
Denumire act normativ intern
crt.
21 Aprobarea Metodologiei privind înscrierea şi admiterea la programele postuniversitare
de formare şi dezvoltare profesională continuă, an universitar 2017-2018
22 Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru centrul ID-IFR
(învăţământ la distanţă – învăţământ cu frecvenţă redusă)
23 Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licenţă pentru românii de pretutindeni, anul
universitar 2017-2018
24 Modificarea anexei 3 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018
25 Modificarea Anexei 3 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2017-2018
26 Modificarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii
Economice din București
27 Modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de
licenţă
28 Modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de
masterat
29 Modificarea Regulamentului privind admiterea şi activitatea didactică în anul pregătitor
pentru învăţarea limbii române
30 Modificarea Metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social
pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2016 - 2017
31 Modificarea Metodologiei de acordare a salariilor diferenţiate personalului din
Academia de Studii Economice din București
32 Aprobarea Regulamentului pentru activitatea didactică la programele de formare
psihopedagogică
33 Aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic
34 Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a
programelor de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II (cu frecvenţă şi
postuniversitar) la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
35 Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2017-2018
36 Modificarea Metodologiei pentru evaluarea periodică a calităţii personalului didactic şi
de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
37 Modificarea Regulamentului privind admiterea şi activitatea didactică în anul pregătitor
pentru învăţarea limbii române
38 Modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2017-2018
39 Aprobarea Metodologiei privind acordarea de facilități de studii pentru sprijinrea
dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
40 Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social
pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2017-2018
41 Modificarea Metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele Academiei de Studii
Economice din București, în anul universitar 2017-2018
42 Modificarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor ASE şi a
personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar
2017-2018
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Nr. HCA
și data aprobării
146/14.06.2017
147/14.06.2017
164/06.07.2017

165/06.07.2017
173/14.07.2017
174/14.07.2017
178/19.07.2017
179/19.07.2017
180/19.07.2017
184/19.07.2017
186/19.07.2017
190/19.07.2017
191/19.07.2017
192/19.07.2017

194/19.07.2017
205/19.07.2017
225/03.08.2017
226/03.08.2017
237/28.08.2017
246/20.09.2017
247/20.09.2017
248/20.09.2017

Nr.
Denumire act normativ intern
crt.
43 Modificarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii
Economice din București
44 Modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de
licenţă
45 Modificarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de
masterat
46 Modificarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din
cadrul Academiei de Studii Economice din București
47 Modificarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii
Economice din București
48 Aprobarea Regulamentului de funcționare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti a
Academiei de Studii Economice din București
49 Modificarea Metodologiei privind înscrierea şi admiterea la programele postuniversitare
de formare şi dezvoltare profesională continuă, an universitar 2017-2018
50 Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ASE (ROF)
51 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Cercetări
Avansate al Academiei de Studii Economice din București
Sursa: Cabinet Rector
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Nr. HCA
și data aprobării
255/20.09.2017
259/20.09.2017
260/20.09.2017
266/20.09.2017
286/26.09.2017
322/25.10.2017
332/25.10.2017
335/25.10.2017
392/05.12.2017

PROGRAM OPERAȚIONAL 2017

ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR ASUMAȚI ÎN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2017
IP 1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educațional şi orientarea către cerinţele pieţei muncii
Nr. crt.
1.
1.1.

Indicatori de
performanță
Numărul studenților
(IP 1.1)
Studenţi înscrişi la
programele de studii

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

În conformitate cu
evoluţia la nivel naţional
şi/sau regional din
învăţământul superior
economic (statistica
oficială a INS)

Studii universitare de licenţă:
15.856 studenţi
Studii universitare de masterat:
5.761 studenţi
Studii universitare de doctorat (an
I, II, III): 525 studenţi si 447
studenți aflați în prelungire
Total: 22.589 studenţi
Încă din prima zi de înscrieri, ASE
a înregistrat un număr record de
candidați înscriși la programele
universitare de licență – peste
3100. Înscrierile s-au finalizat cu
peste 9150 de candidați,
aproximativ 10% din totalul
absolvenților de bacalaureat din
acest an la nivel național. Pentru
locurile la buget la nivelul
universității concurența a fost de
3,42 de candidați/loc.
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Perioada

Promovarea ASE pentru atragerea de candidați la
ianuarie admiterea 2017 (licență, masterat, doctorat) prin
decembrie
organizarea următoarelor activități și evenimente:
2017
Zilele Porților Deschise, Caravana ASE, Târgul
Facultăților, vizite ghidate, schimb de experiență cu
cadrele didactice din licee, întâlniri cu elevii prin
programul Școala Altfel, campanii de informare și de
comunicare outdoor, în mass-media (tv, on-line, presă
scrisă), contact direct cu candidații și aparținătorii lor,
participări la târguri educaționale
Organizarea concursurilor de admitere la studiile
universitare de licenţă, masterat şi doctorat – sesiunea
2017
Creșterea calității activității didactice în vederea sporirii
gradului de satisfacție a studenților și a diminuării
gradului de abandon

Responsabil

Prof. dr. Roxana
Sârbu,
Prof. dr. Florina
Mohanu
decani,
prodecani
responsabili cu
activitatea
didactică.

Nr. crt.
1.2.

Indicatori de
performanță
Ponderea studenţilor care
îşi continuă studiile în
aceeaşi instituţie

Valoare propusă
55% din totalul
absolvenților
programelor de licență

2.

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

Min 50%

3.

Rata de absolvire a
programelor de studii
(IP 1.3)

60%

Valoare realizată

Activități

64,77%
În anul 2017 au promovat la nivelul
întregii universităţi examenul de
finalizare a studiilor universitare de
licenţă 3.759 absolvenţi (promoţie
curentă, an III suplimentar şi
promoţii anterioare). Dintre cei
3.759 absolvenţi ai promoţiei
curente şi ani suplimentari, 2.435
au ales să îşi continue studiile în
ASE.
88%

Promovarea programelor de masterat în rândul
studenților anului III licență pentru continuarea
studiilor în ASE prin organizarea următoarelor
activități și evenimente: campanii de informare și de
comunicare outdoor, în mass-media (tv, on-line, presă
scrisă), contact direct cu candidații și aparținătorii lor,
participări la târguri educaționale
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
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

Perioada
ianuarie decembrie
2017

Prof. dr. Roxana
Sârbu,
Prof. dr. Florina
Mohanu
decani,
prodecani
responsabili cu
activitatea
didactică.

noiembrie
2017

Prof. dr. Ion
Smeureanu
decani,
prodecani
responsabili cu
activitatea
didactică.
Prof. dr. Roxana
Sârbu,
decani,
prodecani
responsabili cu
activitatea
didactică, cadre
didactice.

Permanent
76,44% studii universitare licență
Actualizarea informațiilor oferite la curs și seminar
ianuarie 88,49% studii universitare masterat Extinderea programului de consultații de către cadrele decembrie
didactice
2017
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
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Responsabil

Nr. crt.
4.
4.1.

Indicatori de
performanță
Inserția pe piața muncii
(IP 1.4)
Platforma
e-alumni: comunitatea
virtuală a absolvenţilor

Valoare propusă

50% dintre absolvenții
fiecărui an înscriși pe
platformă

Valoare realizată

Perioada

Responsabil

100% din absolvenți înscriși pe
platformă

Actualizarea periodică a conținutului platformei
Întâlniri periodice cu membrii ALUMNI

ianuarie decembrie
2017

Invitarea unor specialişti din cadrul organizaţiilor
partenere, în vederea transmiterii informaţiilor de
actualitate din mediul economico-social, corespunzător
domeniului din care face parte programul
Continuarea desfășurării programelor de masterat
realizate în parteneriat cu mediul de afaceri
Permanenta adaptare a fișelor disciplinelor în urma
consultării cu Consiliul Consultativ
Efectuarea unei anchete prin intermediul COCC, în
rândul absolvenţilor ASE, care să urmărească aspectele
referitoare la statutul acestora pe piaţa muncii, percepţia
privind relevanţa programului absolvit pentru domeniul
în care activează, gradul în care competenţele însuşite în
urma promovării disciplinelor din planul de învăţământ
concordă cu cele solicitate de piaţa forţei de muncă

Începând cu
oct. 2017

decembrie
2017

Prof. dr. Dorel
Paraschiv,
Prof. dr. Roxana
Sârbu
Director COCC
Conf. Dr.
Camelia
Stăiculescu,
decani,
prodecani
mediu de
afaceri, studenți

Organizarea a minim 6 programe de studii de masterat
Invitarea unor cadre didactice și specialişti din
străinătate, în vederea transmiterii informaţiilor de
actualitate pentru domeniul din care face parte
programul
Curs Etică și metodologia cercetării

ianuarie decembrie
2017

Prof. dr. Marius
Profiroiu,
Prof. dr. Mihai
Roman
Prof. dr. Roxana
Sârbu, decani

4.2.

Consolidarea programelor Min. 6
de masterat profesionale
realizate în parteneriat cu
mediul economico-social

8 programe

4.3.

Anchetă la nivelul
absolvenţilor privind
statutul pe piaţa muncii

1

5.

Numărul programelor
de studii cu predare în
limbi străine
Consolidarea programelor Min. 6
de studii de masterat şi
doctorat cu predare în
limbi străine

1

Activități

15 programe
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Prof. dr. Dorel
Paraschiv,
decani,
prodecani
Prof. dr. Dorel
Paraschiv,
Prof. dr. Roxana
Sârbu, decani,
prodecani
mediu de
afaceri, studenți

Nr. crt.

6.

6.1.

Indicatori de
Valoare propusă
performanță
Consolidarea programelor Min. 6
de studii de licență cu
predare în limbi străine

Evaluarea externă a
calității procesului
educațional
Evaluarea externă a
programelor de studii în
vederea ierarhizării
acestora conform
reglementărilor MENCȘ

Prima clasă
din domeniul ştiinţelor
economice

6.2.

Acreditarea/Certificarea
Min. 4
periodică a programelor
de studii de către ARACIS

7.
7.1.

Campus virtual
Integrarea de noi
1 funcţionalitate
funcţionalităţi pe baza
platformelor utilizate de
cadrele didactice din ASE

7.2.

Actualizarea metodologiei Extindere platformă
pentru implementarea
online la toate
sistemului blended
programele de studii
learning

Valoare realizată

Activități

Perioada

10 programe

Organizarea a minim 6 programe de studii de licență
Invitarea unor cadre didactice și specialiști din
străinătate, în vederea transmiterii informațiilor de
actualitate pentru domeniul din care face parte
programul

100%

Menţinerea în prima clasă din domeniul ştiinţelor
economice a tuturor programelor

5

Depunerea, la ARACIS, a documentelor necesare
mai - iunie
acreditării/autorizării programelor de studii, conform
2017
legislaţiei în vigoare şi îndeplinirea standardelor
corespunzătoare
Demararea procedurilor de întocmire a dosarelor pentru
programele de studii universiatre de licență, masterat și
la nivelul universității în vederea certificării periodice
din martie 2018

1 funcționalitate

Actualizare SIMUR pentru editare Registru matricol

ianuarie decembrie
2017

actualizată

Elaborarea materialelor didactice în format digital
Încărcarea materialelor didactice online

ianuarie decembrie
2017
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ianuarie decembrie
2017

Responsabil

Rector,
prorectori,
decani,
prodecani,
directori de
departament
Prof. dr. Roxana
Sârbu, decani,
prodecani,
Biroul
Managementul
calității și
control intern
managerial

Prof. dr. Ion
Smeureanu,
decani,
echipa SIMUR,
Direcția TIC
Prof. dr. Ion
Smeureanu,
decani,
prodecani,
Direcția TIC

Nr. crt.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

Indicatori de
Valoare propusă
performanță
Modernizarea Bibliotecii
Achiziție fond carte,
1 procedură de achiziţie
publicații

Valoare realizată

Activități

7 proceduri de achiziție

Stabilirea necesităţilor de carte şi realizarea
procedurilor de achiziţie

Evaluarea necesarului de locuri în bibliotecă şi
suplimentarea lor

Asigurarea numărului de
locuri în bibliotecă

10% din numărul de
studenți

10% din asigurarea numărului de
locuri în bibliotecă

Completarea şi
dezvoltarea fondului
curent de publicaţii
românesc şi străin,
inclusiv accesul online

Suplimentare cu 5% a
fondului de carte

11,22%
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Perioada
ianuarie decembrie
2017

ianuarie decembrie
2017
Evaluarea fondului curent de publicaţii şi a necesităţilor ianuarie de publicaţii
decembrie
Completarea fondului de publicaţii pe baza solicitărilor 2017
venite din partea facultăților

Responsabil
Prof.dr. Dalina
Dumitrescu,
decani,
prodecani
responsabili cu
cercetarea
ştiinţifică.
Prof. dr. Dalina
Dumitrescu
Prof. dr. Dalina
Dumitrescu,
decani,
prodecani
responsabili cu
cercetarea
ştiinţifică.

IP 2. Consolidarea excelenţei în cercetare ştiinţifică şi inovare
Nr. crt. Indicatori de performanță

Valoare propusă

1.
1.1.

Clasificarea universității
Evaluarea externă periodică, Menţinerea universităţii
conform reglementărilor în pe prima poziţie în
vigoare
domeniul ştiinţelor
economice şi
administrarea afacerilor

2.

Iniţiative de atragere de
fonduri pentru cercetare
Sesiuni de dezbatere şi
consultanţă pentru scrierea
de proiecte la fiecare
competiţie lansată în
programele naţionale de
cercetare

2.1.

Valoare realizată

Activități

• 265 articole publicate în
reviste indexate Web of
Science;
• 211 studii publicate în
volumele conferinţelor
internaţionale indexate
Web of Science şi/sau
organizate de societăţi
profesionale internaţionale;
• 22 de cărţi publicate în
edituri internaţionale;
• 26 de cărţi publicate în
edituri naţionale, altele
decât Editura ASE și 78 de
cărți publicate la Editura
ASE.

În conformitate cu
8 sesiuni de dezbatere,
numărul de lansări de
precum şi consultanţă
proiecte de către
permanentă la cerere
autoritatea naţională
competență în domeniul
cercetării

Perioada

Responsabil

Publicare de articole ISI din zona
galbenă şi roşie, cu factor de impact
sau de articole indexate BDI
Publicare de cărţi în edituri de
prestigiu

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
decani, prodecani, directori de
departamente

Organizarea de sesiuni de dezbatere
pentru depistarea oportunităților de
aplicare pentru proiecte de cercetare
Organizarea de seminarii de pentru
consilierea echipelor de cercetare în
vederea elaborării de proiecte

În funcţie de
calendarul
competiţiilor

Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Director CSUD,
directori şcoli doctorale,
decani,
prodecani responsabili cu
cercetarea ştiinţifică, directori
centre de cercetare.
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Nr. crt. Indicatori de performanță
2.2.

Actualizarea permanentă a
site-urilor ASE şi UMC cu
anunţuri privind competiţiile
de proiecte de cercetare
lansate

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

O actualizare pe an, în
conformitate cu numărul
de lansări de proiecte de
către autoritatea
naţională competentă în
domeniul cercetării

29 de actualizări privind
competiţiile de proiecte şi
peste 50 de anunţuri pentru
diseminarea informaţiilor din
sfera cercetării ştiinţifice.
seminar online permanent la
nivelul DMCI atât în
perioadele premergătoare
depunerii proiectelor, cât şi în
timpul acestora

Organizarea de sesiuni de dezbatere
Organizarea de seminarii de
consultanţă pentru elaborarea de
proiecte
Actualizarea site-urilor ASE, ale
facultăților și departamentelor

Perioada
În funcţie de
calendarul
competiţiilor
lunar

Responsabil
Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Prof. dr. Ion Smeureanu,
Director CSUD,
Director DMCI,
directori şcoli doctorale,
decani, prodecani responsabili
cu cercetarea ştiinţifică,
directori centre de cercetare.

restructurarea profundă
a site-ului DMCI
3.
3.1.

Intensitatea cercetării
ştiinţifice
Serie working paper pentru
activitatea de cercetare
studenţească

1 serie de working paper 4 serii working papers

Publicarea articolelor aferente sesiunii ianuarie – decembrie
ştiinţifice studenţeşti. Publicarea
2017
articolelor din seminariile ştiinţifice
ale școlilor doctorale
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Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Director CSUD,
directori şcoli doctorale,
decani,
prodecani responsabili cu
cercetarea ştiinţifică, directori
centre de cercetare.

Nr. crt. Indicatori de performanță

Valoare propusă

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

3.3.

Conferinţe internaţionale
organizate

Min. 11 (una pe
facultate)

3.4.

Participări la conferințe
internaționale de prestigiu

150

4.

Dezvoltarea competenţelor
de cercetare ale tinerilor
Conferinţe, seminarii,
Min. 11 (una pe
ateliere de lucru dedicate
facultate)
tinerilor cercetători în scopul
partajării şi dezvoltării
cunoaşterii

4.1.

Valoare realizată

Activități

promovare permanentă a
Activităţi de editare şi gestiune a
revistelor pe site-ul ASE,
revistelor şi conferinţelor
precum şi pe site-ul DMCI şi
Promovarea manifestărilor știintifice
al Editurii ASE
pe pagina www.ase.ro, secțiunea știri,
crearea și popularizarea paginii de
promovare permanentă a
Conferințe de pe site-ul instituțional,
manifestărilor ştiinţifice de
promovarea pe pagina media la
prestigiu/de tradiţie
secțiunea Evenimente în imagini
desfăşurate în instituţie pe
Promovarea evenimentului Ziua
site-ul ASE, precum
cercetatorului; Promovare si
şi pe site-ul DMCI
participare la organizarea Gală
11 indexări suplimentare ale Excelenței în ASE, prima ediție
revistelor în anul 2017
19 conferinţe internaţionale, Desfășurarea de activităţi specifice de
dintre care trei sunt cotate ISI organizare a conferinţelor
internaționale

Perioada
ianuarie – decembrie
2017

Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Prof. dr. Marius Profiroiu,
Prof. dr. Florina Mohanu,
decani, prodecani responsabili
cu cercetarea științifică.

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
decani,
prodecani responsabili cu
cercetarea ştiinţifică.
Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Director CSUD,
directori şcoli doctorale,
decani,
prodecani responsabili cu
cercetarea ştiinţifică, directori
centre de cercetare

160 de participări cu lucrări la Promovarea conferinţelor
ianuarie - decembrie
conferinţe internaţionale de
internaţionale de prestigiu prin
2017
prestigiu
finanțarea a min. 150 de participări la
conferințe internaționale

6 evenimente dedicate
tinerilor cercetători în scopul
partajării şi dezvoltării
cunoaşterii şi 132 seminarii
ştiinţifice periodice

Organizarea de conferinţe, seminarii
ştiinţifice la nivelul facultăţilor
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Responsabil

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Director CSUD,
directori şcoli doctorale,
decani,
prodecani responsabili cu
cercetarea ştiinţifică, directori
centre de cercetare.

Nr. crt. Indicatori de performanță

Valoare propusă

4.2

Studenți de la masterat și
doctorat implicați în echipe
mixte de cercetare
interdisciplinară aplicativă

5.

Premierea rezultatelor
cercetării
Premii anuale pentru cele
22
mai bune articole publicate
în reviste/publicații ISI din
străinătate cu impact în
ierarhizarea naţională şi
internaţională a universităţii
Premii de excelenţă pentru 11 licență
cercetarea studenţească
11 masterat

5.1.

5.2.

5.3.

Valoare premii de excelenţă
pentru articole publicate
în reviste ISI în străinătate
cu scor relativ de influenţă
> 0.25

20

Valoare realizată

Activități

Perioada

Responsabil

413

Realizarea de echipe mixte de
ianuarie - decembrie
cercetare aplicativă şi interdisciplinară 2017

Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Director CSUD, directori şcoli
doctorale,
decani,
prodecani responsabili cu
cercetarea ştiinţifică. directori
centre de cercetare.

34

Premierea autorilor pentru
performanţa în cercetare

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dalina Dumitrescu

22 premii, câte două (licenţă
şi masterat) pe fiecare
facultate

Premierea autorilor pentru
performanţa în cercetare

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Prof. dr. Dorel Paraschiv,
prodecani responsabili cu
cercetarea ştiinţifică.
Prof. dr. Dalina Dumitrescu

1000 euro/articol pentru 1000 euro/articol pentru
Activităţi de organizare şi gestionare a Ianuarie – decembrie
articolele ISI din zona publicare în reviste cu
premierii
2017
gri din reviste editate în 0,25<SRI<1
străinătate
1500 euro/articol pentru
1500 euro/articol pentru publicare în reviste cu SRI>1
articolele ISI din zona
galbenă și roșie editate
în străinătate
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Nr. crt. Indicatori de performanță
6.
6.1.

6.2.

6.3.

Managementul inovării
şi cunoștințelor
Sistem de management al
inovării şi cunoştinţelor în
domeniul cercetării
ştiinţifice
Parteneriate încheiate cu
Academia Română,
institutele naţionale de
cercetare şi staţiunile de
cercetări în vederea
participării la proiecte de
cercetare naționale și
internaționale

Actualizarea de proceduri/
regulamente interne
îmbunătăţite/revizuite în
domeniul cercetării

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

Perioada

Responsabil

1 sistem

1 sistem în curs de
implementare

Activităţi de management al inovării perioada mandatului
şi cunoştinţelor în domeniul cercetării
ştiinţifice

Prof. dr. Dalina Dumitrescu

1 parteneriat

4
Academia de Științe Agricole
și Silvice Gheorghe Ionescu
Sisești
Institutul Național de
Cercetări Economice Costin
C. Kirițescu
Institutul de Prognoză
Economică
Institutul de Sociologie al
Academiei Române

Activităţi de cooperare şi colaborare,
acorduri instituţionale cu alte
universităţi pentru crearea de echipe
mixte de cercetare

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dalina Dumitrescu
Prof. dr. Dorel Paraschiv
Directorul CSUD,
directori şcoli doctorale,
directori centre de cercetare.

1 set de
proceduri/regulamente

două proceduri revizuite, două Activităţi de reglementare a cercetării ianuarie - decembrie
proceduri și Regulamentul
ştiinţifice în cadrul ASE
2017
privind organizarea,
funcționarea și finanțarea
cercetării științifice în curs de
revizuire.
Elaborarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a
Institutului de Cercetări
Avansate al ASE Bucureşti

Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
Directorul CSUD,
directori şcoli doctorale.
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Nr. crt. Indicatori de performanță
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

Valoare propusă
1 modul
actualizat/adaptat în
cadrul sistemului
informatic al ASE

Valoare realizată

Activități

Perioada

1 modul modernizat/actualizat Activităţi de management al raportării perioada mandatului
pentru perfecţionarea
rezultatelor cercetării
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
(cercetare.ase.ro)
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Responsabil
Prof. dr. Dalina Dumitrescu

IP 3. Recunoaşterea, valorizarea şi dezvoltarea capitalului uman
Nr. crt.
1.

2.
2.1.

2.2.

Indicatori de
performanță
Gradul de satisfacție a
personalului
universității
Studiu cu privire la
satisfacţia angajaţilor
Academiei de Studii
Economice din București
(atât cadre didactice, cât
și personal
administrativ),
valorificarea și
integrarea rezultatelor
acestuia
Facilități pentru
personalul universității
Parteneriate încheiate
pentru crearea de
facilități din partea
băncilor/unităților
medicale pentru cadrele
didactice, personalul
administrativ și studenți
Protocoale cu
universități din țară,
pentru efectuarea unor
schimburi de locuri de
cazare, la munte și la
mare, pentru angajații
Academiei de Studii
Economice din
București.

Valoare propusă

Valoare realizată

Creşterea ratei de răspuns Creşterea ratei de răspuns
şi a gradului de satisfacţie cu 7,9% față de anul 2016
a angajaţilor ASE cu 5%

Activități

Perioada

Responsabil

Anchetă privind satisfacţia angajaţilor ASE

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Eugeniu Ţurlea,
Prof. dr. Roxana Sârbu,
Director General
Administrativ

1 parteneriat

1: Grădinița și Școala
Încheierea de parteneriate
primară INA SCHOOL
oferă o reducere angajaților
ASE pentru taxele de
școlarizare

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Eugeniu Ţurlea,
Prof. dr. Dorel Paraschiv

Minim 2

2
Sunt active protocoale cu
Universitatea Transilvania
din Brașov și Universitatea
Ovidius din Constanța
pentru punerea la dispoziție
a unor camere în cadrul
căminelor gestionate de
cele două universități

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv

Actualizarea protocoalelor încheiate cu
universități din țară, pentru efectuarea unor
schimburi de locuri de cazare, la munte și la
mare, pentru angajații Academiei de Studii
Economice din București
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IP 4. Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale
Nr. crt. Indicatori de performanță
1.
Internaționalizarea universității
1.1.
Participări la evenimente organizate în
cadrul rețelelor/asociațiilor profesionale
și a diverselor instituții internaționale

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

Perioada

Responsabil

Min. 10 participări

57

Participări la evenimente

ianuarie decembrie 2017

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 2017

Prof. dr, Marius Profiroiu,
decani,
prodecani,
directori de departamente.
Prof. dr. Marius Profiroiu,
decani, prodecani.

1.2.

Afilieri la noi rețele universitare/asociații Min. 2 afilieri
profesionale internaționale

2 afilieri

1.3.

Acorduri de colaborare încheiate cu
universități din străinătate
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.)
Participări la târguri internaționale de
prezentare a ofertei educaționale a
universității noastre
Studenți străini care vin să studieze în
Academia de Studii Economice din
București, atât din ţările UE, cât şi din
alte ţări
Mobilitatea internațională a cadrelor
didactice și de cercetare și a
studenților
Cadre didactice și de cercetare
beneficiare de mobilități internaționale

Min. 10 acorduri

53 acorduri

Min. 5 participări

12 participări

Min. 8 participări

6 participări
(11 persoane)

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

Studenți beneficiari de mobilități
internaționale

ianuarie decembrie 2017
ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Marius Profiroiu,
decani, prodecani.
Prof. dr. Marius Profiroiu,
Prof. dr. Dalina Dumitrescu,
decani, prodecani.

Participări la târguri internaționale de
prezentare a ofertei educaționale a
universității noastre
În conformitate cu
729 studenți (fullAtragerea studenţilor străini la
media națională din
time mobilități, vizite programele de studii
învățământul superior de studii)
economic

ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Marius Profiroiu,
decani,
prodecani.
Prof. dr. Marius Profiroiu,
decani,
prodecani.

În conformitate cu
259 mobilități
media naţională din
învăţământul superior
economic
În conformitate cu
404 mobilități
media naţională din
studențești
învăţământul superior
economic

ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Marius Profiroiu,
decani,
prodecani.

ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Marius Profiroiu,
decani,
prodecani.

Promovarea şi diseminarea
oportunităţilor de mobilităţi
internaţionale pentru cadre didactice şi
de cercetare
Promovarea şi diseminarea
oportunităţilor de mobilităţi
internaţionale pentru studenţi
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ianuarie decembrie 2017

IP 5. Creșterea implicării studenţilor în managementul universităţii și îmbunătățirea condițiilor sociale ale acestora
Valoare
propusă
2 studenți, din
care unul cu
drept de vot

Nr. crt.

Indicatori de performanță

1.1.

Participarea studenților la
procesul managerial al
universității
Studenţi membri în CA
Întâlniri consultative cu studenţii Min. 2
întâlniri/an
Îmbunătăţirea condiţiilor
sociale ale studenţilor
Locuri de voluntariat
Min. 30 locuri

1.2.
2.

Valoare realizată

Activități

2 studenți, din care
unul cu drept de
vot

Rector, Prorectori

ianuarie decembrie 2017

Rector, Prorectori

30 locuri

Oferirea a 30 de locuri unde studenții
ASE pot face efectua activități de
voluntariat în cadrul ASE

ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv

3.1.

Şcoli de Vară

Min. 3 școli de
vară

4

Organizarea şcolilor de vară

3.2.

Evenimente ale studenţilor
susţinute de către ASE

11

83

Susţinerea şi oferirea de suport în
organizarea evenimentelor iniţiate de
către studenţii ASE

5.2.

ianuarie decembrie 2017

Organizarea de întâlniri consultative cu
studenţii

Acţiuni ale studenţilor

5.
5.1.

Responsabil

2

3.

4.

Perioada

Burse

ianuarie decembrie 2017
ianuarie decembrie 2017
ianuarie decembrie 2017
ianuarie decembrie 2017
ianuarie decembrie 2017

Burse acordate din venituri
proprii
Practică şi internship
Locuri de practică şi internship
oferite de ASE

30 burse

39

Oferirea a 30 de burse din venituri
proprii studenților ASE

Min. 1000

2224

Semnarea de parteneriate prin care să se ianuarie asigure cel puțin 1000 de locuri de
decembrie 2017
practică și internship

Parteneriatelor noi încheiate
pentru practică şi internship

Min. 12

65

Semnarea de noi parteneriate pentru
practică şi internship
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ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv,
decani,
prodecani.
Prof. dr. Dorel Paraschiv,
decani, prodecani.

Prof. dr. Dorel Paraschiv

Prof. dr. Dorel Paraschiv, decani,
prodecani responsabili cu relația cu mediul
economic și social,
Director Direcție Relații cu mediul
economico-social
Prof. dr. Dorel Paraschiv, decani,
prodecani responsabili cu relația cu mediul
economic și social,
Director Direcție Relații cu mediul
economico-social

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Valoare
propusă

Valoare realizată

Activități

Perioada

Responsabil

6.

Consiliere şi orientare în
carieră
Număr de specialiști care
participă la consilierea și
orientarea în carieră a
studenților și elevilor
Activităţi de consiliere

Min. 15
specialiști

25

Participarea specialiştilor la procesul de
consiliere şi orientare în carieră

ianuarie decembrie 2017

Director Centrul de consiliere
şi orientare în carieră

Min. 750

3122

Organizarea activităţilor de consiliere

ianuarie decembrie 2017

Director Centrul de consiliere şi orientare
în carieră

6.1.

6.2.

IP 6. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu mediul economico-social
Nr. crt. Indicatori de performanță
1.

Noi afilieri instituţionale

1.1.

Participări la evenimente
organizate în cadrul
reţelelor/asociaţiilor
profesionale şi a diverselor
instituţii
Afilieri la noi reţele/asociaţii
profesionale
Consilii Consultative ale
facultăţilor

1.2.
1.3.

2.
2.1.

2.2.

Valoare propusă

Valoare realizată Activități

Min. 22
evenimente

100

2 afilieri

3 afilieri

Min. 24

Perioada

Responsabil

Participări la evenimente organizate în
cadrul reţelelor/asociaţiilor profesionale
şi a diverselor instituţii

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv,
decanii, prodecani.

ianuarie - decembrie
2017
ianuarie – decembrie
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv

24

Afilieri la noi reţele/asociaţii
profesionale
Actualizarea, respectiv înființarea de
Consilii Consultative la nivelul
facultăţilor

ianuarie - decembrie
2017
Încheierea de noi parteneriate cu mediul ianuarie - decembrie
de afaceri și social, dezvoltate la nivelul 2017
facultăţii

Interacţiunea cu mediul de
afaceri şi social
Parteneriate cu mediul de
afaceri şi social

Min. 22
parteneriate

85

Evenimente organizate cu
mediul de afaceri şi social

Min. 33
evenimente

105

Organizarea unor evenimente care să
contribuie la creșterea angajabilității
studenților
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ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv, decani,
prodecani responsabili cu relația cu
mediul economic și social.

Prof. dr. Dorel Paraschiv, decani,
prodecani responsabili cu relația cu
mediul economic și social, Director
Direcție Relații cu mediul
economico-social.
Prof. dr. Dorel Paraschiv, decani,
prodecani, Director Direcție Relații
cu mediul economico- social.

Nr. crt. Indicatori de performanță

Valoare propusă

Valoare realizată Activități

2.3.

Întâlniri ale Consiliului
Consultativ ASE
Universitate antreprenorială
Surse de finanţare nou atrase

2 întâlniri

2 întâlniri

Min. 2 surse

2

3.2.

Publicaţii realizate pentru
mediul de afaceri

Min. 2

6

3.3.

Iniţiative de afaceri susţinute de Min. 5 inițiative
către ASE în Incubatorul de
afaceri

3.
3.1.

5 inițiative

Perioada

Responsabil

Participări la întâlnirile Consiliului
Consultativ

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv

Identificarea și utilizarea de surse de
finanțare nou atrase:
1. Primăria Sectorului 1 în cadrul
programului „Centenar pentru toți”
2. Proiect realizat de către Facultatea de
Administrație și Management Public
CNFIS-FDI-2017: Proiect realizat de
către Facultatea de Administrarea
Afacerilor cu Predare în Limbi Străine:
Două reuniuni deschise a cadrelor
didactice a catedrelor UNESCO din
Balcani pe tema „Educație pentru
Antreprenoriat, Inovație și
Sustenabilitate în Economia bazată pe
Cunoaștere”
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

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv

decembrie

Prof. dr. Dorel Paraschiv,
Prof. dr. Dalina Dumitrescu

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv

IP 7. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii și îmbunătăţirea capacităţii de finanțare a universității
Nr.
crt.

Indicatori de performanță

1.

Realizarea de noi spaţii de
învăţământ şi cazare
Noi spaţii de învăţământ
realizate sau modernizate

1.1.

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

Perioada

Responsabil

2

2

Darea în funcțiune a Centrului de
perfecționare de la Predeal

ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Ion Smeureanu,
Director General
Administrativ
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Nr.
crt.

Indicatori de performanță

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

Perioada

Responsabil

1.2.

Modernizarea spaţiilor de
cazare studenţeşti

Min. 2

2
Cămin Tei
Reabilitare termică

Executarea de lucrări de modernizare în
căminele studențești pe perioada vacanței
de vară

iunie - septembrie
2017

Prof. dr. Ion Smeureanu,
Prof. dr. Dorel Paraschiv,
Director General
Administrativ,
Serviciul Tehnic- Investiţii

Executarea de lucrări de modernizare la
centrul Covasna

ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Ion Smeureanu,
Prof. dr. Dorel Paraschiv,
Directorul General
Administrativ, Serviciul
Tehnic-Investiții

Efectuarea procedurilor de achiziție publică
hardware
Efectuarea procedurilor de achiziții licențe
software
Dezvoltarea infrastructurii de rețea
Actualizare software pentru pagina
personală a studentului

ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Ion Smeureanu
Directori departamente DICE
și DIG
Direcția TIC

ianuarie decembrie 2017

Prof.dr. Ion Smeureanu

Atragerea de fonduri suplimentare pentru
cercetare

ianuarie decembrie 2017

Prof. dr. Eugeniu Țurlea,
Prof. dr. Dalina Dumitrescu

Încheierea de contracte de sponsorizare si
donații

ianuarie decembrie 2017

Prof. univ. dr. Dorel
Paraschiv,
Prof. dr. Eugeniu Turlea,
decani,
prodecani

1.3

Modernizarea spaţiilor de
cazare pentru odihnă

2.

Îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă
Calculatoare achiziţionate

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Min. 1

Complex Agronomie
Reparații fațadă și
schimbare instalații
sanitare
1
Cămin Timonierului
Înlocuire tâmplărie
PVC și conducte

Medie anuală 200

383

Aplicaţii informatice suport
pentru activitatea didactică şi
administrativă
Ponderea finanţării din
cercetare

1

1

3% din fondurile
proprii

Ponderea finanţării din
sponsorizare şi donaţii

1% din fondurile
proprii

2,81%
*4,17% cu POC și
Orizont 2020
0,62%
*1,78%, incluzând și
fondurile primite
prin Fundația ASE

IP 8. Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității universităţii
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Nr. crt.

Indicatori de performanță

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

Perioada

Responsabil

1.

Comunicare şi PR

1.1.

Buletin de informare

1 buletin pe lună

1 buletin pe lună (în
variantele română și
engleză)

A fost conceput și redactat lunar Buletinul
informativ în limba engleză

permanent

Rector,
Prof. dr. Florina Mohanu

Newsletter lunar al Consorțiului
Universitaria

1 newsletter/lună

A fost concepută, redactată și diseminată
seria de știri despre ASE din Newsletterul
lunar al Consorțiului Universitaria

ianuarie - decembrie
2017

Comunicate de presă

16 comunicate de presă

Elaborarea și diseminarea a 16 comunicate
de presă, preluate de către principalele
agenții de presă, site-uri de educație, tv
media local și național

permanent

Organizarea întâlnirii
Consorțiului Universitaria la
Tulcea

Organizarea întâlnirii
Consorțiului
Universitaria de la Tulcea
și promovarea acțiunilor
legate de eveniment

Serviciul Marketing și Comunicare s-a
ocupat de comunicarea evenimentului în
presă și on-line și a asigurat conceptul și
realizarea tuturor materialelor de presă și
promoționale pentru acest eveniment și
redactarea Comunicatului și materialelor
pentru presă la finalul întrunirii

20-23 aprilie

Revista Presei

Materiale de promovare a
Centrului de Perfecționare
Complex Predeal Ion Gh.
Roșca, siteul www.complexpredeal.ase.ro

S-a realizat și postat pe www.ase.ro zilnic
Revista Presei și s-a monitorizat apariția
tuturor articolelor pe teme de educație
privind ASE și alte știri din mediul
educațional.
Realizarea conținutului și graficii pliantului
de prezentare a Centrului de Perfecționare
Complex Predeal „Ion Gh. Roșca” și
coordonarea implementării siteului www.complexpredeal.ase.ro
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permanent

octombrie 2017

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

Perioada

Responsabil

1.2.

Creşterea gradului de utilizare a
rețelelor de socializare și
profesionale (ResearchGate,
Linkedin etc.)

10 noi înscriși în
rețelele
profesionale
/socializare 3000
noi înscriși în
rețelele
profesionale
/socializare

În anul 2017 a fost
înregistrat un număr de
26.382 – media de impact
total (media nr. de
persoane care au accesat
pagina Facebook a ASE
în perioada 1 ianuarie-31
decembrie 2017) înscriși.
Până în ianuarie 2018,
Facebook-ul ASE număra
22.708 urmăritori
Creșterea online a fost
recunoscută și prin
ocuparea de către ASE a
celui de-al doilea loc în
ceea ce privește impactul
online – cf. Top Shanghai
2017

-Creare de conturi noi de utilizatori
-Interogări / notificări, schimburi periodice
de informații

ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Smeureanu Ion,
Prof. dr. Florina Mohanu,
decani, prodecani

2.

Promovarea programelor de
studii
Promovare online

Promovarea outdoor prin
panouri publicitare

Actualizarea permanentă
a site-ului
instituțional www.ase.ro
Elaborarea și actualizarea
permanentă a paginii
dedicate Admiterii, atât
în limba română, cât și în
engleză

-Facebook, ca vector de promovare, este
actualizat permanent
-Mediatizarea tuturor evenimentelor
importante din viața universității (admitere,
parteneriate, vizite primite)
-Automatizarea postării simultane a unui
anunț pe toate canalele de socializare
În urma accesărilor FB, s-a constatat că
lunile iulie și octombrie reprezintă vârful
perioadelor de accesare. (ex. peste 130.000
de accesări pe 30 iunie 2017, în urma lansării
aplicației de preînscriere online în data de 27
iunie 2017

Actualizarea permanentă a site-ului
instituțional www.ase.ro
Elaborarea și actualizarea permanentă a
paginii dedicate Admiterii
Campanie media on-line cu ziarul Adevărul
și portalul Adservio.ro

Pe 14 martie a avut loc lansarea noii versiuni
a site-ului www.ase.ro în limba engleză.
Noua versiune are un design modern și ușor
de accesat de către utilizatori
Promovarea outdoor prin Promovarea Admiterii 2017 s-a realizat prin iunie - septembrie
panouri publicitare
amplasarea de panouri publicitare în faţa
2017
tuturor clădirilor, în perioada 15 iunie – 30
iulie 2017
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Nr. crt.

Indicatori de performanță

Promovare în mass-media

Valoare propusă

Valoare realizată

Activități

Realizarea și difuzarea
spotului TV de
promovare a ofertei
educaționale a ASE

Pe toată perioada lunii mai, ASE a derulat o mai - septembrie
campanie media, concepută și implementată 2017
de Serviciul Marketing și Comunicare, în
vederea promovării ofertei educaţionale la
admiterea la programele de licență 2017.
Aceasta a constat în difuzarea în prime-time
a unui spot de către principalele posturi de
televiziune regională din 12 judeţe ale ţării,
din care provin, cu preponderență, candidaţii
la programele de licenţă: Argeş, Brăila,
Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa,
Galaţi, Gorj, Prahova, Teleorman, Vâlcea,
Vrancea și București

Ştiri, emisiuni
informative şi
comunicate de presă
referitoare la oferta
educaţională a ASE

Pe tot parcursul lunii iunie a.c., Serviciul
Marketing şi Comunicare al ASE a continuat
activitatea de promovare pentru Admiterea
2017
ASE a desfășurat o campanie în presa
scrisă și online, prin publicarea unor
materiale de marketing educațional în ziarul
„Adevărul", după cum urmează:
- două apariții în publicația „Adevărul de
Weekend” cu informaţii despre oferta
educaţională la programele de licenţă (în
datele de 23 și 30 iunie a.c.)
- o apariție în suplimentul „Ghidul
Candidatului” editat de ziarul
„Adevărul”, cu informaţii despre oferta
educaţională la programele de licenţă (în
data de 27 iunie a.c.)
- o apariție în două foi în publicația
„Adevărul de Weekend” cu informaţii
despre oferta educaţională la programele
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Perioada

Responsabil
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Nr. crt.

Indicatori de performanță

Valoare propusă

Valoare realizată

2.1.

Campanii Caravana ASE

1 ediție/an

Organizarea celei de-a
șasea ediții a Caravanei
ASE

2.2.

Parteneriate cu liceele

Min. 25

26

2.3.

Acţiuni de tip schimb de
experienţă cu cadrele didactice
din licee

Min. 5

2.4.

Acțiuni de tip Ziua Porților
Deschise

Au fost organizate
întâlniri cu peste 120 de
cadre didactice
însoțitoare ale grupurilor
de elevi din
liceele/colegiile din
București și din 26 de
orașe din țară.
10 acțiuni
Organizarea actiunilor de
(2 acțiuni/zi în
promovare a ofertei
Săptămâna Porților educaționale
Deschise)
Organizarea Zilelor
Porților Deschise pentru
promovarea programelor
de licență și masterat
Peste 3000 de elevi din
74 de colegii/licee din
peste 18 județe din țară și
București

Activități
de licenţă, masterat şi doctorat (în data de
7 iulie a.c.)
- trei advertoriale (online) despre oferta
educaţională la programele de licenţă,
masterat şi doctorat (în zilele de 6 și 10
iulie - pentru licență și 20 iulie - pentru
masterat)
În perioada 9 noiembrie - 14 decembrie a.c.,
Serviciul Marketing și Comunicare a derulat
cea de-a șasea ediție a CARAVANEI ASE –
în cele mai bune 31 de licee și colegii din
localitățile: Alexandria, Brăila, Buzău,
Câmpina, Câmpulung, Constanța, Focșani,
Pitești, Ploiești, Slatina, Târgoviște
Încheierea sau actualizarea de parteneriate cu
liceele
Organizarea acţiunilor de schimb de
experienţă cu cadrele didactice din licee

27- 31 martie, Serviciul Marketing și
Comunicare a organizat cea de-a IV-a ediţie
a Săptămânii Porţilor Deschise. În această
perioadă ne-au vizitat peste 3000 de elevi din
74 de colegii naţionale şi licee din București
şi judeţele Argeş, Bihor, Brăila, Buzău,
Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi,
Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Neamț, Olt,
Prahova, Teleorman, Vaslui, Vrancea.
În cadrul Săptămânii Porților Deschise a fost
organizat Târgul Facultăților (a treia ediție)
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Perioada

Responsabil

noiembrie decembrie 2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv,
prof. dr. Florina Mohanu

ianuarie - decembrie
2017
ianuarie - decembrie
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv,
prof. dr. Florina Mohanu
Prof. dr. Dorel Paraschiv,
prof. dr. Florina Mohanu

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Valoare propusă

Valoare realizată

Vizite ghidate

3.

Promovare prin eveniment

3.1.

Min. 5

9

3.2.

Acţiuni culturale la care ASE
este co-organizator
Expoziţii, mese rotunde pe
teme culturale organizate de
către ASE

10

10

3.3.

Crearea imnului ASE

1

3.4.

Participări la târguri de profil

Min. 3

Va fi lansat cu ocazia
manifestărilor prilejuite
de împlinirea a 105 ani
de existență a ASE
11 târguri

Activități

Perioada

Responsabil

În lunile martie, octombrie și noiembrie, prin
programul național „Şcoala altfel”, ASE a
fost vizitat de peste 550 de elevi de la colegii
naţionale şi economice din următoarele
localităţi: București, Câmpina, Mioveni,
Ploiești, Slobozia

Prof. dr. Florina Mohanu

Organizarea acţiunilor culturale

ianuarie - decembrie
2017
Organizarea expoziţiilor, meselor rotunde pe ianuarie - decembrie
teme culturale
2017

Prof. dr. Dorel Paraschiv,
prof. dr. Florina Mohanu
Prof. dr. Dorel Paraschiv,
prof. dr. Florina Mohanu

-

Prof. dr. Florina Mohanu

perioada
mandatului

Serviciul Marketing și Comunicare a asigurat ianuarie - decembrie
materiale de promovare a ofertei
2017
educaționale și a participat cu reprezentanți
ai Serviciului pentru informarea candidaților
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IP 9. Promovarea unui management performant, participativ și transparent
Valoare
Nr. crt. Indicatori de performanță
Valoare propusă
realizată
1.
Management participativ
1.2.
Consultări cu membrii
2
3
comunităţii A.S.E.
2.
Management strategic
2.2
Consolidarea Compartimentului 1
1
de analize economico-financiare
pentru suport decizional
3.
Debirocratizare
3.1.
Operaţionalizarea Biroului Unic 1
1
3.2.

Simplificarea procedurilor
administrative

Min. 2 proceduri

8 proceduri

Activități

Perioada

Responsabil

ianuarie decembrie 2017

Rector, prorectori,
Director General Administrativ

Realizarea de analize economico-financiare de
către compartimentul de profil

ianuarie decembrie 2017

Șef Birou Prof. dr. Eduard Dinu

Măsuri privind debirocratizarea
managementului administrativ
Identificarea şi implementarea unei proceduri
administrative simplificate

ianuarie decembrie 2017
ianuarie decembrie 2017

Rector, prorectori,
Director General Administrativ
Rector, prorectori,
Director General Administrativ,
decani,
Secretariatul General.

Activităţi
Organizarea de întâlniri cu membrii ASE
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