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Dragi colegi, membri ai comunității noastre universitare,
Încheiem împreună încă un an bun din activitatea noastră profesională comună, a celor
ce slujim cu fidelitate prima universitate economică a țării, an în care am scris, pentru noi și cei
care vor urma, încă o filă din istoria Academiei de Studii Economice din București. Am ajuns
la firescul moment al bilanțului managerial, așa cum am făcut-o în fiecare dintre anii anteriori
începând cu 2016, de când am răspunderea și onoarea de a fi rector și președinte al Consiliului
de Administrație al universității noastre.
Prezint în fața dumneavoastră, a comunității noastre universitare, Raportul Rectorului
cu privire la starea Academiei de Studii Economice din București pe anul 2021. Suntem la
jumătatea mandatului în derulare și aș dori să ne bucurăm împreună de tot ce am realizat
prestigios în această perioadă și, desigur, să vedem care au fost punctele slabe, să le analizăm
și să le transformăm în oportunități de acțiune în perioada ce urmează.
Bilanțul consistent, pe care vi-l supun atenției în acest material, se raportează la modul
în care am realizat ceea ce am propus în Programul managerial, pe care ni l-am asumat pentru
mandatul 2020-2024.
Nimic însă din ce prevedeam atunci nu lua în calcul ceea ce avea să devină cea mai mare
provocare și, într-o măsură substanțială, cel mai consistent impediment pentru realizarea
obiectivelor pe care le propuneam pentru bunul mers al universității noastre, respectiv contextul
pandemic global, prelungit timp de doi ani. Cu toții, cadre didactice, studenți, personal didactic
auxiliar și nedidactic, a trebuit să ne forțăm limitele personale și profesionale pentru a rezista
presiunii sanitare, psihice și sociale, generate de acest nedorit context.
Voi recunoaște că nici gestionarea managementului universității nu a fost simplă. Mulți
dintre noi am fost bolnavi, am avut de suportat urmările prelungite ale bolii, fragilitatea fizică
și, uneori, psihică, am fost marcați de dispariția unor rude, prieteni, cunoștințe și, din păcate, a
unor membri ai comunității noastre, care au pierdut lupta cu boala și spre care îndreptăm acum
un gând de pioasă amintire.
Dragi colegi, vă asigur că grija noastră primordială în anul 2021 a fost asigurarea
sănătății și siguranței membrilor comunității noastre, iar măsurile pe care le-am luat și care,
uneori, au atras reacții delicate din exteriorul sau interiorul universității, au urmărit și au pus
mereu pe primul loc ceea ce am crezut noi că este esențial pentru protejarea tuturor.
Vă mulțumesc, pe această cale, că ați înțeles demersurile noastre și ați fost împreună cu
noi în tot acest proces de respectare a prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea
pandemiei. Încheiem acești doi ani de criză uniți, responsabili față de misiunea noastră,
puternici, cu încredere în capacitatea noastră de a gestiona cele mai complexe provocări și de a
fi flexibili, solidari și empatici, adică de a reprezenta cu cinste Academia de Studii Economice
din București.
Principala caracteristică și provocare a anului 2021 a fost desfășurarea, integral online,
a tuturor programelor noastre universitare, cu excepția săptămânii de debut a anului universitar
curent. Nu vom afirma că a fost cel mai eficient mod de a ne exercita profesia de cadru didactic,
nici cea mai atrăgătoare modalitate de a învăța și de a avea o viață de student pentru cei peste
7

23 de mii de studenți de la ASE. Important însă este că am reușit ca, mulțumită eforturilor
noastre comune, procesul didactic să se desfășoare cu rezultate bune, că am creat un sistem
educațional rezilient prin adaptarea procesului educațional și administrativ la provocările
cauzate de virusul SARS-CoV-2. În sprijinul facilitării activității didactice susținute online,
managementul universității a asigurat distribuirea către departamentele didactice a peste 70 de
camere de videoconferință, 200 de laptopuri pentru cadrele noastre didactice și 45 de laptopuri
către studenți. Apreciem generozitatea unui grup de cadre didactice și studenți ai ASE, care au
depus efortul de a strânge fonduri și a achiziționa și dona sute de tablete cu acces la internet
unor elevi defavorizați din județul Giurgiu, care nu aveau nicio altă posibilitate de a-și desfășura
studiile.
Am avut încă un an în care, în pofida unui număr mai mic de absolvenți de bacalaureat
la nivel național și a unei oarecare demotivări a acestora, raportată la continuarea studiilor
universitare, am reușit să avem o admitere foarte bună, mai ales la programele universitare de
licență, ceea ce arată că imaginea noastră, calitatea absolvenților noștri, prezența noastră pe
piața serviciilor universitare s-au menținut la un nivel ridicat și atrăgător pentru viitorii studenți.
Astfel, numărul total al studenților înmatriculați în anul I în anul universitar 2021-2022,
inclusiv pe cont propriu valutar, a fost de 9479, repartizați astfel: 6411 la programele de studii
universitare de licență, 2866 la programele de studii universitare de masterat și 202 studenți la
programele de studii universitare de doctorat, adică am avut un grad de ocupare a locurilor
aproximativ la același nivel cu anul anterior.
O altă realizare importantă a anului 2021 este aceea că ASE a fost evaluată ARACIS și
a fost reacreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat atât la nivelul
IOSUD, cât și al celor 10 domenii de doctorat, în ramurile de Științe economice și Științe
juridice, respectiv: Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie,
Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing,
Drept. Acreditarea a fost validată prin Ordinul Ministrului nr. 5775 din 14 decembrie 2021.
Îi felicităm pe toți colegii noștri, a căror activitate meritorie a contribuit la calitatea și prestigiul
pregătirii doctorale, oferite de către ASE.
Un prilej de bilanț pozitiv îl constituie și sinteza activității publicistice a cadrelor
didactice și a cercetătorilor din ASE pentru anul 2021, din care menționăm: 415 articole
publicate în reviste indexate Web of Science, 379 în reviste indexate Scopus, 56 de studii în
volumele conferințelor internaționale indexate Web of Science, 6 cărți și 25 de capitole de carte
publicate în edituri internaționale de prestigiu și 7 cărți și 22 de capitole de carte publicate în
alte edituri internaționale. Trendul activității de cercetare la nivelul ASE este ascendent atât în
ceea ce privește numărul total de articole, cât mai ales orientarea către zona de calitate, numărul
de articole publicate în reviste indexate Web of Science aflate în primele două quartile fiind
mai mare de la an la an.
Rezultatele noastre, recunoaşterea eforturilor depuse de către comunitatea universitară
în 2021 s-au reflectat și în clasamentele internaționale cu un impact important, în care ASE a
continuat să ocupe poziții onorante. Enumerăm aici numai câteva dintre acestea:
- locul I în România și 573 în lume, cea mai bună poziție ocupată până acum de o
universitate din România, în prestigiosul Times Higher Education;

8

- poziția 401-450 în lume și locul 1 în România în domeniul Științe Sociale, și poziția
601+ în domeniul Afaceri și Economie în clasamentul THE World Universities
Ranking by Subjects 2022;
- locul 1 în România și 501-600 la nivel mondial în clasamentul THE World University
Ranking 2022, care include peste 1600 de universități de cercetare avansată;
- locul I în România și poziția 157 din peste 900 de universități evaluate în clasamentul
Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2022.
În afara clasamentelor Times Higher Education și QS World University Rankings, ASE
a fost prezentă și în altele, precum World’s Universities with Real Impact (WURI),
Webometrics, Scimago Institutions Ranking și University Ranking by Academic Performance
(URAP), fapt ce a permis acumularea de puncte pentru o poziționare cât mai bună a universității
noastre în cadrul exercițiului de metaranking 2021 și pe baza căruia sunt alocate, de către
Ministerul Educației, fonduri suplimentare pentru activitatea de cercetare.
Am reușit ca, în 2021, să menținem constant și cu bune rezultate efortul de a continua
să construim, chiar și în condiții mai dificile, spații noi, ultramoderne, pentru generațiile ce vor
veni, și ne referim la:
- imobilul din Piața Romană nr. 7, care a avansat în ritmul stabilit inițial și pe care
dorim să-l finalizăm astfel încât, în cadrul manifestărilor cu ocazia a 110 ani de la
înființarea universității noastre, să inaugurăm pentru cadrele didactice și studenții
noștri o clădire ultramodernă, împreună cu superba Casă Nanu-Muscel, complet
restaurată;
- au fost demarate, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții, lucrările de consolidare,
reabilitare și modernizare a clădirii „Mihai Eminescu”, care va deveni una dintre cele
mai moderne din țară.
Ne mândrim că am reușit să realizăm în 2021 un proiect de suflet, respectiv demararea
în luna septembrie 2021 a lucrărilor de restaurare a celebrei picturi murale „Istoria negoțului
românesc”, pictată de Cecilia Cuțescu-Storck, care face unică, prin frumusețea sa, Aula Magna
din Palatul ASE. Acest lucru a devenit posibil mulțumită bunelor relații ale ASE cu mediul
economico-social, cheltuielile fiind suportate integral de un partener platinum al ASE. Lucrarea
va fi încheiată și vernisată cu ocazia celei de-a 109 aniversări a universității noastre.
Eforturile noastre au fost concentrate permanent spre asigurarea condițiilor de menținere
a stării de sănătate și siguranță pandemică la locul de muncă al angajaților ASE, dar și a
studenților. Am organizat, în premieră, Caravana Sănătății, proiect care a asigurat în spațiile
noastre șase centre anticovid, cu 19 centre de testare și vaccinare gratuită a studenților care
beneficiază de serviciile de cazare în căminele ASE, dar și un centru de vaccinare a angajaților
ASE și a membrilor familiilor acestora.
Constatăm că eforturile noastre au fost apreciate, că gestionarea activității noastre a fost
una, în general, reușită, reflectată și în gradul de satisfacție al angajaților și al studenților.
Suntem conștienți de faptul că situația ar fi fost mai bună dacă nu am fi avut constrângerile pe
care a trebuit să le respectăm în luarea deciziilor de management în anul 2021, respectiv
comunicarea exclusiv online între noi, dar și cu studenții.
9

Așa cum ne-am asumat la început de mandat, și în 2021 am reușit să gestionăm corect
situația financiară a universității, astfel încât toți angajații ASE să aibă veniturile și sporurile
salariale asigurate și să asigurăm și resursele financiare necesare pentru dezvoltarea universității
noastre.
Raportul pe care îl supun atenției comunității noastre universitare este unul realist, onest,
care reflectă complexitatea unei universități puternice, aflate într-o dinamică permanentă,
respectiv succesele noastre comune, corelate cu obiectivele stabilite în Programul nostru
managerial, și neîmplinirile asupra cărora urmează să ne concentrăm în perioada următoare.
Vă doresc, dragi colegi, membri ai comunității noastre universitare, multă sănătate și
împliniri profesionale în nobila noastră misiune!
Vă mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse în anul 2021!
Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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Capitolul I
STUDENȚI ȘI PROGRAME DE STUDII
Ca urmare a unor măsuri de prevenire și protecție a membrilor comunității ASE în
contextul pandemiei COVID-19 „în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii
publice și cu respectarea calității actului didactic”, în anul 2021 activitățile didactice s-au
desfășurat online, cu excepția primei săptămâni de activitate din luna septembrie, când au avut
loc în campus.
Principalele măsuri inițiate pentru buna desfășurare a activității didactice pe perioada
stării de alertă pe teritoriul României au fost următoarele:
- pregătirea materialelor didactice pentru activitatea didactică în sistem online și
încărcarea suporturilor de curs/seminar/laborator înainte de activitatea programată în orar;
- aprobarea Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților de predare
și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a studenților, a personalului didactic,
didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în
cadrul Academiei de Studii Economice din București;
- aprobarea
Procedurii
privind
desfășurarea
evaluării
cunoștințelor
studenților/cursanților în sesiunea ianuarie-februarie, în anul universitar 2021-2022;
- adoptarea
Procedurii
privind
desfășurarea
evaluării
cunoștințelor
studenților/cursanților în sesiunea iunie-iulie în anul universitar 2020-2021;
- revizuirea Procedurii privind desfășurarea și monitorizarea procesului didactic
online desfășurat în perioada de suspendare a cursurilor (perioada de stare de urgență
instituită pe durata pandemiei de Covid-19);
- elaborarea Metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere online la programele de studii universitare de licență și masterat, la programele de
formare psihopedagogică de nivel I și nivel II, învățământ cu frecvență și studii
postuniversitare, pentru anul universitar 2021-2022;
- modificarea procesului de organizare și desfășurare a activităților didactice, în
semestrul I al anului universitar 2021-2022, prin trecerea, începând cu data de 4 octombrie
2021 la scenariul 3, în care toate activitățile didactice au fost desfășurate integral online,
precum și actualizarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității
didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare, conform noului
scenariu;
- actualizarea și revizuirea regulamentelor pentru activitatea didactică online la
programele de studii universitare de licență, masterat, programe de formare psihopedagogică
de nivel I și nivel II, programe postuniversitare, inclusiv cele organizate de DPPD;
- elaborarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea online a examenelor
de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat anul universitar 2021-2022 și
Metodologiei de organizare și desfășurare online a examenelor de absolvire a programelor de
formare psihopedagogică nivel I și nivel II (cu frecvență și postuniversitar) la Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2021-2022;
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- modificarea Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul
pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;
- consultarea cadrelor didactice și studenților cu privire la modalitatea de desfășurare
a activității didactice în semestrul I al anului universitar 2021-2022, concluziile fiind prezentate
în Nota de fundamentare înaintată Consiliului de Administrație și Senatului universitar;
- modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2021-2022;
- modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din București;
- modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile
postdoctorale, anul universitar 2021-2022;
- modificarea Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea
studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021-2022.
Obiectivul fundamental al managementului universității, ca furnizor de educație și
formare continuă este modernizarea procesului didactic prin permanenta îmbunătățire, în acord
cu standardele de calitate interne și europene, pe de o parte, și în funcție de tendințele
manifestate pe piața muncii națională și europeană, pe de altă parte, a modului de organizare și
desfășurare a programelor de studii. În acest sens, are loc analiza periodică și revizuirea
planurilor de învățământ, a fișelor de disciplină, precum și a grilelor de competențe.
Pentru a răspunde acestui obiectiv major, în perioada mai-decembrie 2021, la nivelul
ASE, s-a inițiat procesul de revizuire a planurilor de învățământ, precum și a fișelor de
disciplină pentru promoțiile care au fost înmatriculate în anul universitar 2021-2022 la
programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, dar și actualizarea planurilor
de învățământ la programele de formare și dezvoltare profesională continuă și înscrierea
acestora în Registrul național al programelor postuniversitare (RNPP).
Prin proiectul FDI 0039, „Îmbunătățirea calității proceselor didactice online și in site
prin dezvoltarea și implementarea unui sistem de securitate, identificare și autentificare prin
intermediul sistemului de management al identității, în spiritul respectării deontologiei și eticii
academic”, câștigat prin competiție la CNFIS ale cărui rezultate au fost aliniate la îndeplinirea
obiectivului fundamental al managementului universității. Astfel, s-au realizat cele mai
importante îmbunătățiri prin revizuirea planurilor de învățământ a 25 programe de licență și
72 programe de masterat, respectiv a 4.324 fișe de disciplină. De asemenea, au fost elaborate
cataloage de cursuri universitare, în format digital, pentru descrierea programelor de studii și a
cursurilor, la nivelul fiecărei facultăți.
Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3131/2018, planurile de
învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în ASE, cuprind cursurile
de etică și integritate academică, aceste cursuri fiind păstrate atât pentru promoția 2021-2024 a
programelor de studii universitare de licență, cât și pentru promoția 2021-2023, a programelor
de studii universitare de masterat. De asemenea, planurile de învățământ aferente programelor
de studii universitare de doctorat pentru toate Școlile Doctorale cuprind disciplina „Etică și
integritate academică”, pentru promoția 2021-2024.
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Procesul de îmbunătățire a planurilor de învățământ a avut în vedere pe de o parte
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 pe de altă parte, ținându-se cont de necesitatea creșterii vizibilității
internaționale, prin majorarea gradului de compatibilitate cu programe similare ale
universităților de prestigiu din străinătate. De asemenea, s-a ținut cont atât de feedbackul
Consiliilor Consultative (constituite la nivelul ASE și la nivel de facultate), cât și de cel al
studenților, exprimat în sondajele de măsurare a gradului de satisfacție.
1.1 Oferta educațională, gradul de ocupare și rata de abandon
Conform prevederilor Metodologiei de evaluare externă, standardelor de referință și
listei indicatorilor de performanță și în concordanță cu Ghidul activităților de evaluare a
calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior, ASE
menține calificativul „Grad de încredere ridicat” obținut în urma vizitei de evaluare
instituțională care s-a desfășurat în 2018.
Potrivit monitorizării anuale realizată prin intermediul Raportului de autoevaluare
instituțională, depus la ARACIS și la ministerul de resort, ASE a respectat indicatorii ARACIS
în domeniul calității în învățământul superior.
Numărul de programe de studii universitare de licență organizate în cadrul ASE
Tabelul 1.1
Facultatea AA AMP BT CSIE CIG DREPT ETA EAM FABBV MAN MK REI Total
2016-2017

3

2

2

5

3

0

1

1

4

4

4

3

32

2017-2018

3

2

2

5

3

0

1

1

4

5

4

3

33

2018-2019

3

2

2

5

3

0

1

1

4

5

4

3

33

2019-2020

3

2

2

5

3

0

1

2

4

5

4

3

34

2020-2021

3

2

2

5

3

1

1

2

4

5

4

3

35

2021-2022

3

2

2

5

3

1

1

2

4

5

4

3

35

2022-2023*

3

2

2

5

3

1

1

2

4

5

5

3

36

* propunere, conform ofertei educaționale pentru anul universitar 2022-2023, aprobată prin Hotărârea Senatului
nr. 232 din 15.12.2021
Sursa: Secretariatul General, ASE

Conform datelor din tabelul 1.1, în anul universitar 2021-2022 sunt organizate în total
35 de programe de studii universitare de licență, la formele de învățământ cu frecvență, la
distanță și cu frecvență redusă, structurate astfel:
- 25 de programe de studii universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență,
din care 10 programe în limbi de circulație internațională și 1 în limbile română,
engleză și franceză (30,55% din totalul programelor de licență);
- 9 programe de studii universitare de licență la forma de învățământ la distanță, din
care 5 programe de studii sunt organizate la Piatra Neamț, Buzău, Deva și Tulcea;
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- 1 program de studii universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență
redusă.
Lista completă a programelor de studii universitare de licență acreditate și autorizate de
ARACIS se regăsește în Anexa 1.
În anul universitar 2021-2022 sunt organizate 70 de programe de studii universitare de
masterat, care asigură atât formarea competențelor de cercetare științifică, creând premisele
accesului la studiile universitare de doctorat, cât și completarea competențelor profesionale de
bază obținute prin programele de licență (Anexa 2).
Numărul de programe de studii universitare de masterat organizate în cadrul ASE

Tabelul 1.2

Facultatea AA AMP BBS BT CSIE CIG DREPT ETA EAM FABBV MAN MK REI Total
2016-2017

6

2

2

6

8

11

-

2

3

8

8

6

7

69

2017-2018

5

3

3

6

8

11

-

2

3

8

9

6

7

71

2018-2019

5

3

2

7

8

8

-

2

3

8

9

7

8

70

2019-2020

5

3

2

7

8

9

-

2

3

7

9

7

8

70

2020-2021

6

3

2

6

8

8

1

3

3

7

10

7

7

71

2021-2022

6

3

3

6

8

8

1

3

3

6

9

7

7

70

2022-2023*

7

3

3

8

8

8

2

3

4

6

10

7

8

77

* propunere, conform ofertei educaționale pentru anul universitar 2022-2023, aprobată prin Hotărârea Senatului
nr. 233 din 15.12.2021
Sursa: Secretariatul General, ASE

În ASE sunt acreditate de către ARACIS 12 domenii de studii universitare de masterat
care includ 88 programe de studii universitare de masterat de cercetare și profesionale și
1 program de masterat didactic, din care 21 de programe (23,59% din totalul programelor de
masterat) cu predare într-o limbă de circulație internațională. Lista completă a programelor de
studii universitare de masterat se regăsește în Anexa 2.
În anul universitar 2021-2022, anul I de studii, sunt organizate 70 de programe de
masterat, din care 15 programe de masterat cu predare în limbi străine: 13 programe cu predare
în limba engleză și câte unul cu predare în limba franceză și, respectiv, limba germană, conform
tabelului 1.3.
Programele de studii universitare de masterat desfășurate în limbi de circulație internațională organizate
în cadrul ASE în anul I, 2021-2022
Tabelul 1.3
Limba
Nr.
Facultatea
Programul de studii universitare de masterat
crt.
de predare
1

Antreprenoriat și administrarea afacerilor

engleză

2

Antreprenoriat și administrarea afacerilor

franceză

Antreprenoriat și administrarea afacerilor

germană

3
4

Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine

Antreprenoriat și administrarea afacerilor în domeniul
energiei

5

Administrarea afacerilor

6

Afaceri digitale și inovație

7

Business și Turism

Excelență în business și servicii
(Excellence in Business and Services)

14

engleză

Nr.
crt.
8
9
10
11
12

Bucharest Business School
(Școala de Afaceri)
Cibernetică, Statistică
și Informatică Economică
Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori
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Marketing

14

Relații Economice
Internaționale

15

Limba
de predare

Programul de studii universitare de masterat

Facultatea

MBA Româno-Canadian
MBA Româno-Francez INDE
(forma de învățământ cu frecvență)
Securitatea informatică
Contabilitate, audit și informatică de gestiune
Finanțe aplicate/Master of Applied Finance
Managementul relațiilor cu clienții (Customer Relationship
Management)
Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare
economică
Managementul afacerilor internaționale

Sursa: Secretariatul General, ASE

Două programe de masterat organizate în limba engleză sunt programe internaționale
de tip MBA, cu dublă diplomă:
- MBA Româno-Canadian – în limba engleză, organizat în cooperare cu Université du
Québec à Montréal;
- MBA Româno-Francez INDE – organizat în cooperare cu Conservatoire National
des Arts et Métiers, Paris, Franța.
Oferta educațională totală a ASE la concursul de admitere în anul I pentru anul
universitar 2021-2022 (studii universitare de licență, masterat și doctorat) a cuprins 11.798
locuri, distribuite astfel:
• 7.320 locuri la programele de licență (formele de învățământ cu frecvență, cu
frecvență redusă și la distanță);
• 3.949 locuri la programele de studii universitare de masterat;
• 529 locuri la studiile universitare de doctorat.
Numărul total al studenților înmatriculați în anul I în anul universitar 2021-2022,
inclusiv Cont propriu valutar (CPV), a fost de 9.479, repartizați astfel:
• 6.411 la programele de studii universitare de licență;
• 2.866 studenți la programele de studii universitare de masterat;
• 202 studenți-doctoranzi la programele de studii universitare de doctorat.
Gradul de ocupare a locurilor la admiterea în anul I, anul universitar 2021-2022
Ciclu/indicator

Oferta admitere
anul I (nr. locuri)

Studenți înmatriculați
anul I (număr)

Tabelul 1.4

Grad de ocupare
a locurilor (%)

Licență
Masterat
Doctorat

7.320
3.949
529

6.411
2.866
202

87,58
72,58
38,19

Total ASE

11.798

9.479

80,34

Sursa: Secretariatul General, ASE
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Comparativ cu anul universitar precedent, la nivelul ASE, gradul de ocupare a locurilor
este aproximativ același.
Distribuția studenților înmatriculați în anul I de studii din anul universitar 2021-2022,
la programele de studii universitare de licență și de masterat după criteriul limbii de predare
este următoarea:
˗ pentru programele de studii universitare de licență:
• 5.344 studenți la programe de studii susținute în limba română;
• 1.001 studenți la programe de studii susținute în limbi de circulație internațională;
• 66 studenți la programul de studii susținut în limbile română, engleză și franceză;
˗ pentru programele de studii universitare de masterat:
• 2.328 studenți la programe de studii desfășurate în limba română.
• 538 studenți la programe de studii desfășurate în limbi de circulație internațională.
Ponderea studenților înmatriculați în anul I la programele de studii de licență organizate
în limbi de circulație internațională este de 15,61% din numărul total, în timp ce în cazul
programelor de studii universitare de masterat ponderea ajunge la 18,77%.
Numărul de studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022,
anul I de studii (inclusiv CPV), la 31.12.2021
Tabelul 1.5
2021-2022
Nr. studenţi/ ciclu de studii

Total

Din care:
Buget

Procent
Taxă

Buget

Taxă

Licenţă

6.411

2.948

3.463

45,98%

54,02%

Masterat

2.866

1.994

872

69,57%

30,43%

Doctorat

202

125

77

9.479

5.067

4.412

61,88%
53,46%

38,12%
46,54%

Total
Sursa: Secretariatul General, ASE

Gradul de ocupare a numărului total de locuri ofertate pentru candidații cu
cetățenie română și din alte state aparținând UE, SEE și CE, la concursul de admitere
pentru anul universitar 2021-2022, indiferent de forma de finanțare, a fost:
• 91,87% la studiile universitare de licență;
• 72,50% la studiile universitare de masterat;
• 59,41% la studiile universitare de doctorat.
Gradul de ocupare a locurilor finanțate de la bugetul de stat de către candidații
menționați anterior a fost de 100% la programele de licență și, respectiv, doctorat și de
99,84% la masterat. Gradul de ocupare a locurilor finanțate prin taxe de școlarizare de către
candidații menționați anterior, pentru anul I de studii, a fost de 83,75% la programele de licență,
45,16% la programele de masterat și 18,69% la programele de doctorat.
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Graficul 1.1 Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs de către candidații cu cetățenie română
și din alte state aparținând UE, SEE și CE, pentru anul universitar 2021-2022
72.50%

TOTAL

91.87%

59.34%
45.16%

Grad ocupare taxă

83.75%

18.69%

99.85%
100.00%
100.00%

Grad ocupare buget

Masterat

Licență

Doctorat

Sursa: Secretariatul General, ASE

Gradul mediu de ocupare a locurilor totale ofertate pentru candidații români de
pretutindeni și cei cu cetățenie din alte state decât cele aparținând UE, SEE și CE, la
concursul de admitere pentru anul universitar 2021-2022, indiferent de forma de
finanțare, a fost de 60,38% la studiile universitare de licență, 46,71% la studiile universitare
de masterat și, respectiv 50 % la studiile universitare de doctorat.
Gradul de ocupare a locurilor finanțate de la bugetul de stat de către candidații
menționați anterior, pentru anul I de studii, a fost de 91,35% la programele de licență, 76,74%
la programele de masterat și, respectiv 100% la studiile universitare de doctorat.
Gradul de ocupare a locurilor finanțate prin taxe de școlarizare de către candidații
menționați anterior, pentru anul I de studii, a fost de 29,41% la programele de licență și,
respectiv 16,67% la programele de masterat.
Graficul 1.2 Gradul de ocupare a locurilor scoase la concurs de către candidații români de pretutindeni
și cei cu cetățenie din alte state decât cele aparținând UE, SEE și CE, pentru anul universitar 2021-2022

46.71%

TOTAL

Grad ocupare taxă

60.38%
50.00%

16.67%

29.41%

76.74%

Grad ocupare buget

Masterat

Licență

Sursa: Secretariatul General, ASE
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Doctorat

91.35%
100.00%

Numărul total al studenților din ASE, la 31.12.2021, inclusiv CPV, a fost de 23.151,
structurat după cum urmează:
• 16.487 la studiile universitare de licență (71,22% din numărul total de studenți);
• 5.709 la studiile universitare de masterat (24,66% din numărul total de studenți);
• 955 la studiile universitare de doctorat (4,13% din numărul total de studenți).
Numărul total de studenți pe cicluri de studii universitare,
în anul universitar 2021-2022, la 31.12.2021
Tabelul 1.6
Nr. studenți/programe studii

Total studenți, an universitar
2021-2022

Licență (anii I, II, III)
Masterat (anii I, II)

Buget

Taxă

16.487

8.636

7.851

5.709

3.852

1.857

955

362

593

23.151

12.850

10.301

Doctorat (anii I, II, III, IV-IX)
Total

Din care:

Sursa: Secretariatul General, ASE

Față de anul universitar precedent, numărul total de studenți a scăzut cu 428, în principal
ca urmare a scăderii înregistrate de numărul de studenți înmatriculați la ciclul masterat.
Evoluția comparativă a numărului de studenți, pe cicluri de studii universitare
Tabelul 1.7
Ciclul de studii/an universitar

2020-2021

Variație

2021-2022

Licență

16.612

16.487

-125

Masterat

6.000

5.709

-291

Doctorat

967

955

-12

23.579

23.151

-428

Total ASE
Sursa: Secretariatul General, ASE

Numărul de studenți pe cicluri de studii universitare,
forme de învățământ și limbă de predare, în anul universitar 2021-2022, la 31.12.2021
Tabelul 1.8
Ciclul de studii
Total studenți, pe forme de
învățământ, din care:
Cu frecvență
La distanță
Studii
universitare de
licență

Cu frecvență redusă
Total studenți, în funcție de
limba de predare, din care:
Limba română
Limba română și străină
Limbă străină
Total studenți, în funcție de
limba de predare, din care:
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Anul I

Anul II

Anul III

6.131

5.251

5.105

Anii IV-IX

Total
16.487

5.398

4.752

4.626

14.776

645

457

453

1.555

88

42

26

156

6.131

5.251

5.105

16.487

5108

4397

4322

13.827

66

53

45

164

957

801

738

2.496

2.812

2.897

5.709

Ciclul de studii
Studii
universitare
de masterat
Studii
universitare
de doctorat

Limba română
Limbă străină

Anul I

Anul II

2.292

2.388

4.680

520

509

1.029

202

Total studenți

181

Anul III

183

Anii IV-IX

389

Total

955

Sursa: Secretariatul General, ASE

Majoritatea studenților de la programele de studii universitare de licență sunt înscriși la
forma de învățământ cu frecvență – 89,62%, pentru forma de învățământ la distanță optând
9,43%, în timp ce ponderea studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență
redusă este de numai 0,95%. În ceea ce privește limba în care se organizează și se desfășoară
programul, 83,87% dintre studenții de la studiile universitare de licență sunt înmatriculați la
programe organizate în limba română, 0,99% sunt înmatriculați la programe organizate parțial
în limba română, iar 15,14% sunt înmatriculați la programe desfășurate într-o limbă de
circulație internațională. La programele de studii universitare de masterat 81,98% dintre
studenți sunt înmatriculați la programe de studii organizate în limba română, în timp ce 18,02%
sunt înmatriculați la programe de studii desfășurate în limbi de circulație internațională.
La data de 31.12.2021 în ASE numărul de studenți-doctoranzi aflați în perioada de stagiu,
de prelungire sau de grație a fost de 961, repartizați pe Școli doctorale conform tabelului 1.9.
Repartizarea studenților doctoranzi pe Școli doctorale la data de 31.12.2021
Tabelul 1.9
Nr. crt.

Școala doctorală

Total studenți

1

Administrarea afacerilor

119

2

Cibernetică și statistică economică

105

3

Contabilitate

76

4

Drept

36

5

Economie I

59

6

Economie II

81

7

Economie și afaceri internaționale

8

Finanțe

88

9

Informatică economică

75

10

Management

11

Marketing

104

136
76
Total

955

Sursa: Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

De asemenea, la 31.12.2021 erau înscriși 2.043 de studenți/cursanți la programele de
formare psihopedagogică, așa cum reiese din tabelul 1.10.
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Numărul de studenți/cursanți la programele de formare psihopedagogică organizate
în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, la 31.12.2021
Tabelul 1.10

Specificare
Nivelul I – organizat pe parcursul
studiilor de licență
Nivelul II – organizat pe parcursul
studiilor de masterat
Nivelul I – organizat în regim
postuniversitar
Nivelul II – organizat în regim
postuniversitar
Total

Anul I
Buget

Anul II
Taxă

Buget

Anul III

Taxă

587

148

451

75

127

10

122

12

714

Buget
344

Taxă

Total

31

1.636
253

81

105

55

38

294

573

87

344

31

2.043

Sursa: Secretariatul General, ASE

Pentru a răspunde solicitărilor studenților, ASE organizează și în anul 2021-2022
activități suplimentare de predare la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie și
Matematică.
De asemenea, în cadrul ASE, este organizat programul de studii denumit Anul
pregătitor pentru învățarea limbii române (Facultatea de Relații Economice Internaționale),
unde, la 31 decembrie 2021, erau înmatriculați 73 de cursanți, din care 14 cursanți înmatriculați
la forma de finanțare buget și 59 la forma de finanțare taxă.
În ceea ce privește abandonul studiilor universitare de licență și masterat, observăm din
datele prezentate în tabelele 1.11 și 1.12 faptul că majoritatea studenților care solicită retragerea
de la studii sunt înmatriculați în anul I, această cifră diminuându-se semnificativ în anii II și III
– studii universitare de licență și, respectiv, anul II în cazul studiilor universitare de masterat.
La studiile universitare de licență, până la 31 decembrie 2021, pentru toți cei trei ani de studii,
cel mai mare număr de studenți care au solicitat retragerea este înregistrat la Facultatea de
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, iar cele mai puține cereri de retragere au fost
înregistrate la Facultatea de Relații Economice Internaționale.
La programele de studii universitare de masterat, numărul cel mai mare al solicitărilor
de retragere a fost la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, în timp ce
la Facultatea de Drept nu au fost înregistrate cereri de retragere.
Una dintre cauzele principale ale abandonului studiilor universitare de licență și
masterat o constituie lipsa resurselor financiare necesare achitării taxelor de școlarizare.
Cel mai mare număr de studenți exmatriculați pentru neachitarea obligațiilor financiare se
înregistrează în anul II de studii universitare, atât la ciclul licență, cât și la ciclul masterat. La
studiile universitare de licență cel mai mare număr de studenți exmatriculați pentru neachitarea
obligațiilor financiare a fost înregistrat la Facultatea de Management.
La studiile universitare de masterat cel mai mare număr de studenți exmatriculați
pentru neachitarea obligațiilor financiare a fost înregistrat de asemenea la Facultatea de
Management, în timp ce la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului și la
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată nu s-au înregistrat exmatriculări.
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O altă cauză a abandonului școlar este reprezentată de solicitările de întrerupere a
studiilor. Cel mai mare număr a fost înregistrat, pentru studiile universitare de licență, la
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, în timp ce numărul cel mai
scăzut de cereri a fost la Facultatea de Drept. La programele de studii universitare de masterat,
cel mai mare număr de solicitări de întrerupere a studiilor este la Facultatea de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică și, respectiv, la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu
predare în limbi străine, în timp ce numărul cel mai scăzut de cereri a fost la Facultatea de
Economie Teoretică și Aplicată.
De asemenea, în categoria studenților care abandonează studiile sunt incluși și studenții
care nu au semnat contractul de școlarizare: 62 studenți de la programele de studii
universitare de licență și 11 studenți de la programele de studii universitare de masterat.
În cazul studiilor universitare de doctorat, situația exmatriculărilor până la 31 decembrie
2021 este următoarea:
• din anul I nu a fost exmatriculat niciun student-doctorand;
• din anul II au fost exmatriculați 19 studenți-doctoranzi;
• din anul III au fost exmatriculați 16 studenți-doctoranzi.

An
III
4

11

An
I
7

An
II
2

An
III
0

9

6

Întreruperea
studiilor până
la 01.01.2022

Total

Exmatriculare
pentru
nesemnarea
contractului
de şcolarizare

Total exmatriculați
(Total abandon)

An
I*

Exmatriculare
pentru
retragerea de
la studii până
la 01.01.2022

Total

Facultate

Exmatriculare
pentru
neachitarea
taxei de
şcolarizare

Total

Numărul de studenți exmatriculați până la 31.12.2021 de la studii universitare de licență,
în anul universitar 2021-2022
Tabelul 1.11

AA

2

An
II
5

AMP

0

14

5

19

6

3

0

9

2

30

0

7

4

11

BT

0

3

0

3

13

2

0

15

17

35

0

3

2

5

CSIE

4

12

8

24

34

4

0

38

13

75

8

13

17

38

CIG

8

10

1

19

14

4

0

18

0

37

2

7

2

11

DREPT

0

7

10

0

11

1

13

0

13

0

24

1

3
3

0
2

4

11

3
0

0

0

0
1

1

ETA

1
10

EAM

An I

26

An
I
2

An
II
5

An
III
1

8

6

0

3

0

3

9

1

2

12

1

16

3

7

1

11

FABBV

7

12

5

24

21

4

1

26

3

53

1

6

5

12

MAN

3

27

11

41

21

1

2

24

13

78

3

12

5

20

MK

0

14

8

22

20

4

0

24

0

46

2

7

6

15

1
25

6

3

10

6

1

1

8

7

25

2

9

5

16

117

46

188

171

29

6

206

62

456

25

82

50

157

REI
Total

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

21

Comparativ cu anul universitar precedent, numărul total al studenților exmatriculați de
la studii de licență a scăzut cu 36 (în anul universitar 2020-2021 au fost exmatriculați 492 de
studenți).

An II

12

2

2

4

2

5

0

3

3

4

1

1

2

2

1
0

3

0

2

2

2

7

1

15

2

2

4

1

6

0

12

1

1

2

0

0

1

0

4

0

4

0

2
1

2

3

0
1

0

1

0

1

0

1

1

1

2

2

2

1

0

1

0

3

0

2

2

0

13

13

2

0

2

3

18

0

2

2

MK

0

5

5

3

0

3

0

8

0

2

2

REI

1

2

3

2

0

2

1

6

0

2

2

10

34

44

31

7

38

10

92

7

23

30

An II

Exmatriculare
pentru
nesemnarea
contractului
de şcolarizare

An I*

An II

AA

1

3

4

6

0

6

2

AMP

0

1

1

1

1

2

BBS

1

0

1

1

2

BT

0

1

1

1
1

1

CSIE

3

4

7

5

CIG

3

3

6

5

DREPT

1

1

0

ETA

0

0
0

0

EAM

0

0

FABBV

0

MAN

Total

An I

Total

Exmatriculare
pentru
retragerea de
la studii până
la 01.01.2022

An I

Întreruperea
studiilor
până la
01.01.2022

Total

An I

Facultate

Exmatriculare
pentru
neachitarea
taxei de
şcolarizare

Total

Total exmatriculați
(Total abandon)

Numărul de studenți exmatriculați până la 31.12.2021 de la studii universitare de masterat,
în anul universitar 2021-2022
Tabelul 1.12

1

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

Numărul studenților exmatriculați de la studiile universitare de masterat a crescut cu
4 față de anul universitar precedent (în anul universitar 2020-2021 au fost exmatriculați 88 de
studenți).
Evoluția comparativă a numărului de studenți exmatriculați, pe cicluri de studii
în anul universitar 2021-2022 versus anul universitar 2020-2021
Tabelul 1.13
Număr studenți/an universitar

2020-2021

2021-2022

Variație

Licență

492

456

-36

Masterat

88

92

4

Doctorat

16

35

19

Total ASE

596

583

-13

Sursa: Secretariatul General, ASE
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1.2 Rata de absolvire a programelor de studii
Rata de absolvire a programelor de studii a fost calculată ca raport între numărul
absolvenților care au acumulat numărul de credite necesar promovării programului de studii, la
sfârșitul anului universitar și numărul studenților înscriși în anul III la studiile de licență,
respectiv în anul II la studiile de masterat, la 1 octombrie 2020.
Pentru programele de studii universitare de licență, rata de absolvire în anul
universitar 2020-2021 a fost de 77,68% (86,99% la programele organizate la forma de
învățământ IF și 68,36% la programele organizate la formele de învățământ ID și IFR).
Din analiza datelor prezentate în graficul 1.3 se observă că cea mai mare rată de
absolvire a programelor de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ cu
frecvență, a fost înregistrată de Facultatea de Marketing, urmată de Contabilitate și Informatică
de Gestiune și Economie Teoretică și Aplicată. Cea mai mică rată de absolvire a programelor
de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ IF, a fost înregistrată de
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, urmată de Facultatea de
Administrație și Management Public.
În ceea ce privește programele de licență organizate la formele de învățământ la distanță
și cu frecvență redusă (ID/IFR), cea mai mare rată de absolvire a fost înregistrată de Facultatea
de Management, urmată de Facultatea de Marketing. Cea mai mică rată de absolvire a fost
înregistrată de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, urmată de
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (vezi graficul 1.4).
Graficul 1.3 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de licență,
organizate la forma de învățământ IF
86.99%

TOTAL ASE

89.39%

REI

93.98%

MK
85.68%

MAN
73.11%

FABBV

89.09%

EAM

91.39%

ETA

93.13%

CIG

86.77%

CSIE

89.37%

BT
77.92%

AMP

87.54%

AA
0.00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

* reprezentând studenții care la finele anului universitar au acumulat minimum 180 ECTS
Sursa: Secretariatul General, ASE
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Graficul 1.4 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de licență,
organizate la forma de învățământ ID/IFR
89.93%
74.76%
63.16%

60.00%

68.36%

41.05%

CSIE

CIG

FABBV

MAN

MK

TOTAL ASE

* reprezentând studenții care la finele anului universitar au acumulat minimum 180 ECTS
Sursa: Secretariatul General, ASE

La programele de studii universitare de masterat, rata de absolvire a fost de 90,54%,
cea mai ridicată rată de absolvire a programelor de studii universitare de masterat fiind
înregistrată de Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri), urmată de Facultățile
de Contabilitate și Informatică de Gestiune și, respectiv, Economie Teoretică și Aplicată. Cea
mai scăzută rată de absolvire a programelor de studii universitare de masterat a fost înregistrată
de Facultatea de Administrație și Management și Public și, respectiv, Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori.
Graficul 1.5 Rata de absolvire a programelor de studii universitare de masterat
TOTAL
REI
MK
MAN
FABBV
EAM
ETA
CIG
CSIE
BBS
BT
AMP
AA

90.54%
88.62%
94.25%
90.77%
83.76%
93.05%
96.04%
94.57%
89.09%
97.37%
92.70%
79.46%
90.32%

* reprezentând studenții care la finele anului universitar au acumulat minimum 120 ECTS
Sursa: Secretariatul General, ASE
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În anul universitar 2020-2021, au finalizat studiile universitare de licență 4.174 de
studenți (anul III din promoția curentă), dintre care 3.609 au promovat examenul de licență
(86,46%), iar la masterat, din 2.564 de absolvenți, 2.187 au promovat examenul de disertație
(85,29%). De asemenea, în anul universitar 2020-2021 au mai promovat examenul de finalizare
a studiilor universitare de licență 397 de absolvenți aflați în prelungire de studii (în an
suplimentar), precum și absolvenți ai promoțiilor anterioare.
Astfel, în anul 2021, la nivelul întregii universități, au promovat examenul de finalizare
a studiilor universitare de licență 4.006 absolvenți (promoție curentă, anul III suplimentar și
promoții anterioare). Dintre cei 4.006 absolvenți ai promoției curente și ai anului III
suplimentar, 2.221 au ales să își continue studiile în ASE, ceea ce reprezintă 55,44%.
Evoluția comparativă a ratei de absolvire pe cicluri de studii universitare
Tabelul 1.14
2019-2020
2020-2021
Ciclu/an universitar
(%)
(%)
Licență total, din care:

74,93

77,68

- IF

83,45

86,88

- ID și IFR

66,40

68,36

Masterat

96,56

90,54

Sursa: Secretariatul General, ASE

După cum se poate remarca din tabelul 1.14, nivelul ratei de absolvire pentru ciclul
licență a crescut cu aproximativ 3 puncte procentuale în anul universitar 2020-2021 comparativ
cu anul precedent, în timp ce pentru studiile universitare de masterat aceasta a scăzut cu 6 puncte
procentuale în anul universitar 2020-2021 comparativ cu anul precedent.
În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
2021 în ASE au fost susținute 99 de teze de doctorat și au primit confirmarea acordării titlului de
doctor prin Ordin de Ministru un număr de 95 persoane, restul fiind în procesul de analiză pentru
confirmarea acordării titlului de doctor.
1.3 Formarea continuă
1.3.1 Programe postdoctorale de cercetare avansată
Începând cu anul universitar 2019-2020, candidații care au obținut o diplomă de doctor
în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral, în conformitate cu
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare, au fost eligibili
pentru participarea la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată.
Situația comparativă a celor doi ani universitari în care au fost înmatriculați candidații
declarați admiși, respectiv 2019-2020 și 2020-2021, se prezintă conform tabelului 1.15.
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Numărul studenților postdoctoranzi, în anul universitar 2021-2022

Tabelul 1.15
Postdoctoranzi înmatriculați în Anul II
la data de 1.10.2020
2

Școala postdoctorală
Administrarea afacerilor
Cibernetică și statistică

1

Contabilitate

1

Drept

1

Economie I

0

Economie II

0

Economie și afaceri internaționale

3

Finanțe

0

Informatică economică

0

Management

4

Marketing

1
13

Total
Sursa: Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

În anul universitar 2020-2021, un număr de 22 cercetători postdoctoranzi au finalizat
studiile postdoctorale prin susținerea lucrării finale. Admiterea la studii universitare de
postdoctorat în anul universitar 2021-2022 a avut loc în luna februarie 2022, în această sesiune
fiind declarați admiși 18 candidați.
Situația comparativă a celor doi ani universitari în care au fost susținute lucrări finale la
studiile postdoctorale de cercetare avansată, respectiv 2020-2021 și 2021-2022, se prezintă
conform tabelului 1.16.
Numărul comparativ al studenților postdoctoranzi care au susținut lucrarea finală, în anii universitari
2021-2022 versus 2020-2021
Tabelul 1.16
Școala postdoctorală
An universitar 2020-2021
An universitar 2021-2022
Administrarea afacerilor

0

3

Cibernetică și statistică

1

3

Contabilitate

0

2

Drept

0

1

Economie I

0

1

Economie II
Economie și afaceri
internaționale
Finanțe

0

2

0

3

1

2

Informatică economică

2

1

Management

3

3

Marketing

0

1

7

22

Total

Sursa: Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
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1.3.2 Programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă
Programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
Nr.
crt.

2.
3.
4.
5.

Analiza afacerilor (în limba engleză)

6

Antreprenoriat (în limba engleză)
Automatizarea proceselor de afaceri (în limba
engleză)
Comunicare de impact, design și prezentare (în
limba engleză)
Design thinking pentru administrarea afacerilor (în
limba engleză)

6

70

6

70

6

70

6

70

Eficacitate Agile în practică (în limba engleză)
Gândire critică în era informației (în limba
engleză)

6

70

6

70

Leadership și influența socială (în limba engleză)
Strategii de comunicare digitală și analiza
platformelor sociale (în limba engleză)

6

70

6

70

4
15

40
180

2
5

9

90

3

Audit financiar

17

180

5

Utilizarea aplicațiilor Office: Microsoft Excel

4

40

3

Criminal business law

7

70

3

Drept penal al afacerilor

12

120

5

Faculta
tea

1.

FABIZ

6.
7.
8.
9.

Nr.
ore

Programul

11.

Inițiere în coordonarea și comunicarea
interministerială
Administrație publică pentru dezvoltare durabilă

12.

Digitalizarea organizațiilor prin RPA

10.

13.

AMP

CIG

14.
15.
16.

Drept

Tabelul 1.17
ECTS
examenul
de absolvire
2

ECTS
activitate
didactică
70

2
2
2
2
2
2
2
2

Sursa: Biroul Managementul Calității și Control Intern Managerial

În vederea asigurării calității procesului didactic și în urma analizei organizării și
desfășurării programelor de studii postuniversitare la nivelul fiecărei facultăți, în anul 2021 au
fost desființate 2 programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă din totalul de 19 programe aprobate de Senatul ASE.
În perioada 01.01-31.12.2021, au fost organizate 8 programe postuniversitare de
formare și dezvoltare profesională continuă, absolvite de 302 de cursanți care și-au însușit
competențele specifice, așa cum rezultă tabelul 1.18. Din cauza situației epidemiologice
existente în cursul anului 2021, aceste programe s-au organizat și desfășurat exclusiv online.
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Absolvenți la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Facultatea

Denumire program

Număr
cursanți
înmatriculați

Tabelul 1.18
Număr cursanți
care au susținut
finalizarea

Drept

Drept fiscal al afacerilor

111

97

Contabilitate și
Informatică de Gestiune

Antreprenoriat și inovare

50

50

Audit financiar

73

73

Administrarea afacerilor în industria vinului

30

30

52

52

Economie
agroalimentară și a
Mediului

Management
Manageri și Leadership
Sursa: Serviciul Management Educațional, ASE

În cursul anului 2021, au fost depuse dosare de înscriere (294) și înmatriculați cursanți
la următoarele programe postuniversitare de formare și dezvoltare continuă:
- Inițiere în coordonarea și comunicarea interministerială – Facultatea de Administrație
și Management Public (65 cursanți);
- Inițiere în mecanisme și proceduri legislative în administrația publică – Facultatea de
Administrație și Management Public (51 cursanți);
- Dreptul fiscal al afacerilor – Facultatea de Drept (65 cursanți);
- Dreptul penal al afacerilor – Facultatea de Drept (40 cursanți);
- Audit financiar – Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (73 cursanți).
Aceste programe se află în desfășurare.
În anul 2021 nu au existat absolvenți certificați prin programe de formare profesională
a adulților, pentru care ASE are autorizație valabilă.
Programe de formare profesională cu autorizaţie valabilă în anul 2021
Nr.
Denumire program
crt.
1
Competențe antreprenoriale
2
Inspector/ referent resurse umane
3
Manager de produs
4
Manager resurse umane
Sursa: Serviciul Management Educațional, ASE

Număr
ore
48
48
48
48

Tip
program
Specializare
Specializare
Specializare
Specializare

Cod
COR
333304
243104
121207

Tabelul 1.19
Nivel
studii
Superioare
Medii
Superioare
Superioare

1.4 Actualizarea implementării sistemului blended learning, a funcționalităților
SIMUR și a platformei e-alumni
Platforma online.ase.ro este instrumentul principal de implementare a sistemului
blended learning. Ea a fost actualizată din punct de vedere software, prin corelarea orarului din
platforma orar.ase.ro, la toate formele de învățământ cu SIMUR, pentru programele de studii
universitare de licență, precum și pentru programele de studii universitare de masterat
organizate în fiecare săptămână sau modular, cât și doctorat, pe semestre și ani de studii,
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păstrându-se continuitatea activității pe platforma blended learning. Pentru a veni în sprijinul
cadrelor didactice, precum și pentru a răspunde cerințelor din Standardele ARACIS, au fost
păstrate materialele didactice din anii universitari anteriori, pe o platformă distinctă – online –
backup.ase.ro.
Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă au fost
configurate, de asemenea, pe platforma online.ase.ro, activitatea la aceste programe
desfășurându-se online.
Pe baza statelor de funcții pentru ID și IFR din aplicația „state funcții”, a fost analizată
situația încărcării pe platforma blended learning a materialelor didactice, pe tipuri de activități:
AI, AT, TC, AA, S.
Fiecare utilizator-cadru didactic a fost verificat pe platformă (pe departamente,
disciplină, program de studiu), pentru a se identifica/verifica dacă există materiale didactice în
format digital necesare pregătirii studenților, la toate programele de studii.
Pentru anul universitar 2021-2022, cadrele didactice au publicat sau transmis
studenților/cursanților materiale de studiu pentru toate programele de studii
universitare/postuniversitare, în conformitate cu orarul și normele didactice.
Actualizarea implementării sistemului blended learning a vizat extinderea platformei
online la alte programe de studii, precum programe postuniversitare de formare și dezvoltare
profesională continuă sau cursuri pilot, activități remediale organizate în cadrul unor proiecte
de cercetare, cum ar fi cele organizate în cadrul proiectului ROSE, cât și creșterea volumului
de materiale didactice în format digital.
La învățământul cu frecvență, o parte din cadrele didactice publică materiale pe
site-uri ale disciplinelor (de exemplu, poo.ase.ro, acs.ase.ro, ase.softmentor.ro), site-uri ale
programelor de masterat etc. Este vorba, în principal, de site-uri de specialitate, care permit
rularea unor aplicații, nu doar expunerea de materiale didactice.
Pe platforma online.ase.ro a fost implementată funcționalitatea de alertare timpurie
automată a cadrelor didactice în vederea postării materialelor digitale pentru pregătirea
examinării pe parcurs și din sesiunile de evaluare.
În ceea ce privește programarea activităților didactice, orarul a fost constituit mai întâi
în format fizic, prin machetare, ulterior fiind introdus de către secretariatele facultăților în
platforma orar.ase.ro, platformă sincronizată cu SIMUR. Astfel, se asigură vizibilitatea orarului
pe pagina personală a studentului, pentru toate programele de studii universitare de licență și
masterat, la toate formele de învățământ. Orarul a fost utilizat și la corelarea activităților cu
statul de funcții, dând posibilitatea generării automate a fișelor de plata cu ora, în FPO. Cele
trei sisteme, SIMUR, FPO și aplicația „state funcții” se află într-o conexiune permanentă,
pentru corelarea datelor, asigurându-se o imagine corectă a structurii fișelor de plata cu ora.
Platforma orar.ase.ro a fost extinsă și pentru programele de studii universitare de
masterat, care se desfășoară modular, dar și pentru programele de studii universitare de licență,
învățământ la distanță și cu frecvență redusă, cât și pentru programele de studii universitare de
doctorat.
Pe platforma de e-learning, online.ase.ro, fiecare cadru didactic a fost asociat cu
disciplina și grupa/seria corespondentă din orarul introdus în aplicații, creându-se astfel
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posibilitatea de configurare a paginii de lucru online a disciplinei pentru curs și seminar, precum
și a activităților specifice învățământului la distanță și cu frecvență redusă.
Actualizarea funcționalității SIMUR a constat în următoarele acțiuni:
• actualizarea modului de afișare a statutului studentului pe pagina personală;
• restricționarea fluxului de susținere a examenului și descărcare a notelor, în regim
normal sau restanță, pentru evitarea situației de reprogramare la examen înainte de
soluționarea contestațiilor;
• actualizarea statutului studentului la programul de formare psihopedagogică
organizat în cadrul DPPD, în corelare cu statutul de student la studiile universitare
de licență sau masterat; configurarea în SIMUR a machetei de foaie matricolă emisă
după finalizarea și promovarea programului;
• actualizarea suplimentelor la diplomă, în vederea generării automate a acestora și
pentru anii suplimentari, pentru cazuri particulare;
• actualizarea adeverințelor de finalizare a studiilor;
• generarea planurilor de învățământ, a grilelor de competențe și a fișelor de disciplină
pentru promoțiile care încep activitatea în anul universitar 2021-2022;
• actualizarea planurilor personalizate pentru anii suplimentari, prin aducerea
disciplinelor nepromovate din anii anteriori în planul de învățământ al anului curent
personalizat;
• actualizarea modulului Orar și listarea personalizată;
• actualizarea afișării calificărilor în suplimentele la diplomă.
Platforma e-alumni a fost dezvoltată în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2./S/31541
Modernizarea educației academice prin introducerea unui sistem informatic pentru
managementul universităților românești (SIMUR), acesta având ca obiectiv realizarea unei
platforme online care să permită menținerea unei legături strânse între ASE și 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 publică
informații privind activitățile/evenimentele desfășurate de facultăți, oportunități de participare
la conferințe, seminarii organizate în colaborare cu mediul de business, oportunități de angajare
sau de practică/internship.
1.5 Programarea activităților didactice în orar
În anul 2021, din cauza restricțiilor de desfășurare a activităților didactice în campus,
s-au întocmit mai multe variante de machete pentru orar pentru ambele semestre, după cum
urmează:
- machete cursuri și seminarii online, cu activități didactice prevăzute de luni până
sâmbătă;
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- machete cursuri online și seminarii organizate în campus, cu activități didactice
prevăzute de luni până sâmbătă;
- machete cursuri și seminarii online, cu activități didactice prevăzute de luni până
vineri;
- machete cursuri online și seminarii organizate în campus, cu activități didactice
prevăzute de luni până vineri;
- machete cursuri și seminarii organizate în campus, pentru programele de studii
universitare de licență IF, iar programele de studii universitare de licență ID/IFR și
masterat organizate online.
În baza acestor simulări, Consiliul de Administrație a hotărât alegerea variantei de
machete acoperitoare pentru toate activitățile, în condiții de pandemie. Aceste machete au fost
introduse în aplicația orar.ase.ro, alocându-li-se săli de curs și de seminar, pentru fiecare
facultate/an/serie/grupă. Sălile au fost repartizate proporțional cu numărul de studenți, serii,
grupe, fiecărei facultăți. Pentru semestrul I s-a ales varianta a doua, organizând cursuri online
și seminarii în campus, doar pentru o săptămână, și s-a trecut la prima variantă, cu organizarea
cursurilor și seminariilor online, din cauza creșterii numărului de cazuri de persoane infectate
cu virusul SARS-CoV-2.
S-au realizat simulări pentru organizarea activităților didactice în campus, prin utilizarea
sălilor de seminar și a laboratoarelor, luând în calcul dezafectarea clădirii „Mihai Eminescu”.
La numărul total de săli s-au adăugat noi alocări de săli, din imobilele I. Angelescu,
V. Madgearu și Occidentului. Pentru buna desfășurare a activităților didactice a fost necesară
închirierea a 24 săli de seminar și 6 săli de curs de la Universitatea Româno-Americană.
În ceea ce privește alocarea pe disciplină a numărului de săli de curs, seminar și
laboratoare, s-au realizat corelări între SIMUR și aplicația orar.ase.ro, eliminând suprapunerile.
1.6 Acte de studii eliberate absolvenților
În perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost eliberate din cadrul ASE aproximativ 7.000
acte de studii, conform tabelului 1.20.
Situația actelor de studii eliberate în perioada 01.01.2021-31.12.2021
Tabelul 1.20
Tip act de studii/luna

I

Licență

59 65 86 109 335
60 111 128 95 95

Master
Certificate absolvire
DPPD
Doctor
Certificate absolvire
cursuri postuniversitare

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

830 1.269 351 521 203 116
130 511 384 311 254 144

XII TOTAL

72
97

4.016
2.320

23
20

19
10

25
14

17
18

19
3

15
6

37
7

22
0

29
9

20
1

14
4

8
11

248
103

7

9

22

11

22

12

10

12

6

5

2

3

121

31

Tip act de studii/luna

I

Certificate de absolvire,
suplimente la diplomă,
foi matricole etc.
TOTAL

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII TOTAL

4 10
7 10
6
9
6 13 15 11 13
3
173 224 282 260 480 1.002 1.840 782 891 494 293 194

107
6.915

Sursa: Secretariatul General, ASE

Cele mai multe acte de studii eliberate au fost diplome de licență, respectiv diplome de
master, așa cum reiese din graficul 1.6.
Graficul 1.6 Situația actelor de studii eliberate în perioada 01.01.2021-31.12.2021
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Situația diplomelor de licență, respectiv, a celor de master, este prezentată în continuare,
în tabelele 1.21 și 1.22.
Situația diplomelor de licență eliberate în perioada 01.01.2021-31.12.2021
Tabelul 1.21
Facultatea/luna

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII TOTAL

AA

7

4

3

2

3

50

91

29

40

11

9

2

251

AMP

2

3

5

2

5

17

86

33

57

11

11

3

235

BT

4

14

7

2

10

60

146

27

73

30

14

9

396

CIG

2

5

4

10

142

114

60

36

42

14

14

6

449

CSIE

8

6

9

7

49

190

177

24

35

19

11

13

548

ETA

2

3

2

3

5

43

75

15

30

11

4

3

196

EAM

1

2

3

2

17

36

97

13

27

9

2

3

212

FABBV

8

9

16

54

65

70

127

35

44

15

7

4

454

MAN

7

5

17

9

13

96

137

48

46

42

13

10

443

MK

10

9

6

8

16

76

90

54

53

22

18

11

373

REI

8

5

14

10

10

78

183

37

74

19

13

8

459

TOTAL

59

65

86

109

335

830 1.269

351

521

203

116

72

4.016

Sursa: Secretariatul General, ASE
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În conformitate cu datele prezentate în tabelul 1.21, până la 31 decembrie 2021, cel mai
mare număr de absolvenți care au solicitat ridicarea diplomei de licență a fost înregistrat la
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, urmată de Facultatea de Relații
Economice Internaționale, în timp ce numărul cel mai scăzut a fost înregistrat la Facultatea de
Economie Teoretică și Aplicată, urmată de Facultatea de Economie Agroalimentară și a
Mediului.
Situația diplomelor de master eliberate în perioada 01.01.2021-31.12.2021
Tabelul 1.22
Facultatea/luna

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

I

II

III

6
1
0
5
8
8
4
2
4
6
7
9
60

7
5
1
10
15
10
5
4
13
16
11
14
111

5
1
1
19
17
11
3
7
18
19
11
16
128

IV

12
3
0
2
11
14
3
5
6
14
14
11
95

V

10
3
2
7
11
11
4
3
11
15
5
13
95

VI

VII

VIII

IX

X

XI

2
3
19
6
14
10
14
3
11
15
13
20
130

47
15
0
16
116
42
32
73
32
23
42
73
511

29
10
1
34
43
77
8
21
41
53
31
36
384

22
19
1
43
55
10
10
6
30
56
25
34
311

16
10
5
32
27
55
6
7
28
36
17
15
254

4
13
0
18
21
15
5
6
15
18
14
15
144

XII TOTAL

8
3
1
6
9
18
7
1
9
10
16
9
97

168
86
31
198
347
281
101
138
218
281
206
265
2.320

Sursa: Secretariatul General, ASE

Așa cum reiese din analiza datelor înscrise în tabelul 1.22, cel mai mare număr de
absolvenți care au solicitat ridicarea diplomei de master a fost înregistrat la Facultatea de
Contabilitate și Informatică de Gestiune, urmată de Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică și de Management, în timp ce numărul cel mai scăzut al ridicării
acestora a fost înregistrat la Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri), urmată
de Facultatea de Administrație și Management Public.
1.7 Adeverințe eliberate studenților sau absolvenților
Studiile universitare din perioada pandemiei au generat creșterea solicitărilor de
eliberare a adeverințelor ce conțin copii certificate ale documentelor universitare, de la 68 de
cereri la 90, cu privire la programele de studii desfășurate în cadrul ASE, de către studenți sau
absolvenți, în vederea continuării/echivalării studiilor. Se constată o creștere cu 32% a eliberării
documentelor universitare, față de anul anterior.
În perioada ianuarie – decembrie 2021, au fost soluționate un număr de 90 de cereri de
eliberare a documentelor universitare: planuri de învățământ, programe analitice, fișe de
disciplină. În graficul 1.8 sunt prezentate detalii pe fiecare facultate.
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Graficul 1.7 Cereri ale studenților/absolvenților cu privire la eliberarea documentelor universitare
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Prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), platformă online de
Cerere de informații de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din
cadrul Ministerului Educației, au fost verificate și soluționate un număr de 32 cereri IMI, cu un
conținut de 39 diplome de licență, masterat sau doctorat, eliberate absolvenților care au finalizat
studiile în cadrul unor programe de studii universitare de licență sau masterat, din ASE. Se
constată, în acest context, creșterea cererilor online față de anul precedent, cu 28%.
Graficul 1.8 Cereri ale absolvenților cu privire la autenticitatea actelor de studii, prin sistemul IMI
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Doctorat

8

9
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1.8 Înscrierea în RNCIS a calificării programelor de studii nou înființate
În anul 2021 au fost înscrise în RNCIS calificările programelor de studii universitare
nou înființate, așa cum rezultă din tabelul de mai jos:
Nr.
crt.
1
2

Tabelul 1.23
Denumire program de studii

Calificarea

Dreptul European al Afacerilor
Antreprenoriat
Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor
3
economice
4
Informații pentru afaceri (în limba engleză)
Sursa: Serviciul Management Educațional, ASE

Dreptul European al Afacerilor
Antreprenoriat
Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor
economice
Informații pentru afaceri

1.9 Acreditarea Școlilor Doctorale
În anul 2021, ASE a fost evaluată ARACIS și este reacreditată ca Instituție
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat atât la nivelul IOSUD, cât și la nivelul celor
10 domenii de doctorat, în ramurile de ştiinţe Științe economice și Științe juridice, și anume:
Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri
internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Drept. Acreditarea a
fost validată prin Ordinul Ministrului nr. 5775 din 14 decembrie 2021.
Vizita de evaluare ARACIS a avut loc în perioada 26-30 iulie 2021 și s-a realizat prin
întâlniri online, dar și față în față, echipa de evaluare fiind formată atât din experți evaluatori
români, cât și străini.
Activitatea de evaluare a avut la bază analiza rapoartelor interne realizate de către
IOSUD ASE și de către școlile doctorale din ASE, analiza datelor și informațiilor existente în
format electronic la CSUD, vizita în imobilele din patrimoniul instituției, precum și discuțiile
și întâlnirile cu experții evaluatori, la care au participat toți membrii Consiliului de
Administrație al ASE, dar și un număr foarte mare de studenți doctoranzi, conducători de
doctorat, angajatori, coordonatori ai centrelor de cercetare din ASE, absolvenți ai ASE.
Indicatorii de performanță analizați au vizat: capacitatea instituțională, eficacitatea
educațională, managementul calității, strategiile și procedurile implementate la nivelul IOSUD
ASE. Astfel, s-a urmărit analiza organizării instituționale a IOSUD ASE, a resurselor logistice
necesare pentru organizarea studiilor universitare de doctorat, a infrastructurii de cercetare, a
modului de funcționare a sistemului de asigurare internă a calității la nivelul IOSUD ASE,
precum și calitatea resursei umane, care să permită asigurarea unui proces educațional de
calitate. Au fost analizate, de asemenea, conținutul programelor de studii universitare de
doctorat, valorificarea cercetării doctoranzilor, performanța academică a acestora, calitatea
tezelor de doctorat. Toate acestea au fost evaluate ținând cont de cadrul instituțional existent în
IOSUD ASE, de gradul de internaționalizare, de accesibilitatea la resursele de învățare, de
modul de asigurare a respectării normelor de etică și integritate academică.
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Dintre cei 35 de indicatori de performanță care au fost evaluați la nivelul IOSUD ASE,
34 au primit calificativul îndeplinit, iar 1 a fost considerat parțial îndeplinit. Acest indicator
parțial îndeplinit se referă la atingerea pragului de minim 10% pentru tezele de doctorat care
sunt redactate sau prezentate într-o limbă de circulație internațională, la nivelul fiecărei școli
doctorale. La nivelul IOSUD ASE, în perioada analizată (2015-2020) procentul tezelor
redactate/susținute într-o limbă de circulație internațională a fost de 14,73%, dar la nivelul
școlilor doctorale acest procent este diferit, însă preocupările pentru mărimea acestui indicator
sunt în creștere.
Concluziile evaluării ARACIS care au stat la baza obținerii acreditării IOSUD ASE au
fost următoarele:
- La ASE, prin intermediul IOSUD, sunt implementate mecanisme de funcționare
eficientă privind organizarea studiilor universitare de doctorat, existând regulamente specifice
aplicabile la nivelul școlilor doctorale, acestea dispunând de resursele logistice specifice și
preocupându-se ca resursele financiare să fie alocate optim. De asemenea, au fost întreprinse
eforturi de alocare și a altor surse de finanțare decât finanțarea guvernamentală pentru
susținerea activității doctoranzilor (burse doctorale prin programe de dezvoltare instituțională
și/sau de dezvoltare a resurselor umane).
- IOSUD-ASE are elaborate și implementate mecanismele de funcționare prevăzute în
legislația specifică privind organizarea studiilor universitare de doctorat.
- Pentru îndeplinirea misiunii studiilor universitare de doctorat, IOSUD-ASE dispune
de un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor
relevante pentru evaluarea și asigurarea instituțională a calității. Gestionarea bazelor de date în
ASE este realizată de Direcția TIC, în a cărei componență se află Serviciul Informatică și
Serviciul Rețele. Majoritatea proceselor care se desfășoară în ASE sunt informatizate:
admiterea studenților, repartizarea locurilor în cămine, contabilitatea instituției, salarizarea
personalului, gestionarea activității de cercetare științifică, evidența studenților, situațiile
școlare, completarea suplimentului la diplomă, acordarea burselor și mobilităților
intracomunitare.
- Școlile doctorale din cadrul IOSUD-ASE oferă informații corecte și complete privind
programele de studii universitare de doctorat candidaților la aceste programe, comunității
universitare și altor persoane fizice sau juridice interesate. Școlile doctorale, cu sprijinul logistic
al IOSUD, asigură publicarea pe internet a tuturor informațiilor necesare privind programele de
studii universitare de doctorat.
- IOSUD-ASE are capacitatea de a atrage candidați din afara instituției de învățământ
superior. Candidații admiși la studiile universitare de doctorat demonstrează calitate înaltă, prin
realizarea programului de pregătire a studiilor universitare. Programul de pregătire bazat pe
studii universitare avansate din cadrul domeniilor de doctorat este adecvat pentru a îmbunătăți
competențele de cercetare ale doctoranzilor și pentru a întări comportamentul etic în știință.
Cercetarea este valorificată de către studenții doctoranzi prin prezentări la conferințe științifice
internaționale și publicații științifice, indexate în baze de date internaționale.
- IOSUD-ASE asigură cadrul instituțional și aplică politici și proceduri relevante
pentru asigurarea internă a calității, fiind asigurată transparența informațiilor și accesibilitatea
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la resursele de învățare. Gradul de internaționalizare a studiilor doctorale din cadrul IOSUDASE este asigurat printr-o strategie adecvată, existând un sistem relevant de asigurare a
respectării normelor de etică și de integritate academică.
1.10 Activitatea studențească
1.10.1 Acordarea de burse
Pentru perioada 01.01 - 31.12.2021, în ASE s-au acordat următoarele categorii de burse
cu finanțare de la bugetul de stat, prezentate în tabelul 1.24.
Numărul și cuantumul burselor

Nr.
crt.

1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

11
12

13

14

Categorie bursă

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

Tabelul 1.24
Cuantum Cuantum
Număr
Număr
sem. II al
sem. I al
burse
burse
anului
anului
sem. II
sem. I
U.M.
universitar universitar
al anului
al anului
2020-2021 2021-2022
universitar universitar
2020-2021 2021-2022
600
700
lei/lună
1081
921
600
700
lei/semestru
155
144
750
750
lei/lună
1899
1832
1000

1000

lei/lună

355

357

1400

1400

lei/lună

18

18

750
1550

750
1550

lei/lună
lei/lună

1
55

6
57

85
1550

85
1550

euro
lei/lună

4
51

5
55

85
1800

85
1800

euro
lei/lună

5
52

3
51

85

85

euro

1

5

65

65

euro

223

207

75

75

euro

36

52

Sursa: Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților
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În anul universitar 2020-2021, ASE a acordat studenților universității următoarele
facilități de studii:
- La nivel de universitate s-au acordat 30 de locuri pentru susținerea financiară a
studenților de la programele de studii universitare de licență și masterat ce reprezintă
cazuri sociale (au presupus desfășurarea de activități în cadrul ASE și primirea de
burse semestriale din venituri proprii care să le permită plata taxei de școlarizare).
Studenții care reprezintă cazuri medicale grave și care au dovedit acest lucru cu
certificate de la medici de specialitate au primit burse semestriale din venituri proprii,
care să le permită plata taxei de școlarizare fără a desfășura activități în cadrul
universității.
- La nivel de universitate s-au acordat 60 de locuri pentru susținerea financiară a
studenților dornici să se implice în activități în interesul ASE, din care 20 de burse
de performanță pentru implicarea în activități extracurriculare (pentru studenții de la
programele de licență sau de la programele de masterat, organizate la forma de
învățământ cu frecvență, care beneficiază de finanțare de la buget) și 40 de burse din
venituri proprii, în funcție de solicitări, după caz.
Toate categoriile de burse s-au acordat studenților integraliști, pe toată durata anului
universitar, cu excepția studenților înmatriculați în ultimul an de studiu, cărora li s-a acordat
bursa până la susținerea examenului de finalizare a studiilor (conform OMEN 3392/27.02.2017
modificat prin OMEN 4366/13.07.2017).
Bursele sociale s-au acordat în funcție de veniturile obținute pe membru de familie.
Conform prevederilor legale în vigoare, cuantumul bursei sociale a acoperit cheltuielile de
cazare în căminele studențești ale ASE și cele de masă.
Bursele de merit și bursele de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură s-au
acordat în funcție de rezultatele profesionale, în ordinea descrescătoare a mediilor. Bursele de
performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică, precum și cele pentru
rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive (câte două burse pe facultate)
s-au acordat studenților cu rezultate deosebite în aceste domenii.
La aceste burse s-au adăugat cele 28 de burse de excelență acordate lunar din venituri
proprii studenților de la programele de licență, anii II și III de studiu, și 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
2020-2021:
- Bursa „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de cercetare
științifică, organizatorică, culturală și sportivă, în cuantum de 1.500 lei pe lună;
- 5 burse pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorică și culturală,
în cuantum de 1000 lei pe lună;
- 22 de burse de excelență pentru cercetare, în cuantum de 1000 lei pe lună.
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1.10.2 Practică și internship
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, reprezentând o
prioritate în ceea ce privește gestionarea relațiilor cu mediul economic și social. Din cele
3491 de locuri de practică oferite la nivelul ASE, în urma acordurilor inițiate de facultăți au fost
puse la dispoziția studenților 2466 locuri de practică, conform tabelului 1.25.
Numărul locurilor de practică oferite prin intermediul acordurilor inițiate de către facultăți
Tabelul 1.25
Nr. locurilor
Nr. crt.
Facultatea
de practică
1
Administrarea Afacerilor
150
2
Administrație și Management Public
177
3
Business și Turism
130
4
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
2
5
Contabilitate și Informatică de Gestiune
117
6
Economie Agroalimentară și a Mediului
345
7
Economie Teoretică și Aplicată
40
8
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
220
9
Management
159
10
Marketing
242
11
Relații Economice Internaționale
470
12
Drept
414
Total
2466
Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri

Din cele 154 parteneriate pentru oferirea locurilor de practică și internship pentru
studenții ASE, facultățile au inițiat 135 acorduri, conform tabelului 1.26.
Numărul acordurilor inițiate de către facultăți
Tabelul 1.26
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri
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Nr. Acorduri
5
16
15
1
8
10
1
18
13
12
18
18
135

1.10.3 Consiliere și orientare în carieră
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), structură distinctă, fără
personalitate juridică, înființat prin Hotărârea Senatului ASE nr. 144 din data de 10 decembrie
2014, și-a continuat și dezvoltat activitatea în anul 2021. CCOC are ca misiune acordarea de
suport specializat persoanelor care au fost, sunt și vor fi cuprinse în programele educaționale
ale ASE, în vederea optimizării traseului educațional și profesional al acestora. Obiectivele
CCOC sunt următoarele:
- orientarea și consilierea elevilor din învățământul preuniversitar în vederea alegerii
traseului educațional care le va permite calificarea în domeniile de pregătire din
cadrul ASE: economie, sociologie, administrație și management public, limbi
moderne aplicate etc.;
- orientarea și consilierea studenților ASE, astfel încât aceștia să fie capabili să își poată
planifica și gestiona în mod optim propriul traseu educațional și profesional;
- reducerea abandonului universitar la nivelul ASE;
- facilitarea relației dintre studenții și absolvenții ASE și piața muncii, astfel încât
aceștia să cunoască oportunitățile și provocările reale ale pieței muncii;
- creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și absolvenților ASE;
- dezvoltarea capacității decizionale a viitorilor și actualilor studenți, precum și a
absolvenților ASE privind managementul carierei în contextul schimbărilor
legislative și al dinamicii permanente a pieței muncii.
Beneficiarii direcți ai CCOC din cadrul ASE sunt următorii:
- studenții ASE, indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează sau
de forma de învățământ, inclusiv studenții veniți la studii prin programe de mobilități;
- elevii de liceu, aparținând liceelor care au încheiat parteneriate cu ASE;
- absolvenții proprii sau ai altor universități;
- angajații ASE.
CCOC a funcționat în anul 2021 cu următoarea structură de personal:
- 1 director ‒ cadru didactic coordonator, numit director al CCOC, desemnat prin
decizia rectorului, cu avizul Consiliului de Administrație și aprobat de Senatul
Academiei de Studii Economice din București ‒ cu normă parțială (remunerată cu un
spor salarial);
- 5 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și
vocațională/consilieri de carieră cu normă întreagă;
- În anul 2021 implicarea cadrelor didactice cu specializare în domeniul
psihopedagogic de la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic și a cadrelor didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenților
și absolvenților de la nivelul facultăților ASE a fost limitată de situația generată de
pandemia cu virusul SARS-CoV-2 și de desfășurarea activităților didactice în regim
de telemuncă;
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- Pe parcursul anului 2021, la nivelul CCOC a fost organizat un concurs în urma căruia
au fost promovaţi 3 psihologi (unul din psiholog specialist în psiholog principal şi
doi din psihologi stagiari în psihologi principali).
În ceea ce privește activitatea CCOC, aceasta a fost bogată, 5.441 de persoane fiind
consiliate în anul 2021, astfel:
I. studenți, elevi, absolvenți, candidați au fost consiliați / informați / testaţi individual, la
nivelul CCOC.
II. elevi din licee din Bucureşti şi din judeţele Vrancea, Constanţa, Buzău au fost
informați/consiliați cu privire la oferta educaţională a ASE.
III. studenţi implicaţi în workshop-uri/ webinarii/ sesiuni de consiliere desfășurate de către
CCOC sau/şi în parteneriat cu angajatori cu tematici diverse precum: „Ce doresc angajatorii
de la Generația Digitală“, „Repere moderne și actuale privind integrarea pe piața muncii”,
„Primii paşi în carieră - Cum te pregătești pentru primele job-uri?”, aspecte legate de
prevederile legale privind contractele de: muncă, voluntariat, internship, stagii de practică,
programul anual „Big Brother” etc.
IV. studenţi implicaţi în acţiuni/şedințe de consiliere de grup desfășurate în parteneriat –
CCOC - organizații studențești ca de exemplu: în colaborare cu ASEAM - webinar cu tema
„Inteligența emoțională și gestionarea emoțiilor”; în parteneriat cu USASE, în cadrul
proiectului „Workshop de carieră - Hire Me”, webinar cu tema „It all starts with you –
gestionarea emoțiilor înaintea unui interviu”; cu ASCIG - Training de Orientare Profesională
în cadru proiectului COLOR 9th Edition etc.
V. studenţi implicaţi în cursuri de dezvoltare personală derulate la nivelul CCOC în cadrul
proiectului „ProASE - incluziune şi egalitate de şanse pentru studenţii ASE”, CNFIS-FDI-20210378.
VI. studenţi implicaţi în acţiuni/ şedințe de consiliere de grup desfășurate online în proiectele
ROSE cu implicarea specialiştilor CCOC/DPPD, cu tematici diverse precum: „Atlasul
emoțiilor - strategii de decriptare comportamentală”, „Strategii de învățare și optimizarea
rezultatelor academice”, „Identitatea profesională și experimentarea unui proces de
recrutare”, „Autocunoaştere şi mobilizare spre succes” etc.
VII. studenți voluntari care au activat la nivelul CCOC în: programul „Big brother”, campania
de promovare a ofertei educaționale a ASE, schimbul de bune practici de la Central European
University (CEU) din Viena, Austria.
În anul 2021 personalul CCOC a participat la 9 conferinţe şi stagii de formare, dintre
care menţionăm:
• Conferinţe: ediția a XXI-a a Conferinței Naționale de Psihologie IndustrialOrganizațională „Horia D. Pitariu”, cu tema „Oameni și organizații – reziliența în

41

situații de criză”, „Well-Being During Emerging Adulthood: Challenges &
Opportunities. 10th Conference On Emerging Adulthood”, „International
Conference on Social Sciences, Humanities and Arts” ICSHA, Atena, Grecia,
Conferința Națională de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală
Unificatoare, cu tema „Căi de a fi împreună în procesul schimbării. Psihoterapia
între realitate și dorință”.
• Cursuri: „Terapia prin acceptare și angajament (ACT) pentru traumă”, „Abordarea
cognitiv-comportamentală a tulburărilor de personalitate din cluster-ul B. O
perspectivă transdiagnostică”, „Terapia științifică a depresiei și anxietății”,
Depreter-Paxonline.
În anul 2021, membrii CCOC s-au implicat în implementarea următoarelor proiecte:
- „ProASE – incluziune şi egalitate de şanse pentru studenţii ASE”, CNFIS-FDI-20210378, proiect finanțat de Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național al
Finanțării Învățământului Superior, în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională
FDI 2021, domeniul 1.
• Proiecte finanțate prin Schema de granturi pentru universități (SGU) din cadrul
Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE):
- Ecoul adaptabilității în mediul universitar – EAM-U;
- Performanță și continuitate pentru cariera de manager – MANPro II;
- De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT);
- Creșterea performanței academice în învățământul superior din domeniul
financiar, prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-Fin);
- Acces la Studii și Echitate pentru toți (ASEt);
- Prevenirea abandonului școlar – succes și performanță în învățământul universitar
în economie și afaceri internaționale;
- Responsabilitate, Originalitate, Sustenabilitate și Etică – Familiarizarea
studenților expuși riscului de abandon cu valorile unui mediu academic
performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP.
Specialiștii CCOC au realizat/publicat, în 2021, următoarele studii:
- Inserţia socio-profesională a absolvenţilor ASE (908 repondenţi la chestionarul
aplicat);
- Evaluarea opiniei angajatorilor, cu privire la calitatea absolvenților și a
programelor de studii oferite de Academia de Studii Economice din București
(71 de repondenţi la chestionarul aplicat);
- Stăiculescu C., Lăcătuş M.L., Livinţi R., Gheba A. „The impact of COVID 19
pandemic upon the relationship between university professors and students. Case
study: Romania”, prezentat la International Conference on Social Sciences,
Humanities and Arts ICSHA, 3-5 decembrie 2021, Atena, Grecia;
- Livinţi, R., Gunnesch‐Luca, G. & Iliescu, D., (2021). Research Self-Efficacy: A
Meta-Analysis. Educational Psychologist, 56(3), 215-242. - Impact Factor 9.541
(2020) (Top 1, Psychology, Educational).
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Alte activităţi relevante desfăşurate la nivelul CCOC:
- În luna iunie 2021 a fost finalizată aplicaţia electronică prin care se pun în practică
prevederile Procedurii operaţionale „Monitorizarea inserției socio-profesionale a
absolvenților Academiei de Studii Economice din București”, PO_CCOC-01 şi prin
care, absolvenţii care ridică actele de studii de la Biroul acte de studii, pot completa
chestionarul de monitorizare a inserţiei.
- În aprilie 2021 a fost distribuit, printre beneficiarii CCOC, chestionarul cercetării,
realizat de ANOSR și COGNOSIS, privind satisfacția studenților în legătură cu
serviciile oferite în cadrul Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră ale
universităților.
- În septembrie, reprezentanţii CCOC au participat la consultările organizate de
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din ţară (ANOSR), privind
activitatea și nevoile Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră.
- Periodic, membrii CCOC au participat la întâlniri cu reprezentanții Centrelor de
Consiliere și Orientare în Carieră din universitățile românești.
- În perioadele de admitere, angajaţii CCOC au oferit consiliere candidaţilor la
programele de studii universitare ale ASE, în special pentru cele de masterat.
- Membrii CCOC au furnizat date pentru diverse raportări pentru Ministerul
Educaţiei, ARACIS, UEFISCDI, ANOSR, participarea la Times Higher Education
Impact Ranking.
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Capitolul II
ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE
2.1 Consolidarea excelenței în cercetare științifică și inovare
Consolidarea statutului de universitate de cercetare avansată și educație și afirmarea
statutului de pol european de cercetare și educație pentru Europa Centrală și de Sud-Est implică
valorificarea superioară a tuturor resurselor, atragerea unor noi resurse pentru activitatea de
cercetare, dar și consolidarea parteneriatului cu mediul economico-social și partenerii
internaționali.
Având în vedere obiectivele strategice stabilite la nivelul managementului ASE, prin
intermediul Direcției Managementul Cercetării și Inovării (DMCI) și Direcției Bibliotecă, sub
coordonarea prorectorului responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare,
managementul activității de cercetare din cadrul ASE a continuat eforturile pentru creșterea
vizibilității și recunoașterii științifice pe plan național și, mai ales, internațional a ASE, pentru
creșterea gradului de integrare în rețele de cercetare internaționale, pentru atragerea unor noi
finanțări în cadrul unor proiecte de cercetare, pentru creșterea producției științifice de calitate
și pentru afirmarea universității noastre ca pol de soluții fundamentate științific pentru
problemele majore ale mediului economico-social.
Anul 2021 a marcat realizarea, în cadrul unui proiect de cercetare cu finanțare
instituțională, a Strategiei de cercetare a Academiei de Studii Economice din București
2022-2030. Strategia confirmă și intensifică angajamentul ASE față de cursul actual al
cercetării la nivel internațional, precum și hotărârea de a realiza cercetări de mare impact în
societate, în general, și în științele economice în mod special, la cele mai înalte standarde.
Strategia de cercetare a stabilit următoarele obiective strategice de cercetare ale
universității noastre:
• crearea unei baze de resurse umane de cercetare-dezvoltare valoroase și a unei culturi
a cercetării în ASE;
• perfecționarea continuă, dezvoltarea și recompensarea resurselor umane implicate în
activitatea de cercetare-dezvoltare în ASE;
• crearea unui cadru adecvat pentru desfășurarea cercetării științifice, prin asigurarea
infrastructurii durabile a procesului de cercetare și inovare științifică în ASE;
• creșterea gradului de cooperare și colaborare internațională în activitățile de cercetare
științifică;
• aderarea și respectarea Strategiei Europene privind excelența în cercetare;
• creșterea semnificativă a vizibilității și reputației internaționale a ASE, inclusiv în
domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;
• stimularea inovării și afirmarea ASE ca pol de soluții fundamentate științific pentru
problemele majore ale mediului economico-social.
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Chiar în contextul unor perturbări fără precedent pentru ultimele decade, pricinuite de
pandemia de Covid-19, provocarea de a menține cercetarea universitară racordată la tendințele
majore de pe plan internațional a avut ca rezultat intensificarea activității de cercetare din cadrul
ASE în anul 2021, confirmată de producția științifică publicată în jurnale de top aflată în
creștere.
Academia de Studii Economice din București este una din cele șase universități din
România care au obținut premiul/certificarea HR Excellence in Research (HRS4R). Premierea
inițială și acordarea certificării specifice HRS4R (la 7 septembrie 2020) constituie doar prima
fază a procesului. După aceasta s-a intrat în cea de-a doua fază, care presupune implementarea
planului de acțiune și recuperarea propriu-zisă a decalajelor. Echipa responsabilă pentru
obținerea etichetei „Human Resources Excellence in Research” în conformitate cu Carta
Europeană și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor a continuat, în anul 2021,
evaluarea stadiului de implementare a acțiunilor din Action Plan programate, a demarat
implementarea acțiunilor noi programate și a asigurat monitorizarea permanentă a stadiului
implementării acțiunilor programate în anul 2021. Angajamentul ASE de îmbunătățire continuă
a politicilor de resurse umane în conformitate cu Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de
Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor a condus la crearea și actualizarea paginii HRS4R
pe site-ul ASE.
Activitățile desfășurate în anul 2021, care au implicat întreaga comunitate academică,
menite să conducă la creșterea vizibilității internaționale în domeniul științelor economice și
administrării afacerilor, au constat în publicarea de articole în reviste cotate Web of Science sau
indexate în baze de date internaționale și publicarea de cărți în edituri de prestigiu.
Sinteza activității publicistice a cadrelor didactice și cercetătorilor din ASE pentru anul
2021 este următoarea:
• 415 articole publicate în reviste indexate Web of Science;
• 379 articole publicate în reviste indexate Scopus;
• 56 studii publicate în volumele conferințelor internaționale indexate Web of Science;
• 19 studii publicate în volumele conferințelor internaționale indexate Scopus;
• 6 cărți, 25 de capitole de carte publicate în edituri internaționale de prestigiu și
7 cărți și 22 de capitole de carte publicate în alte edituri internaționale;
• 30 de cărți publicate în edituri naționale, altele decât Editura ASE;
• 40 de cărți publicate la Editura ASE.
După cum se poate observa din graficul următor, trendul activității de cercetare este
ascendent atât în ceea ce privește numărul total de articole, cât, mai ales, orientarea către zona
de calitate, numărul de articole publicate în reviste indexate Web of Science aflate în primele
două quartile fiind mai mare de la an la an.
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Sursa: DMCI

Un alt trend crescător se poate observa și în privința numărului de articole publicat în
reviste indexate Web of Science din domenii ce aparțin Core Economics. Același trend
crescător se înregistrează și pentru numărul de articole din reviste indexate în primele două
quartile WoS Core Economics, ceea ce confirmă orientarea către calitate a cercetătorilor ASE.

Sursa: DMCI
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De asemenea, au fost acordate diplome „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen”
autorilor articolelor publicate în revistele cele mai bine cotate Web of Science sau Scopus.
Numărul de diplome „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen” a crescut în anul 2021 față de
anul 2020, ceea ce arată o creștere a calității activității de cercetare ASE transpusă prin articole
publicate în reviste indexate în bazele de date Web of Science și Scopus. Astfel, în anul 2021
au fost acordate 11 diplome „Opera Omnia” față de 6 astfel de diplome în anul 2020 și 30 de
diplome „Georgescu-Roegen” față de 21 în anul 2020.
Platforma cercetare.ase.ro a fost unul din principalele mijloace prin care informația
necesară pentru cercetători a fost diseminată.
Platforma de raportare a rezultatelor activității de cercetare, platformacercetare.ase.ro, a
fost îmbunătățită, permițând extragerea mai facilă a informațiilor pentru raportarea ARACIS,
precum și extragerea informațiilor prin intermediul unor rapoarte mai detaliate. De asemenea,
a fost completată secțiunea „Resurse”.
2.2 Inițiative de atragere de fonduri pentru cercetare
Lansările competițiilor de proiecte de cercetare din anul 2021 au fost diseminate pe
site-ul web cercetare.ase.ro, prin intermediul newsletterelor transmise de prorectorul
responsabil cu cercetarea către toată comunitatea științifică ASE, precum și în cadrul
conferințelor și dezbaterilor publice organizate online, la care au participat directori și membri
ai centrelor de cercetare, cadre didactice interesate, precum și doctoranzi. Pentru competițiile
de proiecte mai importante au fost identificate și create grupuri de lucru pentru realizarea unor
propuneri de proiect.
Pe noul site al cercetării din ASE, cercetare.ase.ro, au fost permanent actualizate
informațiile privind centrele de cercetare, revistele, invitațiile la conferințe, proiectele de
cercetare și oportunitățile de finanțare a cercetării și inovării. De multe ori, postările de pe
site-uri au fost dublate de anunțuri directe în comunitate prin adresa de grup instituțională
didactic@ase.ro sau prin intermediul prodecanilor responsabili cu activitatea de cercetare
științifică, dezvoltare și inovare.
DMCI a permanentizat eforturile de obținere rapidă a documentelor necesare pentru
participarea la competițiile de proiecte, chiar și în condițiile desfășurării online a unei părți
importante din activitate. Nu în ultimul rând, DMCI a centralizat principalele aspecte semnalate
de membrii comunității academice ASE și a obținut clarificări de la instituțiile finanțatoare,
clarificări ce au fost puse ulterior la dispoziția celor interesați.
Institutul de Cercetări Avansate (ARI) a continuat promovarea cercetării universitare și
a desfășurat o gamă diversă de activități în vederea îndeplinirii misiunii sale și a contribuirii la
realizarea strategiei de cercetare a instituției noastre.
Având în vedere condițiile aprobate de desfășurare a activității în instituții de învățământ
superior, condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARSCoV-2, Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București (ARI)
și-a desfășurat activitatea în special în modalitatea online.
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Printre activitățile desfășurate în anul 2021 se numără:
- modernizarea website-ului ARI și oferirea permanentă de informații actualizate
privind oportunitățile de finanțare și dezvoltare în domeniul cercetării științifice;
- publicarea revistei OECONOMICA și sub egida ARI;
- implementarea și derularea unor proiecte de cercetare sub coordonarea ARI, printre
care proiectul FDI cu titlul „Dezvoltarea integrată a capacității instituționale pentru
cercetarea științifică prin digitalizare, promovare Open Source și modernizarea
infrastructurii de cercetare în contextul provocărilor globale” și proiectul
instituțional de cercetare „Prognoza evoluției mediului economic”;
- câștigarea unor noi proiecte de cercetare, printre care proiectul „Creșterea
performanței instituționale prin dezvoltarea infrastructurii și ecosistemului de
cercetare de excelență transdisciplinară în domeniul socio-economic”, ce a obținut
o finanțare de 3.130.000 de lei din partea Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării în cadrul Programului 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare
- dezvoltare, Subprogramul 1.2 - Performanța instituțională. Proiectul se află în
implementare de la 3 ianuarie 2021;
- organizarea și desfășurarea unor sesiuni de instruire în domeniul managementului
de proiect;
- realizarea unor workshop-uri de instruire cu privire la bunele practici pentru
publicarea rezultatelor cercetării științifice, pentru facilitarea accesului la publicare
pentru cercetătorii ASE;
- organizarea unor workshopuri în parteneriat cu facultăți și centre de cercetare din
ASE;
ARI a participat la realizarea unei cercetări calitative la nivelul ASE în vederea analizei
impactului pandemiei COVID-19 asupra cercetării științifice și a identificării bunelor practici
privind temele de cercetare, sursele de finanțare și managementul echipelor de cercetare în
această perioadă.
Din răspunsurile primite se observă dorința de concentrare pe temele de cercetare de
interes, participanții descriind activitatea lor din anul universitar 2021-2022 ca fiind
provocatoare, intensă și creativă. Bineînțeles că există și temeri, majoritatea fiind legate de
incertitudinea situației naționale (rata vaccinărilor și a infectărilor), ce influențează atât
activitatea didactică, cât și pe cea de cercetare.
Ca teme concrete, observăm în ASE două direcții aliniate la cerințe internaționale.
În primul rând, avem digitalizarea, prezentă în proiectele de cercetare sub diferite
forme: marketing online, social media, tehnologii emergente, aplicații mobile pentru perioada
COVID-19, studii explorative cu tehnică pentru cercetări avansate de neuromarketing,
dezvoltarea platformelor digitale. În al doilea rând, avem dezvoltarea durabilă și economia
colaborativă, având în vedere responsabilitatea socială și strategiile de co-creare a valorii.
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2.3 Intensitatea cercetării științifice
Pe parcursul anului 2021, 6 reviste editate de ASE au obținut 8 indexări în baze de date
internaționale, conform datelor prezentate în tabelul 2.1.
Noi indexări în baze de date internaționale ale revistelor editate de ASE
Nr.
crt.

Tabelul 2.1
Noi indexări în baze de date
internaționale

Denumire revistă

1.

Dialogos

EBSCO

2.

European Journal of Interdisciplinary Studies

SCOPUS

3.

The Romanian Economic Journal

4.

Applied Research in Administrative Sciences (ARAS)

ERIH PLUS
REPEC
CEEOL
UlrichsWEb

5.

Business Excellence and Management

6.

Tribuna Juridică / Juridical Tribune

ERIHPLUS
SCOPUS

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE

În pofida pandemiei de COVID-19 care a pus întreaga comunitate științifică în fața unei
provocări deosebite, la nivelul ASE s-a reușit, în anul 2021, continuarea în bune condiții a
evenimentelor și activităților propuse. Conferințele organizate de ASE s-au desfășurat online,
participanții având ocazia să interacționeze și să prezinte rezultatele cercetării științifice prin
intermediul platformelor de videoconferință.
Facultățile din cadrul ASE au organizat 20 de conferințe internaționale în anul 2021,
dintre care 9 sunt cotate ISI (International Conference on Accounting and Management
Information Systems – AMIS, International Conference on Informatics in Economy – IE și
International Management Conference – IMC, International Conference on New Trends in
Sustainable Business and Consumption – BASIQ, International Conference on Business
Excellence – ICBE, Annual Emerging Trends in Marketing and Management International
Conference – ETIMM, International Conference on Economics and Social Sciences – ICESS,
International Conference: „Perspectives Of Business Law In The Third Millennium”,
International Conference on Applied Statistics – ICAS) (detalii în anexa 2.5). La acestea au fost
înregistrați peste 2131 de participanți, dintre care peste 547 au fost invitați din străinătate.
În anul 2021 au fost decontate cheltuieli de participare cu lucrări la conferințe
internaționale de prestigiu pentru 68 de cercetători din cadrul ASE, majoritatea participărilor
fiind la conferințe organizate online. Dintre acestea, 45 de participări ale cadrelor didactice și
cercetătorilor au fost susținute din bugetul special alocat de ASE, în valoare de 75.397,80 lei, iar
23 de participări au fost finanțate din bugetele centrelor de cercetare și/sau prin proiecte de
cercetare științifică, în valoare de 24.864,75 lei.
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Începând cu 30 decembrie 2021, ASE a început execuția proiectului cu titlul „Creșterea
performanței instituționale prin dezvoltarea infrastructurii și ecosistemului de cercetare de
excelență transdisciplinară în domeniul socio-economic”, proiect finanțat de Ministerul
Cercetării, Inovării și Digitalizării, valoarea contractului fiind de 3.130.000 lei.
Proiectul își propune să stimuleze cercetarea de excelență în cadrul ASE prin construirea
unei infrastructuri moderne și cooptarea de tineri cu studii sau stagii la universități de renume
în procesul de exploatare a infrastructurii create prin proiect. De asemenea, un alt obiectiv este
modernizarea infrastructurii de cercetare din ASE prin crearea a patru laboratoare în domeniile
prioritare cum sunt tehnologia informațiilor și comunicațiilor, patrimoniu și identitate culturală
și tehnologii noi și emergente, energie, mediu și schimbări climatice prin atragerea de
cercetători tineri care să desfășoare activități de cercetare în aceste laboratoare finalizate,
inclusiv prin publicarea unor articole științifice în reviste cu recunoaștere internațională.
În perioada 10-11 iunie 2021, s-a desfășurat online Conferința internațională ICESS
„The 4rd International Conference on Economics and Social Sciences”, conferința anuală a
Academiei de Studii Economice din București. Din partea universităților partenere au participat
prof. univ. dr. Fabrizio D’Ascenzo, decan al Facultății de Economie din cadrul Universității
Sapienza din Roma și Sébastien Point, EM Strasbourg University. Keynote speaker a fost
Mihaela Kelemen, Nottingham University Business School.
În deschiderea conferinței a avut loc workshopul „New Tech in the Financial Markets”
susținut de domnul profesor Vasile Alecsandru Strat din cadrul Facultății de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică, iar in cadrul conferinței s-a desfășurat workshopul doctoral
„Branding and Training Talented Researchers for New Entrepreneurial and Digital Society” în
colaborare cu EM Strasbourg, unde circa 15 doctoranzi și-au prezentat lucrările în fața unui
comitet de profesori de la ASE și EM Strasbourg.
În cadrul ICESS 2021 au fost organizate 12 sesiuni paralele:
- Resilience and Digitalization – Key Strategies for Successful Business in Critical
Times (Facultatea Business și Turism, coordonatori: prof. univ. dr. Gabriela Țigu,
Vincent Mayer);
- Global World After Crisis: Towards a New Economic Model (Facultatea de Relații
Economice Internaționale, coordonator prof. univ. dr. Cristian Păun, Carmen-Elena
Dorobăț, Radu Mușetescu);
- Applied Economics and Statistics and Data Science (Facultatea de Cibernetică și
Informatică Economică, coordonator prof. univ. dr. Adriana Ana Maria Davidescu
(Alexandru), Roberto Dell’Anno);
- Universities and Community Impact (Facultatea de Administrarea Afacerilor,
coordonator drd. Magdalena Iordache-Platis, Vasileios Ntouros);
- Global Challenges for Agri-food Systems and Sustainable Development (Facultatea
de Economie Agroalimentară și a Mediului, coordonator conf. univ. dr. Simona
Roxana Pătărlăgeanu, Mariarosaria Lombardi, Diego Begalli);
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Financial Perspectives in Turbulent Times (Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori, coordonator prof. univ. dr. Emilia Câmpeanu, Erich Walter
Farkas);
- Economic Policies for Non-cyclical Crises (Facultatea de Economie Teoretică și
Aplicată, coordonator conf. univ. dr. Mihaela Roberta Stanef-Puică, Carlos Ramírez
Valdebenito);
- Innovative Technopreneurschip and Sustainable Business Models (Facultatea de
Administrarea Afacerilor, coordonator conf. univ. dr. Roxana Clodnițchi, Luis
Miguel Ciravegna Martins da Fonseca, Guest Speaker: Christine Volkmann);
- Marketing and Sustainability (Facultatea de Marketing, coordonator prof. univ. dr.
Ionel Dumitru, Silvian Cențiu);
- The Role of Accounting in Sustainable Development (Facultatea de Contabilitate și
Informatică de Gestiune, coordonator prof. univ. dr. Nadia Albu, Donna L. Street);
- Business Law and Sustainable Development (Facultatea de Drept, coordonator prof.
univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, Roberto Panetta);
- The Role of Innovation in Public and Private Organizations in Context of Digital
Transformation (Facultatea de Management și Facultatea de Administrație și
Management Public, coordonatori prof. univ. dr. Cezar-Petre Simion, conf. univ. dr.
Oana Matilda Sabie, Minitrack Chairs: André Cabanis).
Volumul conferinței ICESS este publicat la Sciendo. Seria vizează publicarea articolelor
peer-review prezentate la International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS).
Fiecare volum este asociat cu o ediție specială a conferinței. ICESS susține cercetarea empirică
și teoretică, în special în domeniile economie, afaceri, finanțe și manag.ement. Volumul este
disponibil la link-ul: https://www.sciendo.com/book/9788366675704
În anul 2021 a apărut numărul special Springer, cuprinzând articole prezentate în cadrul
ICESS 2020. Volumul constituie o selecție a celor mai bune lucrări de la cea de-a treia
Conferință Internațională de Științe Economice și Sociale, Modele inovatoare pentru a revigora
economia globală, ICESS 2020, desfășurată la București, România, în octombrie 2020.
Volumul este disponibil la link-ul: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-86641-9.
Lucrările conferinței ICESS 2021 au fost selectate pentru publicare și pentru revista
Amfiteatru Economic. O selecție de 10 articole a fost publicată în volumul 23, numărul special
15 al revistei. Detalii sunt disponibile la link-ul: https://www.amfiteatrueconomic.ro/
RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=1212.
O altă oportunitate de publicare a fost oferită de revista Journal of Theoretical and
Applied Electronic Commerce Research (ISSN 0718-1876), aparținând MDPI Basel, o revistă
prestigioasă indexată în bazele de date Web of Science și Clarivate. Numărul special conținând
articolele selectate de la conferință va fi publicat în martie 2022. Detalii sunt disponibile la
link-ul: https://www.mdpi.com/journal/jtaer/special_issues/Digital_Resilience.
-
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2.4 Dezvoltarea competențelor de cercetare ale tinerilor
În perioada 10 noiembrie – 10 decembrie 2021, Academia de Studii Economice din
București a organizat cea de-a doua ediție a competiției de proiecte studențești având ca temă
generală Digitalizarea în ASE. Fiecare facultate a avut oportunitatea de a organiza o competiție
distinctă pornind de la tema principală, dar valorificând propria misiune și competențele
specifice, având la dispoziție un buget de 5.000 lei, alocat prin decizia Consiliului de
Administrație.
Proiectele înscrise în cadrul celor 12 secțiuni organizate de facultăți au fost prezentate
online, oferindu-le studenților oportunitatea de a interacționa și de a-și pune în valoare ideile și
creativitatea, obiectivul tuturor fiind acela de dezvoltare a componentei digitale la nivelul
facultăților, dar și în cadrul universității.
Un număr de 85 de studenți au beneficiat de premiile oferite de comitetele de selecție,
ceea ce demonstrează că digitalizarea rămâne o temă importantă pentru studenții de la
Academia de Studii Economice din București, iar ideile valoroase și munca în echipă sunt
recunoscute și apreciate.
În anul 2021 s-au organizat evenimente dedicate tinerilor cercetători cu scopul partajării
și dezvoltării cunoașterii, seminarii științifice periodice, precum și cursuri, astfel:
 47 de conferințe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători;
 145 de seminarii științifice organizate de școlile doctorale din cadrul Academiei de
Studii Economice din București, la care au participat doctoranzi cu teme de cercetare
interdisciplinară aplicativă;
 24 de cursuri destinate doctoranzilor, organizate în cadrul Consiliului pentru Studiile
Universitare de Doctorat și al Școlilor Doctorale.
De asemenea, studenții de la masterat și doctorat sunt implicați în echipe mixte de
cercetare interdisciplinară aplicativă în cadrul celor 23 de centre de cercetare, participând la
manifestări științifice naționale și internaționale cu lucrări elaborate sub coordonarea cadrelor
didactice. În anul 2021, au fost angajați cu contract individual de muncă în cadrul unor proiecte
de cercetare 59 de studenți doctoranzi și 13 studenți masteranzi.
În cadrul Editurii ASE sunt înregistrate 4 colecții de working papers dedicate publicării
activității de cercetare studențească, aferente anului 2021, conform tabelului 2.2.
Colecții working papers
Nr.
crt.
1.

Facultatea
Administrație
și Management
Public

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

ISSN
2285-1097 CD-ROM
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Tabelul 2.2
Redactor șef și
secretari generali de redacție
Redactori șefi
Prof. univ. dr. Elvira Nica
Prof. univ. dr. Alina Georgiana
Profiroiu
Secretar general de redacție
Lect. univ. dr. Oana Matilda
Sabie

Nr.
crt.

Facultatea

2.

Contabilitate
și Informatică
de Gestiune

3.

Economie
Agroalimentară
și a Mediului

4.

Finanțe,
Asigurări,
Bănci și Burse
de Valori

Titlul publicației

ISSN

Redactor șef și
secretari generali de redacție

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

2392-8360 online

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

2559-6330 online

ABC-ul lumii
financiare

2344-1844 online

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

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE

În zilele de 8 și 9 aprilie 2021 a avut loc, online, cea mai importantă manifestare
științifică a studenților Academiei de Studii Economice din București, Sesiunea de Comunicări
Științifice, etapa I (faza pe facultăți). Au fost acordate, pentru fiecare secțiune, următoarele
premii: 360 de lei - premiul I, 285 de lei - premiul II, 210 lei - premiul III și câte 180 de lei
pentru fiecare mențiune din cele patru acordate. Un număr de peste 420 de studenți de la
programele universitare de licență și peste 191 de studenți de la programele de masterat au
susținut lucrări în cele 20 de secțiuni la licență și 9 secțiuni la masterat. Sub îndrumarea cadrelor
didactice coordonatoare, studenții au prezentat lucrări de înaltă calitate, arătând că integrarea
activității de cercetare în preocuparea lor cotidiană este cât se poate de naturală.
Participarea și premiile obținute la Sesiunea Științifică Studențească se regăsesc printre
criteriile de acordare a burselor de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea de
cercetare științifică. Astfel, în urma acestei acțiuni, în anul 2021 au fost acordate 28 burse de
excelență, dintre care 26 la ciclul de studii universitare de masterat și 2 la ciclul de studii
universitare de licență.
În data de 24 septembrie 2021, a avut loc „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021”, un
eveniment ajuns la a 16-a ediție, organizat în 29 de țări și în peste 400 de orașe, care au fost
gazda acestor activități științifice. Organizatorii au pregătit pentru publicul din întreaga țară și
o ediție online, care s-a desfășurat pe 25 septembrie, pe pagina de Facebook a evenimentului.
ASE a fost reprezentată de Facultatea de Management (cu workshopul „Abordări inovative ale
procesului de predare – folosirea jocurilor manageriale în activitatea didactică”), Facultatea de
Economie Agroalimentară și a Mediului (cu workshopul „Ambalarea ecologică. Metoda
Furoshiki” și „Gustul amar al zahărului”) și Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (cu
workshopul „Standarde de cercetare și publicare științifică pentru masteranzii din domeniul
economie”).
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2.5 Premierea rezultatelor cercetării
Pentru stimularea producției științifice, în cursul anului 2021, un număr de 145 de
articole cu 167 de autori (cadre didactice titulare în ASE) au beneficiat de recunoașterea
complexității activității suplimentare de scriere de articole publicate în reviste cotate Web of
Science sau indexate Scopus, în conformitate cu procedura operațională aferentă (față de 97 de
articole cu 108 autori în 2020).
Autorii articolelor publicate în reviste cotate WoS au beneficiat de acordarea de către
ASE a unui salariu diferențiat corespunzător următoarelor sume:
- 3500 de euro pentru articolele publicate în revista Nature;
- 2000 de euro pentru articolele publicate în reviste situate în quartila Q2 potrivit AIS
având ca domeniu de interes core economics și Q1 potrivit AIS având ca domeniu
de interes info economics sau public administration;
- 1500 de euro pentru articolele publicate în reviste situate în quartila Q2 potrivit IF
având ca domeniu de interes core economics, Q2 potrivit AIS și Q1 potrivit IF având
ca domeniu info economics sau public administration;
- 1000 de euro pentru articolele publicate în reviste situate în quartila Q2 având ca
domeniu de interes info economics sau public administration;
- 500 euro pentru articolele publicate în reviste din România, situate în quartila Q2
potrivit IF având ca domeniu de interes core economics;
- 500 euro pentru articolele considerate Hot papers sau Highly cited papers;
- 750 de euro pentru articole publicate în reviste aflate în Zona S1 Scopus;
- 500 de euro pentru articole publicate în reviste aflate în Zona S2 Scopus.
Pentru articolele cu coautori din străinătate s-a acordat o suplimentare a sumei
cu 200 de euro/articol.
Pentru articolele publicate în reviste cu domenii de interes pentru ASE, cu cel puțin un
coautor cu afiliere în străinătate provenit de la universități situate în anul respectiv în top 500
în clasamentele internaționale Shanghai, QS sau Times Higher Education, s-a acordat un bonus
de 500 euro/articol.
Pentru articolele clasificate Hot papers sau Highly cited papers se acordă un bonus de
de 500 euro/articol.
Suma totală alocată în anul 2021 pentru recunoașterea complexității activității
suplimentare de scriere de articole publicate în reviste cotate Web of Science sau Scopus a fost
de 583.990,69 lei, în creștere față de anul 2020, când suma totală a fost de 260.051,65 lei. În
urma centralizării referatelor de informare depuse pentru cele 145 de articole, s-a acordat
recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole în reviste cotate WoS și Scopus,
conform datelor prezentate în tabelul 2.3.
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Recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole
în reviste cotate WoS și Scopus în anul 2021
Specificare

Nature
Zona Q2 după AIS Core Economics
Zona Q1 după IF Core Economics
Zona Q2 după IF Core Economics, reviste din străinătate
Zona S1 Core Economics
Zona S2 Core Economics
Zona Q2 după AIS Info Economics
Zona Q2 după IF Info Economics
Zona S1 Info Economics
Zona S2 Info Economics
Zona S1 Public Administration
Zona Q2 dupa IF - reviste românești
Hot paper / Highly cited paper
TOTAL

Număr de articole
3
8
6
11
22
19
11
3
18
4
5
27
8
145

Tabelul 2.3
Valoare (lei)
19.050,57
81.480,36
43.544,16
57.151,71
69.584,06
48.657,30
91.046,88
21.772,08
60.739,16
6.803,78
16.947,59
47.420,25
19.792,80
583.990,69

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării

Pentru stimularea publicării de articole în reviste științifice de top pe plan mondial, în baza
procedurii operaționale „Susținerea publicării de articole în reviste de prestigiu din domeniile de
interes ale ASE”, în cursul anului 2021, au fost decontate taxele de publicare pentru 26 de articole,
în valoare totală de 155.231,60 lei, în creștere față de anul 2020, când au fost decontate taxe de
publicare pentru 13 articole, în valoare totală de 77.981,88 lei (Anexa 2.9).
Activitatea de cercetare remarcabilă a fost recunoscută și în cadrul Galei Excelenței în
ASE, organizată în luna decembrie 2021. Astfel, au fost acordate trofee de excelență pentru
cercetătorul anului (lector univ. dr. Simona Vasilica Oprea) și cea mai bună echipă de cercetare
a anului (echipa proiectului de cercetare „Modelarea empirică și dezvoltarea experimentală a
instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul rețelelor sociale online”
(FUTURE WEB), condusă de prof. univ. dr. Mihai Cristian Orzan). Câștigătorii au fost
desemnați pe baza unui proces de selecție multicriterial, ce recunoaște și promovează meritele
celor ce se remarcă prin proiectele și activitățile lor din sfera cercetării științifice și care
contribuie astfel la consolidarea excelenței și sporirea prestigiului comunității academice.
International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS), organizată de
ASE în perioada 10-11 iunie 2021, a avut printre rezultate și premierea celor mai bune lucrări,
prezentate în cadrul conferinței, cu sprijinul mediului de afaceri și al revistelor partenere:
Amfiteatru Economic, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, care
au dedicat un număr special celei de-a patra ediții a conferinței cu tema: Resilience and
Economic Intelligence Through Digitalization and Big Data Analytics. În urma evaluării
comitetului științific, au fost acordate două premii „Best Paper Award” următoarelor lucrări
elaborate de colective de cercetare interdisciplinare din cadrul universității noastre: „Economic
Sentiment Perceptions During COVID-19 Pandemic – A European Cross-Country Impact
Assessment”, autori: Iustina Alina Boitan, Emilia Mioara Câmpeanu și Sanja Sever Mališ și
„Digitalization and Labor Market – A Perspective within the Framework of Pandemic Crisis”,
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autori: Grigore Ioan Piroșcă, George Laurențiu Șerban-Oprescu, Liana Badea, Mihaela-Roberta
Stanef-Puică, Carlos Ramirez Valdebenito.
Pe data de 8 decembrie 2021, a avut loc decernarea premiilor Academiei Române pentru
anul 2019. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu
participarea membrilor Adunării Generale și a premianților. Cu acest prilej, în cadrul
evenimentului, ASE a obținut două prestigioase premii pentru secția Științe economice, juridice
și sociologie:
- Premiul „Victor Slăvescu” a fost acordat pentru cartea „Afaceri internaționale
performante în secolul 21. Noi abordări și soluții”, autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela
Belu, Dorel Paraschiv, apărută la Editura ASE în anul 2019;
- Premiul „Virgil Madgearu” a fost acordat lucrării „Productivitatea muncii și
performanța în agricultură”, autor: Costel Negrei, apărută la Editura Academiei Române în anul
2019.
În cadrul aceluiași eveniment, al acordării Premiilor Academiei Române, Diploma
„Distincția Culturală” a fost acordată conf. univ. dr. Mireille-Carmen Rădoi de la FABIZ, ASE,
director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.
2.6 Managementul cunoștințelor
În anul 2021, pentru impulsionarea activității de cercetare, au fost actualizate unele
proceduri operaționale și au fost realizate proceduri operaționale noi.
În luna iulie a fost aprobată procedura operațională „Inițierea proiectelor de cercetare în
cadrul ASE, care stabilește un set unitar de principii și reguli care reglementează modul de
inițiere a proiectelor de cercetare în cadrul Academiei de Studii Economice din București.
În luna septembrie, în vederea stimulării producției științifice de calitate, a fost
actualizată procedura de recunoaștere a complexității activității suplimentare de scriere de
articole publicate în reviste cotate Web of Science sau indexate Scopus.
În luna octombrie a fost aprobată procedura „Elaborarea planului de cercetare”, în baza
căreia a fost reglementată activitatea de elaborare a planului de cercetare pe domenii, facultăți,
departamente sau centre de cercetare. În lunile noiembrie-decembrie a fost realizat Planul de
cercetare al ASE pentru anul 2022, care a fost aprobat în luna decembrie în Senatul ASE.
Tot în luna octombrie a fost actualizată procedura operațională „Modul de înregistrare
a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare în ASE”, ca urmare a apariției unor noi
reglementări legale în acest sens. Procedura stabilește obligațiile și responsabilitățile, conținutul
și modalitatea de înregistrare a fișelor de evidență, compartimentele și persoanele implicate în
activitatea de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, obținute pe baza
derulării unui contract finanțat parțial sau total din fonduri publice, în care Academia de Studii
Economice din București are calitatea de beneficiar sau de partener.
Și în anul 2021, pentru creșterea calității activității de cercetare și consolidarea unei
culturi a eticii în activitatea de cercetare, s-a realizat verificarea antiplagiat a tuturor lucrărilor
de licență, de disertație și a tezelor de doctorat din cadrul ASE, înainte de susținere. De
asemenea, au fost verificate antiplagiat toate articolele publicate în revistele științifice ale ASE,
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lucrările publicate în volumele conferințelor organizate în ASE, precum și toate cărțile publicate
la Editura ASE.
Au fost realizate 8 sesiuni de instruire a studenților pentru utilizarea aplicației de pe
site-ul dmci.ase.ro și pentru înțelegerea regulilor stabilite pentru verificarea antiplagiat. De
asemenea, au fost distribuite studenților instrucțiuni detaliate referitoare la verificarea
antiplagiat.
În cursul anului 2021 au fost realizate 15.558 de verificări antiplagiat.
Selecția personalului în proiectele de cercetare prin organizarea unor concursuri a
beneficiat de sprijinul DMCI, prin furnizarea de reprezentanți în comisiile de concurs și de
contestații, prin publicarea pe site-ul dmci.ase.ro a anunțurilor și a celorlalte documente ale
concursurilor și prin susținerea obținerii aprobărilor instituționale necesare atât în etapa de
demarare a concursurilor, cât și în etapa de aprobare a rezultatelor concursurilor.
În cursul anului 2021, toate proiectele de cercetare încheiate au derulat etapa de avizare
instituțională a rezultatelor cercetării. DMCI a asigurat organizarea avizării instituționale pentru
toate proiectele de cercetare finalizate în cursul anului 2021, precum și avizări instituționale de
etapă pentru proiectele de cercetare multianuale, în conformitate cu obligațiile impuse de
finanțatori.
2.7 Proiecte de cercetare în competiții naționale și internaționale
În anul 2021 au fost implementate 49 de proiecte de cercetare care au asigurat un volum
al finanțării de 10.934.471,35 lei, în scădere de la 11.223.231,90 lei (în 2020), contractate prin
diferite programe naționale și internaționale, conform tabelului 2.4.
Numărul și valoarea proiectelor de cercetare implementate în anul 2021
Tabelul 2.4
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tip proiect
Proiecte de tip Horizon 2020
Proiecte cu finanțare mixtă Horizon 2020 și UEFISCDI
Proiecte având alte finanțări internaționale
Proiecte în Programul POC
Proiecte complexe realizate în consorții CDI
Proiecte de cercetare de frontieră
Proiect de tip plan sectorial
Proiecte cu mediul de afaceri
Proiecte de tip FDI
Proiect TE
Proiect PED
Proiecte PCE
Proiecte de cercetare cu finanțare instituțională
Proiect premiere H2020
TOTAL

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării
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Număr proiecte
implementate
5
2
2
1
2
2
1
6
6

561.826,00
394.937,00
173.375,00
2.480.707,00
197.973,00
624.752,00
20.000,00
439.007,00
2.607.800,00

1
1
2
17
1
49

178.592,00
205.600,00
660.774,00
2.340.828,35
48.300,00
10.934.471,35

Valoare

În structura valorică a proiectelor de cercetare, o pondere semnificativă o dețin
proiectele de tip FDI – 23,85%, proiectele finanțate din Programul Operațional Competitivitate
– 22,69%, și proiectele de cercetare cu finanțare instituțională ASE – 21,41%. Proiectele având
componentă de finanțare internațională (proiectele tip Horizon 2020, proiectele cu finanțare
mixtă Horizon 2020 și UEFISCDI și proiectele având alte finanțări internaționale) dețin,
cumulat, o pondere de 10,34% din valoarea proiectelor de cercetare. Dintre proiectele de
cercetare finanțate de UEFISCDI, proiectele de cercetare exploratorie dețin 6,04% din valoarea
totală, proiectele de cercetare de frontieră – 5,71%, proiectele complexe realizate în consorții
CDI – 1,81%, proiecte experimental-demonstrative – 1,88%, proiecte tinere echipe – 1,63%,
proiectele de premiere H2020 – 0,44%. Proiectele de cercetare cu finanțare din mediul de
afaceri dețin 4,01% din valoarea proiectelor de cercetare, iar proiectele de tip plan sectorial
dețin 0,18% din valoarea totală a proiectelor din anul 2021.
ASE a finanțat, în cursul anului 2021, 17 proiecte de cercetare, dintre care 15 în urma
unor competiții de proiecte organizate.
Astfel, au fost organizate 12 competiții de proiecte, câte una pentru fiecare facultate,
fiind selectate 12 proiecte de cercetare care au fost implementate cu succes în cursul anului
2021:
- Identificarea unor măsuri privind modalitățile optime de reducere a deficitului
comercial, în contextul economic post-pandemic (FABIZ);
- „Sistemul de motivare a funcționarilor publici prin comparație între România și
țările membre ale Uniunii Europene” (Facultatea de Administrație și Management
Public);
- „Impactul reglementării serviciilor digitale la nivelul Uniunii Europene” (Facultatea
de Business și Turism);
- „Modelarea matematică a factorilor care duc la abonarea/dezabonarea din liste de
e-mail/sms, forumuri, grupuri de social media etc.” (Facultatea de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică);
- „Studiu comparativ la nivelul UE al profesiei contabile. Avantaje sau limitări ale
unei singure profesii” (Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune);
- „Studiul factorilor de răspundere legală pentru aplicațiile de Inteligență Artificială”
(Facultatea de Drept);
- „Securitatea mediului economico-social în spațiul euro-atlantic: actori, instrumente
și tendințe” (Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată);
- „Cercetări privind identificarea de soluții pentru echilibrarea balanței comerciale a
produselor agroalimentare (import/export)” (Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului);
- „Crizele din ultimul deceniu (ex. pandemia coronavirus) și efectele lor asupra
modelului și eficienței mixului de politici publice, monetare și fiscale” (Facultatea
de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori);
- „Managementul culturii organizaționale: comparație între sectorul public și cel
privat” (Facultatea de Management);
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Studiu comparativ al adopției diferitelor categorii de tehnologii de marketing în top
100 companii din diferite țări (Facultatea de Marketing);
- „Cercetare asupra implementării Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului
European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să
faciliteze investițiile durabile, aferente domeniului schimbărilor climatice asupra
evoluției sistemului financiar-bancar” (Facultatea de Relații Economice
Internaționale).
Bugetul alocat pentru fiecare competiție de proiecte a fost de 100.000 de lei.
Proiectul de cercetare cu finanțare instituțională „Prognoza asupra evoluției mediului
economic”, coordonat de ARI și-a propus realizarea unei prognoze asupra evoluției mediului
economic, pornind de la construcția unui sistem propriu metodologic și de indicatori, prin care
Academia de Studii Economice din București să poată oferi o poziție relevantă pentru procesele
economice care transformă economia României în interior și implicațiile acestor transformări
pentru întreprinderi, instituții, industrii, ocuparea forței de muncă, producție, comerț și creștere
economică.
Rezultatele cuantificate prin indicatori de rezultat au fost atinse și se concretizează în:
elaborarea și aplicarea de metodologii originale de analiză a ciclurilor de afaceri prin indici
compoziți folosind date primare sau secundare, elaborarea de baze de date interactive cu
previziunile efectuate de cele mai reprezentative instituții, dezvoltarea și aplicarea unor
metodologii complexe de natură econometrică pentru estimarea probabilității de apariție a unei
recesiuni în patru economii emergente din Europa Centrală și de Est (ECE): România, Cehia,
Ungaria și Polonia, elaborarea și aplicarea unei metodologii privind construirea indicatorului
„Growth at risk” (GaR) pentru economia românească și estimarea unui indice al condițiilor
financiare pentru România.
Proiectul de cercetare cu finanțare instituțională „Barometrul Mediului de Afaceri din
România 2021”, coordonat de conf. univ. dr. Tănase Stamule și-a propus să pună bazele unei
tradiții centrate pe prezentarea anuală a stării mediului de afaceri românesc, prin realizarea
indicelui barometrului de afaceri – „RBI – Romanian Business Index”. Rezultatele acestui
instrument
de evaluare sunt utile pentru potențialii investitori și pentru instituțiile guvernamentale,
responsabile pentru dezvoltarea și monitorizarea politicilor economice și pentru
sprijinirea mediului de afaceri. Barometrul analizează răspunsurile a 1068 de firme din
România cu privire la nivelul de încredere al mediului de afaceri analizat de-a lungul a șapte
piloni: cifra de afaceri și piața, profitabilitatea, investițiile, forța de muncă și dimensiunea
companiei, costurile și accesul la finanțare, interacțiunea cu autoritățile din perspectiva
companiei și evoluția economiei naționale și globale. Studiul a avut la bază un chestionar aplicat
în perioada 15 august - 20 noiembrie 2021.
Rezultatele studiului au fost publicate sub forma unui raport, iar informațiile, precum și
raportul în sine, se regăsesc de asemenea pe site-ul rbi.ase.ro.
-
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„Proiectul de formare continuă în domeniul cercetării științifice pentru cercetătorii
ASE”, finanțat din fondurile ASE, și-a propus să dezvolte competențele de cercetare economică
ale cercetătorilor din cadrul ASE prin organizarea unor workshopuri, în vederea creșterii
nivelului de pregătire / performanțe.
Obiectivul principal al proiectului a fost intensificarea cercetării în ASE prin
dezvoltarea competențelor de cercetare economică ale cercetătorilor din cadrul ASE.
Activitatea nr. 1 a fost aceea de organizare a unor workshopuri de transfer a unor
cunoștințe avansate din cercetarea economică, coordonate de specialiști din străinătate și din țară.
Cele 12 workshopuri au fost organizate la nivelul fiecărei facultăți. Pentru fiecare
workshop au fost organizate 10 cursuri a câte două ore, plus 1 modul de 10 cursuri a câte 2 ore
pentru pregătirea echipelor de cercetare, în vederea elaborării de articole științifice bazate pe
metode de cercetare avansate, susținute de cercetători de prestigiu (tabelul 2.5).
Obiectivul proiectului a fost realizat în totalitate. Au fost organizate 120 de cursuri a
câte două ore, la care au participat numeroase cadre didactice și doctoranzi.
Se are în vedere continuarea finanțării pentru acest proiect și în anul viitor.
Echipa de specialiști care a susținut workshopurile
Tabelul 2.5
Nr.
crt.
1
2
3

4

Facultatea
Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine
Administrație și Management
Public
Business și Turism
Cibernetică, Statistică
și Informatică Economică

Nume și prenume profesor propus pentru a susține
modulele de pregătire

Nr.
module

Prof. univ. dr. Eelko Huizingh, University of Groningen

10

Conf. univ. dr. Cristina Neesham, Newcastle University,
Marea Britanie

10

Prof. univ. dr. Vasile Dinu, ASE
Assoc. prof. Gurjeet Dhesi, London South Bank University,
London, UK

10

Prof. Parmjit Kaur, De Montfort University, Leicester, UK

3

Prof. Roy Cerqueti, Sapienza University of Rome, Italy

2
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Nr.
crt.

5

6

7

Nume și prenume profesor propus pentru a susține
Nr.
modulele de pregătire
module
Prof. univ. dr. Nadia Albu, ASE
2
Prof. univ. dr. Cătălin Albu, ASE
1
Contabilitate și Informatică
Prof. univ. dr. Mihaela Ionascu, ASE
2
de Gestiune
Prof. univ. dr. Camelia Lungu, ASE
2
Prof. univ. dr. Andrei Filip (ESSEC Paris, Franța)
3
Prof. univ. dr. Giovanni Iudica, Università Bocconi, Italia
4
Roxana Vornicu, King's College London, UK
2
Drept
Conf.univ.dr. Cătălin Săraru, ASE
2
Lector univ. dr. Andreea Stanciulescu, ASE
2
Prof. univ dr. Carlos Ramirez Valdebenito,
7
Universidad de Los Lagos -Talca
Economie Teoretică și Aplicată
Prof. univ dr. Dorin Jula, Institutul de Prognoză Economică,
3
Academia Română
Prof. univ. dr. Andrei Jean Vasile, ASE
8
Facultatea

Economie Agroalimentară
și a Mediului

Mariarosaria Lombardi, Universita di Foggia

1

Prof. univ. dr. Raluca Ion, ASE

1

Prof. univ. dr. Pedro Andre Cerqueira,
Universidade de Coimbra

10

10 Management

Prof.univ.dr. Nadia Ciocoiu, ASE

10

11 Marketing

Assoc. prof. dr. Ozgun Erler Bayir, Istanbul University

10

8

9

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

Relații Economice
Prof. univ. dr. Radu Lupu, ASE
10
Internaționale
Sursa: Proiectul de cercetare „Proiectul de formare continuă în domeniul cercetării științifice pentru cercetătorii
ASE”
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Proiectul de cercetare „Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE” a avut ca obiectiv
fundamental impulsionarea activităților de cercetare și creșterea gradului de vizibilitate a
rezultatelor cercetării prin susținerea unor reviste ale ASE pentru realizarea unor strategii
proprii de dezvoltare. Revistele care au realizat strategii de dezvoltare în cadrul acestui proiect
sunt următoarele:
Nr.
crt.
1.

2.

Reviste categoria A
Amfiteatru Economic

Journal of Economic Computation and
Economic Cybernetics Studies and
Research

Redactori șefi
și secretari generali de redacție
Redactor șef
Prof. univ. dr. Vasile Dinu
dinu_cbz@yahoo.com
Secretar general de redacție
Prof. univ. dr. Laurențiu Tăchiciu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Ion Smeureanu
ion.smeureanu@csie.ase.ro
smeurean@ase.ro
Secretar general de redacție
Conf. univ. dr. Titus Felix Furtună
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Nr.
crt.
1.

Reviste categoria A
Administrație
și Management Public
http://www.ramp.ase.ro

2.

3.

4.

5.

6.

Theoretical and Empirical Researches
in Urban Management (TERUM)

Management Research and Practice
(MRP)

Tribuna Juridică

European Journal
of Interdisciplinary Studies

Journal of Philosophical Economics

Redactori șefi
și secretari generali de redacție
Redactor șef
Prof. univ. dr. Armenia Androniceanu
armenia.androniceanu@man.ase.ro
Secretar general de redacție
Lect. univ. dr. Sorin Burlacu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Sofia Elena Colesca
sofia.colesca@man.ase.ro
Secretar general de redacție
Lect. univ. dr. Ștefan Burcea
Redactor șef
Prof. univ. dr. Sofia Elena Colesca
sofia.colesca@man.ase.ro
Secretar general de redacție
Lect. univ. dr. Mihaela Păceșilă
Redactor șef
Conf. univ. dr. Cătălin Săraru
catalin.sararu@ase.ro
Secretar general de redacție
Prof. univ. dr. Camelia Stoica
Redactor șef
Prof. univ. dr. Rodica Milena Zaharia
milena.zaharia@rei.ase.ro
Secretar general de redacție
Conf. univ. dr. Alina Popescu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Valentin Cojanu
Secretar general de redacție
Conf. univ. dr. Sergiu Bălan

Strategiile de dezvoltare vor fi puse în practică în anii următori prin acțiuni consecvente,
vor fi revizuite pe parcurs în funcție de necesități, iar rezultatele vor fi monitorizate pe durata
implementării.
Revista „Amfiteatru Economic” și-a propus ca obiectiv strategic fundamental
poziționarea în 2025 printre primele 5 reviste din Europa Centrală și de Sud-Est din domeniul
Economie și domeniile conexe (Management și Afaceri) și consacrarea brandului Amfiteatru
Economic la nivel internațional.
Revista „Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and
Research” și-a propus, printre altele, menținerea reputației și creșterea vizibilității revistei,
precum și atragerea de manuscrise cu o abordare multidisciplinară.
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Revista „Administrație și Management Public” și-a propus, printre altele, creșterea
vizibilității și atractivității jurnalului la nivel internațional, îmbunătățirea performanțelor
scientometrice în bazele internaționale din care face parte RAMP, dezvoltarea colaborării și
parteneriatelor cu universități din Europa și nu numai pentru transferul de know-how, creșterea
calității și valorii științifice a lucrărilor selectate pentru publicare.
Revista „Theoretical and Empirical Researches in Urban Management” pune accentul
pe creșterea calității articolelor publicate și, indirect, creșterea ratei de citare a articolelor,
creșterea numărului de cercetători care accesează revista și internaționalizarea revistei.
Revista „Management Research and Practice” și-a propus, în principal, optimizarea
vizibilității site-ului web și a traficului pe revistă, concomitent cu creșterea calității articolelor
publicate și, indirect, creșterea ratei de citare a articolelor.
Revista „Tribuna Juridică” și-a propus creșterea numărului autorilor străini, invitarea
unor personalități ale lumii științifice juridice să publice articole în paginile revistei, crearea
unei platforme de interacțiune online între autori, redactor-șef, recenzori, dobândirea factorului
de impact în Clarivate Analytics Web of Science.
Revista „European Journal of Interdisciplinary Studies” țintește indexarea Clarivate –
WoS în domeniile „Social Sciences, Interdisciplinary” și „Economics/Business”, iar minim
66% din articolele publicate să aibă cel puțin un autor cu afiliere la o universitate din străinătate.
Revista „Journal of Philosophical Economics” și-a fixat ca obiectiv principal atingerea
unui prag de vizibilitate recunoscută la nivel național și internațional prin indici scientometrici
și a unei contribuții de impact în comunitatea științifică prin adoptarea integrală a criteriilor
diamond open access.
Realizarea măsurilor propuse de cele 8 reviste participante în proiectul de cercetare sunt
strâns legate de existența resursei umane, creșterea finanțării și modernizarea tehnologiilor
informatice.
Încurajarea cercetării de înaltă ținută științifică, respectarea normelor de etică și
integritate și prezența în bazele de date bibliometrice, și nu numai, reprezintă obiective comune
ale tuturor revistelor ASE.
2.8 Cărți publicate în edituri internaționale de prestigiu
În perioada de raportare au fost publicate de către cadrele didactice din ASE 6 cărți și
25 de capitole de carte la edituri internaționale de prestigiu, 7 cărți și 22 de capitole de carte la
alte edituri internaționale și 30 de cărți la edituri naționale, recunoscute CNCS (altele decât
Editura ASE) (anexele 2.12, 2.13 și 2.14).
Editurile internaționale cele mai importante în care au fost publicate cărțile sunt:
Springer (Germania) și Palgrave Macmillan (Marea Britanie), IGI Global (USA), Routhlege
(Marea Britanie) și Filodirito Publisher (Italia).
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2.9 Editura ASE
2.9.1 Evenimente editoriale
Editura ASE a continuat în 2021 promovarea imaginii ASE și a producției sale editoriale
prin participarea la două târguri de carte:
 Târgul de Carte Gaudeamus, ediția martie 2021, desfășurată exclusiv online,
organizat de Societatea Română de Radiodifuziune.
Cu această ocazie au fost lansate mai multe cărți, după cum urmează:
• „Monografie statistică a Academiei de Studii Economice din București. 100 de
promoții de absolvenți”, volumele 1 și 2, Editura ASE, București
 Volumul 1 – coordonator: Nicolae Istudor, autori: Emilia Gogu, Alexandru IsaicManiu, Ion Vorovenci
 Volumul 2 – coordonator: Nicolae Istudor, autori: Emilia Gogu, Dumitru Miron,
Alexandru Isaic-Maniu, Ion Vorovenci
• „Virgil Madgearu. Profesorul, omul cetății, doctrinarul”, apărută în colecția
„Personalități ale ASE”, Editura ASE, București, editori: Dumitru Miron, Mihai Korka,
argument: Nicolae Istudor, autori: Dumitru Miron, Mihai Korka, Mihail Oprițescu, George
Șerban-Oprescu, Liana Badea, Grigore Ioan Piroșcă, Andreas Stamate-Ștefan, Ion Vorovenci,
Sorin Dumitriu
• „Antropologiile islamului. Dimensiuni filosofico-religioase și economice”,
apărută în colecția „Et in Arcadia ego”, Editura ASE, București, autoare: Loredana Cornelia
Boșca
• Volumului 5 din seria „Filosofie și Economie” – „Antropologie și comportament
economic: homo œconomicus versus homo reciprocans”, apărută în colecția „Et in Arcadia
ego”, Editura ASE, București, coordonator: Loredana Cornelia Boșca, autori: Acad.
Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Vlad. I. Roșca, Ștefan-Dominic Georgescu, Gabriel Dinu, Ilie
Pintea, Loredana Cornelia Boșca, Alecxandrina Deaconu, Mihail-Valentin Cernea, Lucia
Ovidia Vreja, Cristina Voinea, Radu Uszkai, Cătălina Radu, Grigore Georgiu, Henrieta
Anișoara Șerban, Zeno Gozo, Octavian-Dragomir Jora, Mihaela Iacob, Maria-Roxana
Bischin, Claudiu Cicea, Corina Marinescu.
La aceste evenimente au participat, în calitate de invitați, numeroase cadre didactice din ASE.
 Târgul de Carte Gaudeamus, ediția noiembrie 2021 într-o nouă ediție exclusiv
online, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune.
Lansările de carte organizate cu această ocazie de Editura ASE au fost următoarele:
• „Reconstrucție ecologică. Argumente și provocări”, Editura ASE, București, autori:
Gabriel Popescu, Simona Bara, Elena Preda;
• „Psihosociologia emoțiilor. Ce, când și cum simțim”, ediția a II-a revizuită și
adăugită, Editura ASE, București, autor Octavian Rujoiu;
• „Banii în mișcare. Prosperitatea în 10 pași”, Editura ASE, București, autor Iancu
Guda.
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• „30 de ani de la sfârșitul Războiului Rece”, Editura ASE, București, coordonator:
Marius-Cristian Neacșu, autorii volumului: Clara Nae, Ioana Andreea Chiciuc, David Matei,
Dorin Pene, Irina Grigorovici, Alexandru Ilie, Carina Gole, Ștefan Tache, Andrada
Mărgineanu, Marian Tucă, Octavian Tudor, Alexandra-Maria Colcer, Denisa Țăranu,
Alexandra Bălăceanu
La evenimentele online au participat autorii/coordonatorii lucrărilor, cadre didactice din
ASE, precum și invitați de la Școala Națională de Științe Politice și Administrative,
Universitatea Națională de Muzică București, directorul general BRD Asset Management,
președintele eMAG și producătorul emisiunii „Banii în mișcare” din cadrul postului de
televiziune DIGI 24.
Evenimentele organizate sub egida ASE în cadrul acestor târguri de carte au fost
transmise pe site-ul www.gaudeamus.ro și pe pagina de Facebook a târgului, apoi distribuite pe
pagina de Facebook a ASE și pe cea a Editurii ASE.
În 2021 a început procesul de digitalizare a Editurii ASE care va permite postarea și
vânzarea de eBook-uri și plata cu cardul pentru achiziționarea acestora de către clienți.
Concomitent, a fost achiziționat un sistem pentru securizarea/protejarea Adobe DRM a
eBook-urilor.
Finanțarea pentru aceste activități de digitalizare la nivelul Editurii ASE a fost asigurată
prin proiectul FSS „Dezvoltare tehnologică și digitalizare pentru creșterea vizibilității
internaționale a serviciilor editoriale și de bibliotecă (EDIB2021)”.
În condiții de pandemie, învățământul universitar a fost transferat în mediul online.
Librăria a fost închisă o mare perioadă, iar singura modalitate de a achiziționa cărțile în format
tipărit a rămas librăria virtuală inclusă în site-ul Editurii ASE, care funcționa pe o tehnologie
învechită. Prin intermediul proiectului EDIB2021, cititorii Editurii ASE, în majoritatea lor
studenți ai universității, pot beneficia de cărți în format electronic care să poată fi descărcate de
pe site-ul Editurii ASE.
2.9.2 Editarea de carte
Anul 2021 a însemnat pentru Editura ASE editarea a 40 de cărți (3 dintre acestea fiind
prelungiri de tiraj), reprezentând lucrări științifice, caiete de seminar și studii de caz, toate având
cod ISBN.
În ceea ce privește procesul de peer-review (evaluare academică a manuscriselor
propuse spre editare), care este destinat asigurării și creșterii calității cărților apărute sub egida
universității, s-a continuat și în acest an completarea listelor de referenți ai Editurii ASE cu
referenți externi, cu sprijinul și prin colaborarea directorilor departamentelor didactice, pentru
toate domeniile științifice ale Editurii ASE. De asemenea, toate lucrările propuse spre editare
au fost și sunt în continuare verificate cu programul antiplagiat.
Editura ASE a continuat demersurile de indexare a unor lucrări în baza de date
internațională Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Astfel, cu acordul și
contribuția autorilor, au fost indexate, în anul 2021, în regim open acces, 27 de cărți, conform
Anexei 2.19.

65

2.10 Reviste Clarivate Analytics Web of Science susținute de ASE
În anul 2021 ASE a susținut în continuare editarea publicațiilor științifice periodice:
6 volume ce conțin lucrări susținute la conferințe științifice apărute la Editura ASE (Anexa
2.18), precum și 28 de reviste cu recunoaștere internațională (Anexa 2.16). Dintre cele 28 de
reviste ale ASE, 3 au fost incluse în anul 2021 între publicațiile ASE și ale Editurii ASE, după
cum urmează:
• The Journal of Philosophical Economics (ISSN 1843-2298 print, ISSN 1844-8208
online), publicație ce apare sub egida Facultății REI, redactor șef prof. univ. dr. Valentin
Cojanu, secretar general de redacție prof. univ. dr. Sergiu Bălan;
• revista Œconomica (ISSN 1223-0685 print, ISSN 2286-0266 online), publicație ce
apare sub egida Institutului de Cercetări Avansate, redactor șef conf. univ. dr. OctavianDragomir Jora, secretar general de redacție conf. univ. dr. Mihaela Iacob;
• revista Applied Research in Administrative Sciences (ARAS) (ISSN 2734-5602
online), publicație ce apare sub egida Centrului de Cercetare în Administrație și Servicii
Publice, Facultatea FAMP, redactor șef prof. univ. dr. Alina Profiroiu, secretar general de
redacție conf. univ. dr. Mihaela Păceșilă.
Dintre revistele ASE și-au menținut recunoașterea Clarivate Analytics Web of Science
cele două jurnale care au deja tradiție și recunoaștere atât în România, cât și la nivel
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.
- 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.
De asemenea, următoarele trei publicații și-au păstrat indexarea în Clarivate Analytics
Emerging Citation Index:
- Tribuna Juridică – Juridical Tribune, revistă indexată ISI din anul 2015, care este
prima revistă de științe juridice din România indexată Web of Science.
- Management Research and Practice și-a menținut și în 2021 această recunoaștere
obținută în 2018.
- The Journal of Philosophical Economics.
În Anexa 2.17 se regăsesc indicii scientometrici corespunzători revistelor indexate în
Clarivate Analytics Web of Science și Scopus.
ASE oferă revistelor proprii, spre utilizare în regim gratuit, programul antiplagiat aflat
în dotarea DMCI, în vederea întăririi procedurilor editoriale și creșterii calității publicațiilor.
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Și în anul 2021 ASE a susținut financiar achiziționarea de coduri alfanumerice de tipul
DOI (Digital Object Identifier), precum și implementarea acestui sistem, pus la dispoziție de
Agenția CrossRef, pentru articolele publicate în revistele științifice și în volumele conferințelor
apărute la Editura ASE care solicită acest lucru.
Prin HCA nr. 513/08.10.2021 s-a aprobat finanțarea suplimentară primită de ASE
conform Ordinului ME nr. 3747/2021 pentru componenta C: Creșterea performanței și
vizibilității cercetării românești în plan internațional, pe baza căreia a fost realizat proiectul
instituțional de cercetare „Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE”.
În cadrul acestui proiect, în luna noiembrie 2021, au fost realizate 8 strategii de
dezvoltare corespunzătoare celor 8 reviste cu performanțe deosebite, indexate Clarivate
Analytics, Clarivate Analytics Emerging Citation Index și Scopus:
1. Amfiteatru Economic;
2. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research;
3. Administrație și Management Public;
4. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management;
5. Management Research and Practice;
6. Juridical Tribune/Tribuna Juridică;
7. European Journal of Interdisciplinary Studies;
8. The Journal of Philosophical Economics.
Strategiile de dezvoltare ale revistelor ASE, elaborate de membrii proiectului, urmăresc
identificarea și evaluarea opțiunilor strategice pentru perioada următoare, precum și
modalitățile practice de aplicare a acestor strategii.
Principalele direcții de acțiune urmărite în cadrul procesului de dezvoltare a revistelor
științifice ASE sunt următoarele:
a) implementarea unor strategii manageriale eficiente;
b) creșterea calității articolelor publicate;
c) respectarea regulilor de etică și integritate academică;
d) indexarea în prestigioase baze de date internaționale bibliometrice și/sau full-text;
e) dezvoltarea unor website-uri moderne;
f) promovarea imaginii revistelor;
g) alte îmbunătățiri necesare.
Realizarea măsurilor propuse de cele 8 reviste participante în proiectul de cercetare sunt
strâns legate de existența resursei umane, creșterea finanțării și modernizarea tehnologiilor
informatice. Încurajarea cercetării de înaltă ținută științifică, respectarea normelor de etică și
integritate și prezența în bazele de date bibliometrice, și nu numai, reprezintă obiective comune
ale tuturor revistelor ASE.
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2.11 Biblioteca ASE
2.11.1 Achiziție fond carte, publicații științifice
În perioada analizată au fost inițiate, derulate și/sau finalizate 9 proceduri de achiziție
(cumpărare produse și servicii) pentru publicații tip carte și publicații periodice, precum și acces
la platforme de reviste și jurnale full text cu conținut științific, platforme de date și/sau conținut
specializat, platforme bibliometrice:
- 1 procedură de abonare la publicații periodice românești și străine finalizată cu
abonamente la publicații și reviste specializate românești și străine;
- 3 proceduri de cumpărare cărți românești și străine (publicații recomandate în
bibliografia obligatorie din fișele de disciplină, noutăți editoriale conform intereselor de studiu
și cercetare ale utilizatorilor bibliotecii și membrilor comunității universitare ASE);
- 5 proceduri de achiziție acces resurse electronice: CEEOL (Central Eastern European
Online Library), Audit Analytics, SciVal (Elsevier), InCites Benchmarking & Analytics
(Clarivate Analytics), JStor Business Collections I&II, Orbis, Euromonitor Passport, IFRS Box.
În cursul anului 2021, ASE a asigurat acces la platformele de reviste științifice full text
consacrate (de ex. JStor Business Collections, CEEOL) și la platformele de date specializate
(ex. Bloomberg Finance, Thomson Reuters Eikon for Students inclusiv componenta
Datastream, Compustat Capital IQ) și a achiziționat noi servicii de baze de date resurse
științifice full text, platforme de date și platforme specializate în beneficiul membrilor
comunității academice (ORBIS, Audit Analytics, Euromonitor Passport, IFRS Box, InCites,
SciVal).
ASE, membru în Asociația Anelis Plus, în calitate de membru cofinanțator în cadrul
proiectului „Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de
Cercetare și Educație din România – Anelis Plus 2020”, a beneficiat și în cursul anului 2021 de
acces la platforme cu reviste și jurnale full-text, platforme bibliografice și bibliometrice, arhive,
cărți electronice, dar și la serviciul acces mobil la resursele electronice disponibile anual
(procedura de achiziție a fost derulată de Asociația Anelis Plus): ScienceDirect Freedom
Collection (conținut multidisciplinar), ProQuest Central (conținut multidisciplinar), Emerald
Management (peste 200 de jurnale din domenii economice: management, marketing, finanțebănci, resurse umane, afaceri etc; și din domeniile cercetare și educație), Clarivate Analytics
(WoS, Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index), Scopus, arhive Elsevier și
Clarivate Analytics, Sage eBooks Collections: Geography, Earth & Environmental Science,
Health & Social Care și Emerald eBooks Complete Collection. Utilizatorii Bibliotecii ASE au
beneficiat de acces perpetuu și la colecțiile de eBooks achiziționate anterior în cadrul
proiectului în beneficiul tuturor membrilor cofinanțatori: Elsevier Science Direct Book Series
and Handbook Series Package, DeGruyter Ebooks (conținut multidisciplinar), CAB eBooks
(ex. Leisure & Tourism Collection).
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2.11.2 Asigurarea numărului de locuri în bibliotecă
În anul 2021 a fost asigurată capacitatea de studiu în bibliotecă pentru toți studenții
utilizatori ai acesteia. S-a urmărit totodată asigurarea accesului în bibliotecă în condiții de
siguranță epidemiologică cu respectarea și implementarea normelor sanitare de prevenție.
Dat fiind contextul epidemiologic, Biblioteca a asigurat accesul în sălile de bibliotecă
în condițiile procedurilor interne în vigoare cu privire la accesul în imobile.
În prezent capacitatea bibliotecii (unitate centrală și filiale) este de 733 locuri, asigurând
numărul necesar de locuri în proporție de 5%, capacitate raportată la numărul studenților
utilizatori activi ai serviciilor de bibliotecă.
În perioada raportată au fost implementate măsurile recomandate de distanțare în sălile
de lectură în vederea respectării și implementării măsurilor de prevenție Covid. Biblioteca a
asigurat accesul studenților, doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice ASE în baza unui
Ghid de acces în condiții de siguranță epidemiologică și cu reconfigurarea locurilor, căilor de
acces etc.
Se va avea permanent în vedere identificarea unor posibile soluții pentru asigurarea
capacității de studiu în bibliotecă/numărului de locuri și în următorii ani.
Pentru atingerea valorii indicatorului propus pe mandat, corelat cu cerințele ARACIS,
situația numărului de locuri din spațiile destinate bibliotecilor va fi evaluată și monitorizată
anual.
Totodată s-a înregistrat o îmbunătățire a condițiilor de studiu în beneficiul studenților în
urma unor investiții realizate și în spațiile bibliotecii în cursul anului 2021 (lucrări de reparații,
igienizare și zugrăvire în Sala de lectură Periodice, Sala de lectură Paul Bran, Sala de lectură
FABIZ).
2.11.3 Completarea și dezvoltarea fondului curent de publicații românești și străine,
inclusiv accesul online
La începutul anului 2021, fondul curent de circulație al bibliotecii ASE era de
aproximativ 107.862 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), la care instituția este
abonată.
În perioada supusă raportării a fost evaluat fondul curent de publicații, inclusiv accesul
online, fiind completat și dezvoltat cu noi titluri și resurse electronice, online. Componenta
digitală a fost permanent dezvoltată (eBooks, eJournals, resurse electronice/digitale/online,
precum și asigurarea continuității abonamentelor la platformele/bazele de date disponibile în
bibliotecă, corelat cu bugetul existent, recomandările cadrelor didactice, bibliografia aferentă
fișelor de disciplină, noutăți editoriale, politica de abonare a furnizorilor (în special în cazul
platformelor de date, ex. Bloomberg, Reuters Eikon) etc.
În perioada analizată, fondul de circulație al bibliotecii a fost actualizat și completat cu
3.103 volume (cărți și reviste românești și străine format print – fond completat prin cumpărare,
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donații, schimb interbibliotecar și Editura ASE – 571 volume). În aceeași perioadă s-a asigurat
acces online la noi colecții de carte electronică achiziționate în cadrul proiectului Anelis Plus
2020 în beneficiul membrilor cofinanțatori: SAGE eBooks Collections (517 titluri), Emerald
eBooks Complete Collection (1.321 titluri).
Pentru a susține procesele de informare,
documentare și cercetare online, Biblioteca ASE
a asigurat de la începutul lunii noiembrie și acces
online la Harvard Business Review – Pachet
Premium.
S-a asigurat și continuitatea accesului pe
bază de abonament la platforme de reviste full
text, abstract, bibliometrice și de date: JStor
Business Collection I&II, CEEOL, Bloomberg Finance, Thomson Reuters Eikon for Students
with Datastream (Refinitiv), Audit Anlytics, Sintact.ro, Compustat Capital IQ, Euromonitor
Passport, precum și ScienceDirect Freedom Collection (Elsevier), ProQuest Central, Emerald
Management, Clarivate Analytics, Scopus. S-a diversificat accesul la conținut electronic prin
abonarea la platforme noi: ORBIS, IFRS Box, SciVal, InCites Benchmarking&Analytics.
S-a asigurat accesul online și la colecțiile de carte electronică cu acces perpetuu – ProQuest,
Springer, Emerald, ScienceDirect disponibile prin intermediul bibliotecii. S-a asigurat acces la
un număr de 38 platforme/resurse electronice/resurse online (eBooks, eJournals, full text,
abstract, bibliometrice, specializate sau de date), servicii disponibile prin achiziție, cofinanțare,
regim open access, de tip free trial etc.
Astfel, în decembrie 2021 fondul curent de circulație, inclusiv accesul online la BDI,
totalizează aproximativ 113.303 volume, înregistrându-se astfel o creștere cu 5.441 volume
(print, electronic, digitizat sau online) în raport cu anul 2020, valoare ce reprezintă 5,33% din
fondul curent de circulație de 102.000 de volume existent la începutul mandatului, indicatorul
propus, respectiv 5% completare fond publicații anual, fiind realizat integral.
Subliniem faptul că în anul 2021 aproximativ 18,40% din creșterea numărului de
volume tipărite (3.103 vol.) o reprezintă completarea colecțiilor cu titluri apărute în cadrul
Editurii ASE (571 volume).
Dezvoltarea, actualizarea, completarea și reînnoirea colecțiilor cu publicații de
specialitate este unul din obiectivele principale ale bibliotecii, astfel încât aceasta să răspundă
cerințelor mereu în schimbare ale procesului de învățământ, precum și celor de informare,
documentare și cercetare din universitate.
Biblioteca urmărește constant, prin achiziționarea de titluri noi, creșterea fondului de
circulație și îmbogățirea valorică și spirituală a bibliotecii și, drept urmare, va asigura resursele
de învățare (manuale, tratate, dicționare etc.) pentru fiecare program de studiu, în format clasic
sau electronic, gratuit, pe toată durata studiilor și în vederea pegătirii examenelor de finalizare.
Pentru o mai bună promovare în rândul beneficiarilor a colecțiilor și resurselor
bibliotecii, conținut specializat sau domenii conexe, format print sau electronic, au fost
organizate sesiuni online de informare dedicate studenților, masteranzilor, doctoranzilor,
cadrelor didactice și nu numai, în care au fost promovate sursele de informare și documentare
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clasice și electronice disponibile în bibliotecă, colecțiile de cărți și reviste de interes general și
cele specializate, disponibile pentru studiu la sală sau împrumut la domiciliu, serviciile și
facilitățile oferite de bibliotecă.
Dat fiind contextul epidemiologic și desfășurarea
activităților didactice online, în colaborare cu furnizorii au
fost organizate, în anul 2021, sesiuni de instruire și
utilizare a platformelor de reviste științifice cu text
integral, abstract, bibliometric sau de date disponibile
online în cadrul bibliotecii, inclusiv a resurselor
electronice disponibile prin intermediul Anelis Plus,
platforme cu publicații științifice de specialitate, cu
articole full-text, cu cărți electronice, precum și platforme
de date statistice utilizate în procesul de cercetare.
În timpul anului au fost organizate, în sistem
online, evenimente suport în beneficiul membrilor
universității, utilizatori ai serviciilor, colecțiilor și
resurselor bibliotecii, profesioniști în domeniul cercetării,
evaluarea rezultatelor cercetării, publicare etc., acestea fiind detaliate în Anexa Conferințe,
seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători.
Pe întreg anul 2021, Biblioteca Academiei de Studii Economice din București a
continuat extinderea accesului la literatura de specialitate prin actualizarea și dezvoltarea
componentei Biblioteca online, care integrează o serie de publicații ala cadrelor didactice
apărute sub egida Editurii ASE. Colecția titlurilor de specialitate disponibile online include
cursuri universitare, manuale, cărți și lucrări aplicative în format electronic. Biblioteca online
se accesează pe platforma bibliotecii la adresa:
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?do_file_type=all&level=all&limit=
20&material_type=all&ob=asc&q=publisher%3AEditura+ASE&q=bib_subject%3Acursuri+
online&s_source=local&sb=relevance&so=and&usage_class=all&view=CONTENT&wi=fal
se&wo=false
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Biblioteca ASE a susținut procesul online de studiu și documentare pentru pregătirea
examenului de admitere la programul de studii universitare de masterat (sesiunea 2021) și a pus
la dispoziția candidaților bibliografia aferentă Tematicii de concurs în format digital.

Totodată, pentru a sprijini activitățile de informare, documentare și studiu individual în
vederea pregătirii examenului de finalizare studii licență 2021, Biblioteca ASE a asigurat acces
online pe platforma bibliotecii http://opac.biblioteca.ase.ro/opac, prin autentificare cu user și
parolă IDM, la cărțile din bibliografia recomandată de fiecare facultate, conform tematicii de
examen.

În cursul anului universitar 2020-2021, Biblioteca a continuat dezvoltarea componentei
bibliotecă digitală a bibliografiei cursurilor lansată în anul 2020. Astfel, cursurile, cărțile,
lucrările aplicative și alte publicații recomandate/solicitate de către cadrele didactice pentru
asigurarea online a bibliografiei de curs, sau în vederea pregătirii examenelor au fost digitizate,
fiind disponibile pentru consultare în format electronic/digital în Biblioteca online, pe platforma
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/public_library_lists.
Cursurile online disponibile pe platforma bibliotecii în format integral sau selecții, se
consultă fără autentificare cu acordul autorilor (ex. cărți sub egida Editurii ASE) sau prin
autentificare pentru respectarea drepturilor de autor (ex. publicații din alte edituri).
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Biblioteca a elaborat și a transmis constant în timpul anului către membrii comunității
ASE buletine informative de tip Newsletter, elaborate în sistem e-mail marketing, materiale
info-publicitare care includ noutăți privind resursele și serviciile oferite de bibliotecă și
evenimentele organizate, diseminarea unor informații utile pe teme de interes, știri, promovarea
unor resurse ce pot fi accesate în activitățile de studiu, cercetare, documentare sau oportunități
de pregătire și formare prin participarea la webex-uri, sesiuni online organizate în sprijinul
membrilor comunității ASE în colaborare cu editurile partenere, furnizorii de conținut științific
sau furnizorii de servicii pentru comunitatea academică.
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În 2021, Biblioteca Academiei de Studii Economice din
București a lansat un nou website, realizat în concordanță cu
tendințele actuale în ceea ce privește modul de organizare,
prezentare și transmitere a informațiilor către publicul interesat.

Website-ul Bibliotecii ASE
are o nouă structură și interfață
digitală, elemente grafice moderne și
o cromatică distinctă, punând în
valoare conținutul actualizat cu
privire la colecții, resurse și servicii.
Versiunea în limba română:
biblioteca.ase.ro.
Noul
website
răspunde
cerințelor utilizatorilor printr-un mod
facil și intuitiv de navigare în vederea regăsirii informațiilor despre colecțiile, serviciile și
resursele disponibile în Biblioteca ASE.
Site-ul oferă sincronizare pe orice tip
de dispozitiv conectat la Internet: desktop,
laptop, tabletă, smartphone.
Interacțiunea cu publicul se realizează
accesând rubricile și secțiunile grupate astfel:
Servicii, Săli de lectură, Cataloage, Biblioteca
Online, Resurse electronice, Tutoriale,
Noutăți, Despre Biblioteca ASE.
Versiunea
în
limba
engleză:
library.ase.ro.
Pentru prima dată, website-ul
Bibliotecii ASE are o variantă dezvoltată complet în limba engleză asigurând vizibilitatea
bibliotecii la nivel internațional. Informațiile actualizate, conceptul grafic modern și
simplificarea accesării resurselor necesare facilitează comunicarea virtuală în acest nou mediu
digital.
În urma analizei indicatorilor de performanță prezentați anterior, se constată că în
perioada raportării obiectivele specifice ale Direcției Bibliotecă au fost îndeplinite, reflectând
o evidențiere în ceea ce privește componenta digitală, serviciile online/electronice,
instruire/asistență online, accesare baze de date/resurse electronice eJournals/eBooks, și mai
ales resurse online.
Coroborând indicatorii, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, procesele de
bibliotecă și activitățile specifice au răspuns nevoilor de informare și documentare ale
beneficiarilor bibliotecii în condițiile în care procesele de studiu, informare și documentare
s-au desfășurat preponderent online, iar biblioteca a asigurat suportul acestor procese prin
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intermediul sistemului informatic integrat, platformei opac.biblioteca.ase.ro/opac, website
www.biblioteca.ase.ro, website www.library.ase.ro, servicii de accesare baze de date, reviste,
eBooks #deacasă prin servicii remote în colaborare cu furnizorii și/sau provederii de conținut
științific.
2.11.4 Asigurarea accesului la resurse de cercetare
În perioada supusă raportării, ASE a asigurat membrilor comunității academice accesul
la resurse electronice științifice, la platforme cu conținut
bibliografic și bibliometric, dar și la platforme specializate
de date istorice.
Accesul la resursele de cercetare s-a asigurat prin
intermediul Bibliotecii, atât local, dar și din campus și / sau
off-campus/remote în funcție de specificul platformelor și
politica producătorilor sau providerilor.
Pe parcursul anului 2021 ASE a beneficiat de acces
la o serie de platforme de date: Compustat Capital IQ,
ORBIS, Bloomberg Finance, ZF Corporate, Thomson
Reuters Eikon for Students with Datastream.
ASE, membru în Asociația Anelis Plus și în calitate
de
membru
cofinanțator în
cadrul proiectului „Acces Național Electronic la
Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului
de Cercetare și Educație din România – Anelis Plus
2020”, a beneficiat și în cursul anului 2021 de acces
la platforme cu reviste și jurnale full-text, platforme
bibliografice și bibliometrice, arhive, cărți
electronice, dar și la serviciul acces mobil la
resursele electronice disponibile anual conform
contract: ScienceDirect Freedom Collection,
ProQuest Central, Emerald Management, Clarivate
Analytics, Scopus.
Totodată, prin intermediul Bibliotecii, ASE
a beneficiat în cursul anului de acces temporar, sub
formă de free trial, la platforme științifice de reviste
online, platforme de analiza cercetării, acces gratuit asigurat de editurile sau agregatorii de
conținut academic: Oxford Full Journals Collection, CABI Leisure & Tourism Collection, De
Gruyter 2022 eJournal Collection.
Prin intermediul DMCI, ASE a beneficiat la începutul anului de acces sub formă de free
trial la soft-ul Writefull, instrument pentru redactarea textelor academice în limba engleză.
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Informații privind resursele electronice de documentare și cercetare, platforme de
eJournals, eBooks, bibliometrice, bibliografice, de date sau specializate, la care instituția a avut
acces în 2021 sunt prezentate la rubrica IP 1.8 Modernizarea bibliotecii.

În anul 2021, Academia de Studii Economice din București a achiziționat în premieră
prin intermediul Bibliotecii și DMCI servicii de acces online la platformele specializate SciVal
(Elsevier) și InCite Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics).
Platformele SciVal și InCites sunt instrumente analitice pentru evaluare și analiză
bibliometrică și scientometrică a cercetării raportat la output-ul științific ilustrat în Scopus,
respectiv în Web of Science, surse de date statistice privind performanța științifică, date
necesare pentru evaluarea cercetării, raportări instituționale, analize și tendințe în cercetare,
rankinguri etc.
SciVal este un produs al companiei Elsevier, care include Scopus,
sistemul Pure, Mendeley, alte servicii analitice customizabile.
SciVal este un instrument integrat cu platforma Scopus, bază de
date de abstracte și citări a literaturii academice peer-reviewed, cu
acoperire interdisciplinară și multidisciplinară.
SciVal permite vizualizarea performanței pe componenta cercetare,
comparații cu alți cercetători, identificarea și analizarea noilor tendințe în cercetare, în
domeniile emergente sau realizarea unor rapoarte personalizate prin exploatarea modulelor
Overview, Benchmarking, Collaboration, Trends, Reporting.
InCites Benchmarking & Analytics, un produs al companiei
Clarivate Analytics, este un instrument analitic integrat cu platforma
Web of Science, bază de date de abstracte și citări a literaturii academice
peer-reviewed, cu acoperire interdisciplinară și multidisciplinară.
InCites permite evaluarea online a activității de cercetare, realizarea de analize ale
producției științifice, fiind o resursă comprehensivă ce furnizează toate datele și instrumentele
necesare pentru a genera cu ușurință rapoarte personalizate prin exploatarea modulelor
Analyze, Report, Organize, My organisation.
Prin intermediul unui proiectului FDI, la sfârșitul anului 2021, ASE a achiziționat
software-ul specializat Writefull Premium disponibil prin intermediul Bibliotecii tuturor
membrilor comunității.
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Writefull este un software avansat de corecție automată
bazat pe cloud care, prin intermediul Inteligenței Artificiale (AI),
corectează orice text științific redactat în limba engleză din punct
de vedere ortografic, gramatical, al vocabularului, structurii
propoziției și multe altele. Utilizarea acestui software crește
eficiența și acuratețea scrisului academic. Pachetul software oferă acces la trei produse:
Writefull pentru Word, Writefull Revise și Writefull Cite. Aplicația Writefull se instalează în
procesorul de text Word, online din campus și din afara campusului, înregistrarea fiind
obligatorie cu o adresă de e-mail instituțională de tipul @*.ase.ro. Produsele Writefull Revise
și Writefull Cite se pot accesa doar din campus, pe bază de IP instituțional.
Academia de Studii Economice din București are în vedere asigurarea continuității
accesului la baze de date, platforme conținut full text, bibliografic, bibliometric și de date pentru
susținerea activităților de informare, documentare în cadrul procesului de cercetare desfășurat
de membrii comunității academice ASE.
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Capitolul III
RELAȚII INTERNAȚIONALE
În anul 2021, a continuat într-o abordare proactivă, procesul de internaționalizare
asumat prin Strategia de Internaţionalizare a ASE, pentru perioada 2016-2027 și prin programul
managerial al Rectorului ASE, pentru perioada 2020-2024. În pofida condițiilor nefavorabile
cauzate de pandemia de COVID-19, activitățile de internaționalizare au fost intense, vizibile și
cu impact pozitiv la nivelul comunității academice, pe plan național și internațional.
Astfel, principalele coordonate de dezvoltare, în direcția cărora s-au intensificat
eforturile echipei responsabile de relațiile internaționale, au fost în concordanță cu obiectivele
strategiei de internaționalizare:
- consolidarea prestigiului extern: creșterea vizibilității și a reputației internaționale;
- internaționalizarea acasă: implicarea și participarea comunității academice la
evenimente internaționale organizate în campus, în vederea dezvoltării
competențelor interculturale;
- internaționalizarea în străinătate: dezvoltarea de parteneriate în domeniul
cooperării academice și participarea la programe și mobilități internaționale;
- internaționalizarea cercetării: sprijinirea și stimularea mobilității internaționale a
cercetătorilor, consolidarea rețelelor colaborative și a consorțiilor internaționale.
Dintre rezultatele obținute, în urma eforturile echipei noastre, cu sprijinul întregii
comunități academice, dintre cele care au un impact important, amintim:
- obținerea aprobării dosarului de eligibilitate pentru începerea procesului de
acreditare internațională AACSB (ne va permite intrarea în clubul celor mai
prestigioase 800 școli de business din lume);
- menținerea pentru al treilea an consecutiv, pe prima poziție în România și
ocuparea poziției 573 în lume, cea mai bună poziție ocupată până acum de o
universitate din România, în prestigiosul clasament internațional Times Higher
Education;
- aderarea la rețeaua UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe).
3.1 Consolidarea imaginii instituționale pe plan internațional
3.1.1 Clasamente internaționale
Consolidarea prestigiului internaţional prin prezența constantă a ASE în principalele
clasamente internaţionale, precum Times Higher Education și QS World University
Rankings, reprezintă o recunoaştere a eforturilor depuse și a rezultatelor obținute de către
universitate. Pe termen mediu și lung, prezența în aceste clasamente aduce beneficii
universității, precum dezvoltarea și consolidarea unor parteneriate cu universităţi de top,
sporirea vizibilității cercetării științifice pe plan internațional, creşterea numărului de studenţi
internaţionali. În plus, ASE a fost prezentă și în alte clasamente, precum World’s Universities
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with Real Impact (WURI), Webometrics, Scimago Institutions Ranking și University
Ranking by Academic Performance (URAP), fapt ce a permis acumularea de puncte pentru
o poziționare cât mai bună a universității noastre în cadrul exercițiului de metaranking 2021 și
pe baza căruia se vor acorda fonduri suplimentare pentru activitatea de cercetare.
ASE este prezentă, pentru al patrulea an consecutiv, în clasamentul Times Higher
Education World University Ranking 2022, care include peste 1600 de universități de
cercetare avansată din întreaga lume. În acest clasament, ASE ocupă locul 1 în România
(pentru a treia oară consecutiv) și poziția 501-600 la nivel mondial. În clasamentul THE
World Universities Ranking by Subjects 2022, ASE ocupă poziția 401-450 în lume și
locul 1 în România în domeniul Științe Sociale, și poziția 601+ în domeniul Afaceri și
Economie. ASE ocupă primul loc în România și poziția 157 din peste 900 de universități
evaluate în clasamentul THE Emerging Economies University Rankings 2022.
ASE a fost prezentă, pentru a treia oară consecutiv, în clasamentul Times Higher
Education University Impact Ranking 2021, care include 1118 universități de cercetare
intensivă din întreaga lume, și reflectă contribuția universității la realizarea obiectivelor ONU
de dezvoltare durabilă. În acest clasament, ASE ocupă următoarele poziţii: 401-600 în
clasamentul general la nivel mondial; 201-300 pentru SDG 1 – Fără sărăcie; 601-800 pentru
SDG 4 – Calitatea educației; 101-200 pentru SDG 5 – Egalitate de gen; 201-300 pentru SDG 8
– Condiții decente de muncă și creștere economică; 201-300 pentru SDG 9 – Industrie, inovare
și infrastructură; 301- 400 pentru SDG 10 – Reducerea inegalităților; 601-800 pentru SDG 17
– Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Figura 3.1 Profiul ASE în clasamentele Time Higher Education
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Sursa:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/bucharest-university-economic-studies

ASE este prezentă, pentru al patrulea an consecutiv, în clasamentul QS Emerging
Europe & Central Asia (EECA) University Ranking 2021, ocupând poziția 171 în regiune
și locul 10 la nivel național. Indicatorii utilizați sunt reputația academică, reputația în rândul
angajatorilor, calitatea procesului educațional, cercetarea științifică și impactul acesteia,
internaționalizare (rețele internaționale de cercetare, număr de profesori străini, număr de
studenți internaționali), impact web.
În clasamentul QS World University Rankings by Subject 2021, ASE ocupă locul
401-450 în lume și primul loc în România în domeniul Economie & Econometrie, iar în
domeniul Business și Management este clasată pe locul 501-550 (locul al doilea în România).
Figura 3.2 Profilul ASE în clasamentul QS EECA 2022

Sursa: QS EECA, 2021

De asemenea, în anul 2021 ASE a fost inclusă, pentru prima dată, în clasamentul
World’s Universities with Real Impact 1 (WURI) al celor mai inovative universități din lume,
ocupând următoarele poziții: locul 37 în rândul universităților cu impact real în ceea ce privește
spiritul antreprenorial; locul 40 în rândul universităților cu impact real în realizarea de aplicații
pentru industrie; locul 51-100 în rândul universităților cu impact real în ceea ce privește
1

Clasament dezvoltat de alianța univerisităților Hanseatic League of Universities și coordonat de Seoul National
University.
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managementul crizelor. ASE este singura universitate din România prezentă în acest clasament,
conceput pentru a evidenția și aprecia eforturile universităților în pregătirea unei forțe de muncă
adaptate la o societate din ce în ce mai complexă și mai dinamică. Clasamentul WURI are o
abordare diferită față de clasamentele tradiționale și evaluează universitățile pe baza unor
concepte noi, precum gradul de inovare, promovarea antreprenoriatului sau responsabilitatea
socială și gestionarea crizelor.
În clasamentul Webometrics 2 pe anul 2021, ASE a ocupat locul 5 în România (din 99
de instituții evaluate) și locul 1376 în lume (din aproximativ 12.000 de instituții evaluate).
Clasamentul este dedicat reflectării poziției universității în mediul online, pe baza evaluării cu
acuratețe a activităților desfășurate (numărul total de linkuri externe pe care domeniul web al
universităţii le primeşte de la terţe părţi), prezenţa online (poziţia în motoarele de căutare şi
vizibilitatea globală pe Internet), deschiderea (numărul total de documente publicate pe site-uri
dedicate, conform Google) şi excelenţa (calitatea articolelor ştiinţifice publicate în jurnale
internaţionale cu impact ridicat, aflate în primele 10% cele mai citate într-un anumit domeniu).
În clasamentul internațional Scimago Institutions Ranking 3, ASE s-a poziționat pe
locul 806 în lume și pe locul 22 în țară. Clasamentul ia în calcul, pe lângă universități, și
institutele de cercetare, o serie de companii pentru care sunt disponibile date pentru criterii
precum cercetarea, inovarea și impactul în societate, aspecte evaluate în cadrul clasamentului.
Clasamentul University Ranking by Academic Performance (URAP) 4 a poziționat ASE pe
locul 1361 în ultima ediție a World Ranking 2021-2022, în creștere semnificativă față de anii
precedenți. Clasamentul este centrat pe componenta de cercetare, principalii indicatori evaluați
fiind numărul și impactul articolelor științifice și al citărilor, și cooperarea internațională.
Din păcate, anul acesta ASE nu a mai reușit performanța din anii anteriori, de a fi
prezentă în clasamentul Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects. Este
necesară o activitate susținută de creștere a producției științifice de calitate în domeniile de
bază, economie și business, în publicații cu vizibilitate la nivel internațional, precum și
dezvoltarea de parteneriate internaționale, în scopul îmbunătățirii performanței și a revenirii în
acest prestigios clasament.
3.1.2 Rețele internaționale
Un rol important în vederea consolidării parteneriatelor internaţionale îl reprezintă
participarea la evenimente şi activităţi în cadrul reţelelor şi asociaţiilor internaţionale relevante
pentru domeniul studiilor universitare economice. ASE este afiliată la 24 de reţele/asociaţii
internaţionale.
Din luna ianuarie 2021, ASE face parte din comunitatea UNICA, o rețea de universități
din capitalele Europei (54 de universități din 38 de capitale europene). În anul 2021, Prorectorul

Inițiativă a Cybermetrics Lab, un grup de cercetare aparținând Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), cel mai mare organism public de cercetare din Spania.
3
Clasament dezvoltat de Scimago Lab, divizie a companiei SRG S.L., Spania.
4
Clasament dezvoltat de URAP Research Laboratory, în cadrul Middle East Technical University, Turcia.
2
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cu Relațiile Internaționale al ASE și membrii Direcției de Relații Internaționale au participat la
11 evenimente online organizate în cadrul asociației UNICA.
Având în vedere afilierea instituțională a ASE la AACSB – The Association to
Advance Collegiate Schools of Business, reprezentanți ai comunității academice au participat,
pe parcursul anului 2021, la conferințe și seminarii relevante în domeniul acreditării
internaționale, cum ar fi: AACSB Europe, Middle East and Africa Annual Conference
(08-10.11.2021); Business Accreditation Seminar (22-25.11.2021); Assurance of Learning
- Foundation and Fundamentals (01-03.12.2021); 2021 Global Diversity and Inclusions
Conference AACSB (15-17.12.2021).
În cursul anului 2021, ASE a beneficiat de serviciile de date oferite de Times Higher
Education, adresate cu prioritate personalului didactic: informaţii privind clasamentele
internaţionale, publicaţii în format electronic, rapoarte şi analize privind învăţământul superior
la nivel global, precum și de sesiuni de instruire pentru utilizarea respectivelor date.
ASE a participat, prin reprezentanţi instituţionali, la următoarele evenimente de
anvergură pe piața educațională globală: Times Higher Education University Impact Forum
- Quality Education (14-16.06.2021), QS Subject Focus Summit (07-08.07.2021), Times
Higher Education University Impact Forum (07-08.07.2021), Times Higher Education
World Academic Summit and Festival Data (01-03.09.2021), EAIE Community Exchange
(28.09-01.10.2021), EFMD Programme Accreditation Introductory Seminar (1820.10.2021), Times Higher Education Emerging Economies Summit (18-20.10.2021),
AACSB Europe, Middle East and Africa Annual Conference (08-10.11.2021), EUA 2021
Online European Quality Assurance Forum (18-19.11.2021),
De asemenea, în anul 2021 s-a demarat procedura de acreditare IQA din cadrul rețelei
CEEMAN (asociație internațională de dezvoltare a calității managementului în Europa
Centrală și de Est).
3.1.3 Promovare internațională
În ceea ce privește promovarea internațională, ASE a participat la 7 târguri
internaționale, desfășurate atât fizic, cât și online, care au avut drept obiectiv creșterea
prestigiului internațional al ASE, dezvoltarea de parteneriate și recrutarea de studenți
internaționali: Begin Online Fair Central Asia - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan
(online, 09.06.2021); 16th ISFA International Student Fairs, Tanzania (fizic, 29.09.2021);
38 IEFT Istanbul International Fair, Turcia (fizic, 22-24.10.2021); Begin Online Fair Gulf
Region (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE) (online, 10.11.2021); Access MBA event
Bucharest (online, 24.11.2021); Access MBA event Sofia (online, 27.11.2021); Begin Online
Fair The Balkans (Albania, Bulgaria, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia
(online, 27.11.2021). Participarea la târgurile internaționale a condus la o mai mare vizibilitate
a universității noastre pe plan mondial și a contribuit și la atragerea de studenți internaționali
pe cont propriu valutar.
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3.1.4 Dezvoltare instituțională
Un aport important la dezvoltarea instituțională l-a avut câștigarea, prin competiţie
națională, a Proiectului CNFIS-FDI-2021-0392 „Consolidarea unui proces de
internaționalizare rezilient și sustenabil al Academiei de Studii Economice din București,
cu impact pe piața educațională internațională”, derulat în perioada iunie - decembrie 2021,
cu un buget total de 420.000 lei (finanțare UEFISCDI: 360.000 lei). În cadrul acestui proiect
au fost finanțate:
• participările la 7 târguri educaţionale;
• participarea la 5 conferințe în domeniul internaționalizării și la 3 conferințe de
referință în domeniul clasamentelor și acreditărilor internaționale;
• participarea la 9 evenimente organizate în cadrul rețelelor UNICA și HERMES;
• organizarea International Knowledge Fair – ediția a V-a (15.11-15.12.2021);
• organizarea Internationalization Think Tank – ediția a IV-a (17-19.09.2021) la
Moeciu de Jos, Brașov. La eveniment au participat cadre didactice, decani,
prodecani care sunt direct implicați în procesul de internaționalizare la nivelul
facultăților din cadrul ASE București, având ca obiectiv diseminarea și
multiplicarea rezultatelor procesului de internaționalizare la nivelul universității, pe
toate palierele sale strategice: internaționalizarea acasă, în străinătate și a cercetării.
Au fost prezentate, analizate și discutate aspecte extrem de relevante pentru
dimensiunea internațională a ASE: progresul internaționalizării, poziționarea
universității în cadrul clasamentelor internaționale, acreditarea internațională
AACSB (unde primii pași au fost deja făcuți prin depunerea și aprobarea dosarului
de eligibilitate al ASE) și oportunitățile oferite de noul program Erasmus+;
• participarea la 2 sesiuni de formare în managementul proiectelor internaționale,
organizate de instituții de formare prestigioase la nivel european și internațional;
• organizarea a 3 sesiuni de formare a cadrelor didactice în managementul proiectelor
internaționale la care au fost 25 de participanți;
• organizarea a 2 sesiuni de formare cu scopul pregătirii echipelor interne de
acreditare internațională;
• organizarea unei sesiuni de formare cu scopul transferului de cunoștințe privind
Metodologia de acreditare internațională, destinată personalului administrativ din
serviciile suport ale ASE,
• inițierea acreditării IQA a rețelei CEEMAN – întocmirea și depunerea dosarului de
acreditare și decontarea taxei de evaluare;
• realizarea de materiale informative și promoționale pentru susținerea
internaționalizării, traducerea și tipărirea ghidului studentului în limba franceză;
• achiziționarea de servicii de dezvoltare de software (interfață digitală) care să
permită realizarea gestiunii electronice a mobilităților internaționale, precum și
gestiunea electronică a studenților străini și a studenților ERASMUS;
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actualizarea informaţiilor privind programele de studii pe diferitele platforme
online (website, Study in Romania, Study in Bucharest) și optimizarea pentru
creșterea organică (Search Engine Optimisation - SEO) în motoare de căutare
pentru website-ul www.international.ase.ro/21 prin: Audit SEO OnPage &
OffPage, îmbunătățirea indexării site-ului în motoarele de cautare, backupul
complet al site-ului, crearea și implementarea unor conturi specifice pentru
măsurarea trackingului, verificarea securității site-ului.
Componenta de dezvoltare instituțională în domeniul internaționalizării a fost susținută
și prin proiectul FSS finanțat din fondul MEN pentru situații speciale: „Consolidarea
prestigiului extern al Academiei de Studii Economice din Bucureşti prin îmbunătățirea continuă
a prezenței în clasamentele internaționale și asigurarea cadrului operațional necesar acreditării
internaționale”. Astfel, din bugetul proiectului s-a finanțat participarea la 4 seminarii în
domeniul acreditării internaționale organizate de AACSB și la 3 conferințe în domeniul
clasamentelor internaționale organizate de Times Higher Education și QS, desfășurate în
perioada septembrie – decembrie 2021; s-au achitat taxele necesare depunerii dosarului de
eligibilitate AACSB, taxele de evaluare inițială a dosarului de eligibilitate, derularea a
3 workshopuri online destinate personalului din cadrul ASE (acreditare internațională
AACSB, management strategic, personal implicat în procesele de planificare strategică,
cercetare, învățământ și predare, cercetare, comunicare – relații publice, marketing și relații
internaționale); s-a achiziționat un sistem software pentru colectarea și procesarea datelor
necesare în procesul de raportare către clasamentele internaționale și servicii de formare
interactivă și aplicate în domeniul clasamentelor internaționale.
În anul 2021 a fost continuat procesul de dezvoltare instituțională și prin angajarea a trei
colegi, dintre care doi la biroul Erasmus+ și unul la biroul Cooperare internațională și studenți
străini. În prezent la nivelul direcției de relații internaționale își desfășoară activitatea
7 funcționari și 4 cadre didactice.
•

3.2 Cooperare internațională
3.2.1 Acorduri de cooperare
În anul 2021 au fost semnate 15 acorduri-cadru de cooperare cu universități (MoU)
din străinătate, după cum urmează: Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria (membră
Unica); Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada (reînnoire); Ajou University,
Coreea de Sud; L’Université de Bordeaux, Franța; Université d'Artois, Franța (Convention Cadre de Cooperation entre L'Academie d'Etudes Economiques de Bucarest et L'Universite
d'Artois), prelungire a acordului anterior; Université d'Artois, Franța (Acord de Parteneriat în
vederea eliberării diplomei de Licență „Arte, Litere, Limbi, mențiunea Limbi Străine Aplicate”
de către Universitatea Artois și a diplomei de Licență „Limbi moderne aplicate” de către
Academia de Studii Economice din București); EDC Paris Business School, Franța; Georgian
National University SEU, Georgia; Università degli Studi di Torino, Italia; Yamanashi Gakuin
University, Japonia; Fundacion Educacion por la Experiencia, Mexic; Middle East Technical
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University, Turcia (membră Unica); Tashkent Institute of Finance, Uzbekistan; Urgench State
University, Uzbekistan;
De asemenea, au fost încheiate 16 noi acorduri Erasmus+ pentru mobilități studențești
și/sau ale cadrelor didactice, după cum urmează: Larnaca College (Cipru), Aix-Marseille
Université IUT (Franța), East European University LTD - Tbilisi (Georgia), University of West
Attica (Grecia), Università di Bologna (Italia), Nagaoka University of Technology (Japonia),
École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca (Maroc), Comenius University in
Bratislava (Slovacia), Universitat Jaume I (Spania), Bahcesehir University, Istanbul Sabahattin
Zaim University, Maltepe University, Sabanci University, Samsun University, Tokat
Gaziosmanpasa University, Zonguldak Bülent Ecevit University (Turcia). Fiecare acord de
cooperare este monitorizat de Biroul de cooperare internațională și studenți străini, iar cele
Erasmus sunt monitorizate la nivelul Biroului Erasmus+ și coordonatorilor Erasmus la nivel de
facultate.
3.2.2 Proiecte şi consorţii care beneficiază de finanţare europeană
sau internaţională
Pe parcursul anului 2021, în cadrul ASE, au fost implementate 11 proiecte
internaţionale dezvoltate în cadrul unor consorții, finanţate prin programe Erasmus+ –
Acţiunea 2 – Parteneriate strategice, respectiv Formare profesională. De menționat faptul că în
cursul anului 2020 au fost contractate un număr de 4 contracte de finanțare pentru
implementarea a trei proiecte, unul având ASE ca lider de parteneriat. Detalii privind proiectele
se regăsesc în tabelul 3.1.
Participări la consorții pentru accesarea unor proiecte cu finanțare europeană și internațională în 2020
Tabelul 3.1
PROIECT

COORDONATOR PROIECT

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project
Conf. univ. dr. Roxana Voicu
2020-1-RO01-KA203-080368, „Flexibility
Dorobanţu – REI
and Resilience in Digital Transformation and
(coordonator proiect: ASE
Intelligent Automation - Advanced Skills and
București)
Tools for Academia and Entrepreneurs”
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project Lect. univ. dr. Laura Mina-Raiu
2020-1-IS01-KA203-065832 – „Teaching
– AMP
Institutional Resilience and Prompt Reaction
(coordinator proiect: Haskoli
to Crisis: Good Governance Experiences in
Islands – University of Iceland,
Europe”
Islanda)
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project Prof. univ. dr. Carmen Monica
2020-1-EE01-KA203-077886 – „Joint
Păunescu – FABIZ
Master's Curriculum in Rural Community
(coordonator proiect: EMU
Development”
Estonian University of Life
Sciences)
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project Prof. univ. dr. Daniela Dumitru
2020-1-EL01-KA203-078797 – „Critical
– DPPD
Thinking for Successful Jobs”
(coordonator proiect:
Panepistimio Dytikis
Makedonias, Grecia)
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BUGET
Euro
77.319

33.191

44.881

37.819

PROIECT

COORDONATOR PROIECT

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project
Prof. univ. dr. Nicu Marcu –
2019-1-RO01-KA203-063939 – „Evaluation
EAM
of agro-ecological development potential
(coordonator proiect:
through transnational cooperation and
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași)
entrepreneurial innovation” – finalizat 2021
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project
Conf. univ. dr. Roxana Voicu
2018-1-RO01-KA203-049510 BLOCKS –
Dorobanţu – REI
„Blockchain for entrepreneurs –
(coordonator proiect: ASE
A non-traditional industry 4.0 curriculum for
București)
higher education”
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project Prof. univ. dr. Carmen Monica
2018-1-FI01-KA204-047308 ViSEnet –
Păunescu – FABIZ
„Village Social Enterprise learning material, (coordonator proiect: University
guidance and networking” – finalizat 2021
of Helsinki, Finlanda)
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships
Prof. univ. dr. Monica Dudian –
Project 2018-1-DE01-KA203-004227 CLLC –
ETA
„Community Learning for Local Change” –
(coordonator proiect: HfWU
finalizat 2021
Nürtingen-Geislingen,
Germania)
Erasmus+ VET Project 597839-EPP-1-2018- Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv –
EL-EPPKA3-VET-JO EXPOVET – „Joint
REI (coordonator proiect:
VET Course for Export Experts” – finalizat
Aristotle University
2021
Thessaloniki, Grecia)
A digital Learning Platform for Generation Z:
Prof. univ. dr. Cătălin Albu –
Passport to IFRS 202-1-TR01-KA226-HECIG
097737
Project 2020-1-TR01-KA202-092185 – „The
Prof. univ. dr. Gabriela Țigu –
RURALTOUR: A Trading Programme For
BT
Sustainable Rural Tourism”

BUGET
Euro
72.972

51.245

35.729

33.494

67.500

28.400

22.975

Sursa: Biroul Erasmus+, 2021

3.3 Mobilități internaționale ale cadrelor didactice
În anul 2021 s-au înregistrat 273 de participări la evenimente internaționale
(88 mobilități fizice și 185 virtuale) de către cadre didactice, personal administrativ și
doctoranzi față de 120 în anul 2020. Contextul internațional marcat de criza sanitară generată
de pandemia COVID-19 a presupus instituirea de restricții de circulație internațională care au
avut un impact negativ asupra capacității cadrelor didactice ale ASE de a derula mobilități
externe. Cadrul de finanțare a fost alcătuit din fondurile FDI, FSS, Erasmus+, buget DRI,
departamentul de cercetare, proiecte de cercetare etc.) și a asigurat instrumente proactive de
sprijin pentru derularea acestor actvități.
În perioada de referință, s-au derulat 88 de mobilități fizice, după cum urmează:
26 de participări la conferințe internaționale; 3 misiuni de predare derulate în cadrul
programului Erasmus+; 59 de mobilități de scurtă durată având ca obiectiv derularea de
întâlniri de lucru şi activităţi în cadrul proiectelor şi consorţiilor, dezvoltarea de parteneriate şi
efectuarea de vizite de studii şi stagii de cercetare/documentare, cu diferite surse de finanțare.
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Figura 3.3 Participări fizice la evenimente internaționale în anul 2021

Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2021

Figura 3.4 Participări online la evenimente internaționale în anul 2021

Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2021

Totodată, în cursul anului 2021, a fost finanțată participarea cadrelor didactice ale ASE
la un număr de 185 de evenimente virtuale internaționale, după cum urmează: 94 de
participări ale doctoranzilor la conferințe internaționale online, 12 participări la
evenimente internaționale în cadrul proiectului FSS, 21 de participări la conferințe
internaționale în cadrul proiectelor de cercetare derulate în ASE, 36 de participări
conferințe online susținute din fondul alocat de către departamentul de cercetare, 2 sesiuni de
formare, 15 participări la conferințe, seminarii și 5 reprezentări la târguri internaționale
în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0392.
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3.4 Studenţi internaţionali
În anul universitar 2021-2022, în cadrul ASE sunt înregistrați 844 studenţi străini
pentru programe de studii complete, în creștere cu 2,18% faţă de anul universitar precedent în
ciuda situației dificile la nivel internațional generată de criza sanitară cauzată de pandemia
COVID-19.
Figura 3.5 Evoluția numărului de studenți internaționali în perioada 2016-2021

Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2021
Figura 3.6 Repartiţia studenţilor străini la ciclul licență, masterat, doctorat și an pregătitor
(2016/17-2021/22)

Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2021

Comunitatea studenţilor internaţionali care urmează studii universitare complete în
cadrul ASE este constituită din 58 de naţionalităţi, contribuind în mod semnificativ la procesul
de internaţionalizare a comunităţii universitare. Cei mai mulți studenți internaționali provin din
Republica Moldova (circa 40%), Maroc, Tunisia, Albania, Turcia, Ucraina, Irak
(cu ponderi cuprinse între 1,9% şi 5,2% fiecare).
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Din numărul total de studenţi internaţionali, 332 (36%) studiază în regim de cont propriu
valutar, aducând universităţii venituri din taxele de înmatriculare şi şcolarizare în valoare de
980.953 euro pentru anul universitar curent, taxe încasate până la 21 ianuarie 2022 pentru anul
universitar 2021-2022.
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. De asemenea, au fost organizate sesiuni online de
comunicare cu noii studenți străini, li s-a acordat sprijin în obținerea conturilor de student și a fost
tipărit și distribuit ghidul studentului în limba franceză.
3.5 Mobilități internaționale studențești
O componentă importantă a internaţionalizării este reprezentată de mobilitatea
studenţească, care a înregistrat cifra de 322 de mobilităţi outgoing în anul universitar
2020-2021, faţă de 295 în anul precedent. Pandemia de COVID-19 a descurajat o parte dintre
studenții ASE să inițieze un astfel de demers în condiții restrictive, dar și multe dintre
organizațiile de primire au limitat predarea cu prezență fizică în campus.
În semestrul I al anului universitar 2021-2022, 190 de studenți ASE au studiat la
universități partenere, dintre care 38 au solicitat extinderea mobilității la întregul an universitar,
iar pentru semestrul al II-lea au fost selectați 99 de studenți. Mobilităţile internaționale
studenţeşti outgoing se derulează în cadrul diferitelor programe la care participă ASE Bucureşti.
Majoritatea mobilităţilor din perioada analizată (227 mobilităţi – 70,5%) 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 (178), efectuarea unui stagiu de
practică în străinătate (49) sau vizite de studii/activităţi în cadrul unor proiecte din cadrul
acţiunii KA2-Parteneriate strategice. Celelalte mobilităţi, 95 la număr (29,5%) s-au derulat la
nivel doctoral – cu finanţare din partea CSUD (94 participări online și 1 cu prezență fizică la
conferințe științifice).
Figura 3.7 Repartiţia mobilităţilor studenţeşti (outgoing) pe facultăți în anul universitar 2020-2021
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Sursa: Biroul Erasmus+, 2021

89

În anul universitar 2020-2021, se remarcă o creștere a numărului de mobilități de
plasament, 49 față de 16 în anul universitar 2019-2020, dar prudența este cuvântul care poate
defini cel mai bine atât atitudinea studenților, cât și a organizațiilor de primire.
În ceea ce privește cadrul de finanțare a mobilităților de studiu și plasament specific
programul pentru Erasmus+, este de menționat faptul că ANPCDEFP, în calitate de Agenție
Națională Erasmus+, a acordat ASE București, în cadrul apelului 2020 pentru acţiunea KA1 –
Mobilităţi cu statele membre ale programului, un buget dublu față de anul 2016. Tot în cursul
anului 2020, ASE a obținut un grant de 202.456 euro, din care vor fi finanțate mobilități de
studiu și de predare în țări precum SUA, Chile, Japonia, China, Egipt, Liban, Iordania, Maroc,
Israel, Federația Rusă, Republica Moldova, Ucraina, Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan. În
comparație cu anul 2019, ASE a obținut o finanțare în plus, în valoare de 61.711 euro, pentru
derularea de mobilități cu țările partenere ale programului Erasmus +. Astfel, finanţările active
utilizate în perioada de referinţă în cadrul programului Erasmus+, acţiunea KA1 – Mobilităţi
(proiecte centralizate, gestionate și monitorizate de Biroul Erasmus+) şi programele asimilate
au fost următoarele:
Situaţia finanțărilor pentru mobilități
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proiect
Proiect 2021-1-RO01-KA131-HED-000011284 Mobilităţi cu ţările programului
Proiect 2020-1-RO01-KA103-078181 –
Mobilităţi cu ţările programului
Proiect 2020-1-RO01-KA107-079494 –
Mobilităţi cu ţările partenere
Proiect 2019-1-RO01-KA103-061933 –
Mobilităţi cu ţările programului
Proiect 2019-1-RO01-KA107-062599 –
Mobilităţi cu ţările partenere
Proiect 2018-1-RO01-KA103-047788 –
Mobilităţi cu ţările programului
Proiect 2018-1-RO01-KA107-048216 –
Mobilităţi cu ţările partenere

Valoare (euro)

Tabelul 3.2
Perioadă de derulare

1.275.155

01.09.2021 - 31.10.2023

1.611.231

01.06.2020 – 31.05.2023

202.456

01.08.2020 – 31.07.2023

1.483.020

01.06.2019 - 31.05.2022

140.745

01.08.2019 - 31.07.2022

1.302.000

01.06.2018 - 31.05.2021

179.070

01.06.2018 - 31.07.2021

Sursa: Biroul Erasmus+, 2021

Mobilitățile de studiu incoming cuprind preponderent mobilități Erasmus+ din țări
partenere ale programului Erasmus+ care se realizează în baza acordurilor inter-instituționale.
În anul academic 2020-2021, o mobilitate a fost realizată prin programul Thesis abroad, iar
din cele 63 de mobilități de studii incoming Erasmus+, 9 s-au defășurat pe parcursul
întregului an universitar, 9 pe parcursul semestrului I (din care una în format virtual), în timp
ce 45 s-au defășurat doar pe parcursul semestrului al II-lea (din care 11 în format virtual). Cei
mai mulți studenți au provenit de la universități din Franța (29), Italia (9), Germania (7), Spania
(4), iar alte state de proveniență au fost: Republica Moldova, Portugalia, Uzbekistan, Belgia,
Cehia, Croația, Grecia, Liban, Polonia, Federația Rusă și Turcia.
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În semestrul I al anului universitar 2021-2022, au fost înmatriculați în cadrul ASE
București 70 de studenți incoming pentru mobilități de studiu, dintre care 3 studenți freemover. Pe lângă aceștia, s-a înregistrat o mobilitate incoming de tip plasament și o mobilitate
prin programul Thesis abroad.
Orientarea şi integrarea studenţilor incoming este realizată de către Biroul Erasmus+
împreună cu secţiunea locală a Erasmus Students Network-ESN ASE Bucharest, care oferă
asistenţă prin intermediul voluntarilor Erasmus Buddy şi organizează periodic evenimente cu
caracter cultural şi social pentru studenţii internaţionali.
3.6 Misiuni de predare internaționale găzduite de ASE
În ciuda contextului internațional dificil, și în cursul anului universitar 2020-2021 ASE
a găzduit numeroase misiuni de predare ale unor profesori internaționali. Astfel, un număr de
46 de profesori internaționali au predat în cadrul programelor de licență, masterat, MBA şi
cursuri postuniversitare, dintre care 2 sunt cadre didactice asociate cu cetățenie străină din
companii internaționale având sediul în România, care au susținut cursuri în cadrul programelor
de studiu.
Dinamica numărului de profesori internaționali în perioada 2018-2021 este prezentată
în figura 3.8.
Figura 3.8 Dinamica numărului de profesori internaționali în perioada 2018-2021
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3.7 Evenimente cu caracter internațional
Pe parcursul anului 2021 au avut loc peste 160 de evenimente cu caracter internaţional,
organizate în mediul online atât la nivel de universitate, cât şi la nivel de facultăţi/departamente:
conferinţe, seminarii, workshopuri cu caracter ştiinţific, cursuri cu invitaţi din străinătate şi din
mediul diplomatic, evenimente de relaţionare şi socializare. Printre evenimentele importante
organizate în cadrul ASE, în anul 2021, menţionăm:
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- Săptămâna internațională în ASE, ediția a VI-a, 9-14 mai 2021, marcată de o
serie de întâlniri în mediul online, dar și în campusul universitar. Au fost organizate un număr
de peste 30 de evenimente (videoconferințe, webinarii, dezbateri interactive, întâlniri de lucru),
care au urmărit crearea cadrului de dezbatere și înțelegere a internaționalizării învățământului
universitar. Au participat peste 200 de cadre didactice și studenți din ASE, iar promovarea
online prin intermediul paginii de social media și a evenimentelor transmise în direct a
înregistrat peste 4000 de vizualizări. Printre cele mai importante evenimente din cadrul
Săptămânii internaționale în ASE, pot fi menționate:
• Erasmus+: Building Bridges – Portugal: eveniment de diseminare a experiențelor de
mobilitate de studii și plasament în Portugalia, cu reprezentanți ai universităților
partenere din Portugalia, voluntari ESN și studenți ASE, în organizarea Biroului
Erasmus +;
• Workshopul „ERASMUS – A Gate to Knowledge Sharing”, organizat de Facultatea
de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, având ca guest-speaker pe prof. Ewa
Wanda Maruszewska de la Universitatea de Economie din Katowice, Polonia;
• Întâlnirile online „Ambassadors meet ASE”, organizate de Facultatea de Relații
Economice Internaționale, cu Excelențele lor, Ambasadorii la București ai Coreei
de Sud, Indoneziei, Japoniei, Pakistanului și Thailandei;
• Workshopul „Business, educational and cultural differences between Romania and
the US”, organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în
parteneriat cu Indiana University, SUA;
• Workshopul online cu tema „Digital Learning & Marketing Automation:
Leveraging the Transatlantic Experience”, organizat de Facultatea de Marketing;
• Workshopul cu tema „Transforming Talent Operations in Japanese Hospitality with
Cognitive Technology – A Case Study on Nishiyama Onsen Keiunkan”, organizat
de Facultatea de Administrație și Management Public;
• Workshopul cu tema „Precision Agriculture – Achievements and Challenges in the
Republic of Serbia”, având ca speakeri pe dl. Jonel Subić și Marko Jeločnik de la
Institute of Agricultural Economics din Belgrad, Serbia, organizat de Facultatea de
Economie Agroalimentară și a Mediului;
• Workshopul „How can Europe recover from the economic consequences of
COVID-19?”, moderat de prof. dr. Maria Negreponti-Delivanis de la University of
Macedonia – Grecia, organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată;
• Seminar doctoral susținut de prof. Aharon Tziner, Israel, doctoranzilor din cadrul
Școlii Doctorale de Administrarea Afacerilor, organizat de Facultatea de Business
și Turism;
• Workshopul cu tema „Anxiety for the pandemic and trust in financial markets”,
facilitat de prof. Valerio Ficcadenti de la London South Bank University, Marea
Britanie, organizat de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică;
• Dezbatere asupra „Viitorului Programului Erasmus Plus – provocări și oportunități”,
în organizarea Biroului Erasmus+, la care au participat directori de relații
internaționale din România, Croația, Republica Moldova, Uzbekistan.
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Workshop realizat împreună cu reprezentanții Agenției Times Higher Education pe
tema rezultatelor recent publicatelor Clasamente internaționale Emerging
Economies 2021 și Impact Rankings 2021.
- Reuniune virtuală de lucru între reprezentanții Consorțiului Universitaria și QS
Rankings, 16 mai - Reuniunea a fost organizată la inițiativa ASE, cu scopul de a contribui la
intensificarea prezenței universităților românești în clasamentele internaționale.
- International Knowledge Fair 2021, a cincea ediție a evenimentului, cu tema
„Sharing Experiences and Practices for a Resilient post-Pandemic Higher Education
Environment”. Seria de evenimente s-a desfășurat între 15 noiembrie și 15 decembrie, și a
inclus dezbateri, conferințe și worksopuri pe diverse teme de actualitate, în vederea
îmbunătățirii cooperării internaționale.
•

3.8 Activitatea Centrelor de Studii Străine din cadrul ASE București
Pe parcursul anului 2021, Centrele de studii din cadrul ASE, aflate în coordonarea
Prorectorului responsabil cu Relațiile Internaționale, au derulat activități specifice ce au
adus o contribuție notabilă la intensificarea procesului de internaționalizare a universității
noastre:
Centrul de Studii Americane a organizat 7 evenimente în mediul online, respectiv:
- Evenimentul cu tema: „The Journey to Studying, Working, and Living in the
USA. Have you ever wondered how life in the United States is? How is it to study
there, to live, or even to work there? And the most important question is: What is
the process to get there? We would like to help you to start your journey and get
inspired”. Răspunsuri la aceste întrebări au fost oferite de către Anca Agachi,
Associate Director la Atlantic Council și absolventă a ASE.
- Evenimentul intitulat „Do your best despite circumstances”, avându-l ca speaker
pe Andrei Popescu, PhD, care a prezentat participanților experiența sa din SUA,
dar și experiența din domeniul afacerilor.
- Evenimentul în cadrul Săptămânii Internaționale din ASE: „My Fulbright
Experince”, având ca invitată pe Olga Bodrug, absolventă a ASE și beneficiară a
unei burse Fulbright la Bush School of Government and Public Service.
- Evenimentul desfășurat în cadrul Săptămânii Internaționale din ASE, intitulat
„American Values”, avându-l ca invitat pe Scott Reese, Consilier pentru presă și
cultură al ambasadei SUA la București.
- Evenimentul intitulat „Educația online (sincronă, hibridă, asincronă) completează
educația tradițională. Este noua normalitate!”. Invitatul special al acestei întâlniri
a fost prof. Cristina Marine, care a discutat despre cum pot fi îmbinate cu succes
metodele tradiționale de învățare cu tehnicile inovatoare de învățare online.
- Evenimentul despre o potențială carieră în domeniul IT adresat studenților ASE.
Invitat: Adriana Wahl, Director Executiv al Bucharest Technology Centre Site
Lead Estee Lauder Companies.
- Întâlnirea virtuală cu Robert Williams, Director adjuct pentru Afaceri
Internaționale la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, SUA. Acest
eveniment a avut loc loc în contextul amplificării eforturilor autorităților române
de a introduce educația despre Holocaust în școli.
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Centrul de Studii Japoneze a derulat la rândul său activități specifice, care s-au
materializat în obținerea următoarelor rezultate:
- Editarea și publicarea unui podcast pe canalul propriu de YouTube, având ca
subiect „Impresii despre economia japoneză”, în viziunea fostului Ambasador în
Japonia, domnul Constantin Vlad;
- Desfășurarea celei de-a VI-a ediții a Școlii de limbă și cultură japoneză, cu
activități mixte, atât online, pe platforma Zoom, cât și fizic (atelierele culturale);
unul dintre atelierele culturale a fost realizat în parteneriat cu Grădina Botanică
din București;
- O activitate bogată a avut loc online, mai precis a crescut numărul de postări
originale, marca Centrului de Studii Japoneze ASE, atât de pe Facebook, cât și de
pe Instagram;
- Demararea unui proiect online lunar intitulat „Calendarul japonez” cu postări
originale de aranjamente ikebana din florile tipice fiecărei luni în curs;
- Lansarea online a cărții Poliția Memoriei de Yōko Ogawa, eveniment realizat în
parteneriat cu Editura Humanitas Fiction;
- Interviu online cu scriitoarea Yōko Ogawa în cadrul Târgului de carte Libfest,
eveniment realizat în parteneriat cu Editura Humanitas Fiction.
Centre de Réussite Universitaire (Centrul de Studii Francofone) a derulat și în cursul
anului 2021 activități specifice de promovare a limbii franceze, a culturii franceze şi a culturilor
specifice spaţiului francofon, în ciuda impactului negativ al crizei sanitare. Cu acest scop, au
fost organizate o serie de acțiuni, dintre care menționăm:
- Săptămâna Francofoniei în ASE: dezbaterea cu tema „Protégeons et transmettons
ensemble notre patrimoine commun!”, animată de prof. univ. dr. Corina CilianuLascu – 23 martie 2021;
- Concursul profesional francofon „Junior Commercial” – 9 aprilie 2021: Juriu:
David Royaux – Reprezentant Délégation Wallonie-Bruxelles, Liliana Lupușor –
Responsabil proiecte, AUF Europe Centrale et Orientale, Mihaela Niculae –
Ressources Humaines EBS Société Générale, prof. univ. dr. RuxandraConstantinescu-Ştefănel, prof. univ. dr. Corina Lascu-Cilianu;
- Concursul naţional de traduceri „Mot-à-monde”, organizat de Institutul Francez
din România, AUF, OIF, cu colaborarea Villa Noël CEREFREA. Faza locală –
martie-aprilie 2021. Juriul a fost format din asist. univ. dr. Dominic Negrici, conf.
univ. dr. Mihai Șerban, lect. univ. dr. Olivia Rusu. Câștigătoarea concursului:
Alexandra Mihaela Barbu, anul III, LMA, Facultatea de Relații Economice
Internaționale care a reprezentat ASE la faza națională organizată la Cluj-Napoca;
- Săptămâna internaţională din ASE: dezbaterea cu tema „Réussir ses études
universitaires en Roumanie en tant qu’étudiant international au temps de la
pandémie de COVID-19. Défis, opportunités et expériences en partage”, animată
de prof. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz (12 mai 2021). Invitat special dr.
Khaled Ziani. Au participat studenţi internaţionali din ASE și absolvenţi ai
programului Anul pregătitor de limba română.
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Ziua internaţională a profesorilor de franceză 25 noiembrie: un program bogat de
manifestări la care au participat peste 300 de studenţi, desfășurat pe parcursul
săptămânii 22-25 noiembrie 2021, care a cuprins următoarele activităţi:
o Concursul cu tema «La meilleure présentation dans l'environnement des
affaires», animator lect. univ. dr. Olivia Rusu;
o Dezbaterea cu tema «L'humanité mise au travail» pornind de la vizionarea
filmului «Les profs», animator lect. univ. dr. Olivia Rusu,
o Dezbaterea cu tema «L’enseignement en ligne, défis et bonnes pratiques»,
animator lect. univ. dr. Olivia Rusu;
o Dezbaterea cu tema «Les métamorphoses de la société française», având
ca punct de plecare emisiunea « ’entretien» cu tema «La France s'est
profondément métamorphosée en l'espace de quelques décennies»,
France24, 01.11.2021, animator prof. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz;
o Dezbaterea cu tema „Ma/mon prof de français en couleurs musicales –
Écoutons, parlons, choisissons !” și sesiuni muzicale, animator prof. univ.
dr. Maria-Antoaneta Lorentz.
Totodată, reprezentanții CRU-ASE au participat la evenimente internaţionale organizate
de partenerii francofoni, dintre care menționăm:
- Al XI-lea Congresul internaţional al Francofoniei, 19-21 martie 2021, Paris, cu tema
«Le français et la francophonie dans les vibrations du développement durable» Prezentări susţinute de Alexandra Ispas, Denisa Oae, LMA anul III, prof. univ. dr.
Maria-Antoaneta Lorentz;
- Concursul video internaţional „Raconte-moi ta francophonie”, organizat de Agence
Universitaire de la Francophonie – AUF. Au participat studenţii Dana-Gabriela
Tache, Alexandru-Costin Udrea, LMA II. Alexandru-Costin Udrea a obţinut
menţiunea specială – 22 martie 2021;
- Concursul video internaţional „Merci mon prof d’université”, organizat de de AUF
– BECO studenţilor din regiunea Europa centrală și orientală. CRU ASE a avut doi
studenţi participanţi: Ali Stefan Saeidi – LMA anul III, Sabina Dobrin – REI anul
III. Studenta Sabina Dobrin a obţinut premiul al II-lea – 16 noiembrie 2021;
- Atelier de comunicare schimb de bune practici, organizat de AUF BECO –
16 noiembrie 2021.
CRU ASE a diseminat principalele evenimente organizate de partenerii noștri
tradiţionali – AUF-ECO, OIF, Ambasada Franţei în România, Institutul Francez, Villa Noël
CEREFREA, CCIFER – pe pagina sa oficială de Facebook CRU ASE. De asemenea, a
actualizat permanent această pagină cu informaţii despre cultura francofonă, despre oportunităţi
de studiu, manifestări online adresate studenţilor, cursuri, școli de vară, concursuri și
oportunităţi de perfecţionare profesională.
-

Centrul Cultural Rus a continuat să promoveze, și în 2021, oportunitatea oferită de
ASE de a învăța de la zero limba rusă, în regim facultativ, având în vedere faptul că ea nu se
studiază în învățământul preuniversitar din țară. Activitatea s-a desfășurat prin promovare
exclusiv online și s-a focusat pe avantajele, pentru o carieră profesională de succes, ale
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cunoașterii unor elemente de baza ale limbii și comunicării de afaceri în limba rusă. Principalele
canale de comunicare și promovare ale limbii și culturii ruse au fost grupul de socialmedia a
studenților care învață sau sunt interesați de limba și cultura rusă din ASE și pagina de
socialmedia a Centrului Cultural Rus, actualizată permanent cu informații despre limba și
cultura rusă, manifestări culturale, aniversări ale unor mari personalități ale culturii și științei
ruse, oportunități de studiu, oferte adresate studenților pentru consolidarea orizontului lor
cultural si al cunoștințelor de limba rusă. Centrul Cultural Rus a pregătit și organizat
desfășurarea secției de Limbă rusă și comunicare de afaceri din cadrul Sesiunii anuale științifice
a studenților din ASE, la care s-au prezentat 16 lucrări, cu participarea a 26 de studenți în calitate
de autori și coautori, sub îndrumarea științifică a coordonatorului centrului. Centrul cultural rus,
prin coordonatorul său, s-a implicat, alături de echipa Direcției de Relații Internaționale, în
menținerea comunicării cu cele două universități din Moscova și Sankt Petersburg, partenere
ale ASE, în promovarea mobilităților Erasmus + cu acestea în rândul studenților și al cadrelor
didactice interesate.
Toate centrele culturale au fost prezente la manifestările dedicate multiculturalității și
internaționalizării ASE, la care au fost invitate să participe.
3.9 Perspective asupra internaționalizării universității
Procesul de internaționalizare se va concentra, în continuare, pe direcțiile strategice:
creșterea prestigiului internațional, consolidarea internaționalizării acasă și în străinătate (luând
în considerare și constrângerile de deplasări cauzate de pandemia de COVID-19) și demararea
procesului de acreditare internațională AACSB. Pe termen scurt, principalele priorități vor fi:
intrarea în cadrul unui consorțiu de universități europene (program finanțat prin programul
Erasmus+), digitalizarea activităților din programul Erasmus+, suport permanent acordat
tuturor facultăților din ASE în ceea ce privește procesul de internaționalizare, profesionalizarea
și dezvoltarea capacității instituționale a DRI.
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Capitolul IV
RELAȚII CU MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL
4.1 Parteneriate cu mediul economico-social
În condițiile unui mediu economic internațional dinamic și complex, se reconfigurează
semnificativ economiile naționale și se redefinesc competențele solicitate de piața muncii. Din
această perspectivă, universitatea noastră adoptă și dezvoltă o atitudine antreprenorială, în
concordanță cu misiunea și viziunea asumate.
Astfel, în anul 2021, 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 sau
asigurarea de servicii de consultanță pentru mediul economico-social. La nivelul ASE și al
facultăților au fost organizate 139 de evenimente cu reprezentanți ai mediului economico-social
în care au fost abordate probleme legate de practica studenților, conținutul programelor
analitice, dezvoltarea rețelelor socio-profesionale atât în beneficiul studenților, cât și al
mediului academic.
Evenimente organizate în cadrul facultăților cu implicarea mediului economico-social
Tabelul 4.1
Nr. crt.
Facultatea
Nr. evenimente
1.
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
4
2.
Administrație și Management Public
41
3.
Business și Turism
23
4.
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
8
5.
Contabilitate și Informatică de Gestiune
6
6.
Drept
7.
Economie Agroalimentară și a Mediului
8
8.
Economie Teoretică și Aplicată
2
9.
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
10
10.
Management
11
11.
Marketing
14
12.
Relații Economice Internaționale
6
13.
BBS
6
Total
139
Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri

Au fost încheiate 325 de parteneriate și acorduri cu societăți comerciale, asociații sau
instituții din România, dintre obiectivele mai importante ale parteneriatelor putând fi
menționate următoarele:
- organizarea de programe destinate studenților ASE cu scopul informării, educării și
sprijinirii acestora în cadrul carierei profesionale;
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- obținerea de locuri de practică pentru studenții ASE;
- obținerea de burse private și premii pentru studenții ASE;
- crearea cadrului pentru inițierea de proiecte comune și/sau valorificarea rezultatelor
cercetării;
- participarea specialiștilor la cursuri și conferințe organizate de facultăți.
Din cele 325 de acorduri de parteneriat și afilieri încheiate, facultățile au inițiat
281 de acorduri, așa cum rezultă și din tabelul 4.2.
Numărul parteneriatelor încheiate de către facultăți
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Tabelul 4.2
Nr. parteneriate
6
67
9
2
1
26
58
10
20
13
28
41
0
44
325

Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri

În decursul anului 2021 au fost realizate o serie de investiții finanțate de mediul de
afaceri, cea mai importantă fiind restaurarea picturii murale „Istoria negoțului românesc”,
pictată de Cecilia Cuțescu-Storck, din Aula Magna (valoarea totală a sponsorizării a fost de
160.000 de euro).
În cadrul programelor de masterat din ASE au fost invitați profesioniști/specialiști în
vederea transmiterii informațiilor de actualitate din mediul economico-social, corespunzător
domeniului din care face parte programul. Există și o serie de programe de masterat derulate în
parteneriat cu mediul de afaceri, în cadrul următoarelor facultăți:
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
- Analiză financiară și evaluare în colaborare cu ANEVAR.
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
- Masteratul de Securitate Informatică este în colaborare cu Academia Tehnică
Militară din București.
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
- Finanțe corporative (Generali România Asigurare Reasigurare SA – Acord
nr. 4361/11.05.2015; Allianz Managed Operations & Services SE München –
Acord nr. 194/23.09.2015);
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- Fiscalitate (Ernst&Young Service SRL – Acord nr. 341/19.12.2013; Camera
Consultanților Fiscali – Acord nr. 575/08.02.2013; Pricewaterhousecoopers Tax
Advisors&Accountants SRL – Acord nr. 52/28.01.2013);
- Management financiar și investiții (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați
din România – Acord nr. 1468/13.12.2018);
- Finanțe aplicate (în limba engleză) (Master of Applied Finance) (Autoritatea de
Supraveghere Financiară – Acord nr. 234/28.03.2018).
Facultatea de Relații Economice Internaționale
- Managementul Afacerilor Internaționale în parteneriat cu PWC și Mastercard.
4.2 Activitatea Direcției de Relații cu Mediul de Afaceri
În cadrul Direcției de Relații cu Mediul de Afaceri au fost organizate o serie de proiecte,
evenimente, parteneriate și întâlniri de lucru foarte importante pentru comunitatea academică
din Academia de Studii Economice din București. Prin intermediul acestor acțiuni ne-am
propus dezvoltarea infrastructurii și bazei materiale din universitatea noastră, precum și
digitalizarea și inovarea acesteia. Mai jos sunt prezentate cele mai importante evenimente
desfășurate.
1. Întâlnire de lucru ASE-Elrond Network – În data de 18 martie, Academia de Studii
Economice din București a fost gazda unei întâlniri de lucru între reprezentanții
universității noastre, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector responsabil de relația cu
mediul economico-social și viața studențească, drd. Dragoș Andrei Stoica, director al
Direcției Relații cu Mediul de Afaceri, lect. univ. dr. Cristian Teodor, președintele
Fundației ASE și reprezentanții Elrond Network, cel de-al doilea unicorn din România.
S-au discutat condițiile unui parteneriat pe digitalizarea proceselor administrative,
demers esențial pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a activității Academiei de
Studii Economice din București
2. Seminar online „Cultura organizațională – valori, misiune, impact
COVID/telemuncă” – a avut loc în data de 19 martie cu participarea prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv, prorectorul responsabil de relația cu mediul economico-social și viața
studențească, a doamnei Mariana Gheorghe, fost CEO OMV-Petrom și Sergiu Manea,
CEO BCR și președinte ALUMNI ASE, ambii membri ai Consiliului Consultativ al
ASE. Una dintre ideile pe care s-au focusat dezbaterile a fost aceea că în context
pandemic, este esențială creativitatea cadrelor didactice în interacțiunea cu studenții,
pentru a asigura un învățământ performant și de calitate.
3. Concursul interdisciplinar „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine” – În perioada
29-31 martie, Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu Colegiul
Economic „A.D. Xenopol” și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din
București au desfășurat, pe platforma Zoom, Concursul interdisciplinar pe teme
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economice „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”. Festivitățile de deschidere, de
premiere și de închidere a concursului au fost transmise pe pagina instituțională de
Facebook și canalul de YouTube al ASE. Apreciem prezența de anvergură, în contextul
special actual, și mulțumim celor peste 400 de elevi, înscriși cu 160 de lucrări, din
35 de colegii și licee din București și toată țara, cadrelor didactice care i-au îndrumat și
părinților elevilor, pentru interesul față de concursul nostru. Premiile au fost acordate
de ASE și de sponsorii concursului, asigurați de Direcția Relații cu Mediul de Afaceri.
Toți participanții la concurs (elevi și profesori coordonatori) au primit diplome de
participare. Concursul interdisciplinar a cuprins următoarele competiții:
- Târgul Firmelor de Exercițiu - „Cel mai bun catalog”; „Cea mai bună prezentare
PPT/negociator”; „Cel mai bun spot video”; „Cele mai profesionale materiale
promoționale”; „Cel mai bun slogan”;
- Secțiunea Concurs de eseuri: Contabilitate – clasa a XI-a și a XII-a. Concursul de
eseuri „Rolul contabilității și raportării financiare a companiilor în condiții de criză”;
„Turism – clasa a XI-a și a XII-a. Concursul „Simularea activității desfășurate în
cadrul unei agenții de turism”; Economie – clasa a XI-a și a XII-a. Concursul de
eseuri cu tema „Provocări economico-sociale, actuale și de perspectivă, generate de
criza pandemică”.
4. Expovet: Forum național de dezbateri – În data de 31 martie a avut loc „Expovet:
Forum național de dezbateri”, găzduit de universitatea noastră, în calitate de partener
Erasmus +, într-un proiect de anvergură la nivel european, coordonat de prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv, Prorector relații cu mediul de afaceri și viața studențească, menit să
conecteze competențele absolvenților de relații economice internaționale la exigențele
pieței globale a muncii. Au participat specialiști din România și Grecia, de la ASE,
UBB, UAIC, UVT, Universitatea Ovidius, din mediul de afaceri, iar dezbaterile au fost
extrem de utile.
5. Lansarea Raportului privind investițiile străine directe în România – În data de
6 aprilie, Academia de Studii Economice din București a organizat, alături de Consiliul
Investitorilor Străini (FIC), evenimentul dedicat celei de-a doua ediții a studiului comun
intitulat „Raportul privind Investițiile Străine Directe în România”. Studiul realizat în
parteneriat de ASE și FIC cuprinde aspecte legate de investițiile străine la nivel global,
regional și local, și un studiu de caz privind efectele de multiplicare a investițiilor străine
în energie, telecomunicații și auto. Obiectivul studiului este acela de a evidenția faptul
că investițiile reprezintă baza unei economii solide, reziliente și diversificate, prin care
România poate prospera, investițiile străine directe (ISD) reprezentând o sursă
importantă de finanțare a economiei și a transferului de know-how.
6. Semnarea parteneriatului dintre ASE și Norofet Group – În data de 7 aprilie a fost
semnat Acordul de parteneriat dintre Academia de Studii Economice din București,
reprezentată de Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și Norofert Group, unul dintre
cei mai importanți producători de inputuri ecologice din România, reprezentat de
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domnul Vlad Popescu, General Manager. Parteneriatul se va realiza pe mai multe
paliere, unul dintre cele mai importante fiind asigurarea unei baze de practică și
acordarea de burse private pentru studenții ASE de la programele de licență și masterat
în domeniul economiei agroalimentare și a mediului. Specialiști de la Norofert Group
vor fi invitați la cursuri și conferințe organizate de ASE. Împreună cu cadrele didactice,
aceștia vor elabora studii și vor implementa proiecte cu finanțare nerambursabilă.
Norofert Group este specializat în îngrășăminte organice, fabricate integral în România
din ingrediente naturale și ecologice, produse fitosanitare organice, insecticide și
fungicide, tratamente pentru semințe și tratamente foliare. În prezent, Norofert Group
deține aproximativ 30% din piața locală de inputuri pentru agricultura ecologică.
7. Participare la emisiunea „Investiți în România” (TVR Internațional) – În data de
13 aprilie, prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector ASE, responsabil de relația
cu mediul economico-social și viața studențească, a acordat un interviu în cadrul
emisiunii „Investiți în România”, difuzată pe postul de televiziune TVR Internațional.
Principalele teme abordate au vizat eforturile pe care ASE le face pentru a pregăti viitorii
specialiști în comerț exterior și parteneriatele cu mediul economic, astfel încât studenții
să fie bine ancorați în piața muncii. În cadrul emisiunii s-a subliniat faptul că ASE se
preocupă constant de pregătirea studenților în vederea unei inserții cât mai bune a
acestora pe piața muncii.
8. Acord de parteneriat ASE - Cooperativa Agricolă „Țara mea” – În data de 13 mai
a fost semnat Acordul de parteneriat dintre Academia de Studii Economice din
București, reprezentată de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și Cooperativa
Agricolă „Țara Mea”, reprezentată de Directorul de Dezvoltare al Cooperativei. În baza
acestui acord, studenții Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului vor putea
beneficia de locuri de practică și burse private oferite de către partener, colaborarea
putând fi extinsă prin participarea specialiștilor Cooperativei Agricole „Țara Mea” la
cursuri și conferințe organizate de ASE, realizarea de studii de cercetare și participarea,
în parteneriat, la implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă.
9. Parteneriatul strategic dintre ASE și ING Bank – În data de 8 iunie la ASE a avut
loc semnarea Parteneriatului strategic dintre Academia de Studii Economice din
București și ING Bank de către prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și doamna
Mihaela Bitu, CEO ING Bank. La semnarea acordului au fost prezenți prof. univ. dr.
Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească,
Richard de Graaf, HR Manager ING Bank, drd. Dragoș Stoica, director relații cu mediul
de afaceri. Părțile și-au propus: asigurarea unor investiții în vederea unei mai bune
organizări și desfășurări a procesului educațional pentru persoanele cu nevoi speciale, a
îmbunătățirii bazei materiale a ASE, susținerea financiară a Bucharest Summer
University, participarea și organizarea de proiecte, activități și inițiative comune,
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activități didactice prin intermediul specialiștilor, organizarea de evenimente (online sau
fizic) destinate studenţilor ASE.
10. Restaurarea picturii murale din Aula Magna a Palatului ASE – În data de 7 iulie,
ASE, reprezentată de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a încheiat
Parteneriatul strategic cu puternicul dezvoltator imobiliar One United Properties,
reprezentat de cofondatorul său, Andrei Diaconescu, Managing partner. One United
Properties va sponsoriza integral restaurarea celebrei picturi murale „Istoria negoțului
românesc”, pictată de Cecilia Cuțescu-Storck, acum 88 de ani, pe peretele de 100 mp
din Aula Magna a ASE. Prin importanța și valoarea acestei sponsorizări, One United
Properties devine primul partener platinum al ASE.
11. Lucrările de restaurare a picturii murale din Aula Magna – În luna septembrie au
fost demarate lucrările la restaurarea celebrei picturi murale „Istoria negoțului
românesc”, pictată de Cecilia Cuțescu-Storck. Reamintim că acest lucru este posibil
mulțumită bunelor relații ale ASE cu mediul de afaceri, toate cheltuielile fiind
suportate de partenerul platinum al ASE, One United Properties.
12. CEO Carrefour România – vizită de lucru la ASE, În data de 14 septembrie, domnul
Julien Munch, Directorul executiv Carrefour România, a avut o întâlnire de lucru cu
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv,
prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, la care au fost
discutate acțiuni concrete din cadrul parteneriatului strategic ASE - CARREFOUR,
semnat cu ocazia deschiderii noului an universitar. Acesta include programe de
cercetare finanțate de Carrefour, programe de pregătire pentru conducerea companiei
în tandem ASE - mediul de afaceri, coteaching cadre didactice ASE și oameni din
business ș.a.
13. ASE a lansat Caravana Sănătății – În data de 23 septembrie, ASE a lansat proiectul
Caravana Sănătății, realizat de Direcția Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul ASE
și sprijinit de Fundația ASE, care are șase centre anticovid, 19 centre de testare și
vaccinare gratuită a studenților care beneficiază de serviciile de cazare în căminele
ASE. Caravana Sănătății va desfășura activități medicale specifice în perioadele
23-26 septembrie și 11-15 octombrie 2021, în proximitatea celor șase centre de cazare
ale ASE. Toți studenții care beneficiază de un loc în căminele ASE pot beneficia de
serviciile de testare și vaccinare oferite de unitățile medicale susținute de SIF Banat
Crișana și Banca Comercială Română, în regim gratuit, pe baza prezentării cardului de
student, respectiv a cărții de identitate.
14. ASE a găzduit alegerile pentru președinția Federației Române de Șah – În data de
26 septembrie, Aula Magna a găzduit alegerile pentru președinția Federației Române
de Șah. Prin parteneriatul cu Federația Română de Șah, ASE susține studenții
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universității care doresc să practice acest sport nobil. CSU ASE a obținut rezultate
remarcabile în cadrul competițiilor de profil. ASE a fost reprezentat la eveniment de
prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și
viața studențească, care a urat succes în noul mandat noului președinte, Vlad
Ardeleanu, și echipei de management.
15. Semnarea protocolului de colaborare între ASE și DSU – În data de 27 septembrie,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a semnat Protocolul de colaborare cu
partenerul strategic al universității – Departamentul pentru Situații de Urgență,
reprezentat de dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, care
constituie o continuare a cooperării dintre cele două instituții, începută în anul 2016,
în cadrul Proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat pentru viață”. La eveniment
au participat prof. univ. dr. Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, prof.
univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața
studențească și prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, coordonatorul proiectului Academia
SpEranței.
16. Garrett Motion a amenajat un amfiteatru în ASE – Compania de tehnologie
automotive Garrett Motion și Academia de Studii Economice din București (ASE) au
inaugurat în data de 27 septembrie, un nou amfiteatru în clădirea „Virgil
Madgearu”, primul pas într-un parteneriat dedicat educației sustenabile. Garrett
Motion a sponsorizat cu 50.000 de euro renovarea amfiteatrului 2204, propunându-și
să ofere studenților un cadru educațional la cele mai înalte standarde. La eveniment au
participat din partea ASE prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Dorel
Mihai Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, iar
din partea Garrett Motion – doamna Constanţa Nazarcu, Managing Director în
România și domnul Răzvan Bărbulescu, Director Global Marketing Communications.
Renovarea amfiteatrului a presupus schimbarea tuturor obiectelor de mobilier și a
instrumentelor de predare existente în spațiu, dar și renovarea sălii. Parteneriatul dintre
cele două organizații presupune și o mai bună conectare a mediului academic și a celui
de business prin organizarea unor cursuri deschise susținute de experții Garrett Motion.
17. Delegația ASE la Palatul Elisabeta, cu prilejul aniversării Nunții de Argint în
Familia Regală – În data de 27 septembrie o delegație a ASE, condusă de prof. univ.
dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească,
a participat la Seara Palatului Elisabeta, dedicată sărbătoririi Nunții de Argint a
Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române și a Alteței Sale Principele
Radu, precum și la lansarea cărții cu același titlu, editată de Curtea Veche Publishing,
o incursiune în istoria și prezentul Casei Regale a României, prin prisma celor patru
nunți de argint care au avut loc, de 150 de ani încoace, în familie. La eveniment au
participat personalități din viața culturală și artistică, din mediul politic și din mediul
de afaceri, jurnaliști, membri ai Corpului Diplomatic acreditat în România, ofițeri din
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Armata României, sportivi olimpici și paralimpici, reprezentanți ai organizațiilor și
instituțiilor care poartă nume regal sau care au Înalt Patronaj Regal, furnizori regali și
colaboratori de lungă durată ai Casei Majestății Sale.
18. Semnarea parteneriatului strategic ASE-CARREFOUR cu participarea CEO
Carrefour Groupe – În data de 28 septembrie, Aula Magna a Palatului ASE a fost
gazda evenimentului de semnare a parteneriatului strategic ASE-CARREFOUR pentru
următorii 3 ani. În deschidere, au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și
viața studențească, E.S. doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Franței în Romania,
dl. Julien Munch, CEO Carrefour Romania, Alexandre Bompard - CEO Carrefour
Groupe și Jerome Nanty, Director Resurse Umane Carrefour Groupe. Parteneriatul
debutează cu un prim program intitulat „Școala de Lideri”, lansat de Carrefour
România în luna iulie. Acesta îşi propune să formeze liderii de mâine, ca ambasadori
ai companiei, oferindu-le, printre altele, oportunitatea de a fi mentorați în domeniicheie de profesori recunoscuți din ASE.
19. Schimb de bune practici între asociațiile studențești ale ASE și companii din
România din industria vinului – În perioada 15-17 octombrie reprezentanți ai
conducerii ASE și ai asociațiilor studențești din ASE au participat la un schimb de bune
practici în firme din industria vinului din România. La Sărata Monteoru, județul Buzău,
studenții au interacționat cu administratori ai cramelor, au degustat și evaluat produsele
și au analizat potențialul actual de producție al zonei viticole. După lucrul în echipe, la
sfârșitul proiectului, studenții au prezentat soluții prompte, actuale, digitale pentru
valorificarea potențialului firmelor din industria vinului. Echipa de proiect va livra
firmelor soluțiile identificate de către studenți.
20. Continuarea campaniei de vaccinare în ASE – Având în vedere evoluția
îngrijorătoare a situației epidemiologice și dorind să contribuie, prin mijloacele de care
dispune, la diminuarea factorilor care pot genera răspândirea exponențială a ratei de
infectare, inclusiv în rândul comunității noastre universitare, ASE a organizat în
perioada 18-20 octombrie, la parterul clădirii Moxa, în spații amenajate corespunzător,
o campanie de vaccinare pentru angajați și studenți.
21. Conferința internațională „The Future of Europe” – În zilele de 28 și 29 octombrie
a avut loc cea de-a 12-a ediție a conferinței internaționale „The Future of Europe”,
organizată de Facultatea de Relații Internaționale, alături de partenerii săi: Academeya,
Institutul European din România, Institutul de Prognoză Economică, Societatea
Română de Economie, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”.
În deschidere, au luat cuvântul prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector relații
cu mediul economico-social și viața studențească, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu,
decan al Facultății de Relații Economice Internaționale și prof. univ. dr. Cristian Păun,
prodecan REI.

104

22. Gala Excelenței în ASE – În data de 9 decembrie a avut loc cea de-a V-a ediție a Galei
Excelenței ASE, în organizarea căreia au fost implicate activ Direcția Relații cu Mediul
de Afaceri și Fundația ASE. În cadrul acestui eveniment au fost oferite 10 premii de
excelență membrilor comunității academice (profesori, studenți, parteneri și personal
administrativ), în valoare de 1.000 euro/premiu. Categoriile de premii, precum și
câștigătorii au fost:
- Premiul de Excelență pentru Cercetătorul Anului – lect. univ. dr. Simona
Vasilica Oprea;
- Premiul de Excelență pentru activitatea de cercetare științifică – drd. Constantin
Marius;
- Premiul de Excelență pentru activitatea de cercetare științifică – Alexandra
Diana Chirescu student;
- Premiul de Excelență pentru cea mai bună echipă de cercetare – „Modelarea
empirică și dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor
emergente din domeniul rețelelor sociale online” (FUTURE WEB), condusă de
prof. univ. dr. Mihai Cristian Orzan;
- Premiul de Excelență pentru susținerea internaționalizării universității – prof.
univ. dr. Roxana Voicu Dorobanțu;
- Premiul de Excelență pentru antreprenoriat – student Andrei Dragoș Pătrașcu;
- Premiul de Excelență pentru susținerea dezvoltării Universității – One United
Properties;
- Premiul de Excelență pentru activitatea de voluntariat și reprezentare – Uniunea
Studenților Academiei de Studii Economice din București;
- Premiul de Excelență pentru Voluntarul anului – student Ana Maria Badea;
- Premiul de Excelență pentru Salariatul anului – Mihai Pinciuc.
Alte evenimente și proiecte notabile organizate de DRMA sunt:
1. Participarea în cadrul evenimentului „The Next Generation of Online Higher
Education” organizat de Berkeley Global și Cnam Paris;
2. Organizarea seriei de Webinarii Online – ASE Talks (invitați speciali dna. Mariana
Gheorghe și dl. Sergiu Manea, CEO BCR);
3. Organizarea unui workshop împreună cu reprezentanți ai Consiliului Investitorilor
Străini (CIS) pe tema investițiilor străine directe în energie, telecomunicații și
industria auto;
4. Organizarea evenimentului „Developing cross cultural skills in a digital
transformation era in universities and companies: Japan/USA/Romania”.
Evenimentul s-a bucurat de prezența unor speakeri remarcabili, precum Excelența
Sa Hans Klemm, Commissioner, Japan-U.S. – Educational Commission, US
Ambassador (ret), doamna Mari Kano Klemm, Managing Director, Center for
International Exchange (CIE), Specially Appointed Professor, Center for General
Education, Showa Women's University;
5. Seminar online organizat în parteneriat cu Google pe tema „Cum să ne promovăm
mai bine afacerea în mediul online”;
6. Conferința anuală a proiectului de cercetare „Abilitarea prin integrare fluidă a
tinerilor imigranți în condiții vulnerabile – MIMY”;
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7. Întâlnirea conducerii ASE cu membrii asociațiilor studențești;
8. Organizarea sesiunilor lunare de mentorat pentru studenții membri SAS ASE
împreună cu Dan Ostahie și Altex România;
9. Semnarea parteneriatului cu Federația Română de Șah;
10. Organizarea întâlnirii de vară a Consorțiului Universitaria. Tema: „Dezvoltarea
procesului educațional în pandemia COVID-19”. Proiect dezvoltat cu sprijinul
BCR;
11. Organizarea întâlnirii de toamnă a Consorțiului Universitaria, în forma online.
Tema: „Modalități de optimizare a colaborării cu mediul de afaceri”;
12. Universitatea noastră este partener academic strategic național pentru competiția
„Women in Data Science, WiDS Datathon 2022”, eveniment Stanford University;
13. Organizarea împreună cu parteneri relevanți din mediul economico-social a unei
dezbateri pe tema îmbunătățirea abilităților antreprenoriale ale studenților ASE.
Susținem peste 700 de studenți în inițiativele lor antreprenoriale și pregătim
lansarea primei companii „born global” la nivelul Societății Antreprenoriale
Studențești din ASE;
14. Organizarea în parteneriat cu Carrefour România a Școlii de Lideri Carrefour în
vederea formării specialiștilor Carrefour în domenii precum: finanțe, contabilitate
și controlling, abilități de leadership și incluziune în lumea comerțului cu
amănuntul, dezvoltarea strategiei digitale de retail ș.a.
4.3 Consiliul Consultativ al ASE
Colaborarea dintre ASE și reprezentanții mediului economico-social are ca principal
obiectiv realizarea de evenimente și proiecte de cercetare și educaționale, pe subiecte actuale și
de interes, care să ofere soluții viabile și optime la provocările ce apar în economie. Pregătirea
universitară a studenților și parteneriatul fructuos cu mediul de afaceri poziționează ASE drept
cea mai importantă instituție de învățământ superior economic din țară.
În anul 2021 au fost organizate două întâlniri ale Consiliului Consultativ, în format
online, pe platforma Zoom, ca urmare a situației cauzate de pandemia Covid-19, în vederea
consolidării relației dintre ASE și mediul economico-social, astfel încât să fie identificate cele
mai eficiente modalități pentru ca studenții să rămână conectați și activi în această perioadă.
4.4 Societatea Antreprenorială Studențească (SAS)
Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) a desfășurat în 2021 mai multe activități
cu scopul de a spori interesul și gradul de cunoaștere privind beneficiile antreprenoriatului în
rândul studenților ASE și de a dezvolta comunitatea AntreprenorASE, care reunește studenții
cu inițiativă antreprenorială din universitate. Pe parcursul anului 2021 a fost câștigat și
implementat un proiect cu finanţare CNFIS din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) și
cofinanțare ASE în valoare de 309.400 lei care a contribuit la îndeplinirea obiectivelor asumate.
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O direcție în vederea atingerii scopului și obiectivelor proiectului a fost reprezentată de
organizarea celei de-a cincea ediții a concursului de idei de afaceri GoBiz, la care au fost
înscrise 58 de idei de afaceri propuse de un număr de 81 de studenți participanți. Scopul
concursului a fost de a identifica studenții ASE interesați de inițierea propriei afaceri și de a
sprijini cele mai bune idei prin mentorat și consultanță în dezvoltarea planului de afaceri. În
plus, cele mai bune planuri de afaceri au participat la Olimpiada Națională a Economiștilor în
Formare, eveniment organizat de Asociația Facultăților de Economie din România, Facultatea
de Business și Turism din cadrul ASE și SAS ASE.
O altă direcție a fost reprezentată de continuarea și îmbunătățirea proiectului
„ROLEmodel – promovăm studenții antreprenori”, ce a constat în identificarea studenților care
au propria afacere. În urma unui demers laborios de contactare a tuturor studenților antreprenori
identificați, 11 dintre aceștia și-au exprimat acordul de a participa la un interviu, cu principalul
obiectiv de a colecta informații demne de a se concretiza în „povești de succes”, inspiraționale
pentru întreaga comunitate. Studenții antreprenori, precum și poveștile lor de afaceri au fost
promovate intens în mediul online (pagina de internet a SAS, conturile din rețelele sociale
Facebook și Instagram ale SAS). A fost realizat un ghid cu afacerile studenților ASE
identificați, ca urmare a inițiativei „ROLEmodel – promovăm studenții antreprenori” și
diseminat prin pagina de internet a SAS, dar și prin intermediul unui newsletter trimis
studenților interesați de antreprenoriat, înscriși în rețeaua SAS.
Activitatea de mentorat a fost o altă direcție vizată și în anul 2021. Aceasta a presupus
organizarea a 10 sesiuni dedicate de mentorat cu domnul Dan Ostahie, Owner & CEO Altex
Romania, la care au participat studenții antreprenori din campania ROLEmodel 2020. De
asemenea, au fost realizate activități de mentorat și consultanță și în cadrul Bootcamp-ului de
antreprenoriat la care au participat, în calitate de mentori, Simona Podgoreanu – Director
resurse umane KPMG România și Republica Moldova & Coach EXEC-EDU, Anca Tudorie –
CEO Energy Consultants, Cristian Francu – Director Executiv al Agatha Health și AgathaLabs,
Mihai Drăghici – Founder & CEO PayByFace & MedicPad, Cătălina Marcu – Plantropic, Ioan
Mitroi – Berero, Vlăduț-Ioan Nuțu – YES Academy. Tot în cardul Bootcamp-ului de
antreprenoriat au fost realizate sesiuni de training privind diferite aspecte precum: Realizarea
planului de afaceri (moderator sesiune Ramona Cantaragiu), Aspectele financiare și fiscale ale
planului de afaceri (realizat de conf. univ. dr. Radu Ciobanu), Aspecte legale și juridice, precum
și Sesiune de întrebări și răspunsuri (susținut de conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, decanul
Facultății de Drept din ASE București), Tehnici de comunicare și promovare în business
(susținut de Miruna Ursache și Iulian Șerban).
În anul 2021, SAS s-a orientat și spre consolidarea relației cu asociațiile studențești.
Astfel, a fost elaborată o procedură privind susținerea proiectelor asociațiilor studențești menite
să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților ASE București. În
baza principiilor enunțate în cadrul acesteia, au fost sprijinite două proiecte dezvoltate de
organizații studențești, respectiv ASCIG - smart. și BOS - acaMEDIA.
În plus, prin activitățile realizate în 2021 de SAS, s-a avut în vedere dezvoltarea
comunității AntreprenorASE, care reunește studenții antreprenori și potențiali antreprenori din
ASE, participanți activi la activitățile SAS, care au deja propria afacere (ROLEmodel) sau care
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intenționează să își deschidă propria afacere (GoBiz). În acest sens, au fost publicate săptămânal
postări cu elemente de educație antreprenorială, descrierea unor concepte economice,
promovarea unor oportunități pentru antreprenori, cât și stimularea spiritului antreprenorial prin
conectarea valorilor antreprenoriale la membrii comunității AntreprenorASE prin postarea de
citate motivaționale.
Pe parcursul acestui an, 719 studenți și-au exprimat dorința de a fi informați și de a
participa la activitățile desfășurate de SAS ASE. Dintre aceștia, 12 au propria afacere, 24 și-au
exprimat intenția de a-și deschide o afacere în perioada următoare și 683 sunt interesați de
dezvoltarea competențelor antreprenoriale.
În plus, în vederea îmbunătățirii activității desfășurate în cadrul SAS, membrii echipei
SAS au participat la schimburi de bune practici privind activitatea de încurajare a inițiativei
antreprenoriale în rândul studenților și dezvoltarea de incubatoare de afaceri. Acestea au avut
loc la Universitatea de Vest din Timișoara (România), la ZHAW Zürich University of Applied
Sciences (Elveția) și la Télécom SudParis – Institut Polytechnique de Paris (Franța).
În cadrul ASE se află în prezent în implementare două proiecte aferente programului
POCU Start-up, proiecte de antreprenoriat, astfel:
● Creșterea ocupării în regiunea Sud-Muntenia prin dezvoltarea formării
antreprenoriale, sprijinirea implementării de noi afaceri și a angajării pe cont propriu, în spiritul
dezvoltării durabile și inovării sociale – BizPro ID 105308, perioada de implementare 36 luni
(09.01.2018 - 09.01.2021), valoare aferentă ASE 14.006.063,89 lei, manager: prof. univ. dr.
Gheorghe Orzan;
● Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor întreprinzători, susţinerea
angajării durabile și a antreprenoriatului social în cadrul regiunii Sud-Est – SE-Social-Biz ID
105333, perioada de implementare 36 luni (17.01.2018 - 16.01.2021), valoare aferentă ASE
13.372.146,27 lei, manager: conf. univ. dr. Georgiana Cioană.
S-au derulat concursurile de planuri de afaceri, cu finalizare în luna decembrie 2018, a
urmat evaluarea planurilor de afaceri și selectarea celor 60 de planuri care vor beneficia de
subvenția acordată prin proiect. Ulterior se vor efectua plățile prin schema de minimis în cele
două tranșe specificate în contractul de finanțare, aceasta fiind acțiunea cu cea mai mare valoare
în aceste proiecte. La momentul prezent, cei 60 viitori antreprenori cu noi competențe și abilități
în demararea și gestionarea eficientă a unor afaceri beneficiază de asistență și consiliere în
dezvoltarea afacerii.
Ca urmare a analizei efectuate în urma câștigării planurilor de afaceri, în cadrul
proiectului POCU 105308, firmele acoperă domenii vaste de aplicabilitate și în concordanță cu
obiectivele specifice ale call-ului prezent. Dintre cei 60 de câștigători, 26 sunt studenți și/sau
absolvenți ai ASE. De asemenea, în cadrul proiectului POCU 105333, firmele câștigătoare
respectă prevederile contractuale, însă la nivelul acestui proiect numărul studenților/
absolvenților ASE este de doar 7 din 60 de aplicanți.
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Sinteza implementării proiectului CNFIS-FDI- 2021-0378
Proiectul „ProASE! Incluziune, egalitate de şanse şi echitate pentru studenţii ASE”,
CNFIS-FDI- 2021-0378, derulat prin Fondul de Dezvoltare Instituţională, s-a desfăşurat în
cadrul Domeniului 1 - Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea
accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii
(inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).
Proiectul a abordat două direcții principale:
1. Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru studenţi/elevi, în special cei proveniţi din
medii defavorizate, cu risc de abandon timpuriu a studiilor;
2. Continuarea demersurilor de cunoaştere a realităţilor educaţionale şi economice
pentru dezvoltarea de servicii educaţionale şi de sprijin, asigurarea accesului şi retenţiei
studenţilor la studiile academice, precum şi integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.
În cadrul său au fost desfăşurate o serie de activităţi menite să contribuie la atingerea
obiectivelor stabilite, activităţi care pot fi grupate astfel:
- Campanie de promovare a ofertei educaţionale a ASE, în cadrul căreia au fost
transmise informaţii către toate liceele din localităţile cu mai puţin de 10000 locuitori şi
Centrelor de asistenţă psihopedagogică din licee. De asemenea, au fost semnate acorduri de
parteneriat şi au fost desfăşurate acţiuni de informare în rândul liceenilor de la: Liceul
Tehnologic „Virgil Madgearu”, Roşiori de Vede, județul Teleorman; Colegiul „Ioan
Kalinderu”, Buşteni, județul Prahova; Colegiul Silvic „Theodor Pietrariu”, Brăneşti, jud. Ilfov;
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Voluntari, județul Ilfov; Liceul Tehnologic nr. 1,
Mărăcineni, judeţul Argeş.
- Cursuri destinate studenţilor în vederea dezvoltării de competenţe transversale şi
prevenirea abandonului universitar. În acest sens au fost derulate: un curs de Managementul
proiectelor destinate studenţilor din categorii defavorizate, la care au participat studenţi
reprezentanţi din asociaţiile studenţeşti şi o serie de cursuri în format fizic şi online, de
dezvoltare personală, cu următoarele tematici: „Managementul timpului”, „Gândire critică”,
„Învăţare eficientă”, „Managementul carierei”, cu acces liber pentru studenţii ASE;
- Sesiuni de consiliere online (atât individuale, cât şi de grup) pentru sprijinirea şi
consilierea studenţilor. Un program care şi-a dovedit eficienţa, aflat deja la al cincilea an de
derulare, a fost programul „Big Brother”, în care studenţii din anii mai mari (anul III şi masterat)
au oferit sprijin mutual studenţilor din anul I;
- Un stagiu de schimb de bune practici cu participarea a 5 studenți din medii
defavorizate la Central European University (CEU) din Viena, Austria;
- Un workshop de analiză a fenomenului abandonului universitar;
- Consilierii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră au participat la conferinţe
de profil (mai - Conferința Națională de Psihologie Industrial-Organizațională „Horia D.
Pitariu”, „Oameni și organizații – reziliența în situații de criză”, septembrie - Conferința
Națională „Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală”, ediția a VII-a, organizată de Asociația
de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România (APCCR), noiembrie – „WellBeing During Emerging Adulthood: Challenges & Opportunities. 10th Conference On
Emerging Adulthood”, Conferința Națională a Asociației Psihologilor din România, „Conectați
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la viitor: Psihologie și Tehnologie”, „International Conference on Social Sciences, Humanities
and Arts” ICSHA, Atena, Grecia), precum şi la cursuri de perfecţionare (noiembrie - „Terapia
prin acceptare și angajament (ACT) pentru traumă”, derulat online de către Asociaţia de
Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR), Cluj-Napoca, „Terapia
științifică a depresiei și anxietății”, Depreter-Paxonline, decembrie - „Abordarea cognitivcomportamentală a tulburărilor de personalitate din cluster-ul B. O perspectivă
transdiagnostică”, derulate online de către Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi
Comportamentale din România (APCCR), Cluj-Napoca.
- Eficientizarea procesului de monitorizare a inserţiei absolvenţilor ASE prin
implementarea Procedurii operaţionale PO_CCOC-01 „Monitorizarea inserției socioprofesionale a absolvenților Academiei de Studii Economice din București” şi operaţionalizarea
instrumentului electronic de măsurare a inserţiei;
- Realizarea studiilor anuale privind inserţia absolvenţilor ASE pe piaţa muncii şi
evaluarea opiniei angajatorilor cu privire la oferta educaţională a ASE: „Inserţia socioprofesională a absolvenţilor ASE” şi „Evaluarea opiniei angajatorilor, cu privire la calitatea
absolvenților și a programelor de studii oferite de Academia de Studii Economice din
București”.
4.5 Clubul Sportiv Universitar ASE București
Clubul Sportiv Universitar ASE București și-a început activitatea în martie 2020, având
obiectivul principal de a oferi educație prin sport și de a crește campionii de mâine. Activitatea
desfășurată în anul 2021 este marcată de obținerea unor rezultate importante la toate secțiile
sportive, dintre care amintim:
1. Secția de șah are 30 de sportivi legitimați și a realizat toate obiectivele propuse
pentru anul 2021. De menționat că 4 din cei 5 sportivi ai lotului olimpic național
masculin sunt legitimați la CSU ASE și 3 din cele 5 sportive ale lotului olimpic
național feminin sunt legitimate la CSU ASE. În total s-au obținut 21 de medalii în
cadrul competițiilor naționale, cele mai notabile fiind locul 1 la masculin în Divizia
A și locul 1 la feminin în Superliga României, loc 8 în Campionatul Mondial
Universitar din 202 universități participante.
2. Secția de volei plajă (și zăpadă) are 29 de sportivi legitimați și a realizat majoritatea
obiectivelor propuse pentru anul 2021. Lotul național feminin este format din
sportive legitimate la CSU ASE, iar antrenorul lotului național este și antrenorul
secției noastre. S-a participat la 17 turnee (10 internaționale și
7 naționale) și au fost obținute 16 medalii (8 aur, 3 argint, 5 bronz).
3. Secția de volei 6x6 care este în parteneriat cu Academia de Volei „Titanii”, a ocupat
locul 2 în Divizia A2 de seniori și a reușit promovarea în Divizia A de seniori.
4. Secția de fotbal tenis are 30 de legitimați și a depășit obiectivele propuse pentru
anul 2021. Sportivii au câștigat Cupa României la proba de triplu și au obținut locul
2 în Campionatul Național în proba de triplu. Au obținut și locul 5 la proba de simplu
și locul 4 la proba de dublu.
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5. Secția de e-Sports a reușit să atragă aproape 500 de studenți în activitățile
desfășurate, obținând locul 1 în turneele organizate de Universitatea Politehnică și
UNEFS.
Din dorința de a susține cât mai multe secții sportive, în anul 2021, Clubul Sportiv
Universitar ASE București a înființat secția de baschet, prin intermediul unui proiect
educațional susținut integral de MasterCard pentru o perioadă de 5 ani, ce a reușit să atragă cei
mai buni sportivi din România născuți în anul 2006. De menționat faptul că 7 din 12 componenți
ai lotului național sunt acum legitimați ai CSU ASE. Deși au fost depuse demersurile și pentru
înființarea secțiilor de fotbal, hochei pe iarbă, lupte libere și greco-romane, haltere, nu s-a reușit
înființarea acestora în anul 2021, motivul principal fiind lipsa de finanțare, însă înființarea
acestor secții va reprezenta o preocupare permanentă a CSU ASE pentru viitoarea perioadă.
Finanțarea CSU ASE provine, în principal, din subvenția primită de la bugetul de stat,
în valoare de 594.639 ron pentru anul 2021 (417.488 ron primiți la începutul anului și 177.191
ron primiți la rectificarea bugetară). De asemenea, preocupările CSU ASE au vizat găsirea unor
surse suplimentare pentru finanțarea activității. Astfel, au fost atrase sponsorizări totale de
625.000 ron pentru anul 2021, fiind semnate contracte de sponsorizare cu One United
Properties, Altius, MasterCard, PrimaPharm.
Activitatea CSU ASE a fost prezentată la TV pe Realitatea TV și TVR 1, iar pe social
media audiența a depășit 415.000 persoane unice pe pagina de Facebook a CSU ASE.
4.6 Uniunea Studenților din Academia de Studii Economice din București
Uniunea Studenților din Academia de Studii Economice din București a dat dovadă de
solidaritate și implicare, atât în activitățile dedicate limitării răspândirii virusului, cât și în
dezvoltarea studenților. Ne-am unit forțele în mediul online pentru a transmite mesajul că
Universitatea este în continuare alături de studenții săi și caută neîncetat să le faciliteze acestora
accesul la cunoaștere. Printre activitățile desfășurate de Uniune enunțăm:
Ianuarie 2021:
• Implicarea în procesul de evaluare a cadrelor didactice prin promovarea acestuia în
rândul studenților universității noastre;
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•

Chestionar pentru alegerea modalității de desfășurare a semestrului II din anul
universitar 2020-2021. Înainte de alegerea modalității de începerea a fiecărui
semestru, a fost realizat un chestionar prin care a fost solicită opinia studenților și
alegerea modalității de desfășurare a cursurilor s-a bazat pe răspunsurile acestora;

• Publicarea numărului 9 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
•

com/madiskindofliving/aseciti-num-rul-9-1-ianuarie-2021.html?fbclid=
IwAR1sYzs_6Rq-9PIEAmU3Ka5m41r91z-a3MI0nYUgJt0B8QD1f97vgJhY3EM.
8-9 ianuarie – Workshopuri „Let’s talk – Tips & Tricks for jobs”; este un proiect
care vine în ajutorul studenților care cunosc o limbă străină, dar nu au unde să își
exerseze cunoștințele. Astfel, în cadrul proiectului se fac dezbateri pe diverse teme
în limbile engleză, germană, franceză, turcă, japoneză și italiană;

9 ianuarie - Workshop Clubul de Carte ASE; a reunit un grup de pasionat de cărți
care se întâlnesc la două săptămâni pentru a împărtăși ultimele noutăți în materie de
literatură.

•

•

15-17 ianuarie – Workshopuri „Let’s talk – Social Media”; este un proiect care vine
în ajutorul studenților care cunosc o limbă străină, dar nu au unde să își exerseze
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cunoștințele. Astfel, în cadrul proiectului se fac dezbateri pe diverse teme în limbile
engleză, germană, franceză, turcă, japoneză și italiană;

•

21 ianuarie - Organizarea unei sesiuni de informare cu privire la mobilitățile
Erasmus+;

•

28 ianuarie - IT Open Day by BRD – workshop prin intermediul căruia studenții au
putut afla ce înseamnă serviciile bancare și ce tehnologii sunt utilizate de
profesioniștii din mediul bancar;
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Februarie 2021
• Distribuire oportunități de job-uri și internship-uri destinate studenților ASE.
• Publicarea numărului 10 din Revista Universitară ASEciti: https://www.
flipsnack.com/madiskindofliving/revista-aseciti-num-rul-10-1-februarie2021.html?fbclid=IwAR0ofhrsL5qh6Dtmk-h9klhcKfGOKKCTeue8mUl2GaIX
839lgmuMopfjHk0.
Martie 2021
• Publicarea numărului 11 din Revista Universitară ASEciti: https://www.
flipsnack.com/svnflower/revista-aseciti-num-rul-11-1-martie-2021.html
• 5-6 martie – Workshopuri „Let’s talk – About Erasmus”; este un proiect care vine
în ajutorul studenților care cunosc o limbă străină, dar nu au unde să își exerseze
cunoștințele. Astfel, în cadrul proiectului se fac dezbateri pe diverse teme în limbile
engleză, germană, franceză, turcă, japoneză și italiană;
• 12-14 martie – Organizarea proiectului „Speak Your Mind – Comunicarea este
cheia”. Acest proiect este dedicat tuturor studenților ASE care se confruntă cu teama
de a vorbi în public. A fost structurat pe 3 workshopuri:
Talk with me (12 martie) – Cum să împărtășești cu ușurință și să comunici fără
frică;
Behind your mind (13 martie) – Cum să îți gestionezi emoțiile;
Let's debate it (14 martie) – Discuție deschisă pe tema „What would I do if I be
a CEO?”.

•

Organizarea unui concurs de publicații artistice cu teme din mediul
economic/educațional pentru studenții din ASE. Articolele câștigătoare au fost
integrate în cadrul Revistei Universitare ASEciti;
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•

•

•

•

19-20 martie – Workshopuri „Let’s talk – Food”; este un proiect care vine în ajutorul
studenților care cunosc o limbă străină, dar nu au unde să își exerseze cunoștințele.
Astfel, în cadrul proiectului se fac dezbateri pe diverse teme în limbile engleză,
germană, franceză, turcă, japoneză și italiană;
Organizarea primei sesiuni de informare în cadrul proiectului destinat elevilor de
liceu „Bobocii știu de ce”. Acest proiect a constat în sesiuni online de informare
despre facultățile din cadrul ASE, modalitatea de admitere și beneficiile pe care ASE
le poate oferi. La fiecare întâlnire au fost prezenți studenți reprezentanți pregătiți să
răspundă tuturor curiozităților despre ASE;

23-27 martie – Workshopuri „Let’s talk – Travel”. Este un proiect care vine în
ajutorul studenților care cunosc o limbă străină, dar nu au unde să își exerseze
cunoștințele. Astfel, în cadrul proiectului se fac dezbateri pe diverse teme în limbile
engleză, germană, franceză, turcă, japoneză și italiană;
Implicarea în organizarea Concursului interdisciplinar „Elevii de astăzi,
profesioniștii de mâine”.

Aprilie 2021
•

•

Publicarea
numărului
12
din
Revista
Universitară
ASEciti:
https://www.flipsnack.com/svnflower/aseciti-num-r-aniversar.html?fbclid=IwAR
3hqV6uZWXmYoTqoIux_2DSGpeXhVKLVUCn_y2pj96goM6-NzwJhTkXpcQ
3 aprilie - Workshop Clubul de Carte ASE – Scriitori români; a reunit un grup de
pasionați de cărți care se întâlnesc la două săptămâni pentru a împărtăși ultimele
noutăți în materie de literatură.
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•

•

•

•

2-3 aprilie – Workshopuri „Let’s talk – Laugh”. Este un proiect care vine în ajutorul
studenților care cunosc o limbă străină, dar nu au unde să își exerseze cunoștințele.
Astfel, în cadrul proiectului se fac dezbateri pe diverse teme în limbile engleză,
germană, franceză, turcă, japoneză și italiană;
7-9 aprilie - Organizarea proiectului „Workshop de carieră – Hire Me”. Proiect
dedicat dezvoltării studenților care sunt interesați să descopere pașii necesari pentru
un CV de succes, dar și cum să treacă de un interviu de angajare.
• It all starts with you (7 aprilie). Împreună cu psihologii Centrului de
Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) te așteptăm să afli cum îți poți
gestiona emoțiile înaintea unui interviu, detalii legate de testul psihologic ce
te poate ajuta în alegerea celui mai potrivit job pentru tine, dar și beneficiile
unui internship/program de voluntariat.
• Learn from a recruiter: Build a strong CV & LinkedIn Profile (8 aprilie). Nu
știi să faci un CV? Împreună cu Georgiana Sandu – Recruiter Analyst at
Accenture îți vom prezenta ce anume conține un CV de calitate.
• It's time to recruit (9 aprilie). Află ce anume stârnește interesul unui recruiter
în timpul unui interviu.

Implementarea proiectului „Elite ASE”. Proiectul își propune să ajute studenții care
întâmpină dificultăți în înțelegerea unor materii de la facultate prin organizarea unor
sesiuni de tutoring între studenți.
6-10 aprilie – Workshopuri „Let’s talk – Hobbies”. Este un proiect care vine în
ajutorul studenților care cunosc o limbă străină, dar nu au unde să își exerseze

116

•

•
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•

cunoștințele. Astfel, în cadrul proiectului se fac dezbateri pe diverse teme în limbile
engleză, germană, franceză, turcă, japoneză și italiană;
13-16 aprilie – Workshopuri „Let’s talk – Cinematic”. Este un proiect care vine în
ajutorul studenților care cunosc o limbă străină, dar nu au unde să își exerseze
cunoștințele. Astfel, în cadrul proiectului se fac dezbateri pe diverse teme în limbile
engleză, germană, franceză, turcă, japoneză și italiană;
15 aprilie – Workshop „Get Hired” menit să ghideze studenții către atingerea
aspiraţiilor de carieră;
Implicarea în procesul de admitere ASE 2020 prin crearea unui grup de Facebook
destinat viitorilor studenți;
20-24 aprilie – Workshopuri „Let’s talk – Worktalk”;
Pregătirea unui grup de voluntari pentru a răspunde eventualelor întrebări ce pot
apărea pe grupul de admitere al universității.

Mai 2021

• Publicarea numărului 13 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
•

•

com/asecitim/revista-aseciti-num-rul-13.html?fbclid=IwAR1S__DLTknnFz9LvFGb8rFM2pcF-LZvYqM1fWdXwLDG6I7qrinrPBr-eY.
5-11 mai – Organizarea concursului de dezbateri „Debate ASE”. ASE DEBATE îți
dezvoltă abilitățile de gândire critică, capacitatea de argumentare și prezentare,
public speaking, creativitatea și te învață să pui în valoare argumente „pro” și
„contra” pentru teme economice. Promovăm dezbaterile dinamice, într-un cadru
nonformal, unde argumentele clare sunt îmbinate cu un discurs convingător. Dorim
să punem accentul pe modul de susținere al argumentelor, pe spontaneitate și pe
creativitate, sa le oferim participanților posibilitatea de a-și dezvolta propriul stil în
arta dezbaterilor. Tema principală a proiectului este „Economia în criză de
pandemie”.

12 mai – Organizarea Conferinței Semestriale a Studenților, prilej prin care studenții
au putut discuta cu reprezentanții conducerii universității despre problemele cu care
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să confruntă și să aducă propuneri în vederea îmbunătățirii calității actului
educațional;
11-15 mai – Workshopuri „Let’s talk – Study”;
14 mai – Participarea în cadrul întâlnirilor online din Consorțiul Universitaria;
18-22 mai – Workshopuri „Let’s talk – Game Talk”.

Iunie 2021
• Derularea unei campanii de informare „Ce trebuie să știe studentul de la ASE în
sesiune”;

• Publicarea numărului 14 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
•
•

com/asecitim/revista-aseciti-num-rul-15.html?fbclid=IwAR38eVaTqAlmdKyG
I7YWZjibyqJmKgcd7c9uyh-6ZtAuUUQi_7jrfPsAJkI.
Redactarea Ghidului de Admitere pentru Licență ce conține informații legate de
oferta educațională și procesul de admitere la programele de licență;
Redactarea Ghidului de Admitere pentru Masterat ce conține informații legate de
oferta educațională și procesul de admitere la programele de masterat.

Iulie 2021

• Publicarea numărului 15 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
•

•
•
•

com/asecitim/aseciti-editia-15.html?fbclid=IwAR0aoEqF3lOR9P7IF48i4YlOyuK
8yjw4UGXTKBlc1GdGHiX6cs2ftvfYUOg.
Participarea la Adunarea Generală din cadrul Congresului Studenților din România.
În cadrul acestui eveniment am dezbătut probleme actuale ale sistemului de
învățământ universitar și soluții pentru îmbunătățirea acestuia, precum
implementarea bibliotecilor virtuale în universități, un nou domeniu strategic de
finanțare prin fondul de dezvoltare instituțională și completarea legii privind
evaluarea cadrelor didactice.
Implicarea și pregătirea voluntarilor USASE în procesul de admitere de la nivelul
facultăților din ASE.
Organizarea de întâlniri săptămânale cu elevii de liceu pentru a prezenta oferta
educațională ASE și beneficiile aduse de universitatea noastră.
Organizarea proiectului „Youth Entrepreneurship School”. Proiect dedicat
studenților pasionați de business și antreprenoriat.
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•

Efectuarea unei cercetări cu privire la opinia studenților privind modalitatea de
desfășurare a activităților didactice, în anul universitar 2021-2022.

August 2021
• Publicarea numărului 16 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
com/aseciti2021/aseciti-edi-ia-16.html?fbclid=IwAR06VV_7JfKaWFJ1khBRw
AOjZXshHBXCfSlue0fHrcoIfcC4P-qMum8tpA4.
• 11 august – Organizarea unei sesiuni Q&A cu privire la procesul de cazare alături
de Serviciul Cazare Studenți.
Septembrie 2021
• Publicarea numărului 17 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
com/aseciti2021/revista-aseciti.html?fbclid=IwAR0lnI2yRM7836PjFw
BWFQ8HTZO9e3wJm63meDbyHyjknOlfvLabGpvGsjY.

• Redactarea Ghidului Studentului. Ghidul a fost redactat de studenții reprezentanți și
conține informații utile pentru studenții Universității, de la amplasarea clădirilor la
datele de contact ale fiecărei facultăți, până la calendarul studentului și asociații
studențești. http://us.ase.ro/wp-content/uploads/2021/09/Ghidul-Studentului-ASE2021-2022.pdf?fbclid=IwAR1S-__DLTknnFz9LvFGb8rFM2pcFLZvYqM1fWdXwLDG6I7qrinrPBr-eY.

Octombrie 2021
• Publicarea numărului 18 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
com/aseciti2021/revista-aseciti-tkiqctde47.html?fbclid=IwAR1spqv06svujYUmbzMPg4rGjB4ua4Lg_Xx9XBlDoj52ub1jKnav0i4CZc.
• 21 octombrie - Întâlniri cu studenții prin intermediul platformei Zoom. În cadrul
acestor întâlniri, studenții au fost informați despre desfășurarea procesului de
depunere a dosarelor pentru bursa socială, au primit indicații pentru utilizarea
platformelor online și a datelor de contact ale personalului fiecărei facultăți.
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•

Înființarea Clubului de Debate ASE. În cadrul acestui club se organizează întâlniri
între studenții pasionați de arta dezbaterii și se pregătesc în vederea participării la
concursuri naționale și internaționale de dezbateri academice.

Noiembrie 2021
• Organizarea proiectului „Workshop de carieră – Hire Me”. Proiect dedicat
dezvoltării studenților care sunt interesați să descopere pașii necesari pentru un CV
de succes, dar și cum să treacă de un interviu de angajare.
• Webinar 1 – Career Guidance & Stress Management, 10 noiembrie;
• Webinar 2 – How to attract the recruiters attention, 12 noiembrie;
• Webinar 3 – Interview time: attitude & body language, 17 noiembrie.
• Implicarea în organizarea celui mai mare festival studențesc UNIFEST prin punerea
la dispoziție pe parcursul evenimentului a voluntarilor din PhotoArea By USASE,
organizarea unei seri de teatru cu ajutorul Trupei de Teatru TRIP și participarea în
cadrul acțiunii „Studenții plantează”;

•

•
•

Publicarea numărului 19 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
com/revistaaseciti/revista-aseciti.html?fbclid=IwAR3rbNYUV9mi_Z21AdHkZ
Ohto8gru4zwJjzwTXEcFs3381NkwuZPFvxoK3M.
Realizarea unui videoclip care promovează vaccinarea în rândul studenților de câtre
voluntarii PhotoArea by USASE;
Înființarea Clubului de Grafică și Artă Digitală ASE destinat studenților pasionați
de acest domeniu.
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Decembrie 2021
• 7 decembrie – Webinar – Prezentare oferte de internship Dobrogea SA;

• Publicarea numărului 20 din Revista Universitară ASEciti: https://www.flipsnack.
•

•
•
•

com/revistaaseciti/revista-aseciti-1cfv33nd1j.html?fbclid=IwAR31Cs3VKZoqU1eu9oBIKHsDWsCriYMdZDWU8Z6GoWb7p4XsAckdEmGANQ.
9 decembrie – Premiere în cadrul Galei Excelenței ASE cu Premiul de excelență
pentru activitatea de voluntariat și reprezentare în cadrul Galei Excelenței ASE și
Premiul de excelență pentru voluntarul anului.

10 decembrie – Atelier Digital Google - Introducere în Marketing Digital;
13 decembrie – Webinar alături de Unilever „Heroes of Tomorrow”;
15 Decembrie – Organizarea Conferinței Semestriale a Studenților, prilej prin care
studenții au putut discuta cu reprezentanții conducerii universității despre
problemele cu care să confruntă și să aducă propuneri în vederea îmbunătățirii
calității actului educațional.
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Organizarea unei campanii umanitare. Voluntarii USASE au ales să fie ajutoarele
lui Moș Crăciun și să facă o bucurie copiilor de la Liceul Tehnologic „Coțușca” din
Botoșani;
• Social Night by USASE – un eveniment ce a avut ca scop crearea de legături între
studenți prin organizearea unor seri cu jocuri online.
• Movie Night by USASE – un proiect ce are ca scop vizionarea unor filme cunoscute,
la finalul cărora participanții pot dezbate anumite detalii care i-au impresionat din
filmul vizionat.
• Christmas Time by USASE – un proiect ce a constat în organizarea unor seri
tematice în cadrul cărora au fost vizualizate filme de Crăciun, concurs gastronomic
și concurs de decorațiuni.
•

4.7 Concursul interdisciplinar pe teme economice intitulat „Elevii de astăzi,
profesioniștii de mâine”, ediția 2021
În perioada 29 martie – 30 martie 2021, ASE împreună cu Colegiul Economic „A.D.
Xenopol” și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” au organizat concursul
interdisciplinar pe teme economice intitulat „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”, în
sistem online. Concursul interdisciplinar pe teme economice a implicat participarea elevilor la
următoarele competiții:
1. Târgul Firmelor de Exercițiu (În cadrul Secțiunii Târgul Firmelor de Exercițiu au
participat și prezentat 423 de elevi, cu 104 firme de exercițiu, sub atenta coordonare și
încurajare a 70 de cadre didactice, din 26 de licee), pentru următoarele secțiuni:
o Cel mai bun catalog;
o Cea mai bună prezentare PPT/ negociator;
o Cel mai bun spot video;
o Cele mai bune materiale promoționale;
o Cel mai bun slogan.
2. Secțiunea concurs de eseuri:
o Contabilitate – clasa a XI-a și a XII-a. Concursul de eseuri „Rolul contabilității și
raportării financiare a companiilor în condiții de criză”.
La secțiunea Contabilitate au participat și prezentat 16 elevi, îndrumați de 9 cadre
didactice din 8 licee.
o Turism – clasa a XI-a și a XII-a. Concursul „Simularea activității desfășurate în
cadrul unei agenții de turism”.
La Secțiunea Turism au participat și prezentat 24 de elevi, îndrumați de 9 cadre
didactice din 9 licee.
o Economie – clasa a XI-a și a XII-a. Concursul de eseuri cu tema „Provocări
economico-sociale, actuale și de perspectivă, generate de criza pandemică”.
La secțiunea Economie au participat și prezentat 40 de elevi, cu 23 de eseuri,
îndrumați de 13 cadre didactice din 10 licee.
Premiile acordate câștigătorilor competiției din anul 2021 au fost oferite de compania
PricewaterhouseCoopers (PwC).
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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 și calitatea angajaților universității noastre. Resursa
umană din ASE este calificată, adecvat încadrată pe funcții și își desfășoară activitățile în
vederea atingerii obiectivelor universității, dintre care cel mai important este menținerea rolului
de lider al învățământului economic la nivel național și regional.
Structura personalului angajat la ASE se prezenta, la 31.12.2021, conform datelor din
tabelul 5.1.
Structura personalului angajat în ASE la 31.12.2021
Tabelul 5.1
Nr.
crt.

Categorii de personal

1. Didactic
Didactic auxiliar și de
2.
cercetare
3. Nedidactic
Total ASE

Posturi
normate

Posturi
ocupate

Posturi
vacante

Grad de ocupare
(%)

1463

753

710

51.5%

705

458

247

65%

339
2507

231
1442

108
1065

68.1%
57.5%

Sursa: Direcția Resurse Umane

5.1.1 Personal didactic
Conform datelor prezentate în tabelul 5.1, la 31.12.2021, în cadrul ASE, personalul
didactic titular sau aflat în prelungire a fost de 753 de cadre didactice, dintre care 14 cadre
didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată.
În categoria personalului încadrat pe durată determinată, 12 cadre didactice au statutul
de profesor universitar în prelungire și 2 cadre didactice ocupă funcțiile de asistent universitar.
Evoluția personalului didactic auxiliar și de cercetare și nedidactic a înregistrat o ușoară
scădere, de sub 1%, de la 694 persoane, la 31.12.2020, la 689 persoane, la 31.12.2021.
Complexitatea activităților administrative, în condițiile modificării permanente a legislației din
domeniu, a evidențiat necesitatea structurii administrative adecvate. La momentul actual,
personalul didactic, didactic auxiliar și de cercetare și nedidactic, atât numeric, dar mai ales
calitativ, asigură suportul logistic pentru desfășurarea în bune condiții a activităților didactice,
precum și predictibilitate pentru dezvoltarea universității noastre.
În ASE există 24 de departamente didactice afiliate celor 13 facultăți, la care se adaugă
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al ASE. Structura posturilor didactice
pe facultăți se prezintă conform datelor prezentate în tabelul 5.2.
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Structura posturilor didactice pe facultăți la 31.12.2021

Nr.
crt.

Structura

Tabelul 5.2
Pondere Total
Posturi
posturi posturi
vacante
vacante normate
(număr)
(%)
(număr)

Posturi
ocupate
(număr)

Pondere
posturi
ocupate
(%)

27

39,7

41

60,3

68

22

40

33

60

55

3.

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

0

0

11

100

11

4.

Facultatea de Business și Turism

50

41

45,1

91

Facultatea de Cibernetică, Statistică
și Informatică Economică
Facultatea de Drept

54,9

5.

135

51,9

125

48,1

260

23

45,1

28

54,9

51

116

61,7

72

38,3

188

44

43,1

58

56,9

102

50

58,8

35

41,2

85

1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Facultatea de Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Facultatea de Economie Agroalimentară
și a Mediului
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse
de Valori
Facultatea de Management
Facultatea de Marketing
Facultatea de Relații Economice Internaționale

71
63
37

66,4
46
34,6

36
74
70

33,6
54
65,4

107
137
107

108

61

69

39

177

Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Total

7
753

29,2
51,5

17
710

70,8
48,5

24
1463

Sursa: Direcția Resurse Umane

Analiza structurii posturilor didactice la nivelul ASE relevă faptul că trei facultăți aveau
359 de posturi ocupate, în total, la data de 31.12.2021, ceea ce înseamnă o pondere de 47,7%
din totalul posturilor ocupate la nivel de universitate și o pondere de aproximativ 24,5% din
totalul celor normate. Aceste facultăți sunt următoarele: Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică (135 posturi ocupate), Contabilitate și Informatică de Gestiune (116 posturi
ocupate) și Relații Economice Internaționale (108 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 9,2 % din totalul
posturilor ocupate în ASE pentru gradul didactic de asistent (aflat în ușoară scădere fata de anul
anterior), iar ponderea cea mai mare o dețin cadrele didactice cu gradul de conferențiar,
cu 33% din totalul posturilor ocupate în ASE, așa cum rezultă din analiza datelor prezentate în
tabelul 5.3.
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Structura posturilor ocupate pe grade didactice la 31.12.2020
Tabelul 5.3
Nr.
crt.
1.

Profesor universitar

Posturi ocupate
Nr.
Pondere
246
32,7%

2.

Conferențiar universitar

249

33%

38

5,4%

287

3.

Lector universitar

189

25,1%

528

74,4%

717

49%

4.

Asistent universitar

69

9,2%

118

16,6%

187

12,8%

753

100%

710

100%

1463

100%

Grade didactice

Total

Posturi vacante
Nr.
Pondere
26
3,6%

Total
Nr.
Pondere
272
18,6%
19,6%

Sursa: Direcția Resurse Umane

Preocupați în permanență de recunoașterea rezultatelor obținute de personalul didactic
în activitatea de cercetare și de învățământ, dar și de atragerea în învățământul superior
economic a celor care îndeplinesc criteriile de evaluare ale ASE, în anul 2021 au fost organizate
două sesiuni de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Structura celor 87 de
posturi scoase la concurs a fost următoarea:
• profesor – 18 posturi;
• conferențiar – 18 posturi;
• lector – 26 posturi;
• asistent – 25 posturi.
În urma concursurilor derulate, 53 de posturi au fost ocupate de cadre didactice din
structura internă, 19 persoane au fost nou angajate drept cadre didactice titulare, iar 15 posturi
nu au fost ocupate.
Structura posturilor ocupate de cadre didactice din ASE se prezintă după cum urmează:
• 17 persoane au ocupat posturile de profesor universitar;
• 17 persoane au ocupat posturile de conferențiar universitar;
• 22 persoane au ocupat posturile de lector universitar.
Structura cadrelor didactice titulare care au fost nou angajate este următoarea:
• 1 persoană a fost angajată pe postul de conferențiar universitar;
• 2 persoane au fost angajate pe postul de lector universitar;
• 16 persoane au fost angajate pe postul de asistent universitar.
Comparativ cu anul 2021, structura posturilor didactice, precum și gradul de ocupare a
acestora s-au modificat, astfel că numărul total de posturi didactice a crescut cu 29 posturi,
ajungând la 1463 posturi, din care 753 sunt ocupate.
Gradul de ocupare a posturilor a ajuns la 51,5 % în anul 2021, în scădere față de 52,8%,
cât era în 2020. Majoritatea posturilor didactice vacante au fost ocupate în sistem plata cu ora,
cu prioritate de către personalul didactic propriu, personalul pensionat, precum și de către
doctoranzii ASE.
În ceea ce privește conducătorii de doctorat angajați ca titulari în cadrul ASE, la data de
31.12.2021, activau 207 conducători de doctorat titulari în cadrul ASE și 18 conducători de
doctorat titulari în cadrul altor universități, repartizați pe școli doctorale conform tabelului 5.4.
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Numărul conducătorilor de doctorat

Nr. crt.

Școala doctorală

Conducători de doctorat
titulari în cadrul ASE

Tabelul 5.4
Conducători de doctorat
titulari în cadrul altor
universități
3

1

Administrarea afacerilor

20

2

Cibernetică și statistică economică

21

2

3

Contabilitate

27

-

4

Economie I

16

3

5

Economie II

13

6

Economie și afaceri internaționale

19

1
3

7

Finanțe

24

-

8

Informatică economică

20

-

9

Management

26

2

10

Marketing

18

11

Drept

3

1
3

207

18

Total
Sursa: Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

5.1.2 Personal administrativ (didactic auxiliar, de cercetare și nedidactic)
Conform structurii organizatorice a ASE și statului de funcții pentru personalul
administrativ și de cercetare din ASE, gradul de ocupare a posturilor la 31 decembrie 2021 a
fost de 66%, conform datelor prezentate în tabelul 5.5.
Situația privind gradul de ocupare a posturilor administrative și de cercetare la 31 decembrie 2021
Tabelul 5.5
Posturi
Total posturi
Posturi ocupate
vacante
normate
Nr.
Denumirea departamentului administrativ
crt.
Pondere
Pondere
Pondere
Nr.
Nr.
Nr.
(%)
(%)
(%)
1.
Biroul Secretariatului Tehnic al Senatului
1
20
4
80
5
100
2.

Biroul Managementul Calității și CIM

1

20

4

80

5

100

3.

Biroul Audit Intern

3

60

2

40

5

100

4.

Direcția Juridică și Contencios Administrativ

9

7

43,7

16

100

Biroul Corpul de Control

56,3

5.

2

40

3

60

5

100

6.

Societatea Antreprenorială Studențească

7.
8.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

0
6

0
50

3
6

100
50

3
12

100
100

10

71,4

4

28,6

14

100

9.

Biroul Statistică, Analize și Strategii

1

20

4

80

5

100

10.

Serviciul pentru Situații de Urgență
Compartimentul Securitate și Sănătate
în Muncă
Birou Relații cu Publicul

6

60

4

40

10

100

1

100

0

0

1

100

5

100

0

0

5

100

11
12.

Cabinet Rector
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Posturi ocupate

Nr.
crt.

Denumirea departamentului administrativ

13.

Posturi
vacante
Pondere
Nr.
(%)

Total posturi
normate
Pondere
Nr.
(%)

Nr.

Pondere
(%)

Serviciul Marketing și Comunicare

5

4

44,4

9

100

14.

Director General Administrativ

55,6

3

75

1

25

4

100

15.

Direcția Bibliotecă

46

23

33,3

69

100

21

77,8

6

22,2

27

100

5

55,6

4

44,4

9

100

18.

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

66,7

16.

49

69

22

31

71

100

19.

Direcția Achiziții Publice

19

9

32,1

28

100

Direcția Resurse Umane

67,9

20.

26

4

13,3

30

100

39

78

11

22

50

100

22.

Direcția Tehnologia Informației
și Comunicații
Direcția Tehnică Investiții

86,7

21.

83

43

34,1

126

100

Direcția Administrativă

65,9

23.

77

42

35,3

119

100

Direcția Socială

64,7

24.

102

27

20,9

129

100

Arhivă

79,1

25.

9

5

35,7

14

100

Direcția Relații Internaționale

64,3

26.

7

8

53,3

15

100

27.

Direcția Relații cu Mediul Economico-Social

46,7

6

8

57,1

14

100

28.

Secretariatul General

42,9

18

11

37,9

29

100

29.

Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

62,1

3

75

1

25

4

100

17.

30.
31.
32.
33.

5

83,3

1

16,7

6

100

2

40

3

60

5

100

1

50

1

50

2

100

118

59,6

80

40,4

198

100

689

66

355

34

1044

100

Centrul ID-IFR
Muzeul ASE
Facultăți și departamente didactice (personal
administrativ și de cercetare)
Total

Sursa: Direcția Resurse Umane

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

127

1

100

0

0

1

100

11

73,33

4

26,67

15

100

Posturi ocupate Posturi vacante

Nr.
crt.

Funcția

Nr.

4. Secretar șef universitate

Pondere
(%)

Pondere
(%)

Nr.

Total posturi
normate
Pondere
Nr.
(%)

1

100

0

0

1

100

5. Șef Serviciu

19

4

17,4

23

100

6. Șef Birou / Sef Compartiment

82,6

18

64,3

10

35,7

28

100

7. Secretar șef facultate/adjunct

12

92,3

1

7,7

13

100

8. Administrator financiar

90

80,3

22

19,7

112

100

9. Consilier juridic, consilier

9

45

11

55

20

100

10. Secretar instituție/unitate de învățământ I

96

76,1

30

23,9

126

100

11. Administrator patrimoniu

25

80,6

6

19,4

31

100

12. Informatician

7

46,7

8

53,3

15

100

13. Tehnician, contabil

26

66,7

13

33,3

39

100

14. Laborant, pedagog

5

33,3

10

66,7

15

100

15. Bibliotecar, redactor

52

70,3

22

29,7

74

100

16. Analist, programator, inginer sistem

28

65,1

15

34,9

43

100

2

33,3

4

66,7

6

100

47
9
6

43,1
22,5
75

62
31
2

56,9
77,5
25

109
40
8

100
100
100

8

61,5

5

38,5

13

100

98

72

38

28

136

100

97

67,9

46

32,1

143

100

22

68,7

10

31,3

32

100

689

66

355

34

1044

100

17. Operator, controlor date
18. Inginer, subinginer, economist, referent
specialitate
19. Cercetător științific, asistent
20. Psiholog, sociolog principal
21. Secretar tehnic de redacție, tehnoredactor
22. Muncitor calificat, șofer
23. Portar, paznic, îngrijitor, pompier,
bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă, bufetier
24. Magazioner, casier, curier, arhivar,
manipulant, merceolog ș.a.
Total
Sursa: Direcția Resurse Umane

Din analiza datelor prezentate în tabelul 5.6 rezultă că ponderea personalului didactic
auxiliar si de cercetare este de aproximativ 68%, față de personalul nedidactic care reprezintă
doar 32%.
5.2 Pregătirea personalului
În baza procedurii operaționale „CIM PO 218/2014 privind formarea și perfecționarea
profesională continuă a personalului”, în anul 2021 a fost elaborat „Planul anual de formare și
perfecționare profesională a personalului”, luând în considerare necesitățile de pregătire în
contextul evaluării anuale a angajaților și a urmăririi evoluției carierei. La nivelul
managementului ASE există preocuparea ca toate categoriile de personal să aibă acces la
facilități și forme de pregătire care să permită răspunsul adecvat la toate solicitările specifice
posturilor și funcțiilor pe care aceștia activează.
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Având în vedere specificul activității universității noastre (ca furnizor de servicii de
educație și învățământ), precum și situația pandemică actuală care nu a permis desfășurarea de
cursuri de pregătire prin intermediul furnizorilor externi, s-a avut în vedere posibilitatea
pregătirii personalului propriu prin participarea la programele interne de tip cursuri universitare
și postuniversitare, programe de mobilitate externă (de exemplu, Erasmus Plus), precum și la
programe doctorale și 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 funcție de domeniul în care își desfășoară activitatea
personalul și de funcțiile/posturile ocupate (cadre didactice, personal secretariat,
personal IT, personal juridic, muncitori calificați, tehnicieni, personal domeniul
financiar contabilitate, CFP, audit, personal salarizare/resurse umane, șoferi,
îngrijitori, bibliotecari, personal editură);
b) pregătire generală/transversală (birotică, comunicare, management, control intern
managerial, limbi străine).
Nivelul de competență a personalului constituie premisa obținerii performanței la locul
de muncă, iar competența și performanța trebuie susținute prin instrumente adecvate, care
includ tehnica de calcul, software-urile, instrumentele de management, metodele de lucru etc.
5.3 Evaluarea personalului
Pe întreg parcursul anului 2021 au fost evaluate 219 cadre didactice, în conformitate cu
Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare din ASE,
calificativele obținute fiind următoarele:
• Profesor universitar: 73 cadre didactice, din care 68 evaluate cu calificativul „Foarte
bine” și 5 cu calificativul „Bine”;
• Conferențiar universitar: 72 cadre didactice, din care 59 evaluate cu calificativul
„Foarte bine” și 13 cu calificativul „Bine”;
• Lector universitar: 51 cadre didactice, din care 39 evaluate cu calificativul „Foarte
bine”, 11 cu calificativul „Bine” și 1 cu calificativul „Nesatisfăcator”;
• Asistent universitar: 23 cadre didactice, din care 18 evaluate cu calificativul „Foarte
bine” și 5 cu calificativul „Bine”.
Procesul de evaluare a personalului didactic auxiliar și nedidactic s-a desfășurat în
perioada ianuarie-februarie.
Dintre persoanele evaluate, 76% au obținut calificativul „Foarte bine”, 19 % au obținut
calificativul „Bine”, 0,80% au obținut calificativul „Satisfăcător” (6 angajați) și 0,2% au obținut
calificativul „Nesatisfăcător” (1 angajat). Un număr de 28 angajați (4%) nu au fost evaluați,
perioada lucrată de către aceștia fiind mai mică de 6 luni.
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5.4 Salarizarea personalului
Începând cu luna ianuarie 2021, salariul minim pe economie s-a majorat la 2.300 lei, iar
pentru persoanele cu studii superioare care au cel puțin un an vechime în domeniul studiilor
superioare, salariul minim pe economie a rămas la aceeași valoare ca și în 2020, respectiv
la 2.350 lei.
Indemnizația pentru titlul științific de doctor s-a menținut în plată în cuantum de 950 lei,
la nivelul celei stabilite pentru luna decembrie 2018, conform prevederilor legale.
Totodată, în baza Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, a fost acordată indemnizația de hrană în valoare de 347 lei/lună, suma totală anuală
fiind echivalentă cu două salarii minime pe economie aferente anului 2019, respectiv 4.160 lei.
În luna decembrie 2021, s-au acordat diferențele salariale din tranșa a IV-a acordate în
baza Sentinței nr. 5405/2016 privind acordarea sporului de doctor. Efortul financiar s-a ridicat la
suma de 626.559 lei.
Media lunară a fondului de salarii în anul 2021, exceptând plata diferențelor salariale
aferente perioadelor anterioare, a fost de 15.163.101 lei, în creștere față de anul anterior cu
aproximativ 9,4 %, ceea ce a determinat ca, în anul 2021, fondul total de salarii să ajungă la
181.957.209 lei, comparativ cu fondul de salarii de 166.322.610 lei, aferent anului 2020.
Suma totală alocată salariilor diferențiate, în anul 2021, a fost de 3.834.899 lei, față de
2.946.745 lei în anul 2020, adică o medie lunară de 319.575 lei în anul 2021.
Creșterea fondului de salarii menționată mai sus s-a datorat faptului că în cursul anului
2020, în perioada 16 martie – 14 mai 2020, a fost declarată starea de urgență pentru prevenirea
răspândirii COVID-19, iar pe parcursul acesteia o parte din drepturile salariale acordate în mod
obișnuit au fost diminuate din cauza concediilor medicale pentru incapacitate temporară de
muncă, precum și pentru faptul că o parte dintre salariați au beneficiat de zile libere plătite
pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care au
presupus prezența față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară
ca urmare a răspândirii virusului SARS-COV-2.
De asemenea, la nivelul instituției noastre, în perioada 1 aprilie 2020 – 31 mai 2020, a
fost suspendată acordarea de salarii diferențiate, fapt care explică diferența dintre fondul total
alocat în 2021 pentru aceste drepturi față de fondul total plătit în 2020.
5.5 Facilități pentru personalul universității
În anul 2021 s-au acordat, în continuare, facilități de cazare pentru cadrele didactice și
personalul administrativ din ASE, prin oferirea de locuri de cazare la tarife reduse la Centrul de
Perfecționare „Ion Gh. Roșca” Complex Predeal și la Centrul de Perfecționare Profesională
Covasna.
Acordarea de facilități privind plata taxelor școlare pentru angajații ASE și reducerea
de taxe la înscriere pentru copiii acestora, în perioada de referință, a presupus un efort
substanțial din partea instituției. Un număr de 37 de cadre didactice și personal didactic auxiliar
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din ASE au beneficiat de scutirea taxelor de școlarizare în anul 2021, la diferite programe de
studii, astfel:
˗ la programul de studii universitare de masterat Comunicare în limba engleză pentru
predare și cercetare economică (EDURES) – 32 de cadre didactice (24 persoane în
anul I și 8 persoane în anul II);
˗ la programele de formare psihopedagogică, organizate în regim postuniversitar, –
5 cadre didactice.
5.6 Îmbunătățirea condițiilor de muncă
În anul 2021 au fost achiziționate 400 de laptopuri și 11 scannere în valoare totală de
3.537.584,4 lei.
În prima etapă a perioadei de pandemie, s-au valorificat la maximum toate resursele
gratuite oferite de furnizorii de servicii de streaming (Google Meet, Zoom) pentru mediul
academic. În anul universitar 2021-2022 s-a investit suma de 94.605 lei în achiziția serviciilor
de streaming video Zoom, facilitând desfășurarea fluentă a activității didactice și administrative
în contextul măsurilor restrictive impuse de pandemia de COVID-19.
În sprijinul activității didactice susținute online, s-au distribuit departamentelor
didactice peste 70 de camere de videoconferință, către cadre didactice s-au distribuit
200 de laptopuri, iar către studenți au fost predate 45 de laptopuri.
Centrul de date ASE a fost îmbunătățit prin achiziția de echipamente specifice în valoare
totală de 475.178,77 lei, fiind astfel asigurat back-up pentru serviciile stocate pe serverele ASE.
Serviciile de remediere a vulnerabilităților rețelei (116.620 lei), împreună cu serviciile de
evaluare a securității cibernetice (117.810 lei) au reprezentat un sprijin absolut în contextul
transpunerii majorității activităților în mediul online.
În anul 2021 s-a implementat și desfășurat admiterea online, care împreună cu sistemul
de plăți online a oferit cadrul general pentru a asigura condiții de distanțare socială atât pentru
candidați, cât și pentru personalul implicat în procesul de admitere.
5.7 Etica și deontologia profesională
Pentru anul 2021, aprecierea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară (CEDU)
este că situația respectării eticii universitare, a eticii activităților didactice și de cercetare din
Academia de Studii Economice din București s-a încadrat în parametri normali. La un efectiv
de aproximativ 24 000 de studenți, cadre didactice și angajați încadrați în categoria personalului
didactic auxiliar, încălcările și derapajele de la conduita etică rămân cazuri izolate.
Componența actuală a CEDU a fost avizată prin Hotărârea Senatului nr. 113/
26.06.2020, cu modificările ulterioare, adoptate prin HS nr. 143/ 30.07.2020, HS nr. 210/
16.10.2020 și HS nr. 111/ 23.06.2021; componența a fost aprobată prin deciziile Rectorului
ASE nr. 2878/ 06.07.2020, nr. 3433/ 23.09.2020, nr. 416/ 22.10.2020 și nr. 452/ 18.10.2021.
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În prezent, CEDU este format din 15 membri, dintre care 12 cadre didactice și trei
studenți. De asemenea, la activitățile sale participă un reprezentant al Direcției Juridic și
Contencios Administrativ, precum și un reprezentant al Direcției Resurse Umane.
CEDU își desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/
2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită
în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Codului de etică şi deontologie universitară (parte a Cartei ASE), precum și ale
Regulamentului Comisiei de Etică a ASE.
În cursul anului 2021, CEDU a avut în analiză și deliberare următoarele cazuri:
1. La 11 ianuarie 2021, a emis rezultatul analizei petiției înregistrate la CEDU cu nr.
61/ 2020, referitoare la perturbarea gravă a activităților didactice desfășurate în mediul
online, prin intermediul platformei Zoom, la Facultatea de Administrație și Management
Public, de pe alte platforme online (Discord), de către persoane necunoscute, posibilă prin
punerea la dispoziția acestora a datelor de acces. De asemenea, s-a recurs la preluarea identității
unor studenți/cadre didactice de către alte persoane, folosită pentru realizarea de activități de
tip „trolling”, prin care au fost deranjate orele și li s-au adus injurii participanților la respectivele
activități didactice (cursuri și un test). Cadrele didactice au reacționat prin crearea de „waiting
room”-uri și gestionarea admiterii studenților la curs cu ajutorul reprezentanților lor. În pofida
unei bănuieli, nu au putut fi identificate cu certitudine persoanele răspunzătoare (nici de
diseminarea datelor de acces, nici de perturbarea propriu-zisă a activității didactice). Prin
Decizia nr. 1362/ 8 februarie 2021, Rectorul ASE a stabilit ca aprecierile și recomandările
CEDU pe adresa conducerii ASE să fie analizate de către prorectorii de resort și, respectiv, de
către Direcția TIC.
2. În 11 martie 2021, CEDU a emis rezultatul analizei sesizării nr. 65 din 22 februarie
2021, prin care un cadru didactic cu activitate la Facultatea de Management reclamase că un
student a compus și a prezentat tatălui său un e-mail făcând să pară că acesta a fost transmis,
de pe adresa instituțională, de către respectivul cadru didactic – e-mail prin care i s-ar fi
comunicat studentului promovarea examenului cu nota 10. Fapta adeverindu-se, CEDU a
stabilit sancționarea studentului cu avertisment scris pentru preluarea identității unui membru
al corpului profesoral și transmiterea frauduloasă a mesajului e-mail. Decizia de sancționare,
emisă de către Rectorul ASE, are nr. 1871/2 aprilie 2021. De asemenea, comisia a făcut
aprecieri și recomandări pe adresa conducerii ASE în sensul completării regulamentelor privind
activitatea didactică prin stabilirea unor reguli exprese referitoare la modul în care trebuie
tratată părăsirea examenului de către studentul care s-a conectat în sesiunea online dedicată
examenului și care s-a retras fără notificarea cadrului didactic examinator, precum și în sensul
de a fi făcute vizibile, pe site, Politica IT și interdicția de a efectua prelucrări neautorizate de
date cu caracter personal în cadrul procesului educațional desfășurat în regim online. Prin
Decizia nr. 1862/1 aprilie 2021, Rectorul ASE a stabilit analizarea propunerii de completare a
regulamentelor de către prorectorul de resort și promovarea pe site-ul ASE a respectivelor
documente.
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3. CEDU, în 19 iulie 2021, a emis rezultatul analizei petiției nr. 67/7.06. 2021. Un
student de la Facultatea de Management reclamase că, la o anumită disciplină, i s-ar fi încălcat
o serie de drepturi: nu a fost respectată fișa disciplinei; „titularii de curs și seminar nu s-au
prezentat tot semestrul la această disciplină, decât în ultimele două săptămâni din semestru”,
mulțumindu-se cu postarea, săptămânală, pe platforma ASE, a câte unui suport de curs
(capitol de carte)/ problemă rezolvată; prin urmare, studentul menționa că i s-ar fi strâns 104
întrebări, la care își dorea răspuns. Însă aceasta nu justifica atitudinea de hărțuire și defăimare
pe care a adoptat-o. Neregulile s-au confirmat parțial. Nu au fost adoptate sancțiuni.
4. La Registratura generală a ASE a fost primită scrisoarea („referatul-notificare”)
nr. 6321/22.06.2021, emisă de o societate comercială (SRL) – fără semnătură în nume propriu
– cu pretenția că unui student i s-ar fi redactat, la comandă, un anume documentar, oferindui-se un exemplu pentru cum ar trebui să fie o lucrare de absolvire, cu precizarea că drepturile
de autor nu au fost transferate și că nu ar fi fost vorba de o lucrare de licență propriu-zisă.
Deoarece clientul-student ar fi avut obiecții față prestația respectivei entități, aceasta solicita
mediere din partea ASE. Imediat a fost solicitată o sesizare în formatul instituit prin procedura
internă, sub semnătură, însoțită de dovezi, în mod expres de respectivul documentar, precum și
de corespondența dintre părți, de altfel menționată în scrisoarea inițială, dar inexistentă ca
documente atașate. Studentul este absolvent al Facultății de Management, dintr-o promoție mai
veche, și, cu două săptămâni înaintea scrisorii care l-ar fi incriminat, pe WhatsApp, deja îi
recunoscuse conducătorului științific, aparent neașteptat: „Nu am scris eu lucrarea de licență
pentru că nu am avut timp și renunț la ea... Pentru la anul o voi face eu. Nu am putut să dorm 2
zile din cauza asta. Mă mustră conștiința”. SRL-ul respectiv nu a revenit cu sesizarea propriuzisă și, mai ales, cu dovezile, astfel că, în consecință, comisia nu a demarat analiza.
5. La 5 octombrie, un student reclama că de mai multe zile încerca să ia legătura, fără
success, pe e-mail și telefonic, cu secretariatul uneia dintre facultățile ASE. Mai înaintea
oricărui demers al comisiei, studentul a revenit cu precizarea că, între timp, i s-a răspuns la
solicitare.
6. urmare a unor situații de deranj al activităților didactice online, preventiv, CEDU a
propus transmiterea, pe adresa de e-mail institutională a tuturor studenților de la ciclul de
licență, de la toate facultățile, a unui mesaj de atenționare asupra obligațiilor asociate
statutului de student. Prin Decizia Rectorului ASE nr. 453/ 18.10.2021, propunerea a fost
supusă analizei de oportunitate a prorectorului responsabil cu relațiile cu mediul economicosocial și viața studențească, precum și a președintelui Uniunii Studenților ASE.
În cursul anului 2021, membri ai CEDU au participat, în format online sau fizic, la mai
multe sesiuni de dezbateri:
a) Etica și deontologia universitară în România: realități și perspective, 25 februarie
2021, dezbatere în organizarea Consiliului de Etică și Management Universitar de
pe lângă Ministerul Educației (CEMU);
b) Realitatea eticii și integrității în universitățile românești, 27 mai 2021, dezbatere în
organizarea Centrului de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritate Academică
al Universității din București (CARFIA);
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c) Codul de referință al eticii și deontologiei universitare – reglementare cadru privind
codurile de etică universitară, 2 iunie 2021, dezbatere națională în organizarea
CEMU;
d) Valorile etice în societatea actuală – noi provocări în societatea actuală, 3-5 iunie
2021, conferință internațională în organizarea Universității „Transilvania” din
Brașov;
e) Școala de integritate, 9-11 septembrie 2021, la Sinaia, în organizarea CARFIA;
f) Proprietatea intelectuală și integritatea academică, 30 septembrie 2021, conferință
a avocatului Gabriel Turcu, profesor asociat la Facultatea de Jurnalism și Științele
Comunicării, în organizarea CARFIA.
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Capitolul VI
SITUAȚIA FINANCIAR-PATRIMONIALĂ
În anul 2021, ASE a continuat tradiția de a depăși, în fiecare an, rezultatele anterioare și
de a crește nivelul de performanță în managementul financiar aplicat. Întreaga activitate
deșfășurată s-a realizat în concordanță cu obiectivul asumat, respectiv cel de asigurare a
sustenabilității financiare a universității noastre și îmbunătăţirea capacităţii de finanțare.
Activitatea financiară a ASE a fost marcată de continuarea proceselor didactice în
sistem online, fapt ce a determinat orientarea prioritară de fonduri în domeniul modernizării
infrastructurii TIC, pentru creșterea nivelului de securitate cibernetică și eficientizarea tuturor
activităților.
Credem că o activitate investițională derulată cu succes poate amplifica semnificativ
atât perspectiva de creștere a instituției noastre, cât mai ales să contribuie la crearea imaginii de
stabilitate și sustenabilitate pe termen mediu și lung.
Anul 2021 poate fi considerat unul de referință pentru activitatea investițională realizată,
atât pe zona de echipamente și infrastructuri TIC, dar și pe zona de modernizare a spațiilor de
învățământ, a căminelor ASE și Centrelor de Pregătire Profesională de la Predeal și Covasna.
De asemenea, obiectivul principal de investiții, Clădirea Piața Romană nr. 7 a fost continuat, în
conformitate cu graficul de implementare, ceea ce creează premisele pentru încadrarea în
termenul decembrie 2022.
Componenta de responsabilitate socială a fost intensificată în anul 2021 prin derularea
unui program complex de sprijin al studenților, doctoranzilor și tinerilor cercetători, atât pe
componenta de burse și ajutoare sociale, cât și pe cea dedicată dotării cu echipamente de lucru
și învățare la distanță (laptopuri).
Situația financiar-patrimonială a universității, pentru anul 2021, este reflectată de
mărimea și evoluția componentelor legate de încasări și plăți (venituri și cheltuieli), de active,
datorii și capitaluri proprii.
Vom continua să investim susținut pe toate componentele activităților didactice și de
cercetare științifică avansată, conform strategiei ASE pentru perioada 2020-2030, ceea ce va
genera și în viitor, ritmuri de creștere a nivelului de performanță instituțională în clasamentele
internaționale.
6.1 Situația financiară a universității
Managementul sustenabil al tuturor resurselor în cadrul ASE a fost asigurat prin
implementarea și monitorizarea planurilor anuale de acțiune, cu suportul financiar
corespunzător, corelate cu nevoile și oportunitățile sistemului de învățământ universitar
modern. Pentru aceasta, întreg demersul managerial practicat în 2021 a acționat pentru a realiza
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un echilibru între obiectivele propuse şi resursele financiare necesare, în contextul schimbărilor
intervenite în procesele educaționale și de cercetare.
Activitatea economico-financiară, la nivelul ASE pentru anul 2021, este structurată pe
două componente prioritare: construcţia şi execuţia bugetului, respectiv situaţia patrimonială a
universităţii noastre.
6.1.1 Construcţia şi execuţia bugetului
Activitatea desfăşurată în exercițiul bugetar 2021 a avut drept repere principale cadrul
legislativ şi instituţional asociat învățământului universitar, 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 aplicate au vizat dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului,
respectiv gestionarea eficientă, eficace și transparentă a acestuia.
Bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat pentru anul 2021, a integrat, într-o abordare
proactivă și sustenabilă, toate resursele necesare finanţării cheltuielilor, pentru buna desfăşurare
a activităţilor universităţii. În acest context, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe
baza principalilor indicatori specifici, după cum urmează:
- 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 programele de licenţă cu frecvență redusă și cei de la
învățământul la distanță, numărul de cursanți de la programele de studii
postuniversitare;
- nivelul de alocare financiară de la bugetul de stat pe student echivalent unitar;
- numărul de posturi efectiv ocupate, din care personal încadrat cu norma de bază în
ASE;
- fondul de salarii total și strategia de management al resurselor umane, atât pe
componenta didactică și de cercetare, cât și pe componenta administrativă;
- bunurile și serviciile necesare funcționării optime a infrastructurii specifice (furnituri
de birou, materiale de curățenie, încălzit, iluminat și forța motrică, apă, canal și
salubritate, piese de schimb, poștă, telecomunicații, alte bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare);
- reparațiile curente necesare și ansamblul intervențiilor planificate pentru menținerea
în condiții bune a tuturor echipamentelor și infrastructurii aflate în exploatare;
- costurile pentru hrană, în condițiile respectării prevederilor legale;
- costurile pentru achiziția de bunuri de natura obiectelor de inventar;
- costurile cu deplasări, detașări în țară și în străinătate;
- costurile pentru achiziția de cărți, publicații și materiale documentare;
- costurile privind pregătirea profesională a angajaților, ASE fiind mereu preocupată
de creșterea nivelului de pregătire profesională a resurselor umane;
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costurile privind protecția muncii, conform legislației în vigoare;
ajutoarele sociale în numerar pentru studenți (decontare transport);
cuantumul burselor pentru studenți și doctoranzi;
cheltuielile de capital (construcții, mobilier, aparatură birotică și alte active
corporale).
Dimensiunea acestor indicatori specifici a fost stabilită pe baza reglementărilor
instituțiilor specializate (Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor Publice, CNFIS,
ARACIS), a unor simulări realizate la finalul anului 2020, a evoluției istorice a unor costuri,
care au un nivel mai mare de predictibilitate, dar și transformărilor intervenite în sistemul de
învățământ universitar, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19.
Pentru anul 2021, comparativ cu anul 2020, execuţia bugetului general de venituri şi
cheltuieli al ASE, stabilită pe baza informațiilor contabile interne, se prezintă conform datelor
din tabelele 6.1 - 6.4.
Astfel, veniturile totale încasate de ASE aferente perioadei 2020-2021, respectiv
structura acestora, sunt prezentate în tabelul 6.1.
-

Veniturile totale încasate de ASE, respectiv structura acestora,
aferente perioadei 2020-2021
2020

2021

Capitolul de venituri
Valoare (lei)
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), din care:

Valoare (lei)

490.017.559
163.734.311
326.283.248

100
100
100

243.558.498

74,65

226.520.114 75,52

-7,00

183.837.274

56,34

164.054.825 54,69

-10,76

-

-

1,14

-

59.721.224

18,30

62.465.289 20,83

4,59

25.403.621

7,79

5,47

-35,39

49.254.076

15,10

51.057.246 17,02

3,66

9.685.000

2,97

11.600.000

3,87

19,77

3.842.984

1,18

2.488.979

0,83

-35,23

4.224.069

1,29

3.471.548

1,16

-17,82

- venituri încasate din fondul pentru
finanțarea cercetării științifice universitare;
- venituri proprii încasate din taxe de studii
şi alte venituri, din donaţii şi sponsorizări.
● venituri încasate din fonduri structurale
postaderare (POC, POCU, ERASMUS+);
● venituri încasate din alocaţii cu destinaţie
specială, inclusiv subvenţii căminecantine:
- din care investiţii pe obiective, dotări
și alte investiții.
• venituri încasate din activitatea
de cercetare pe proiecte;
• venituri proprii încasate din activitatea
căminelor şi cantinelor.
Sursa: Direcția Economică

%
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501.746.484
201.794.447
299.952.037

Tabelul 6.1
Variație
2021/2020
%
%
100
2,39
100
23,25
100
-8,07

3.409.832

16.414.150

Încasările anuale totale s-au modificat în sens negativ cu 8,07% în anul 2021, față de
anul 2020, datorită diminuării încasărilor din activitatea de bază (respectiv veniturile încasate
conform contractului instituțional încheiat cu Ministerul Educației), precum și scăderii
încasărilor din fonduri structurale postaderare, încasărilor din cercetarea pe proiecte și
încasărilor din activitatea căminelor și cantinelor.
Diminuarea veniturilor încasate conform contractului instituțional încheiat cu
Ministerul Educației pentru anul 2021 are la bază finalizarea procesului de restituire a
drepturilor salariale ale angajaților conform prevederilor Legii nr. 85 /2016. Suma totală
aferentă acestui proces, care nu s-a regăsit în bugetul de venituri al ASE pentru anul 2021, față
de anul 2020 a fost de 17.281.226 lei.
De asemenea, diminuarea veniturilor încasate de la Ministerul Educației prin contractul
instituțional, a fost motivată și de eliminarea facilităților privind acordarea voucherelor de
vacanță pentru anul 2021, prin intermediul cadrului legislativ de referință. Diferență negativă
aferentă anului 2021, față de anul 2020, la această categorie, a fost de 2.114.100 lei.
Pentru anul 2022, conform contractului instituțional cu nr. 24948 din data de 31.01.2022
între ASE și Ministerul Educației, a fost prevăzută suma de 2.045.950 lei pentru acordarea
voucherelor de vacanță tuturor angajaților ASE.
Din analiza structurii încasărilor din anul 2021, se constată că ponderea veniturilor
încasate din activitatea de bază în total venituri a fost de 75,52%. Încasările din finanțarea
instituțională, în anul 2021, în sumă de 164.054.825 lei, au cuprins:
- 150.498.486 lei, sumă primită drept finanțare instituțională (finanțare de bază,
suplimentară și granturi de doctorat) în baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011;
- 2.078.000 lei, sumă primită din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru proiectele
câștigate pe bază de competiție, în temeiul prevederilor OMEC nr. 3320/2021
privind aprobarea metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea
instituțională a instituțiilor de învățământ superior publice;
- 2.631.967 lei, sumă destinată finanțării activităților aprobate din Fondul pentru
Situații Speciale (FSS) conform prevederilor OMEC nr. 3322/2021 privind
constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi
integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior publice;
- 4.809.981 lei, sumă acordată pentru plata indemnizației de hrană, în conformitate cu
art. 18 din Legea nr. 153/2017;
- 3.409.832 lei, sumă acordată pentru finanțarea cercetării științifice universitare din
cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2021, conform prevederilor
OME nr. 3747/2021. Această sumă a fost acordată pentru prima dată în anul 2021,
fiind creat un nou mecanism instituțional de finanțare a inițiativelor și proiectelor de
cercetare;
- 626.559 lei, sumă acordată pentru plata sentințelor judecătorești definitive și
irevocabile privind acordarea unor drepturi de natură salarială, specifice finanțării
instituționale, aferente anului 2021.
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Din sumele încasate din venituri proprii (în valoare totală de 62.465.289 lei), 57.147.075 lei
reprezintă taxe și alte venituri din învățământ, iar diferența de 5.318.214 lei reprezintă alte
venituri, din categoriile sponsorizări, dobânzi, încasări din chirii și utilități aferente spațiilor de
învățământ, încasări din microproducție, diferențe favorabile de curs valutar, încasări aferente
proiectelor finanțate din Schema de Granturi pentru Universități, derulată în cadrul Proiectului
privind Învățământul Secundar - ROSE etc. Conform datelor centralizate, încasările din taxe
și alte venituri din învățământ sunt în creștere cu 4,59% față de anul 2020. Această creștere
este rezultatul îmbunătățirii continue a managementului financiar aplicat la nivel instituțional,
în ceea ce privește colectarea veniturilor proprii, în condițiile unui an 2021, influențat de
efectele pandemiei COVID-19.
Din suma de 16.414.150 lei, ce reprezintă veniturile încasate din fonduri structurale
nerambursabile până la data de 31.12.2021, suma de 6.665.098 lei reprezintă încasări pe
programele ERASMUS + și ORIZONT 2020; 350.225 lei reprezintă încasări pe proiectul POC
SMARTRADE; 33.674 lei reprezintă încasări pe proiectul POR 123788; 2.428.874 lei
reprezintă încasări pe proiectul POC ASECOMP; 5.429.840 lei reprezintă încasări pe proiectele
POCU; 722.793 lei reprezintă încasări pe proiectele POCA, 91.450 lei reprezintă încasări pe
proiectul FEADR, iar diferența de 692.196 lei reprezintă încasări pe proiecte POSDRU, în urma
unor demersuri specifice de recuperare a unor sume anterior cheltuite. Diferența negativă
înregistrată în anul 2021 față de anul 2020 la această categorie de venituri este motivată de
faptul că în anul 2020 s-au încasat prin mecanismul cererilor de plată, pentru a se plati conform
graficelor de implementare, ajutoare de minimis în valoare de 4.482.207 lei, în cadrul a două
proiecte finanțate din fondurile structurale nerambursabile (POCU – antreprenoriat). De
asemenea, în anul 2021, fiind un an de tranziție între cele două perioade de programare, nu au
fost lansate apeluri de proiecte cu finanțare nerambursabilă, la care instituția noastră să poată
participa prin depunerea de proiecte.
Veniturile încasate din alocaţiile bugetare cu destinație specială reprezintă
51.057.246 lei, ceea ce înseamnă 17,02% din încasările anuale, din care pentru obiectivele de
investiţii, dotări și alte investiții, consolidări și reabilitări s-au încasat 11.600.000 lei,
reprezentând 3,87% din suma încasărilor anuale. Creșterea sumelor încasate pentru investiții
aferentă anului 2021, a fost motivată de alocarea Ministerului Educației a unui procent
considerabil din sumele aferente obiectivului de investiții Piața Romană nr. 7, în raport și cu
evoluția lucrărilor, conform contractului de execuție.
Veniturile încasate din activitatea de cercetare prin proiecte reprezintă 2.488.979 lei,
ceea ce înseamnă 0,83% din încasările anuale. Veniturile încasate din această activitate au
înregistrat o diminuare faţă de anul precedent cu 35,23%. Această diminuare a veniturilor atrase
din activitatea de cercetare derulată prin proiectele de cercetare, a fost compensată prin
utilizarea veniturilor în sumă de 3.409.832 lei, acordate de Ministerul Educației pentru
finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
în anul 2021. Din însumarea celor două valori, atrase pe zona de cercetare, reiese faptul că
veniturile din activitatea de cercetare atrase în anul 2021 au fost de 5.898.811 lei.
Veniturile proprii încasate din activitatea căminelor şi a cantinelor reprezintă
3.471.548 lei, ceea ce înseamnă 1,16% din încasările anuale, în scădere cu 17,82% față de
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încasările aferente acestei activități din anul 2020. Această situație este motivată de efectele
pandemiei COVID-19, care au condus la neutilizarea căminelor și a spațiilor de tip cantină la
capacitatea maximă. În semestrul II al anului universitar 2020-2021, respectiv perioada ianuarie
– iunie 2021, ASE a funcționat doar cu un singur cămin, în care au fost cazați studenții aflați în
situații speciale, iar în perioada septembrie – decembrie 2021 au fost realizate cazări ale
studenților, pe baza solicitărilor acestora, dar în condițiile respectării normelor de distanțare și
protecție sanitară, fiind diminuat numărul de persoane cazate în fiecare cameră.
Plățile totale, aferente perioadei 2020-2021, sunt prezentate în tabelul 6.2.
Plățile totale, aferente perioadei 2020-2021
Categoria
Plăți totale, din care:
Plăți din încasările activităţii de bază, din care:
- finanţare de bază, din care:
finanțarea cercetării științifice universitare de la ME
- 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

2020
(lei)

2021
(lei)

288.555.058
216.180.292
175.745.226
40.435.066
19.640.327
3.954.687
43.079.217
5.700.536

289.166.892
211.199.779
162.031.166
3.361.725
49.168.614
22.013.418
3.219.406
49.050.364
3.683.924

Tabelul 6.2
Variație
2021/2020
%
0,39
-2,30
-7,80
21,60
12,08
-18,59
15,20
-35,38

Evoluția plăților în anul 2021 a fost superioară față de anul anterior, diferența fiind
asigurată de volumul plăților acoperite din sursa venituri proprii, prin intermediul căreia s-au
acoperit nevoile instituționale, dar și de plăților acoperite din finanțarea complementară.
Sumele încasate de ASE din finanțarea complementară, pe parcursul anului, din partea
Ministerului Educației, au fost suplimentate, ca urmare a evoluției corespunzătoare a gradului
de execuție a bugetului.
Cea mai mare scădere în categoria de plăți aferente anului 2021, comparativ cu 2020,
exprimată procentual, a fost înregistrată la categoria „Plăți din veniturile proprii ale căminelor
și cantinelor”, justificată de activitățile educaționale desfășurate în sistem online.
Situația comparativă a încasărilor și plăților pe activități, la nivelul anului 2021, se
prezintă conform datelor din tabelul 6.3.
Situația comparativă a încasărilor și plăților pe activități la nivelul anului 2021
Elemente
Total, din care:
Activitate de bază
Fonduri structurale postaderare
Finanţarea complementară
Cercetare ştiinţifică
Activitatea proprie a căminelor şi cantinelor
Sursa: Direcția Economică

Venituri încasate
(lei)
299.952.037
226.520.114
16.414.150
51.057.246
2.488.979
3.471.548
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Plăți
(lei)
289.166.892
211.199.779
22.013.418
49.050.364
3.219.406
3.683.924

Tabelul 6.3
Diferența
(lei)
10.785.145
15.320.335
-5.599.268
2.006.882
-730.427
-212.376

Cash-flow-ul pozitiv înregistrat în activitatea de bază pe perioada analizată a fost
generat de abordarea prudentă a sumelor provenite din finanțarea instituțională, dar și a creșterii
veniturilor proprii, corelate și cu evoluția cheltuielilor aferente funcționării instituției noastre,
în contextul desfășurării activităților în sistem online.
Soldul pozitiv în valoare de 10.785.145 lei înregistrat în anul 2021, a fost redus la
aproximativ 30% față de valorile aferente anului 2020 (37.728.190 lei), fapt ce denotă o
abordare mai pragmatică a tuturor proceselor, cu încadrarea corespunzătoare în intervalul de
timp alocat. Existența acestui sold pozitiv reflectă și viziunea preventivă asupra activităților
instituționale, care să permită reluarea proceselor didactice, în orice moment, în funcție de
evoluția pandemiei COVID-19, dar și acoperirea potențială a unor cheltuieli cu caracter
excepțional, legate de creșterea tarifelor la utilități.
Totodată, anumite cheltuieli estimate a se efectua în această perioadă din venituri proprii
pentru cheltuieli de capital, dar și pentru anumite bunuri și servicii, au fost întârziate sau chiar
amânate, din motive legate de necorelarea perfectă între condiționalitățile tehnice cu
particularitățile procedurilor de achiziții publice (ex. achiziția de servicii de asigurare imobile,
achiziția serviciilor de arhivare electronică, reabilitatea clădirii Centrului Teritorial de la Deva,
achiziția unor echipamente și licențe, neînceperea unor lucrări de modernizare ca urmare a
întârzierilor generate de eliberarea documentațiilor specifice – avize, acorduri, certificate,
autorizații, de către instituțiile abilitate, amânarea demolării Clădirii din Calea Șerban Vodă nr.
22-24).
Diferența negativă dintre încasări și plăți, aferentă proiectelor finanțate din fondurile
structurale postaderare este generată de efectuarea plăților pe proiectele POC, POCA, POCU,
Erasmus+ din prefinanțările și rambursările încasate la finalul anului 2020 sau din
împrumuturile acordate din veniturile proprii ale instituției. Specificul acestor proiecte din
perspectiva financiară este acela că activitățile desfășurate sunt acoperite din resursele proprii
instituționale, și ulterior pe baza cererilor de rambursare către instituțiile responsabile sumele
se recuperează la un anumit interval de timp. ASE a asigurat permanent toate sumele necesare
pentru implementarea proiectelor, prin intermediul unor împrumuturi din venituri proprii, în
vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor asumate.
În cazul finanțării complementare, diferența dintre încasări și plăți, în sumă totală de
1.412.243 lei, este justificată astfel:
- 1.230.921 lei, reprezentând suma necheltuită, până la finalul anului 2021, sumă
pentru achitarea contravalorii abonamentelor pentru transportul studenților în
conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996;
- 742.802 lei, reprezentând suma necheltuită, până la finalul anului 2021, sumă alocată
de la bugetul de stat drept subvenție cămine-cantină;
- 32.934 lei, reprezentând suma necheltuită, până la finalul anului 2021, 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;
- 224 lei, reprezentând suma necheltuită aferentă dotărilor.
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Activitatea de cercetare la nivel instituțional, derulată prin proiectele câștigate prin
competițiile naționale și europene, precum și cea derulată prin proiectele de cercetare, finanțate
prin intermediul fondului alocat de Ministerul Educației, a fost dezvoltată corespunzător în anul
2021, fapt certificat și de rezultatele obținute în planul cercetării științifice și de recunoașterea
acestora la nivel național și internațional. Pentru implementarea acestor proiecte, ASE a susținut
din veniturile proprii unele activități, prin acordarea de împrumuturi, urmând ca acestea să fie
restituite la momentul încasării lor.
Diferența negativă înregistrată de activitatea proprie a căminelor și cantinelor este
rezultatul nerecuperării în perioada analizată, prin regia de cămin, a unor cheltuieli efectuate în
căminele instituției, situație cauzată de închiderea parțială a căminelor, ca efect al pandemiei
COVID-19 și derulării activităților didactice în sistem online.
Principalii indicatori sintetici rezultați din analiza execuției bugetare sunt prezentați în
tabelul 6.4.
Indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare
2017
Nr.
crt.

Indicatori

Venituri totale
- venituri încasate pe bază
de contract instituţional
1.
şi complementar, din
care:
- alocații pentru investiţii
Plăţile aferente
cheltuielilor totale,
din care:
a) plăţi din cheltuieli
curente, din care:
2. - plăţi din cheltuieli
de personal
- plăţi din cheltuieli
materiale
b) plăţi aferente
investiţiilor
Ponderea sumelor încasate
3. din contractele încheiate
cu ME în venituri totale
Grad de acoperire
a plăţilor aferente
cheltuielilor din alte surse
4.
decât cele provenite
din contracte încheiate
cu ME
Sursa: Direcția Economică

Valoare

(mii lei)

2018
Valoare

%

(mii lei)

2019
Valoare

%

(mii lei)

Tabelul 6.4
2021

2020
Valoare

(mii
lei)

%

Valoare

%

(mii lei)

%

193.889

100

226.617

100

318.728

100 326.283

100

299.952

100

127.821

66

151.043

67

221.790

70 233.091

71

213.309

71

11.250

6

2.600

1

4.200

9.685

3

11.600

4

187.197

100

212.114

100

285.283

100 288.555

100

289.167

100

149.036

80

172.159

81

208.235

73 221.965

77

201.954

70

126.931

68

148.262

70

179.004

63 187.810

65

169.896

59

22.105

12

23.897

11

29.231

10

34.155

12

32.058

11

3.335

2

1.249

0,6

62 0,02

6.470

2

11.600

6

1

65,93%

66,65%

69,58%

71,39%

71,11%

37,83%

32,67%

31,51%

24,21%

27,00%
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Ponderea veniturilor încasate de la Ministerul Educației în totalul veniturilor
înregistrează o scădere cu 0,28%, situația fiind motivată de diminuarea finanțării instituționale,
pe fondul închiderii în anul 2020 a plaților asociate diferențelor salariale cuvenite personalului
didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011. În anul 2021,
nu au mai fost încasate sume cu această destinație și, de asemenea, în perioada analizată nu au
fost încasate sumele aferente acordării voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de
învățământ publice.
Gradul de acoperire a plăţilor aferente cheltuielilor din alte surse decât cele provenite
din contracte încheiate cu Ministerul Educației a fost de 27,00%, față de 24, 21%, în anul 2020.
Creșterea este justificată de faptul că unele plăți au fost acoperite din alte surse, în condițiile
diminuării finanțării de la bugetul de stat.
Apreciem că situația centralizată a plăților și cheltuielilor efectuate în anul 2021 reflectă
un management financiar riguros, orientat pe asigurarea condițiilor optime de funcționare a
tuturor infrastructurilor și respectarea principiilor de sustenabilitate instituțională.
6.1.2 Situaţia patrimonială a universităţii
Potrivit bilanţului contabil încheiat la 31.12.2021, activul ASE se prezintă conform
datelor din tabelul 6.5.
Situația comparativă a ACTIVULUI ASE pentru anii 2020 și 2021
Tabelul 6.5
Nr.
crt.

ACTIV
Variație
Valoare
Valoare
2021/
2020
%
2021
%
2020
(lei)
(lei)
604.439.985 71,52 613.633.109 70,59
1,52
2.985,984
2.110.116
34.481.511 4,08 37.844.638 4,35
9,75
31.017.908
33.370.467

Denumire indicator

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

201.794.447 23,88 213.095.037 24,52
4.352.856
2.494.161
259.588
845.068.799

0,52

4.718.313
2.827.025
385.323
100 869.291.097

5,60

0,54

8,39

100

2,87

Activele necurente, prezentate în bilanț la valoarea rămasă de 613.633.109 lei, cuprind:
active fixe necorporale (licenţe şi programe informatice) în sumă de 1.516.933 lei, active fixe
corporale în sumă de 588.941.377 lei, active fixe în curs în sumă de 20.984.683 lei, active
financiare 80.000 lei, reprezentând participaţii la Fundația Academiei de Studii Economice și
creanțe necurente în sumă de 2.100.116 lei.
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Creanțele necurente cuprind următoarele categorii de debitori: creanțe clienți cu termen
peste 1 an, în sumă de 128.897 lei; debitorii peste un an din reclamații și litigii, în sumă de
1.962.239 lei, reprezentând debitul constituit ca urmare a litigiului cu Ioana Ristea; debitori din
regii de cămin și alte debite în sumă de 18.980 lei. În anul 2021 din categoria debitorilor peste
un an din reclamații și litigii, a fost recuperată o sumă de 845.615 lei, din litigiul cu Ioana Ristea.
Creanţele din operaţiuni cu FEN prezentau la 31 decembrie 2021 un sold de 2.827.025
lei, compus din 16.416 lei – care reprezintă contribuția beneficiarului în contul proiectelor
europene, 2.483.820 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 2021, incluzând și sumele aferente partenerilor pentru
proiectele în care ASE este lider de parteneriat (92.216 lei) și prefinanțare transferată către
parteneri și nededusă prin cereri de rambursare și debite asumate pe proiecte europene (care
reprezintă 326.789 lei).
Disponibilităţile băneşti sunt în sumă totală de 213.095.037 lei, din care 178.398.578
lei reprezintă disponibilități în conturi de trezorerie și 34.696.459 lei reprezintă disponibil în
conturi la instituții de credit, în lei și valută. Variația disponibilităților bănești aferentă anului
2021 este dată de cash-flow-ul pozitiv în valoare de 10.785.145 lei, la care se adaugă suma de
515.445 lei, ce reprezintă variații specifice conturilor de disponibil (mandat, garanții gestionari,
sponsorizare ani precedenți) și disponibilul aferent Clubului Sportiv Universitar ASE București.
Potrivit bilanţului contabil la 31.12.2021, pasivul ASE se prezintă conform datelor din
tabelul 6.6.
Situația comparativă a PASIVULUI ASE pentru anii 2020 și 2021
Tabelul 6.6
PASIV
Nr.
crt.

Denumire indicator

Capitaluri proprii, din care:
Excedent / Deficit
2.
Obligaţii, din care:
- Furnizori
- Datorii din operaţiuni cu FEN
TOTAL PASIV
Sursa: Direcția Economică
1.

Valoare
2020
(lei)
822.510.664
55.749.325
22.558.135
534.327
2.974.329
845.068.799

%
97,33
2,67

100

Valoare
2021
(lei)
848.772.971
24.429.750
20.518.126
384.073
1.121.171
869.291.097

%

Variație
2021/2020
%

97,64

3,19

2,36

-9,04

100

2,87

Obligațiile au provenit, în principal, din:
- salariile angajaților, care prezentau la finele anului 2021 un sold de 11.545.486 lei,
care au fost plătite în cursul lunii ianuarie 2022;
- datorii către bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale, care prezentau la finele
anului 2021 un sold de 7.379.651 lei, care au fost plătite în cursul lunii ianuarie 2022;
- bursieri și doctoranzi, care prezentau la finele anului 2021 un sold de 68.745 lei;
- datorii către furnizori, care prezentau la finele anului 2021 un sold de 384.073 lei;
- creditori sub un an, care prezentau la finele anului 2021 un sold de 217.862 lei;
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- creditori peste un an, care prezentau la finele anului 2021 un sold de 14.694 lei
(burse, abonamente de transport neridicate de studenți, deconturi de cheltuieli
neridicate).
Rezultatul din activitatea totală înregistrează un excedent în sumă de 24.429.750 lei, din
care 23.690.595 lei reprezintă excedent din activitatea operațională și 739.155 lei reprezintă
excedent din activitatea financiară.
Situația indicatorilor economico-financiari pentru anii 2020 și 2021
Indicatori
Rata autonomiei financiare (%)
Perioada medie de încasare a creanțelor
(zile)
Cheltuieli monetare la 1.000 lei venituri
încasate (lei)
Sursa: Direcția Economică

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

2020
97,33
4,87
884,19

Tabelul 6.7
2021
97,64
5,74
964,04

Analiza pe baza indicatorilor economico-financiari prezentați în tabelul 6.7 relevă
următoarele aspecte:
- nivelul autonomiei financiare se menține la valori favorabile;
- durata de încasare a creanțelor curente a crescut în anul 2021 față de anul precedent
din cauza încasării cu decalaj mai mare de timp a creanțelor din operațiunile cu FEN;
- evoluția nefavorabilă a indicatorului de eficiență „cheltuieli monetare la 1.000 lei
venituri încasate”, respectiv creșterea acestora în 2021 comparativ cu anul precedent
cu aproximativ 80 lei la 1.000 lei venituri, deși plățile au crescut cu 0,39%. Evoluția
nefavorabilă este generată, în principal, de diminuarea veniturilor din finanțarea
instituțională.
Pe baza acestor valori, apreciem că managementul economico-financiar practicat în anul
2021 s-a caracterizat prin prudență și sustenabilitate, în contextul corelației nevoilor cu
disponibilitatea resurselor financiare, dar și cu modul de adaptare a proceselor didactice și de
cercetare la starea de alertă.
6.2 Veniturile din sponsorizări şi donaţii
Un obiectiv important pentru anul 2021 a fost reprezentat de creșterea ponderii surselor
de finanțare alternative, altele decât cele provenite de la bugetul de stat, în această categorie
fiind incluse sponsorizările și donațiile.
Situația centralizată a veniturilor din sponsorizări și donații pentru perioada ianuarie –
decembrie 2021, pe categorii, se prezintă conform datelor din tabelul 6.8.
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Situația veniturilor din sponsorizări și donații pentru perioada 2020-2021
Categorie
Obiecte inventar
Materiale consumabile
Mijloace fixe
Numerar
TOTAL
Sursa: Direcția Economică

2020
53.324
10.334
21.998
34.475
120.131

2021
45.019
141.004
46.550
479.373
711.946

Tabelul 6.8
Variație (%)
-15,57
1.264,47
111,61
1.290,49
492,64

Graficul 6.1 Situația sponsorizărilor și donațiilor
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Sursa: Direcția Economică, ASE

După cum se poate observa din informațiile cuprinse în tabelul 6.8, categoriile de
sponsorizări și donații (obiecte de inventar, materiale consumabile, mijloace fixe şi numerar)
au înregistrat evoluții diferite, cea mai importantă creştere înregistrându-se la sponsorizările în
numerar (cu circa 1.290,49%, în valoare absolută de 444.898 lei).
Sponsorizările și donațiile obținute de ASE în decursul anului 2021 însumează 711.946 lei.
Suplimentar a fost atrasă următoarea sumă:
- 440.849 lei, în cadrul Fundației ASE.
Atragerea acestor resurse a fost posibilă prin stabilirea şi consolidarea unor parteneriate
cu actori importanţi din mediul de afaceri autohton, aceştia dorind să susţină eforturile instituţiei
noastre pentru derularea unor manifestări ştiinţifice cu participare internaţională (conferinţe,
workshopuri etc.), pentru susținerea unor evenimente precum olimpiada liceelor și caravana
vaccinării. Întreg demersul atragerii de fonduri din donații și sponsorizări a fost concentrat pe
îndeplinirea misiunii educaționale și de cercetare a ASE, respectiv aceea de a asigura niveluri
superioare de pregătire a studenților, având ca suport viziunea sistemică, integrativă și de
perspectivă în explorarea fenomenelor și proceselor economice.
Evoluția favorabilă a sponsorizărilor atrase dovedeşte faptul că parteneriatele pe care
ASE le inițiază și dezvoltă îi conferă imaginea și amplitudinea de actor implicat şi responsabil
în mediul autohton de afaceri, de partener credibil pentru cei care își doresc performanță și
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transparență în educarea noilor generaţii. Dinamica acestor parteneriate instituționale confirmă
pentru ASE statutul de pol al educaţiei şi valorilor universitare naționale și europene, prin
transfer de cunoaștere, credibilitate, încredere şi posibilităţi multiple de colaborare în educație
și cercetare.
6.3 Veniturile din activitatea de cercetare
Cercetarea reprezintă, din perspectiva ASE, unul dintre instrumentele care trebuie să
poziţioneze ASE drept lider al cercetării din domeniul economic și administrativ din România.
Specificul acestei activități este consumul de resurse responsabil, care să integreze ideile,
valorile și energiile, iar ulterior să genereze sinergii, capabile să atragă și alte resurse.
Veniturile aferente activităților de cercetare din ASE, la nivelul anului 2021, în valoare
de 5.898.811 lei, au fost constituite pe două surse principale, respectiv: 3.409.832 lei, sumă
acordată pentru finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ
superior de stat în anul 2021, conform prevederilor OME nr. 3747/2021 și 2.488.979 lei, sumă
aferentă proiectelor de cercetare, câștigate prin competiție sau aflate în diferite etape de
implementare.
Sumele aferente cercetării științifice, finanțate de Ministerul Educației, pentru prima
dată în anul 2021, au fost alocate pe bază de competiții de proiecte interne, dintre care 6 proiecte
au fost la nivel instituțional și 12 la nivelul facultăților din structura ASE. Rezultate științifice
obținute în urma acestor proiecte au fost diseminate și promovate în fluxurile principale de
publicații internaționale, fapt ce a facilitat îmbunătățirea poziției ASE în metaranking-ul
universităților. Gradul de execuție al acestui buget a fost unul foarte bun, respectiv de 98,27%,
aspect ce confirmă experiența și expertiza cercetătorilor din ASE în asumarea și cercetarea unor
fenomene complexe ale mediului economico-social național și european.
În perioada de referinţă, prin derularea contractelor şi activităţilor de cercetare a fost
gestionat un buget de 2.488.979,00 lei, ceea ce înseamnă, comparativ cu anul 2020 (când suma
încasată a fost de 3.842.984,00 lei), un minus de 1.354.005,00 lei (având în vedere valorile
efectiv intrate, înregistrate în contabilitate ca încasări în perioada de raportare). Tot în această
perioadă au fost avansate plăţi în valoare de 3.219.406,00 lei (în anul 2020 nivelul acestora a
fost de 3.954.687,00 lei), adică o diminuare cu 735.281,00 lei a sumelor disponibile pentru
echipele de cercetători implicate în proiectele de cercetare pentru salarii, participări la
conferințe interne și internaționale, precum și pentru dezvoltarea bazei materiale proprii.
Această diminuare a fondurilor de cercetare, provenite din proiecte, a fost compensată de
sumele provenite de la Ministerul Educației, care au facilitat acoperirea unor nevoi ale
activităților de cercetare.
Menționăm faptul că proiectul „Parteneriate pentru competitivitate în vederea
transferului de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele computaționale inovative pentru
creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri din România – ASECOMP”,
precum și proiectele ORIZONT 2020, finanțate doar din fonduri europene (ETNA, MIMY și
IMAJINE, FINTECH), proiectul STAREBEI și un proiect finanțat de Banca Mondială sunt
contracte cu o pondere semnificativă asociată activităților de cercetare, acestea generând, în
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anul 2021, încasări de 2.581.625,00 lei și plăți de 3.456.855,00 lei. De menționat că ASE a
facilitat atragerea cercetătorilor din afara țării, unul dintre proiectele cercetare ale ASE având
responsabili de proiect din străinătate.
Pentru perioada următoare, din perspectiva cercetării, accentul trebuie pus pe creșterea
semnificativă a numărului de propuneri de proiecte de cercetare, în contextul competițiilor
naționale și europene din perioada 2021-2027, precum și Planului Național de Redresare și
Reziliență. De asemenea, cercetarea privată cu caracter aplicativ, desfășurată în parteneriat cu
diferite organizații, care să faciliteze un transfer rapid de cunoaștere către mediul de afaceri,
trebuie intensificată și mai bine valorificată.
6.4 Obiectivele de investiții din anul 2021
Performanța pe termen lung a instituției noastre este dependentă și de politica de
investiții, atât pe dimensiunea strategică, cât și cea operațională. Anul 2021 din punct de vedere
al planului operațional de investiții a fost unul foarte bun, atât din punct de vedere al volumului
de investiții alocat și implementat prin intermediul diferitelor proiecte, dar și din punct de
vedere al structurii acestora și efectelor generate.
În contextul desfășurării integrale a activităților în sistem online, pentru toate ciclurile
de studii universitare, cu excepția unei singure săptămâni la începutul semestrului I al anului
universitar 2021-2022, ASE din București a demarat și implementat proiecte de investiții
importante, atât pe domeniul infrastructurii TIC, cât și al bazei tehnico-materiale, respectiv
clădirile cu destinație spații de învățământ, căminele și cantinele dedicate studenților și
doctoranzilor.
Deși anul 2021 a fost un an al provocărilor, cu multe restricții, măsuri suplimentare
privind asigurarea sănătății angajaților, marcat de o predictibilitate limitată, ASE a continuat
proiectele de investiții în vederea îmbunătățirii insfrastructurii specifice pentru educație și
cercetare. Dintre acestea, cele mai relevante proiecte aflate în implementare sunt:
- Consolidarea, restaurarea și extinderea imobilului ASE București ‒ Spații de
educație și cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7.
- Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul
Academiei de Studii Economice București, Bdul Dacia nr. 41, sector 1, București, în
baza protocolului între ASE și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” ‒ S.A.
- Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2 (B), S+P+3E, Săli de curs –
str. M. Moxa nr. 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din București, aflat
în procedură de atribuire a lucrărilor de proiectare și execuție, finanțat prin programul
POR 2014-2020;
- Achiziția unui număr semnificativ de echipamente de calcul (laptopuri) care au fost
distribuite cadrelor didactice, studenților și personalului administrativ pentru
desfășurarea activităților în sistem online, dezvoltarea platformei online.ase.ro și
optimizarea sistemului de licențiere, pentru toate echipamentele și structurile din
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-

-

-

-

-

ASE, îmbunătățirea sistemului de protecție cibernetică și extinderea capacităților de
stocare a datelor și informațiilor.
Refacerea integrală a sistemului de iluminat, inclusiv dotarea cu echipamente
moderne de tip LED, cu impact limitat asupra mediului, în toate clădirile ASE din
Piața Romană;
Înlocuirea unui număr semnificativ de cazane cu soluții moderne de încălzire,
inclusiv efectuarea tuturor reparațiilor aferente instalațiilor, din spațiile de
învățământ și, respectiv, căminele și cantina ASE (Victor Slăvescu, Virgil Madgearu,
Ion Angelescu, Moxa Cămine și Cantină, Tache Ionescu, Centrul de Pregătire
Profesională Predeal).
Refacerea integrală a lifturilor din Clădirea Tache Ionescu și Căminul Tei.
Reabilitarea interioară a tuturor camerelor, inclusiv cu sistemele de alimentare
utilități și climatizare pentru Căminul Vitan și căminele din Complexul Agronomie,
inclusiv refacerea teraselor.
Reamenajarea interioară a unor spații dedicate activităților didactice și de cercetare,
din clădirea Victor Slăvescu, sala de periodice din cadrul Bibliotecii ASE (etajul 1
Clădirea Ion Angelescu, spațiile comune din Clădirea Ion Angelescu și de la Centrul
de Pregătire Covasna), dar și a unui număr de aproximativ 20 de săli care au fost
amenajate, pentru a fi introduse în circuitul didactic.
Refacerea integrală, pentru prima dată de la construire, a tuturor spațiilor sociale din
clădirea Virgil Madgearu, inclusiv cu sistemele de alimentare utilități și climatizare.
Lucrări de modernizare la departamantul UNESCO și biblioteca FABIZ ‒ Imobil
Victor Slăvescu, sector 1.
Lucrări de modernizare la sala Biblioteca Periodice ‒ Imobil Cladirea Ion N.
Angelescu, sector 1.
Restaurarea picturii murale „Istoria Negoțului Românesc” din Aula Magna a
Academiei de Studii Economice din București.

Anul 2022 va fi de asemenea un an important din perspectiva eforturilor instituționale
privind continuarea proiectelor de investiții, cu precădere Piața Romană nr. 7, dar și demarării
unor noi proiecte, precum consolidarea și reabilitarea clădirii Mihai Eminescu, inclusiv cu
dotările aferente, refacerea clădirea Moxa B pentru spațiile de învățământ, construirea
căminului din Complexul Moxa, reabilitarea și restaurarea clădirii de la Deva.
Reluarea activităților didactice în sistemul clasic va permite, pe de o parte, valorificarea
corespunzătoare a tuturor infrastructurilor create și modernizate, în termeni de avantaj
competitiv, dar va contribui și la consolidarea imaginii instituției noastre în context național și
european.
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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 universității și aplică deciziile Senatului universitar. CA își desfășoară activitatea în
conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, ale Cartei Academiei de
Studii Economice din București, precum și cu propriile reglementări interne. Implicarea
studenților în managementul universității este încurajată de către conducerea universității,
aceștia dovedind, prin inițiativă și participarea la adoptarea deciziilor, o implicare activă.
În prezent, la reuniunile de lucru ale CA participă doi reprezentanți ai studenților (doar unul cu
drept de vot), aleși de către aceștia în baza Metodologiei proprii.
În anul 2021 au fost aprobate 55 de regulamente și metodologii în cadrul ședințelor CA,
au fost emise 709 de hotărâri și 4.226 de decizii ale rectorului. Au fost organizate 56 de ședințe
ale BCA și 46 de ședințe ale CA.
Situația sintetică a regulamentelor și metodologiilor aprobate
în cadrul ședințelor CA, în anul 2021
Tabelul 7.1
Acte modificate și/sau completate
Acte elaborate
Metodologii
Regulamente
Metodologii
Regulamente
19
14
15
7
Total 33
Total 22
Total general 55
Sursa: Cabinet Rector, ASE
Ședințele Biroului Consiliului de Administrație
și ale Consiliului de Administrație al ASE, în anul 2021
Tabelul 7.2
Ședința Biroului Consiliului
Ședința Consiliului
Luna
de Administrație
de Administrație
Ianuarie
4
1
Februarie
4
2
Martie
6
3
Aprilie
4
2
Mai
4
4
Iunie
6
3
Iulie
7
8
August
5
3
Septembrie
5
7
Octombrie
4
3
Noiembrie
4
4
Decembrie
3
6
Total
56
46
Sursa: Cabinet Rector, ASE
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În anul 2021 au avut loc două întâlniri semestriale ale studenților cu conducerea ASE,
ambele fiind organizate în sistem online, pe platforma Zoom: prima întâlnire a avut loc pe
12 mai (aferentă semestrului al II-lea al anului universitar 2020-2021), iar cea de-a doua a avut
loc pe 15 decembrie (aferentă semestrului I al anului universitar 2021-2022). La întâlniri au
participat reprezentanți ai conducerii ASE, studenți, cadre didactice și personal administrativ
din universitate. În cadrul întâlnirilor au fost prezentate principalele probleme de natură
academică și socială ale studenților și au fost analizate propunerile și recomandările celor
prezenți pentru a identifica modalități de optimizare a activității în folosul comunității
universitare a ASE. Membrii Biroului Consiliului de Administrație al ASE, împreună cu
partenerii lor de dialog, au discutat despre procesul de învățământ, facilități studențești, aspecte
privind activitatea didactică, practica de specialitate, examenul de finalizare a studiilor, burse,
și diverse aspecte tehnico-administrative.
Biroul de Analize, Sinteze și Strategii, structură aflată în cadrul Cabinetului Rectorului,
a efectuat în cursul anului 2021 diverse analize cu caracter operativ sau sintetic, cele mai
importante vizând: analiza cheltuielilor cu utilitățile ale ASE, analiza gradului de ocupare a
posturilor pe grade didactice, departamente și facultăți, analiza impactului financiar al încetării
activității pentru personalul didactic care a împlinit vârsta legală de pensionare și, respectiv,
analiza impactului generat de mărirea normelor didactice.
7.1.1 Gala Excelenței în ASE
În data de 9 decembrie 2021, ASE, în parteneriat cu reprezentanți ai mediului de afaceri,
a organizat Gala Excelenței în ASE, ediția a V-a. În cadrul acestui eveniment au fost oferite
10 premii de excelență membrilor comunității academice (cadre didactice, studenți, parteneri și
personal administrativ), în valoare de 1.000 euro/premiu.
Categoriile de premii și câștigătorii
Tabelul 7.3
Premiu
Premiul de Excelență pentru „Cea mai bună echipă de cercetare”

Premiul de Excelență pentru „Cercetătorul anului”
Premiul de Excelență pentru „Susținerea internaționalizării
Universității”
Premiul de Excelență pentru „Activitatea de voluntariat și
reprezentare”
Premiul de Excelență pentru „Activitatea de cercetare științifică”
Premiul de Excelență pentru „Activitatea de cercetare științifică”
Premiul de Excelență pentru „Antreprenoriat”
Premiul de Excelență pentru „Susținerea dezvoltării Universității”
Premiul de Excelență pentru „Voluntarul anului”
Premiul de Excelență pentru „Salariatul anului”
Sursa: Direcția Relații cu Mediul de Afaceri
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Câștigător
„Modelarea empirică și dezvoltarea
experimentală a instrumentelor asociate
tehnologiilor emergente din domeniul
rețelelor sociale online” (FUTURE WEB),
echipă condusă de prof. univ. dr. Mihai
Cristian Orzan
lect. univ. dr. Simona Vasilica Oprea
prof. univ. dr. Roxana Voicu Dorobanțu
Uniunea Studenților Academiei de Studii
Economice din București
Marius Constantin, student doctorand
Alexandra Diana Chirescu, student
masterand
Andrei DragoPătrașcu ș, student
One United Properties
Ana Maria Badea, student
Mihai Pinciuc

7.1.2 Centrul de Excelență în Comerț Exterior
Anul 2021 a adus o perspectivă optimistă pentru comerțul exterior, corelată și cu o
nevoie în creștere de analiză a factorilor care pot crește competitivitatea produselor și serviciilor
românești pe piețele externe. Și în acest an, Centrul de Excelență în Comerț Exterior (CCE) a
lucrat pentru fundamentarea dezideratului său de a deveni un „hub” național și internațional de
proiecte, aplicații și acțiuni dedicate exportatorilor și antreprenorilor români.
În contextul pandemic, în care posibilitatea evenimentelor față în față a fost limitată,
Centrul a continuat proiectele demarate anterior și a promovat idei pentru noi proiecte menite
să sprijine mediul de afaceri național în demersul de îmbunătățire a prezenței pe piețele globale.
Înființat în 26 septembrie 2018, prin Hotărârea Senatului ASE, Centrul de Excelență în
Comerț Exterior a fost creat la confluența a trei instituții prestigioase din România – Academia
de Studii Economice din București, Academia Română și Institutul Național de Statistică. Anul
2021 a adus Centrului continuarea parteneriatului constant și consistent cu mediul de afaceri,
cu precădere cu Asociația Oamenilor de Afaceri din România, alte asociații profesionale,
ambasade și camere de comerț bilaterale. Colaborarea cu organismul relevant pentru Comerț
Exterior din cadrul Ministerului Economiei a continuat de o manieră limitată, cauzată de
modificări legislative care au redus importanța atașaților comerciali de pe lângă ambasadele
României în străinătate. Astfel, mecanismele de implementare ale strategiilor de export sau de
comerț exterior au fost reduse, cu impact asupra capacității de translatare în politici publice a
propunerilor provenind din zona de cercetare.
Și în anul 2021, activitatea CCE a fost desfășurată pe două niveluri:
1. Studii și proiecte de cercetare: CCE a finalizat proiectul derulat cu finanțare de la
Banca Europeană de Investiții, STAREBEI-Sustainable Paths of Just Transition for the Coal
Regions in Romania. Acest proiect a avut durata de 15 luni și s-a derulat în perioada iunie 2020septembrie 2021 și a permis evaluarea oportunităților de redesenare a structurii exporturilor
provenind din regiunile miniere ale României, reorientate de la materii prime la servicii cu
valoare adăugată, în contextul Just Transition, și a fost axat pe o cercetare doctorală, facilitată
la nivelul Centrului, care s-a finalizat cu susținerea lucrării de doctorat a cercetătorului.
2. Proiecte educaționale: Proiectul Erasmus+ EXPOVET - Joint VET Course for Export
Experts (597839-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ), finalizat în anul 2021, care a permis
experților CCE să îmbogățească pachetul de informații destinate exportatorilor cu materiale
relevante, validate de comunitatea internațională.
De asemenea, proiectul a avut un forum internațional de diseminare, derulat online în
26 martie 2021, care a adus o nouă oportunitate de acumulare de informații și cunoștințe pentru
cei interesați. În cadrul proiectului “Blockchain for Entrepreneurs – a non-traditional Industry
4.0 curriculum for Higher Education” (2018-1-RO01-KA203-049510) s-a creat un modul
specific cu privire la utilizarea tehnologiei blockchain în comerțul exterior, modul care permite
informarea exportatorilor despre noile tehnologii ce facilitează tranzacțiile internaționale.
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Un video cu informații specifice despre noul format al Regulilor INCOTERMS a fost
creat în limba română și diseminat pe pagina de Facebook a Centrului
(https://www.facebook.com/ComertExterior) și pe pagina de YouTube a proiectului BLOCKS.
Video-ul poate fi accesat la https://youtu.be/JbX54A3g5a8. Și în 2021 a dus la
îndeplinirea cu succes a obiectivului subsecvent al Centrului de Excelență în Comerț Exterior,
respectiv: educația antreprenorială și financiară (sprijin în deschiderea internațională pentru
întreprinderi mici și mijlocii). Astfel, și în acest an a fost inclus în oferta educațională a ASE,
Facultatea de Relații Economice Internaționale, programul de studii de masterat în comerț
exterior, care se bucură de un număr în creștere de studenți.
7.1.3 Debirocratizarea proceselor din ASE
În vederea implementării programului de debirocratizare, în anul 2016 a fost creat un
nou serviciu pentru absolvenții ASE, respectiv simplificarea procedurilor administrative pentru
avizarea fișelor de lichidare. Astfel, un absolvent are posibilitatea de a solicita electronic
eliberarea fișei de lichidare pe adresa de e-mail: petitie@ase.ro. În cadrul acestui program se
desfășoară următoarele activități, cu excepția eliberării diplomelor DPPD nivel I și II, pentru
care se urmează o anumită procedură prealabilă:
• primirea solicitărilor și întocmirea centralizatorului cu cererile primite;
• predarea fișelor de lichidare spre avizare către: Direcția Bibliotecă, Direcția Socială,
Direcția Economică, Biroul Burse (doar pentru diplomele de doctor), Direcția Relații
Internaționale (pentru cetățenii străini);
• transmiterea de mesaje solicitanților care au debite;
• primirea și predarea documentelor justificative de plată către compartimentele de
specialitate la care solicitanții figurau cu debite;
• predarea fișelor de lichidare avizate de toate compartimentele de specialitate către
Biroul Acte de Studii;
• transmiterea de mesaje către solicitanți prin care sunt informați cu privire la faptul
că:
- diplomele pot fi eliberate și care este programul de eliberare (eventual că trebuie
să achite taxa de arhivare);
- diplomele nu sunt încă întocmite;
- dosarul este incomplet și diploma nu poate fi întocmită.
Anul 2021 a fost unul atipic întrucât, din cauza restricțiilor de circulație stabilite pentru
prevenirea răspândirii coronavirsului SARS-CoV-2, solicitările de obținere a avizelor pe fișele
de lichidare s-au soluționat exclusiv prin Biroul Relații cu Publicul, accesul absolvenților/
studenților fiind restricționat în cadrul instituției. În plus, datorită modificării legislației în
domeniu, la dosarul absolvenților din promoția curentă este necesar să se regăsească fișa de
lichidare, la momentul la care se solicită scrierea documentului de studii. O parte din facultăți
au gestionat direct procesul de obținere a avizelor pe fișele de lichidare pentru promoția curentă,
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altele au centralizat formularele și au solicitat ajutorul Biroului Relații cu Publicul pentru a
înainta aceste formulare compartimentelor de specialitate sau au transmis îndrumări
absolvenților din promoția curentă de a se adresa direct Biroului Relații cu Publicul pentru
obținerea avizelor (din aceste motive, în tabelul 7.5 se regăsesc facultăți cu un numar mic de
fișe de lichidare și altele cu număr foarte mare de fișe). Numărul cererilor primite în anul 2021
a fost de 8483, aproximativ cu 1.000 de cereri mai mult decât cele primite în anul 2020.
Repartizarea celor 8483 de cerereri primite pe parcursul anului 2021, pe facultăți și programe
de studii, este prezentată în tabelul 7.4. Din acest total, 41,99% dintre cereri sunt aferente
ciclului licență, 37,83% aferente ciclului de masterat, iar restul pentru doctorat, DPPD, cursurile
postuniversitare și cursuri formare (POSDRU/ANC).
Numărul solicitărilor privind eliberarea fișelor de lichidare prin programul de debirocratizare
în anul 2021
Tabelul 7.4
Ciclu
An
Certificate
Studii
Licență Masterat Doctorat DPPD Postuniversitare
de studii
pregătitor
ANC
nefinalizate
Nr. fișe
de lichidare
3562
3209
51 224*
69
6
3
1359
Pondere
0,04
41,99
37,83
0,60
2,64
0,81
0,07
16,02
(%)
Total
8.483
*inclusiv grad didactic
Sursa: Biroul Relații cu Publicul
Distribuția solicitanților pe facultăți și cicluri de studii absolvite în anul 2021
Facultate
Licență
Masterat
Doctorat
DPPD
AMP
159
80
0
0
BT
181
169
0
0
CIG
438
541
2
0
CSIE
328
505
3
0
EAM
47
57
1
0
ETA
55
71
0
0
FABBV
253
158
2
0
FABIZ
335
286
0
0
MAN
1037
664
0
0
MK
470
379
3
0
REI
232
276
2
0
ALTELE*
27
23
38
224
Total**
3562
3209
51
224
* absolvenți care nu au menționat facultatea absolvită/absolvenți ai altor universități
** la care se adaugă și certificatele POSDRU/ANC și studiile nefinalizate
Sursa: Biroul Relații cu Publicul
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Tabelul 7.5
Postuniversitare
4
6
0
0
9
1
3
0
13
1
0
32
69

Graficul 7.1 Ponderea pe facultăți a solicitărilor privind eliberarea fișelor de lichidare prin noul program
de debirocratizare în anul 2021, la ciclul licență
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MK
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12%
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Sursa: Biroul Relații cu Publicul
Graficul 7.2 Ponderea pe facultăți a solicitărilor privind eliberarea fișelor de lichidare prin noul program
de debirocratizare în anul 2021, la ciclul masterat
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Sursa: Biroul Relații cu Publicul
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7.1.4 Elaborarea de proceduri
Pentru promovarea unui management performant, participativ și transparent, în
contextul pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor de limitare a răspândirii virusului SARSCoV-2, pe baza bunelor practici, CA al ASE a continuat să îmbunătățească și în anul 2021
procedurile de lucru pentru anumite domenii, pentru altele fiind elaborate proceduri
documentate noi.
Proceduri elaborate și revizuite în anul 2021
Nr.
crt.
1

2
3
4

5
6
7

8
9
10

1
2
3
4

5
6
7

Denumire procedură

Cod PO

Proceduri inițiale
Acordarea avizului de legalitate pentru contracte,
decizii, dosarele de concurs/ promovare depuse
pentru ocuparea posturilor didactice
și de cercetare vacante din învățământul superior
și dosarele de concurs pentru ocuparea funcției
de decan, director al Consiliului pentru Studii
Universitare de Doctorat
Cercetarea disciplinară a personalului Academiei
de Studii Economice din București
Încheierea convențiilor de practică ale studenților
Academiei de Studii Economice din București
Monitorizarea și implementarea proiectelor
de cooperare universitară finanțate prin programul
Erasmus+ și programe asimilate
Organizarea și exercitarea controlului financiar
preventiv propriu
Achizițiile directe de produse, servicii și lucrări
Elaborarea și implementarea proiectelor derulate
de Academia de Studii Economice din Bucureşti
şi finanţate din Fondul de Dezvoltare
Instituţională
Inițierea proiectelor de cercetare în cadrul ASE
Intrările şi ieşirile de bunuri din patrimoniul ASE
Atribuirea contractelor de închiriere spații, pentru
activitățile organizate de ASE
Proceduri ediție nouă
Reprezentare ASE în fată instanţelor judecătoreşti
Înregistrarea, analiza şi raportarea documentelor
în contabilitatea financiară
Inventarierea patrimoniului
Evaluarea externă a calității academice (evaluare
periodică instituțională) și a programelor de studii
din cadrul ASE
Managementul riscurilor
Elaborarea, aprobarea, revizuirea şi gestionarea
procedurilor documentate
Elaborarea planului de cercetare
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Ediția/Revizia

Tabelul 7.6
Data
aprobării

PO_DJCA/BADI-02

Ed. 1/2021

15.02.2021

PS_DRU-07

Ed. 1/2021

15.02.2021

PO_DRMA-01

Ed. 1/2021

16.02.2021

PO_DRI-01

Ed. 1/2021

15.04.2021

PS_DE-08

Ed. 1/2021

23.04.2021

PO_DAP-01
PO_ARI-01

Ed. 1/2021
Ed. 1/2021

28.05.2021
18.06.2021

PO_DMCI-06
PS_DE-09
PO_DA/DS-02

Ed. 1/2021
Ed. 1/2021
Ed. 1/2021

14.07.2021
14.07.2021
21.10.2021

PO_DJCA/SJCA-03
PO_DE/SC/BCF-02

15.02.2021
14.07.2021

PO_BMCCIM-01

Ed. 2/2021
Ed. 1/2013
Ed. 2/2021
Ed. 1/2013
Ed. 2/2021
Ed. 2/2021

PS_BMCCIM-01
PS_BMCCIM-02

Ed. 2/2021
Ed. 2/2021

30.09.2021
30.09.2021

PO_DMCI-07

Ed. 2/2021

21.10.2021

PO_DE/BPCG-03

14.07.2021
30.09.2021

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6
7

8

Denumire procedură

Cod PO

Proceduri revizuite
Întocmirea OP pentru decontarea salariilor
şi decontarea către terţi
Analiza clienților

PO_DE/SF-05
PO_DE/SF-07

Primirea, înregistrarea, distribuirea şi expedierea PO_BRP-01
corespondenţei
Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea PO_DE-01
persoanelor responsabile să exercite controlul
financiar preventiv propriu
Facturarea livrărilor de bunuri şi servicii la nivelul PO_DE/SF-04
ASE
Încasarea veniturilor din taxe percepute la nivelul
ASE
Recunoașterea complexității activității
suplimentare de scriere de articole publicate
în reviste cotate Web of Science sau indexate
Scopus
Modul de înregistrare a rezultatelor activităților
de cercetare-dezvoltare în ASE

PO_DE/SF-06
PO_DMCI-04

PO_DMCI-01

Ediția/Revizia

Data
aprobării

Ed. 1/2013
Rev. 1/2021
Ed. 1/2014
Rev. 1/2021
Ed.1/2015
Rev. 1/2021
Ed. 1/2014
Rev. 1/2021

15.02.2021

Ed. 1/2013
Rev. 1/2014
Rev. 2/2021
Ed. 1/2013
Rev. 1/2021
Ed. 1/2018
Rev. 1/2019
Rev. 2/2020
Rev. 3/2021
Ed. 1/2018
Rev. 1/2021

28.05.2021

15.02.2021
21.04.2021
20.05.2021

28.05.2021
17.09.2021

21.10.2021

Sursa: Biroul Managementul Calității și Control Intern Managerial

7.1.5 Asigurarea calității
Sistemul de asigurare a calității serviciilor de educație și cercetare științifică adoptat de
ASE are ca principale scopuri următoarele: o mai bună corelare a serviciilor de educație și
cercetare cu cerințele clienților și ale altor părți interesate; îmbunătățirea permanentă a calității
serviciilor didactice și de cercetare științifică oferite de ASE; dezvoltarea unei culturi a calității
în cadrul ASE și asigurarea unei protecții reale a intereselor clienților și ale celorlalte părți
interesate de serviciile oferite de universitate; planificarea activităților de prestare a serviciilor
educaționale; monitorizarea proceselor didactice și de cercetare științifică; evaluarea internă a
rezultatelor proceselor didactice și de cercetare științifică; evaluarea externă a rezultatelor
proceselor didactice și de cercetare științifică; îmbunătățirea continuă a serviciilor educaționale
și de cercetare științifică oferite de ASE.
La nivelul ASE funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, care
coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, elaborează
anual Raportul de autoevaluare a asigurării calității academice din ASE, formulează propuneri
de îmbunătățire a calității educației și promovează cultura calității în cadrul întregii activități
didactice și de cercetare științifică desfășurate în ASE.
La nivelul fiecărei facultăți din cadrul ASE au fost constituite comisii pentru evaluarea
și asigurarea calității, care colaborează și conlucrează în mod integrat cu Comisia pentru
evaluarea și asigurarea calității de la nivelul ASE. Activitatea comisiilor este asistată logistic
de Biroul Managementul Calității și Control Intern Managerial. Atribuțiile comisiilor, precum
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și organizarea și funcționarea acestora sunt reglementate de OUG nr. 75/2005 și Legea 87/2006,
republicate.
Implicarea studenților în managementul universității este încurajată de către conducerea
universității, aceștia dovedind o implicare activă prin reprezentanții lor în procesele și
structurile de asigurare a calității.
În anul universitar 2020-2021 activitatea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
s-a materializat prin elaborarea Raportului de autoevaluare a calității academice din ASE, care a
fost actualizat din punctul de vedere al conținutului și anexelor suport de Biroul Managementul
Calității și Control Intern Managerial, urmând a fi supus avizării și aprobării CA și Senat în
vederea transmiterii la ARACIS și ME în primul trimestru al anului 2022.
În urma aprobării de către Senatul universitar, Raportul de autoevaluare a asigurării
calității academice din ASE este publicat pe site-ul ASE (http://calitate.ase.ro/documente) și
pus la dispoziția organismelor abilitate, în vederea evaluării externe a calității serviciilor
educaționale și de cercetare științifică ale universității.
Evaluarea externă a programelor de studii este efectuată în conformitate cu prevederile
ARACIS, respectiv Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și
lista indicatorilor de performanță, Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de
studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior, Ghidul ESD pentru evaluarea
periodică a unui IOSUD, Ghidul ESD pentru evaluarea periodică a unui domeniu de doctorat,
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.
7.1.6 Activitatea Direcției Juridice și Contencios Administrativ
În anul 2021. activitatea desfășurată la nivelul Direcției Juridice și Contencios
Administrativ s-a axat atât pe activitatea de reprezentare a ASE și de apărare a drepturilor și
intereselor legitime ale acesteia în fața instanțelor judecătorești de toate gradele, cât și pe
activitatea de avizare, din punctul de vedere al legalității, a măsurilor de natură să angajeze
răspunderea patrimonială a instituției și de asigurare a asistenței juridice de specialitate
structurilor organizatorice din cadrul ASE.
Astfel, în perioada 01.01 - 31.12.2021, pe rolul instanțelor de judecată erau înregistrate
108 dosare, în care ASE a avut calitate procesuală activă sau pasivă, după caz. Din cele
108 dosare, un număr de 65 de cauze au fost soluționate definitiv în anul 2021, un număr de
52 cauze fiind soluționate în favoarea ASE, iar 13 soluționate nefavorabil sau admise în parte
a acțiunii. În toate cazurile reprezentarea a fost asigurată prin cei 5 consilieri juridici proprii
angajați în cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ.
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Graficul 7.3 Situația dosarelor aflate în evidența DJCA în anul 2021
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Graficul 7.4 Situația dosarelor soluționate definitiv în anul 2021
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În cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și în dosarele de executare au
fost întocmite acte procesuale, reprezentând cereri de chemare în judecată, întâmpinări,
răspunsuri la întâmpinări, note scrise, somații, motive de apel sau motive de recurs. În afara
activității de reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, activitatea DJCA a constat în:
a) avizarea, din punctul de vedere al legalității, a actelor juridice producătoare de efecte
juridice la care instituția este parte;
b) avizarea, din punctul de vedere al legalității, a oricăror măsuri care sunt de natură să
angajeze răspunderea patrimonială a instituției ori să aducă atingere drepturilor acesteia sau ale
personalului din cadrul acesteia;
c) asigurarea asistenței juridice de specialitate în relațiile ASE cu terții, prin consultații
și cereri cu caracter juridic și redactare de opinii juridice;
d) participarea la elaborarea, avizarea și înregistrarea de contracte/acorduri/
protocoale/parteneriate în care instituția este parte, asigurând conformitatea acestora cu
dispozițiile legale și arhivarea temporară de copii ale acestora;
e) avizarea, în raport cu prevederile legale în vigoare, a dosarelor de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice vacante;
f) asigurarea informării structurilor (în măsura în care le vizează) cu privire la actele
normative nou intrate în vigoare ce au legătură cu activitatea ASE;
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g) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea punerii în executare, potrivit legii, a
hotărârilor judecătorești rămase definitive, precum și a hotărârilor primei instanțe care sunt
executorii de drept, potrivit legii;
h) luarea măsurilor necesare pentru recuperarea tuturor debitelor înainte ca acestea să
se prescrie, și care au fost aduse, în scris, la cunoștința Direcției Juridice.
În cadrul activității de avizare au fost emise un număr de 6.234 avize de legalitate,
puncte de vedere/răspunsuri către structurile din cadrul ASE/ solicitări de puncte de vedere de
la instituțiile publice.
În anul 2021 DJCA, prin consilierii angajați, a asigurat asistență juridică, în 5 comisii
de cercetare disciplinară, asigurând atât suportul, cât și redactarea tuturor actelor de procedură.
Un aspect important îl reprezintă continuarea demersurilor întreprinse de DJCA în
vederea recuperării debitului înregistrat în evidențele contabile ale ASE de către debitoarea
Ristea Ioana, în anul 2021 reușindu-se recuperarea sumei de 845.614,50 lei, rămânând de
recuperat din totalul de 4.180.883 suma de 1.962.238,85 lei.
În anul 2021, în urma demersurilor întreprinse de DJCA, a fost recuperată, pe cale amiabilă,
suma de 106.949,57 lei, în instanță 610.622,92 lei și 3.105,58 euro, iar în urma executării silite
892.749,59 lei.
7.1.7 Activitatea de audit
Activitățile desfășurate în anul 2021 în cadrul Biroului Audit Intern constau în
elaborarea și actualizarea planurilor anual și multianual, întocmirea raportărilor privind
controlul intern managerial, întocmirea raportărilor anuale și transmiterea acestora conducerii
ASE, Ministerului Educației și Curții de Conturi a României, arhivarea documentelor, precum
și în efectuarea a 10 misiuni de audit public intern de asigurare - conformitate/regularitate
(gradul de realizare a planului anual de audit public intern fiind de 100%).
Misiunile de audit public intern realizate au atins domeniile financiar-contabil, achiziții
publice, funcții specifice, sistemul de control intern managerial, sfera de audit fiind compusă
din 10 structuri organizatorice (Direcția Economică, Direcția Resurse Umane, Direcția
Administrativă, Direcția Achiziții Publice, Direcția Socială, Biroul Relații cu Publicul, Direcția
Bibliotecă, Secretariatul General, Secretariatul DPPD, Biroul Arhivă). Misiunile de audit au
fost finalizate prin rapoarte de audit public intern aprobate de către Rectorul ASE, în care au
fost formulate recomandări pentru care au fost stabilite termene de implementare împreună cu
structurile auditate. În acest context, pe parcursul anului 2021 au fost urmărite 38 de
recomandări, din care 24 recomandări au fost implementate, iar 14 recomandări se află în curs
de implementare (5 recomandări parțial implementate și 9 recomandări neimplementate) pentru
care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit. Gradul de implementare a
recomandărilor se prezintă conform graficului 7.5.
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Graficul 7.5 Gradul de implementare a recomandărilor în anul 2021
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Prin implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit, activitatea de audit
public intern contribuie la adăugarea de valoare prin îmbunătățirea unor activități/procese, prin
dezvoltarea sistemului de control intern, precum și prin creșterea gradului de responsabilizare
a personalului din cadrul structurilor auditate. Activitatea de audit oferă managementului
asigurări cu privire la conformitatea și funcționalitatea controlului intern implementat la nivelul
structurilor auditate.
7.1.8 Activitatea Biroului Corpul de Control
În anul 2021, activitățile de bază ale Biroului Corpul de Control s-au axat, în general,
pe misiuni specifice de control. În cadrul acestor misiuni au fost efectuate verificări în domenii
precum: resurse umane, administrativ, situații de urgență etc. De asemenea, au fost analizate și
unele cheltuieli stabilite ca fiind neeligibile, de către AM/OIPOSDRU, într-un proiect finanțat
din fonduri externe nerambursabile, derulat în perioada 2007-2013.
Astfel, pe parcursul anului 2021, BCC a realizat un număr de cinci misiuni de control,
care au atins activități/obiective ale următoarelor structuri: Direcția Resurse Umane; Direcția
Administrativă; Direcția Socială; Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă; Serviciul
Propriu pentru Situații de Urgență; Direcția Tehnică Investiții, în urma cărora au fost propuse
mai multe măsuri, aprobate de către conducerea instituției, măsuri care au vizat remedierea unor
disfuncții constatate în desfășurarea activităților structurilor verificate, cum ar fi:
- completarea, modificarea și actualizarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante
pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, cu următoarele aspecte: a) toate
comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contetațiilor să cuprindă și câte un
membru de rezervă, pentru a putea acoperi situațiile neprevăzute; b) stabilirea
criteriilor specifice minime de vechime (în muncă, în specialitatea studiilor, respectiv
într-o funcție de conducere), atât pentru posturile de execuție, la fiecare grad în parte
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(I, II, III, debutant), cât și pentru posturile de conducere (șef birou, șef serviciu,
director etc.), necesare pentru înscrierea și participarea la concurs.
- propunerea de elaborare și prezentare conducerii ASE, de către șeful SPSU, a unei
organigrame care să cuprindă structura SPSU, conform Ordinului Ministerului
Afacerilor Interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea criteriilor de
performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a
serviciilor private pentru situații de urgență, în vederea avizării acestui serviciu de
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București (ISU).
- identificarea angajaților Direcției Administrative, care nu au întocmite fișele SSM și
PSI, completarea acestora și efectuarea instructajelor; efectuarea controalelor
medicale și psihologice la conducătorii auto, angajați ai instituției.
- reactualizarea/elaborarea unei proceduri, prin care să se stabilească modul de
organizare și funcționare a Direcției Administrative, conform modificărilor din
Regulamentul de Organizare și Funcționare al ASE, aprobat recent în Senatul
Universitar, pentru a se asigura gestionarea și desfășurarea eficientă a activităților
acesteia.
- cooperarea permanentă între Direcția Administrativă și Direcția Socială, sub
conducerea directorului general adjunct administrativ, în ceea ce privește gestionarea
activităților comune în întocmirea și realizarea unor contracte de achiziții de
servicii/bunuri/lucrări etc.
- stabilirea cu claritate a obiectivelor/atribuțiilor Direcției Sociale, precum și modul de
organizare și funcționare al acesteia, în vederea asigurării gestionării și desfășurării
eficiente a activităților și reactualizarea acestora în Regulamentul de Organizare și
Funcțioare al ASE București.
Prin activitățile desfășurate, Biroul Corpul de Control contribuie la asigurarea
controlului direct și permanent al activităților efectuate în cadrul structurilor componente, iar
acolo unde identifică disfuncții sau nereguli, le aduce la cunoștința conducerii instituției și
propune măsuri pentru remedierea lor, continuând activitatea prin monitorizarea acestora, până
la implementare.
7.2 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității
În vederea formării și menținerii unei imagini coerente și corecte, a asigurării unei
vizibilități maxime a universității noastre, a transmiterii mesajului de brand puternic și a
realizării obiectivului atragerii categoriilor de public-țintă, ASE a realizat pe parcursul anului
2021, prin implicarea Serviciului Marketing și Comunicare, activități specifice în domeniile:
relații publice și comunicare, marketing educațional pentru promovarea serviciilor
educaționale oferite de ASE, promovare online, promovare instituțională prin eveniment.
Specificul activității a fost determinat și în anul 2021 de contextul pandemiei COVID-19, care
a reconfigurat și limitat realizarea unor obiective.
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7.2.1 Relații publice și comunicare
Dintre activitățile de relații publice și informare realizate de Serviciul Marketing și
Comunicare menționăm:
• elaborarea planului anual de promovare a brandului ASE, a imaginii universității și
consolidarea identității instituționale; elaborarea strategiei de promovare a
concursului de admitere 2021;
• conceperea, realizarea și redactarea Buletinului Informativ lunar al Consiliului de
Administrație al ASE și promovarea acestuia pe site-ul instituțional;
• conceperea și diseminarea comunicatelor de presă prin biroul de presă al ASE
(17 comunicate), care au fost preluate de principalele agenții naționale de presă:
Agerpres, Mediafax, Hotnews, ziare.com, dcnews.ro, precum și de presa locală și
națională, stațiile TV naționale și locale;
• organizarea întâlnirilor Consorțiului Universitaria;
• continuarea implementării noii identități vizuale a ASE prin elaborarea unor
materiale corporate pentru Consiliul de Administrație (foi antet, plicuri, mape,
agende, calendare, bloc notes, alte produse promoționale);
• realizarea materialelor de identitate vizuală ale ASE, tip roll-up-uri, layouturi outdoor
pentru campania de promovare a admiterii, creație și producție casete luminoase
(corporate light box) amplasate în holul monumental de la intrarea în Palatul ASE,
în Aula Magna și la intrarea studenților din clădirea Ion N. Angelescu, achiziția de
noi videowalluri în clădirile ASE pe care rulează știri și informații la zi, elaborate de
Serviciul Marketing și Comunicare;
• selectarea, redactarea zilnică și diseminarea online, pe site-ul instituțional
www.ase.ro și pe pagina oficială de Facebook și Instagram a principalelor știri și
evenimente din viața universității;
• realizarea unor filme de prezentare a facultăților de către studenți, în vederea
promovării ofertei educaționale pentru admitere; filmele au fost încărcate pe canalul
oficial de YouTube al ASE și difuzate pe social-media (site instituțional, Facebook
și Instagram);
• monitorizarea în presă a aparițiilor de interes pentru ASE, care se desfășoară pe
parcursul întregului an;
• alcătuirea și gestionarea mesajelor cu caracter publicitar despre ASE;
• implicarea în gestionarea situațiilor de criză comunicațională;
• conceperea materialelor de informare pentru promovarea instituțională: flyere, afișe,
broșuri, diplome de excelență, plachete, calendare, agende;
• organizarea și promovarea evenimentelor instituționale (la nivel de facultăți, de
responsabilitate socială, culturale);
• organizarea și participarea la târgurile educaționale desfășurate clasic și online;
• sprijin comunicațional în organizarea evenimentelor realizate de ASE în parteneriat
cu mediul de afaceri;
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• realizarea arhivei cu principalele evenimente ale ASE;
• asigurarea unei comunicări eficiente cu toate categoriile de public-țintă, în vederea
generării unei reputații instituționale pozitive, la nivel intern și extern, a universității;
• organizarea de întâlniri periodice tematice ale conducerii ASE și de interviuri pentru
mass-media (reviste, ziare, portaluri online, agenții de presă, precum și în cadrul
emisiunilor televizate pe teme de învățământ superior sau economice), după cum
urmează:
 În nr. 3 al revistei FoodBiz – editor invitat a fost prof. univ. dr. Nicoale Istudor,
Rectorul ASE, cu intervenții despre finanțarea investițiilor rurale și variante
posibile de finanțare pentru agribusiness;
 Interviul Rectorului ASE în publicația economistul.ro – în data de 11 mai, a fost
publicat pe portalul economistul.ro interviul prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rectorul ASE, realizat la evenimentul FoodIntelForum, ediția a IV-a, care a avut
loc la sfârșitul lunii aprilie. În cadrul interviului, Rectorul ASE a vorbit despre
introducerea disciplinei de anteprenoriat și despre extinderea disciplinei de analiză
economico-financiară pentru toate facultățile ASE;
 Interviul Rectorului ASE la emisiunea „Investiți în România” – în data de
11 mai, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost invitatul emisiunii
„Investiți în România!” de la TVR. În cadrul interviului, Rectorul ASE a discutat
subiecte pe teme de agricultură și sustenabilitate, deficitul comercial agricol,
dezvoltarea rețelei de irigații și despre cum Academia de Studii Economice din
București livrează pe piața muncii specialiști capabili să înțeleagă și să practice
agricultura viitorului;
 Interviul Rectorului ASE în revista Pro Universitaria – în luna iunie, prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu în paginile revistei Pro
Universitaria despre proiectele pe care Consorțiul Universitaria intenționează să
le propună spre aprobare legislativă pentru a putea fi implementate în desfășurarea
eficientă a reformelor din învățământul superior și al cercetării în România;
 Interviul Rectorului ASE la Radio Gold FM – în luna septembrie,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Radio Gold FM la o
dezbatere privind inserția absolvenților pe piața muncii. În cadrul întâlnirii,
Rectorul ASE a realizat o analiză a locului pe care se situează în această privință
Academia de Studii Economice din București în contextul universităților din țară
și a șanselor absolvenților ASE de a dezvolta o carieră de succes pe piața muncii
din Romania;
 Deschiderea anului universitar la ASE – în data de 27 septembrie, a avut loc
deschiderea anului universitar 2021-2022. Manifestarea la nivelul universității a
fost transmisă live, pe Facebook-ul instituțional, direct din Aula Magna a Palatului
ASE, și a fost urmată de festivitățile de deschidere pe facultăți, transmise pe
Facebook și pe platforma Zoom. Rectorul ASE a acordat interviuri privitoare la
debutul noului an universitar, precum și la modalitatea de desfășurare a
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activităților didactice la posturile de televiziune ProTV, Antena 3, Kanal D, Digi
24, Realitatea TV;
 Interviul Rectorului ASE în cadrul emisiunii ZF Business Hi-Tech – în data de
6 octombrie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu
în cadrul unei ediții speciale a emisiunii ZF Business Hi-Tech, cu ocazia împlinirii
a 25 de ani de prezență pe piața din România a companiei Microsoft. Rectorul
ASE a vorbit despre parteneriatul de durată pe care ASE îl dezvoltă cu Microsoft
de mai bine de 7 ani prin realizarea de internshipuri, prin renovarea unui
amfiteatru ASE și dotarea unui laborator performant la nivel european și sprijinul
oferit de companie universității noastre în momentul trecerii de la cursurile
susținute clasic la sistemul de predare online;
 Interviul Rectorului ASE în studioul BZI Live – în data de 19 noiembrie,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost invitatul emisiunii „România
inteligentă”, în studioul BZI Live. În cadrul acestei emisiuni, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor a vorbit despre situația actuală a sistemului educațional din țara
noastră, inclusiv de sursele alternative de finanțare a universităților. Totodată,
Rectorul ASE a prezentat contribuția universității noastre la elaborarea Planului
Național de Redresare și Reziliență;
• promovarea ofertei educaționale a facultăților ASE în mass-media (tv, presă,
outdoor, radio, online) pentru atragerea publicului țintă.
Procesul de Admitere 2021 s-a desfășurat în condiții speciale, prin respectarea tuturor
regulilor impuse de situația declanșată de pandemie. Această activitate a presupus campanii de
promovare și publicitate online cu potențialii candidați, în vederea atragerii lor către înscrierea
la programele universitare de licență și masterat ale ASE, concretizată în conceperea și emiterea
de mesaje în legătură cu ceea ce presupune concursul de admitere în fiecare dintre etapele sale
și asigurarea unui flux informațional coerent și eficient dinspre universitate către candidați și
invers. Serviciul Marketing și Comunicare a coordonat această componentă, asigurând pe
parcursul acestui proces îndrumarea permanentă a candidaților, astfel:
- printr-o campanie de informare online – au fost concepute și emise permanent
mesaje despre etapele concursului, atât prin advertoriale online pe cele mai
importante portaluri de știri și educație, cât și pe pagina site-ului instituțional
www.ase.ro și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale universității,
precum și al platformei admitere.ase.ro;
- interviuri la televiziuni sau online cu Rectorul ASE și clipuri cu testimoniale ale
studenților celor 12 facultăți;
- prin mijloace clasice de comunicare, și anume: afișaj stradal la toate intrările din
clădirile ASE, cu mesaje de promovare a admiterii, care au vizibilitate maximă în
zona clădirilor ASE (prin derularea unei campanii outdoor la începutul lunii aprilie
a.c., pe o perioadă de patru luni, având ca obiectiv atragerea unui număr important
de candidați la facultățile ASE), telefonic și prin consiliere la call-centre, prin
adresele de e-mail: admitere@ase.ro și comunicare@ase.ro (s-a răspuns la peste
3.800 de apeluri telefonice și peste 2.500 de mesaje electronice). De asemenea, au
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fost solicitări din partea candidaților pe canalele de comunicare: Whatsapp,
Messenger, întâlniri pe Zoom, acestea fiind soluționate prompt de către
reprezentanții Serviciului Marketing și Comunicare;
- prin campanii în presa scrisă și online prin publicarea de interviuri, advertoriale și
bannere pe portalurile: www.hotnews.ro, www.ziare.com, www.adevarul.ro,
www.prouniversitaria.ro,
www.portalinvatamant.ro,
edupedu.ro,
www.dcnews.ro, www.evz.ro, www.romaniatv.net, www.economica.net,
www.cursdeguvernare.ro, money.ro www.wall-street.ro. Toate aceste modalități
de comunicare au urmărit transmiterea unei bune imagini a universității.
Procesul de admitere la programele universitare de licență a fost amplu mediatizat și de
principalele posturi naționale de televiziune și radio: TVR 1, Radio România Actualități,
Antena 1, Antena 3, Pro TV, DC News, Digi 24, portalul Observator, Realitatea TV, Ziare
Live, de agențiile și portalurile de știri (Agerpres, Mediafax, Hotnews.ro, ziare.com),
publicații cu acoperire națională (Adevărul, Bursa), precum și pe o serie de portaluri, având
ca public țintă candidații ASE și aparținătorii acestora. Serviciul Marketing și Comunicare a
conceput și elaborat toate materialele de promovare pentru admiterea la licență și masterat.
Rezultatul acestor eforturi a însemnat pentru ASE o admitere foarte bună. Admiterea
2021 la ASE s-a încheiat cu succes, fiind admiși, în total, 6341 de candidați la programele
universitare de licență (la cele două forme de învățământ – cu frecvență, la distanță și cu
frecvență redusă), 2749 la masterat și 193 la doctorat.
7.2.2 Marketing educațional
Din cauza contextului pandemic, activitățile de promovare a programelor de studii
universitare ale ASE, precum și permanenta informare a candidaților s-au desfășurat
preponderent în mediul online.
Permanenta informare a candidaților s-a realizat prin următoarele modalități:
- contact online (prin email, Facebook și numeroase întâlniri pe Zoom) sau
telefonic cu viitorii candidați și aparținătorii lor – reprezentanți ai Serviciului
Marketing și Comunicare au consiliat educațional elevii, cărora li s-au oferit detalii
despre programele de studii și modalitatea de admitere la licență 2021, perspective
și oportunități profesionale de care pot beneficia încă din timpul studenției, precum
și accesul online la materiale informative;
- demararea Caravanei „Admitere ASE 2021”, ediția a X-a - pe parcursul lunii
martie, echipa ASE s-a deplasat în peste 80 de colegii și licee din țară, din 23 de
localități. Reprezentanții Serviciului Marketing și Comunicare de la ASE s-au
întâlnit cu cadre didactice și elevi din clasele a XII-a și au distribuit materiale de
informare despre oferta educațională a celor 12 facultăți ale ASE și
Admiterea 2021 la programele universitare de licență. Caravana a continuat în luna
aprilie, în colegiile și liceele din București, fiind prezentă în 52 de colegii și licee din
capitală.
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- lansarea proiectului „Porțile Deschise la ASE” – începând cu luna martie, ASE a
lansat evenimentul „Porțile Deschise la ASE”, adresat elevilor din clasa a XII-a.
Proiectul s-a desfășurat pe platforma Zoom, în fiecare zi de joi, în intervalul
18.00-19.00, până în luna iulie. Prin intermediul întâlnirilor online, reprezentanți ai
USASE, ai Serviciului Marketing și Comunicare și studenți voluntari de la facultățile
noastre au discutat cu elevii interesați să devină studenți la ASE, furnizându-le
informații și răspunsuri la orice întrebare despre Admiterea 2021, dar și despre viața
de student la ASE. În cadrul sesiunilor de informare „Bobocii știu de ce”,
participanții au fost informați cu privire la modalitatea de admitere și beneficiile pe
care le pot avea dacă aleg să studieze la una dintre cele 12 facultăți ale ASE.
- participări la târguri educaționale
• ASE a participat la Târgul de Oferte Educaționale de la Buzău – în perioada
21-23 mai, ASE a participat la Târgul de oferte educaționale „Cariera ta începe
aici!” dedicat învățământului universitar de stat din România, ediția a II-a.
Evenimentul a fost organizat la sediul Muzeului Județean Buzău, în parteneriat
cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, sub egida Consiliului Județean Buzău.
Reprezentanții Serviciului Marketing și Comunicare au dialogat cu elevii din
colegiile/liceele din Buzău, interesați să devină studenți la ASE și au oferit
broșuri și materiale informative despre oferta educațională a facultăților noastre
și detalii legate de procesul de admitere.
- concursul interdisciplinar „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine” – în perioada
29-31 martie, Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu
Colegiul Economic „A.D. Xenopol” și Colegiul Național de Informatică „Tudor
Vianu” din București a desfășurat, pe platforma Zoom, Concursul interdisciplinar pe
teme economice „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”. Festivitățile de
deschidere, de premiere și de închidere a concursului au fost transmise pe pagina
instituțională de Facebook și canalul de YouTube al ASE. La concurs au participat
peste 400 de elevi, înscriși cu 160 de lucrări, din 35 de colegii și licee din București
și toată țara. Premiile au fost acordate de ASE și de sponsorii concursului, prin
intermediul Direcției Relații cu Mediul de Afaceri.
- întâlniri săptămânale online pe Zoom – sub genericul „Admis la ASE 2021!”, pe
tot parcursul lunii iunie, în fiecare miercuri, ASE, prin Serviciul Marketing și
Comunicare și USASE, a desfășurat întâlniri săptămânale online cu candidații la
programele universitare de licență. Candidații au avut posibilitatea să adreseze
întrebări în legătură cu tot ce îi interesează despre perspectivele profesionale oferite
de ASE, Admiterea 2021, viața de student și oportunitățile de dezvoltare personală
pentru absolvenții ASE. În perioada desfășurării concursului de admitere, au fost
organizate zilnic întâlniri pe Zoom cu candidații, în cadrul cărora studenți voluntari
și consilieri de la Serviciul Marketing și Comunicare au discutat despre etapele și
detaliile procesului de admitere.
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7.2.3 Promovarea online
Promovarea online s-a realizat prin intermediul site-ului instituțional www.ase.ro și prin
rețele de socializare, prin pagina oficială de Facebook a ASE, prin pagina grupului de Facebook
dedicat Admiterii 2021, prin pagina oficială de Instagram ASE (canalul oficial Instagram
@academiadestudiieconomice a debutat la sfârșitul lunii ianuarie), după cum urmează:
• Actualizarea permanentă a site-ului instituțional www.ase.ro cu știri și evenimente
din viața universității (admitere, parteneriate, vizite primite, conferințe și mese rotunde
etc.).
 Elaborarea și actualizarea permanentă a paginii dedicate Admiterii, care a cuprins
setul de informații utile candidaților: metodologii de admitere, întrebări frecvente,
materiale de prezentare a universității (flyere, filme 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.).
 În luna mai, ASE a lansat pe site-ul oficial www.ase.ro bannerul cu acces direct la
informații despre Admiterea 2021 la toate cele trei cicluri de studii universitare:
licență, masterat și doctorat.
 Începând cu 1 iulie 2021, pentru o prelucrare mai eficientă a datelor și fluidizarea
procesului de înscriere online la admitere, de pe platforma admitere.ase.ro,
candidații au putut accesa serviciul de preînscriere online, facilitate promovată pe
site-ul www.ase.ro și pe pagina instituțională de Facebook.
• Actualizarea permanentă a paginii instituționale de Facebook și Instagram de către
Serviciul Marketing și Comunicare, prin mediatizarea tuturor evenimentelor importante
din viața universității și a mesajelor către publicul intern și extern (admitere,
parteneriate, vizite primite, evenimente științifice și culturale). De asemenea, se face
permanent automatizarea postării simultane a unui anunț pe toate canalele de
socializare.
 Promovare pentru o perioadă de 3 luni consecutive (26 aprilie – 16 iulie) pe canalele
Google Search, Facebook și Instagram a Admiterii Licență 2021. S-au rulat anunțuri
de tip Search Ads pe pagina de rezultate a Google.ro, precum și anunțuri vizuale de
tip Newsfeed Ads pe platformele sociale Facebook și Instagram cu scopul de a
atrage cât mai mulți utilizatori interesați de subiectul Licență 2021. Anunțurile au
fost arătate cu precădere acelor utilizatori cu vârsta între 18-19 ani, proaspăt
absolvenți de liceu, care ar fi putut fi interesați să-și continue studiile în cadrul ASE
la una dintre cele 12 facultăți. În urma derulării acestor campanii s-au obținut:
- 76.260 afișări în Google Ads (Search) și 28.362 click-uri;
- 584.455 afișări în Social Media (Facebook & Instagram) și 3.830 click-uri.
În urma accesărilor Facebook, s-a constatat că lunile iulie 2021 și septembrie/octombrie
2021 (deschiderea anului universitar) au fost vârful perioadelor de vizualizare ‒ 10 k, respectiv
11 k. La data de 28 decembrie, pagina de Facebook a ASE avea 44.623 de urmăritori și 41.852

168

aprecieri ale paginii. În anul 2021 s-a observat o creștere față de anul precedent, astfel:
urmăritori – 4902, aprecieri – 4321.
 Pagina oficială de Instagram @academiadestudiieconomice a fost înregistrată la
data de 25 ianuarie 2021, iar la sfârșitul anului calendaristic pagina avea 1.556 de
urmăritori, dintre care 47,3% din București, 1,4% din Ploiești etc.; 91,7% din
România, 1,7% din Republica Moldova, 0,55 din Iran etc. Grupa de vârstă principală
este între 18-24 ani – 69,6%, urmată de 25-34 ani – 16,6%, 35-44 ani – 5,5%. Dintre
cei 1556 de urmăritori, 67,8% sunt femei și 32,1% bărbați.
 Canalul oficial al ASE de YouTube pentru anul 2021 a avut 15,3 k vizionări cu o
durată de vizionare (ore) de 348,5 ți un număr de 57 de abonați. Din cele 15,3 k de
vizionări, 90,3% au fost din România, 0,3% din Republica Moldova etc. Un procent
de 89,7% au vârsta cuprinsă între: 18-24 ani, 6,3% grupa de vârstă 25-34 ani,
2,1% grupa de vârstă 35-44 ani, 2% grupa de vârstă 45-54 ani. Structura vizionărilor
în funcție de genul spectatorului pentru anul 2021 este următoarea: 53,7% femei și
46,3% bărbați.
7.2.4 Promovarea instituțională prin eveniment
Promovarea instituțională prin eveniment s-a realizat prin următoarele întâlniri și acțiuni
la care ASE a fost organizator sau partener în organizarea unor evenimente la care ASE a
participat la inițierea și dezvoltarea unor proiecte importante pentru comunitate, dar și pentru
domeniul învățământului economic universitar:
• Nouă apariție la Editura ASE – Dacă în anul 2020 a văzut lumina tiparului volumul
1 din complexa lucrare Monografie statistică a Academiei de Studii Economice
din București. 100 de promoții de absolvenți, seria a continuat, în anul 2021, sub
coordonarea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, cu apariția celui de-al doilea volum,
avându-i ca autori pe conf. univ. dr. Emilia Gogu, prof. univ. dr. Dumitru Miron,
prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu și conf. univ. dr. Ion Vorovenci, astfel încât
această „radiografie cantitativă” cuprinde până la această dată 1170 de pagini,
organizate pe 12 capitole tematice.
• Editura ASE la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – În perioada
1-31 martie, Editura ASE a participat cu un stand virtual la Târgul de Carte
Gaudeamus Radio România, ediție desfășurată exclusiv online. Evenimentele
organizate sub egida ASE au putut fi urmărite pe www.gaudeamus.ro și pe pagina
de Facebook Radio România Gaudeamus.
• Ziua ASE – Cu ocazia împlinirii a 108 ani de la înfiinţarea Academiei de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale (AISCI), s-au desfășurat o serie de manifestări:
 Adunarea Festivă (online) – în cadrul căreia prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rectorul ASE, a mulțumit comunității academice pentru performanțele obținute,
tenacitatea, abnegația și responsabilitatea în exercitarea misiunii și rolului de
educatori și formatori de destine. Rectorul ASE a făcut o scurtă trecere în revistă
a rezultatelor importante, obținute de comunitatea noastră universitară în ultimul an.
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 Lansarea Raportului privind investițiile străine directe în România – În data
de 6 aprilie, Academia de Studii Economice din București a organizat, alături de
Consiliul Investitorilor Străini (FIC), evenimentul dedicat celei de-a doua ediții
a studiului comun intitulat „Raportul privind Investițiile Străine Directe în
România”. Studiul realizat în parteneriat de ASE și FIC cuprinde aspecte legate
de investițiile străine la nivel global, regional și local și un studiu de caz privind
efectele de multiplicare a investițiilor străine în energie, telecomunicații și auto.
 Întâlnirea reprezentanților USASE cu viitori candidați – Pe 8 aprilie,
studenți-reprezentanți ai USASE s-au întâlnit online cu elevi candidați la
programele universitare de licență și masterat ale facultăților ASE, cărora le-au
prezentat oferta ASE și au răspuns la întrebările acestora.
 Sesiunea științifică studențească anuală – În perioada 8-9 aprilie, a avut loc
online sesiunea științifică studențească, la care au participat cu lucrări peste 420
de studenți ai ASE de la programele universitare de licență și peste 130 de la
programele de masterat în cadrul celor 20 de secțiuni la licență, respectiv 9 la
masterat.
Restaurarea picturii murale din Aula Magna a Palatului ASE – În data de 7 iulie,
ASE, reprezentată de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a încheiat
Parteneriatul strategic cu puternicul dezvoltator imobiliar One United Properties,
reprezentat de cofondatorul său, domnul Andrei Diaconescu, Managing partner. One
United Properties va sponsoriza integral restaurarea celebrei picturi murale „Istoria
negoțului românesc", pictată de Cecilia Cuțescu-Storck, acum 88 de ani, pe peretele
de 100 mp din Aula Magna a ASE. Prin importanța și valoarea acestei sponsorizări
One United Properties devine primul partener platinum al ASE.
ASE a lansat Caravana Sănătății – În data de 23 septembrie, ASE a lansat
proiectul Caravana Sănătății, realizat de Direcția Relația cu Mediul de Afaceri din
cadrul ASE și sprijinit de Fundația ASE, având șase centre anticovid, 19 centre de
testare și vaccinare gratuită a studenților cazați în căminele ASE. Toți studenții care
au avut un loc în căminele ASE au putut beneficia de serviciile de testare și vaccinare
oferite de unitățile medicale susținute de SIF Banat Crișana și Banca Comercială
Română.
Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021 – În data de 24 septembrie, a avut loc
„Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021”, un eveniment ajuns la a 16-a ediție,
organizat în 29 de țări și în peste 400 de orașe, care au fost gazda acestor activități
științifice. Organizatorii au pregătit pentru publicul din întreaga țară și o ediție
online, care s-a desfășurat pe 25 septembrie, pe pagina de Facebook a evenimentului.
ASE a fost reprezentată de Facultatea de Management, Facultatea de Economie
Agroalimentară și Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată.
Vizita delegației ASE la Chișinău – În zilele de 24 și 25 septembrie 2021, o
delegație a ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și prof. univ. dr.
Dumitru Miron, Președintele Senatului universitar, din care au făcut parte membri ai
Consiliului de Administrație, a participat la evenimentele dedicate celei de-a 30-a
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aniversări de la înființarea Academiei de Studii Economice din Moldova și la
Conferința Științifică Internațională „30 de ani de reformă economică în Republica
Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”. În cadrul
întâlnirilor cu conducerea ASEM s-au discutat noi oportunități de extindere și
inițiere a proiectelor bilaterale, în baza parteneriatelor pe care ASE le desfășoară cu
ASEM.
Semnarea protocolului de colaborare între ASE și DSU – În data de 27
septembrie 2021, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a semnat Protocolul
de colaborare cu partenerul strategic al universității – Departamentul pentru Situații
de Urgență, reprezentat de dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor
Interne, care constituie o continuare a cooperării dintre cele două instituții, începută
în anul 2016, în cadrul Proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat pentru viață”.
Expoziția de costume populare din România și Republica Moldova – În data de
27 septembrie 2021, a avut loc deschiderea expoziției de costume populare din
România și Republica Moldova, intitulată „Consonanțe de suflet”. Organizată la
inițiativa prof. univ. dr. Virginia Mărăcine și dedicată împlinirii a 30 de ani de
independență a Republicii Moldova, expoziția a prezentat costume populare din
colecții particulare din România și piese realizate de membrele Grupului „MăiestrIa”
din Chișinău, precum și alte costume ale iubitorilor de artă populară din diferite zone
ale României. Expoziția a avut loc în perioada 27 septembrie - 8 octombrie 2021, în
zona Rectorat și etajul 1 al Holului Monumental.
Campanii de vaccinare în ASE – Având în vedere evoluția îngrijorătoare a situației
epidemiologice de pe parcursul anului 2021 și dorind să contribuie, prin mijloacele
de care dispune, la diminuarea factorilor care pot genera răspândirea exponențială a
ratei de infectare, inclusiv în rândul comunității noastre universitare, ASE a
organizat în perioada octombrie-noiembrie, la parterul clădirii Moxa, în spații
amenajate corespunzător, o campanie de vaccinare pentru angajați și studenți.
Întâlnirile Consorțiului Universitaria, organizate de ASE. Prima a avut loc în 14
mai 2021, în format integral online, în formula consacrată, de 5 universități.
În perioada 22-24 octombrie, ASE a organizat, în calitate de președinte în exercițiu,
prima întâlnire a Consorțiului Universitaria în noua formulă extinsă, care include
șapte universități: ASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest
din Timișoara, și doi noi membri asociați, Universitatea din Craiova și Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu. Lucrările întâlnirii s-au desfășurat în format hibrid, cu
prezența fizică a rectorilor, președinților de senat, altor reprezentanți ai conducerii
universităților la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca” al ASE.
De asemenea, în cadrul ședinței de deschidere a evenimentului a fost semnat
Parteneriatul dintre consorțiul Universitaria și Asociația Colegiilor Centenare.
Participarea ASE la Târgul Gaudeamus Radio România – ASE, prin Editura
ASE, a fost prezentă cu un stand virtual la Târgul de Carte Gaudeamus Radio
România, ediția cu nr. 28, desfășurat anul acesta exclusiv online, în perioada 17-21
noiembrie 2021. Editura ASE, un expozant statornic și activ la această sărbătoare a
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lecturii, a organizat și de această dată mai multe lansări de carte la care au participat
cadre didactice din universitatea noastră și din alte universități, cercetători și
reprezentanți ai mediului de afaceri.
• Ziua Economistului” și „Ziua Profesorului de Economie” – Pe 23 noiembrie
2021, ASE a sărbătorit „Ziua Economistului” și „Ziua Profesorului de Economie”,
ocazie cu care s-au desfășurat manifestări festive, în cadrul cărora un loc central l-a
avut Forumul Național al Economiștilor din România, cu tema „Evoluția economiei
românești în perioada de pandemie și măsuri de revigorare post-pandemie. Între
implicare și laissez-faire”. În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE și președintele AFER, a subliniat eforturile celor trei
organizații (AFER, AGER și SRS) de a contribui la modernizarea școlii economice
superioare din România și la soluționarea problemelor cu care se confruntă
economia. În desfășurarea sesiunii plenare, a avut loc și festivitatea de acordare a
următoarelor distincții AFER: Distincția „Cel mai bun articol publicat într-o revistă
din domeniul economic în anul 2020”; Distincția „Cea mai bună carte din domeniul
economic publicată în anul 2020”, Distincția „Excelență pentru întreaga activitate”
(se acordă în semn de recunoaștere a meritelor deosebite pe care un cadru didactic
universitar, cercetător științific sau o entitate organizațională membră AFER le-a
avut în decursul activității sale, contribuind la atingerea obiectivelor AFER). După
încheierea sesiunii plenare, s-au desfășurat alte trei evenimente speciale, organizate
tot în cadrul Forumului Național al Economiștilor din România – „70 de ani de
învățământ și cercetare în comerț și turism – aniversarea Facultății de Business și
Turism din cadrul ASE”, „Educarea profesionistului contabil de mâine”, „Soluții
post-criză din perspectiva pieței energetice”.
• Gala Excelenței în ASE – În data de 9 decembrie 2021, a avut loc cea de-a V-a
ediție a Galei Excelenței ASE, în organizarea căreia au fost implicate activ Direcția
Relații cu Mediul de Afaceri și Fundația ASE. În cadrul acestui eveniment au fost
oferite 10 premii de excelență membrilor comunității academice. Având în vedere
contextul pandemic, Gala a putut fi urmărită live, pe pagina oficială de Facebook a ASE.
• „Modelul economic românesc în UE – ORIZONT 2040” – În data de
15 decembrie 2021, a avut loc, la sediul Băncii Naționale a României, lansarea
lucrării „Modelul economic românesc în UE – ORIZONT 2040”. Inițiată și elaborată
de Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), lucrarea este
coordonată de dr. ec. Constantin Boștină – președinte ASPES, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor – Rectorul ASE și regretatul academician Gheorghe Zaman.
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Capitolul VIII
DEZVOLTAREA DURABILĂ, RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
ȘI IMPLICAREA ASE ÎN COMBATEREA EFECTELOR GENERATE
DE CRIZA COVID-19 5
Contextul mondial actual este caracterizat de o dinamică fără precedent, care cere o
monitorizare, respectiv o mobilizare în vederea atingerii unui optim al indicatorilor de mediu
(Pătărlăgeanu et al., 2020). Pe parcursul câtorva decade, schimbările de nivel instituțional,
evoluția relațiilor de ordin socio-politic și dinamica problematicilor legate de mediul
înconjurător au devenit din ce în ce mai interconectate (Dreher et al., 2008).
Ambițioasa Agendă 2030, propusă de Națiunile Unite la finele anului 2015, reprezintă
un program universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile. Angajarea ASE în
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD) vine ca o consecință
a demersurilor întreprinse de către universitățile din întreaga lume în acest sens (Program
managerial de susținere a candidaturii la funcția de rector al Academiei de Studii Economice
din București, pentru perioada 2020-2024).
Accesul la educație de calitate (pentru a asigura o educație incluzivă și echitabilă și
pentru a promova oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți) a fost recunoscut
ca un Obiectiv al Dezvoltării Durabile promovat de Națiunile Unite care se corelează cu alte
obiective, cum ar fi reducerea sărăciei, foamete zero, sănătatea și creșterea calității vieții, muncă
decentă și creștere economică (Fonseca et al., 2020).
Învățământul superior a fost o componentă a sistemului național de învățământ care a
reacționat rapid și a găsit acele opțiuni care au permis continuarea procesului de învățământ în
condiții destul de bune, în diferite stadii de studiu (Dima et al., 2021).
Valorile promovate prin misiunea ASE, în perioada 2020-2024, sunt următoarele:
Continuitate, Responsabilitate, Eficacitate și Performanță. Responsabilitatea socială în cadrul
universităților este reflectată chiar de rolurile pe care îl dețin acestea în societate, respectiv de
asigurare a procesului educațional în vederea formării specialiștilor pentru piața muncii, dar și
de asigurare a unei dezvoltări sustenabile a societății. Viziunea de lungă durată a universităților
ca „Alma Mater” a studenților și absolvenților reprezintă o altă dovadă a rolului său de susținere
a persoanei, a expertului/profesionistului și a cetățeanului, rol care a persistat în fața
provocărilor globale în creștere, cum ar fi pandemia COVID-19, schimbările sociale și climatice
(Coelho M., Menezes I., 2021).
Eforturile membrilor comunității universitare ASE s-au concentrat asupra creării unui
sistem educațional rezilient prin adaptarea procesului educațional și administrativ la provocările
cauzate de pandemia COVID-19, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile. În cele ce
urmează amintim câteva dintre acțiunile desfășurate de comunitatea universitară ASE:

5

Capitol realizat pe baza Buletinelor informative ale ASE, perioada ianuarie – decembrie 2021.
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Academia SpEranței
„Academia SpEranței” este un proiect de voluntariat socio-umanitar coordonat de către
prof. dr. Virginia Mărăcine sub egida ASE. Echipa proiectului este formată atât din cadre
didactice și personal nedidactic, cât și din reprezentanți ai organizațiilor studențești precum
SiSC, ASEAM, ASCIG, USASE. Acțiunile derulate în cadrul Proiectului „Academia
SpEranței” au ca scop:
1. ajutorarea membrilor comunității universitare care se confruntă cu situații medicale
și materiale dificile;
2. sprijinirea persoanelor instituţionalizate în cămine de copii şi bătrâni prin
campaniile anuale de Crăciun și Paști;
3. ajutorarea comunităților afectate de inundații, cutremure, incendii cu victime
multiple, crize medicale, crize umanitare precum cea din Ucraina;
4. pregătirea întregii comunității universitare pentru un comportament corect în situații
de urgență (cutremure, incendii, explozii ...) și acordarea de prim ajutor. În realizarea
acestor obiective, ASE București beneficiază în prezent de colaborarea cu
Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI și structurile coordonate
de acesta, în special cu ISU București-Ilfov, și cu Fundația pentru SMURD.
Proiectul este realizat în totalitate prin activități de VOLUNTARIAT, atât ale cadrelor
didactice și personalului nedidactic, cât și ale studenților.
Fundația ASE
Fundația ASE este o persoană juridică română, fără scop patrimonial,
neguvernamentală, fiind înființată și desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, modificată și completată, înființată la o sută de ani de la
înființarea ASE. Principalul scop este de sprijinire a procesului educațional și științific în
domeniul economic. De asemenea, Fundația ASE a fost implicată, și în anul 2021, în diferite
proiecte pentru sprijinul personoanelor aflate în dificultate, prin atragerea şi utilizarea de resurse
şi bunuri economice, sub forma de subvenţii, subscripţii, donaţii, contribuţii, sponsorizări şi alte
surse de finanţare.
ASE a organizat Caravana Sănătății
În data de 23 septembrie 2021, ASE a lansat proiectul Caravana Sănătății, realizat de
către Direcția Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul ASE și sprijinit de Fundația ASE, care a
avut șase centre anticovid, 19 centre de testare și vaccinare gratuită a studenților care
beneficiază de serviciile de cazare în căminele ASE. Caravana Sănătății a desfășurat activități
medicale specifice în perioadele 23-26 septembrie și 11-15 octombrie anul 2021, în
proximitatea celor șase centre de cazare ale ASE. Studenții care au beneficiat de un loc în
căminele ASE au putut beneficia de serviciile de testare și vaccinare oferite de unitățile
medicale susținute de SIF Banat Crișana și Banca Comercială Română, în regim gratuit, pe
baza prezentării cardului de student, respectiv a cărții de identitate.
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Campanii de vaccinare în ASE
Având în vedere evoluția îngrijorătoare a situației epidemiologice și dorind să
contribuie, prin mijloacele de care dispune, la diminuarea factorilor care pot genera răspândirea
exponențială a ratei de infectare, inclusiv în rândul comunității noastre universitare, ASE a
organizat două campanii de vaccinare pentru angajați și studenți, una în perioada
18-20 octombrie 2021 și a doua în 10 noiembrie 2021, la parterul clădirii Moxa, în spații
amenajate corespunzător.
Acordarea de burse sociale și burse de ajutor social ocazional
Bursele sociale s-au acordat în funcție de veniturile pe membru de familie. Conform
prevederilor legale în vigoare, cuantumul bursei sociale a acoperit cheltuielile de cazare în
căminele studențești ale ASE și cele de masă. În semestrul II al anului universitar 2020-2021,
1081 de studenți au beneficiat de bursă socială și 155 de studenți au beneficiat de bursă de ajutor
social ocazional. În semestrul I al anului universitar 2021-2022, 921 de studenți au beneficiat
de bursă socială și 144 de studenți au beneficiat de bursă de ajutor social ocazional.
Reducerea taxei de școlarizare
Conform Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din
București, în anul universitar 2020-2021 și anul universitar 2021-2022, se acordă o reducere a
taxei de școlarizare de 400 de lei studenților de la programele de studii universitare de licență,
organizate la forma de învățământ cu frecvență (forma de finanțare cu taxă), din cadrul
Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, care au domiciliul stabil în mediul rural.
Pentru anul 2021, Consiliul de Administrație al ASE a aprobat această reducere de taxă
pentru 36 studenți ai Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului.
Acordarea facilităților de studii
Conform Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din
București, în anul universitar 2020-2021, ASE a acordat studenților universității următoarele
facilități de studii:
- La nivel de universitate s-au acordat 30 de locuri pentru susținerea financiară a
studenților de la programele de studii universitare de licență și masterat ce reprezintă cazuri
sociale (au presupus desfășurarea de activități în cadrul ASE și primirea de burse semestriale
din venituri proprii care să le permită plata taxei de școlarizare). Studenții care reprezintă cazuri
medicale grave și care au dovedit acest lucru cu certificate de la medici de specialitate au primit
burse semestriale din venituri proprii, care să le permită plata taxei de școlarizare fără a
desfășura activități în cadrul universității.
- La nivel de universitate s-au acordat 60 de locuri pentru susținerea financiară a
studenților dornici să se implice în activități în interesul ASE, 20 de burse de performanță pentru
implicarea în activități extracurriculare (pentru studenții de la programele de licență sau de la
programele de masterat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, care beneficiază de
finanțare de la buget) și 40 de burse din venituri proprii, în funcție de solicitări, după caz.
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Prelungirea perioadei de plată a taxei de școlarizare
Conform Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din
București, în anul universitar 2020-2021 și anul universitar 2021-2022, taxele de școlarizare se
achită în primele trei săptămâni de la începutul semestrului universitar, în condițiile stabilite
prin procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice din București.
Biroul Consiliului de Administrație poate aproba prelungirea perioadei de plată.
Având în vedere situația dificilă și numărul mare al solicitărilor de prelungire a perioadei
de plată a taxei de școlarizare, Biroul Consiliului de Administrație a aprobat prelungirea
perioadei atât pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021 (pentru care au beneficiat
4486 de studenți la studiile universitare de licență și 1287 de studenți la studiile universitare de
masterat), cât și pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022 (pentru care au beneficiat
3180 de studenți la studiile universitare de licență și 739 de studenți la studiile universitare de
masterat).
Facilitarea accesului la procesul de învățare în mediul online
În sprijinul activității didactice susținute online s-au distribuit departamentelor didactice
peste 70 de camere de videoconferință, către cadre didactice s-au distribuit 200 laptopuri, iar
către studenți au fost predate 45 laptopuri.
Studenți ai ASE au donat sute de tablete copiilor din satele sărace ale României
„Sprijinim educația prin digitalizare” este crezul unor tineri ambiţioşi, printre care se
numără și studenți ai universității noastre, Constantin-Iulian Tănașcu și Robert Andrei
Costache, doctoranzi și Mădălina-Ioana Moncea, masterand. Ajutați de profesori din ASE –
prof. univ. dr. Cătalin Dobrea și prof. univ. dr. Nadia Ciocoiu – împreună cu alți tineri inimoși
și colegi de la Facultatea de Management, au reuşit să le asigure micilor elevi tabletele de care
aveau nevoie în cel mai dificil an pentru educaţia din România. Proiectul a luat naştere în judeţul
Giurgiu, unde s-a organizat în primăvara anului trecut prima strângere de fonduri pentru
achiziţia de tablete pentru copiii din medii defavorizate. Elevii de clasele a VIII-a şi a XII-a din
trei comune au primit tablete noi şi astfel au avut posibilitatea să îşi facă lecţiile în fiecare zi şi
să ia parte la examenele de final de an. Au urmat apoi elevii mai mici, care au primit 120 de
tablete. Iar campania a continuat, fiind vizaţi alte câteva sute de elevi din Ialomiţa care nu
puteau lua parte la cursurile online din cauza situației financiare la limita subzistenței. În viitorul
apropiat acești tineri vor dezvolta un proiect nou, prin intermediul căruia vor înființa patru
biblioteci, în două comune, pe baza donațiilor de carte. Două dintre acestea vor fi în județul
Buzău, iar alte două în județul Teleorman.
Campanie de informare cu privire la oferta educaţională a Academiei de Studii
Economice din Bucureşti
A fost derulată o amplă campanie de informare cu privire la oferta educaţională a
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în licee din localităţi cu mai puţin de 10000 de
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locuitori şi în liceele economice de la nivelul întregii ţări, în cadrul proiectului “ProASE!
Incluziune, egalitate de şanse şi echitate pentru studenţii ASE”.
Întărirea relațiilor de parteneriat cu organizațiile care se ocupă de gestionarea
problemelor de sănătate, mediu și responsabilitate socială
ASE are încheiate o serie de parteneriate cu organizații care se ocupă de gestionarea
problemelor de sănătate, mediu și responsabilitate socială, dintre care amintim:
- Departamentul pentru Situații de Urgență, care constituie o continuare a cooperării
dintre cele două instituții, începută în anul 2016, în cadrul Proiectului „Academia
SpEranței - Voluntariat pentru viață”;
- Centrul Medical dr. Furtună Dan SRL;
- Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare durabilă - Agenda 21;
- Asociația Fondul Regional pentru Educație și Cultură;
- Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România;
- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- ING Romania – pentru susținerea financiară în vederea ajustării spațiilor de acces în
clădirile ASE pentru persoanele cu nevoi speciale;
- One United Properties – pentru susținerea financiară a restaurării picturii murale din
Aula Magna.
Digitalizarea serviciilor oferite de Direcția Relații Internaționale
Ca urmare a eforturilor depuse, la nivelul DRI sunt funcționale, începând cu luna
februarie 2021, servicii digitalizate oferite studenților și cadrelor didactice din cadrul ASE, care
vor ușura procese precum realizarea documentelor specifice deplasărilor externe ale cadrelor
didactice, înscrierea studenților străini la programele de studii ale ASE, precum și derularea
exclusiv online a procesului de selecție a studenților ASE pentru mobilități de studiu și
plasament în cadrul programului Erasmus Plus.
Biblioteca ASE – acces în sălile de lectură și acces online la servicii, colecții și
resurse electronice
Biblioteca Academiei de Studii Economice din București a asigurat continuitatea
activităților și serviciilor specifice destinate proceselor de informare, documentare, cercetare și
studiu individual în sălile de lectură din clădirea Ion N. Angelescu și online prin intermediul
tehnologiilor suport de informare și comunicare, platformei bibliotecii, serviciului de acces
mobil (acces online #deacasă pentru studenți și cadre didactice) la resursele electronice
științifice sau specializate pentru domeniul economic și disciplinele conexe conform curriculei
universitare și domeniilor de cercetare. Accesul în sălile de lectură din imobilul Ion N.
Angelescu (Sala „Victor Slăvescu”, Sala „Paul Bran”, Sala Periodice) se realizează cu
respectarea prevederilor „Ghidului de utilizare a Bibliotecii ASE în condiții de siguranță
epidemiologică”. Biblioteca ASE asigură acces online din afara campusului la resurse
electronice prin intermediul serviciului acces mobil (serviciu furnizat în cazul resurselor
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abonate de Academia de Studii Economice din București în cadrul proiectului Anelis Plus 2020
sau a celor abonate instituțional). Biblioteca ASE continuă dezvoltarea componentei digitale a
bibliografiei de specialitate prevăzută în Fișele de disciplină. Materialul digital, conținut
integral sau selecții, format read-only (fără copiere, save, download), este disponibil pentru
consultare online pe platforma bibliotecii http://opac.biblioteca.ase.ro/opac. Biblitoteca vizează
și actualizarea permanentă a Bibliotecii online a cursurilor din Editura ASE (format read-only,
text integral cu acordul autorilor), conținut electronic disponibil pe aceeași platformă.
Pentru a susține procesele de informare, documentare și cercetare, Biblioteca ASE a
diversificat serviciile de baze de date specializate, asigurând din luna martie 2021, acces online
la platformele Euromonitor Passport (acces online din intranet și din internet), IFRS box
(acces online din intranet, local pe terminale din bibliotecă), JStor Business Collection I & II
(acces online din intranet și din internet).
Asigurarea de servicii de asistență și consiliere psihologică pentru membrii
comunității universitare ASE, oferite de psihologii Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră (CCOC)
Serviciile de consiliere, în special cele de consiliere psihologică, au fost, în toată
perioada scursă de la debutul pandemiei și până în prezent, mai intens solicitate decât în
perioada anterioară, atât din partea studenților, cât și a cadrelor didactice și a personalului
administrativ.
Specialiștii CCOC s-au adaptat rapid la solicitări, oferind servicii de consiliere
psihologică, testare psihologică, consiliere educațională și de carieră în sistem online, tuturor
celor care s-au adresat centrului. De asemenea, au realizat o amplă campanie de promovare
online a acestor servicii, apelând la studenții din organizațiile studențești, la șefii de serii și de
grupe, la cadrele didactice din facultăți, astfel încât fiecare student să afle că poate beneficia de
aceste servicii gratuit. Și consilierea candidaților la programele academice ale ASE s-a făcut
anul acesta exclusiv telefonic și online.
Cursuri de pregătire suplimentară la disciplinele Microeconomie și Matematică
Începând cu luna noiembrie 2021, pe o perioadă de trei luni, ASE a venit în sprijinul
studenților din anul I la programele universitare de licență, oferind acestora posibilitatea de
pregătire suplimentară online, în regim gratuit, la disciplinele Microeconomie și Matematică.
ASE – gazda evenimentelor festive ale absolvenților
În semn de apreciere față de promoțiile de absolvenți „care și-au adus contribuția la
creșterea, dezvoltarea și afirmarea prestigiului acestei instituții academice seculare” (Istudor
coord., 2020), ASE a continuat să găzduiască reuniunile festive ale promoțiilor, dintre care
amintim:
- în luna septembrie 2021, promoția 1981 a Facultății de Planificare și Cibernetică
Economică;
- în luna septembrie 2021, promoția 1981 a Facultății de Comerț;
- în luna septembrie 2021, promoția 1976 a Facultății de Management;
- în luna octombrie 2021, promoția 1971 a Facultății de Comerț Exterior.
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Intensificarea activităților științifice și de cercetare din ASE, având teme care
vizează dezvoltarea durabilă, responsabilitatea socială și combaterea efectelor generate
de pandemia COVID-19
Membrii comunității universitare ASE au abordat numeroase teme care vizează
dezvoltarea durabilă, responsabilitatea socială și combaterea efectelor generate de pandemia
COVID-19, în cadrul articolelor publicate în reviste de specialitate sau prezentate în cadrul unor
conferințe științifice, cărților publicate la edituri naționale și internaționale, precum și în cadrul
proiectelor de cercetare (conform anexelor la prezentul raport).
Implicarea studenților în activități de dezvoltare durabilă și responsabilitate
socială, prin organizarea de workshopuri sau alte activități studențești specifice
În perioada 19-22 iulie 2021, la Centrul de perfecționare „Ion Gh. Roșca” din Predeal,
a fost organizat cursul „Managementul proiectelor/activităților destinate studentilor din
categorii defavorizate”, în cadrul proiectului „ProASE – incluziune şi egalitate de şanse pentru
studenţii ASE”, CNFIS-FDI-2021-0378
În perioada 20-23 septembrie 2021, la Centrul de perfecționare „Ion Gh. Roșca” din
Predeal, în cadrul proiectului „ProASE – incluziune şi egalitate de șanse pentru studenții ASE”,
a fost organizat cursul de dezvoltare personală.
De asemenea, au fost organizate o serie de workshopuri și vizite de studiu online pentru
studenții Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului cu specialiști de la Green Group,
Agricloud (agricultura inteligentă), IKEA, Green Energy Romanian Innovative Biomass
Cluster, Ecotic, Biodeck etc.
Poziționarea publică a ASE prin formularea de puncte de vedere în legătură cu o
serie de probleme de importanță majoră pentru economia mondială, cum ar fi: încălzirea
globală; economia circulară; digitalizarea; pregătirea tinerilor în contextul viitorului
dominat de inteligența artificială etc.
Numeroși membri ai comunității universitare din ASE au contribuit la poziționarea
publică a ASE printr-o serie de intervenții cu privire la probleme de importanță majoră pentru
economia mondială.
Restaurarea picturii murale din Aula Magna
În data de 11 februarie 2021, au fost demarate lucrările de restaurare a celebrei lucrări
murale „Istoria Negoțului Românesc”, realizată de Cecilia Cuțescu-Storck, care înfrumusețează
Aula Magna a ASE. Proiectul prevede restaurarea completă a acestei lucrări emblematice
pentru universitatea noastră și este coordonat de reputatul specialist prof. univ. dr. Maria
Dumbrăvician, de la Universitatea Națională de Arte București, Departamentul de Conservare
și Restaurare, în baza parteneriatului cu universitatea noastră. Pictată în perioada 1932-1933,
de către artista Cecilia Cuțescu-Stork, prima femeie din Europa care a ocupat o catedră
universitară de artă este cea mai mare lucrare de acest tip din țară, având o suprafață de peste
100 mp și peste o sută de personaje în mărime naturală, dispuse în șase registre care se succed,
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ilustrând comerțul românesc de-a lungul timpului. Este inclusă în patrimoniul UNESCO.
Universitatea noastră este mândră să aibă o lucrare atât de frumoasă și valoroasă în patrimoniul
său și o tratează cu toată grija cuvenită. Pictura murală a fost restaurată de mai multe ori: după
cutremurul din 10 noiembrie 1940; în 1968, în prezenţa Ceciliei Cuţescu-Storck, și în 1979,
după cutremurul din 1977. În prezent, fiind afectată de trecerea a încă 40 de ani și a unor mișcări
seismice, aceasta necesită, în urma expertizei minuțioase a celor mai buni specialiști în domeniu
din țară, o nouă intervenție de restaurare.
În data de 7 iulie 2021, ASE a încheiat Parteneriatul strategic cu puternicul dezvoltator
imobiliar One United Properties, care va asigura sponsorizarea integrală pentru restaurarea
celebrei picturi murale. Prin importanța și valoarea acestei sponsorizări, One United Properties
devine primul partener platinum al ASE. Restaurarea frescei din Aula Magna a ASE a început
în luna septembrie a anului 2021. Timp de 6 luni, cinci specialiști în domeniu au lucrat la
refacerea frescei, coordonați de prof. univ. dr. Maria Dumbrăvician de la Universitatea
Națională de Arte București, Departamentul Conservare și Restaurare.
Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021
În data de 24 septembrie 2021, a avut loc „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021”, un
eveniment ajuns la a 16-a ediție, organizat în 29 de țări și în peste 400 de orașe, care au fost
gazda acestor activități științifice. Organizatorii au pregătit pentru publicul din întreaga țară și
o ediție online, care s-a desfășurat pe 25 septembrie, pe pagina de Facebook a evenimentului.
ASE a fost reprezentată de Facultatea de Management (cu workshopul „Abordări inovative ale
procesului de predare – folosirea jocurilor manageriale în activitatea didactică”), Facultatea de
Economie Agroalimentară și a Mediului (cu worskshopul „Ambalarea ecologică. Metoda
Furoshiki” și „Gustul amar al zahărului”) și Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (cu
workshopul „Standarde de cercetare și publicare științifică pentru masteranzii din domeniul
economie”). „Noaptea Cercetătorilor Europeni” se înscrie în seria acțiunilor Marie
Skłodowska-Curie, fiind un eveniment ce a atras până acum peste 2 milioane de vizitatori,
reușind să inspire următoarele generații de cercetători. Evenimentul oferă oamenilor de știință
șansa de a intra în directă legătură cu publicul, iar vizitatorilor ocazia de a descoperi universul
științei și oamenii din spatele experimentelor.
Expoziția de costume populare din România și Republica Moldova
În data de 27 septembrie 2021, a avut loc deschiderea expoziției de costume populare
din România și Republica Moldova, intitulată „Consonanțe de suflet”. Organizată la inițiativa
prof. univ. dr. Virginia Mărăcine și dedicată împlinirii a 30 de ani de independență a Republicii
Moldova, expoziția a reunit costume populare din colecții particulare din România și piese
realizate de membrele Grupului „MăiestrIa” din Chișinău, prezente la vernisaj, precum și alte
costume ale iubitorilor de artă populară din diferite zone ale României. Expoziția a putut fi
vizitată în perioada 27 septembrie - 8 octombrie, în zona Rectorat și etajul 1 al holului
monumental din Palatul ASE.
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Contribuția ASE la îndeplinirea obiectivelor Strategiei pentru Dezvoltare
Durabilă – Orizont 2030
Pentru a răspunde cerințelor dezvoltării durabile, ASE a desfășurat o serie de activități
menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Durabilă – Orizont 2030,
respectiv:
- Pentru ODD 4 „Educație de calitate” – În anul 2021, au fost derulate 10 proiecte
finanțate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE, Schema de Granturi
Competitive pentru Sprijin acordat Studenților, care au avut ca obiectiv principal (conform
Ghid):
Varianta 1: sprijin acordat studenților, prin dezvoltarea și aplicarea unor programe de
îmbunătățire a performanțelor academice ale studenților, de tutoriat, consiliere profesională și
orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, servicii de coaching, de dezvoltare a
competențelor socio-emoționale, workshopuri în domenii specifice, precum și campanii de
sensibilizare adresate studenților cu risc de abandon ridicat sau alte activități similare.
Varianta 2: Sprijinirea studenților înmatriculați în instituțiile de învățământ superior
publice și a elevilor din licee de stat, potențiali viitori studenți, care sunt expuși riscului de
abandon în primul an de studii în ciclul de licență, aparținând cu precădere grupurilor
dezavantajate.
- Pentru ODD 7 „Energie accesibilă și curată” – în vederea creșterii eficienței
energetice, în anul 2021 a fost înlocuit sistemul de iluminat convențional cu cel pe bază de LED
în clădirile Ion Angelescu, Cihoschi și Sala de Sport.
- Pentru ODD 9 „Industrie, inovație și infrastructură” – În anul 2021, ASE a
majorat cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, prin finanțarea a 17 proiecte
instituționale, dintre care 12 proiecte au avut teme propuse de mediul socio-economic. Valoarea
totală a proiectelor instituționale a fost de 2,34 milioane lei și personalul implicat în aceste
proiecte a fost de 204 cercetători.
- Pentru ODD 11 „Orașe și comunități durabile” – ASE apelat la firme specializate
de colectare a deșeurilor din harție, carton, plastic, fier vechi, precum și a celor provenite din
casarea electronicelor și a deșeurilor provenite din înlocuirea sistemului de iluminat.
Întreaga comunitate academică a ASE a contribuit și s-a implicat activ în asigurarea
calității procesului educațional, concomitent cu protejarea sănătății și formularea unor soluții și
răspunsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor generate de criza COVID-19 și asigurarea
unei dezvoltări durabile.
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Anchete

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

Academia de Studii Economice din București – universitate de cercetare avansată și de
educație – organizează pregătirea superioară și cercetarea științifică în domeniile științelor
economice și administrative. Pregătirea universitară este realizată pe trei cicluri: licență,
masterat și doctorat. În cazul primelor două cicluri de studii, funcționează, din punct de vedere
organizatoric, douăsprezece facultăți la care, la forma de învățământ de licență cu frecvență în
campusul universitar, studenții sunt împărțiți pe ani, serii și grupe de studiu.
La nivelul fiecărei structuri a existat câte un student reprezentant ales prin vot, în
conformitate cu reglementările interne.
Reprezentanții tuturor seriilor din toți anii de studiu din fiecare facultate formează
Consiliul Studenților Facultății. Ulterior au fost organizate alegeri pentru desemnarea
reprezentanților studenților în Consiliile Facultăților, Consiliul pentru Studiile Universitare de
Doctorat și Senatul Universitar, în conformitate cu numărul locurilor alocate studenților.
Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății constituie Biroul Permanent al Consiliului
Studenților. Reprezentanții studenților în Senatul Universitar și reprezentantul studenților în
Consiliul de Administrație constituie Senatul Studenților.
Ca parte componentă a Senatului Universitar și organ decizional al Uniunii Studenților
Academiei de Studii Economice din București (USASE), Senatul Studenților reprezintă
interesele studenților care studiază în cadrul universității, sesizează problemele cu care aceștia
se confruntă, colaborează și realizează demersuri pentru îmbunătățirea situației comunității
studențești. Pentru obținerea unor rezultate optime în acest sens, membrii Senatului Studenților
s-au reunit săptămânal pentru a stabili coordonatele de lucru. Conducerea a fost asigurată de
Biroul Permanent, care este alcătuit din șapte membri: președintele, patru vicepreședinți, un
secretar general și un secretar. În sensul creșterii eficienței activității, Senatul Studenților și-a
diversificat structura, fiind înființate diverse compartimente de specialitate:
A. Departamentul Social (coordonat de unul dintre vicepreședinți):
a. Direcția Burse, decontare STB și alte drepturi financiare;
b. Direcția Managementul Căminelor și al Cantinei.
B. Departamentul Proiecte (coordonat de unul dintre vicepreședinți):
a. Clubul de antreprenoriat, cultură și implicare socială;
b. Conferințe și organizări de evenimente;
c. Clubul sportiv și de sănătate.
C. Departamentul Educațional (coordonat de unul dintre vicepreședinți):
a. Monitorizarea Asigurării Calității Managementului Universitar.
D. Departamentul Relații Externe (coordonat de unul dintre vicepreședinți):
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a. Interculturalitate și mobilități internaționale.
E. Secretariat
a. Resurse umane;
b. Marketing și IT.
Fiecare dintre aceste departamente, direcții și servicii au fost coordonate de câte un
membru al Senatului Studenților și a avut în componența sa membri din Consiliile Studenților
de la nivelul facultăților și alți voluntari, studenți ai Academiei de Studii Economice din
București.
Comunicarea cu studenții
Senatul Studenților s-a implicat în conceperea unui sistem complex de relaționare cu
studenții care să vină în întâmpinarea nevoilor de comunicare ale acestora. În cadrul acestui
sistem, se evidențiază două căi majore de transmitere a informațiilor către reprezentanți:
comunicarea directă și utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Din punct de vedere al comunicării directe s-au realizat:
• întâlniri individuale cu colegii;
• organizarea de ședințe săptămânale ale Senatului Studenților;
• organizarea de Conferințe semestriale ale studenților, cu participarea
reprezentanților conducerii universității și a unor șefi de compartimente din cadrul
acesteia ce au intrat în dialog cu reprezentanții studenților;
• organizarea de întâlniri tematice cu studenții: întâlniri cu reprezentanții asociațiilor
studențești, șefii de cămin, administratorii de rețea din căminele studențești,
întrunirea unui comitet al cantinei etc.;
• organizarea de ședințe periodice ale Consiliilor Studenților de la nivelul fiecărei
facultăți;
• în cadrul tuturor evenimentelor din universitate (ex. Admis la ASE 2021), dar și din
afara universității (ex. RIUF), Senatul Studenților a fost prezent prin intermediul
unor standuri speciale.
Sunt utilizate intens și metodele electronice de comunicare:
• site-ul Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București
(www.us.ase.ro) ce conține informații despre studenții reprezentanți din Consiliile
Facultăților și din Senatul Universitar, dar și ultimele noutăți din universitatea
noastră. Această platformă creează premisele unei mai bune integrări a studenților
în comunitatea lor, palierul dominant fiind informarea (site-ul oferă acces la ultimele
noutăți, actele normative și alte informații utile studenților din ASE);
• adresa unică de contact: office@us.ase.ro;
• profilul și pagina oficială pe rețelele de socializare Facebook și Instagram;
• grupuri de discuții pentru fiecare facultate în parte pe rețeaua de socializare
Facebook;
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•

pe site, grupurile de discuții și profilul de Facebook au fost postate mesaje
individuale despre diverse evenimente (de la conferințe și evenimente până la
reamintirea calendarelor pentru depunerea cererilor de cazare, a dosarelor pentru
obținerea diverselor burse sau plata taxelor de școlarizare).

Relația între senatul studenților și structurile de conducere ale universității
Studenții reprezentanți au fost parte activă în principalele foruri decizionale și comisii
ale facultăților din cadrul Academiei de Studii Economice din București: Consiliile Facultăților,
Comisiile de acordare a burselor, Comisiile de selecție a beneficiarilor de mobilități
internaționale în cadrul programelor comunitare etc. La nivelul universității, studenții au fost
reprezentați în principalele foruri decizionale și comisii: Senatul Universitar, Consiliul de
Administrație, Biroul Permanent al Senatului Universitar, toate cele 5 comisii ale Senatului
Universitar (Comisia pentru activitate didactică, calitate și eficacitate educațională; Comisia
pentru monitorizarea excelenței în cercetare, dezvoltare, inovare; Comisia pentru guvernanță,
logistică universitară și aspecte de natură bugetară; Comisia pentru internaționalizare și dialog
intercultural; Comisia pentru activități studențești), una dintre aceste comisii, cea responsabilă
cu activitățile studenților fiind prezidată de un student. Au fost desemnați studenți reprezentanți
în Comisia de etică și deontologie profesională. Pentru rezolvarea problemelor, membri ai
Senatului Studenților sunt delegați reprezentanți în dialogul cu diverse compartimente ale
administrației.
În ceea ce privește aspectele sociale ale vieții de student, în cadrul instituției, o atenție
deosebită este acordată proceselor de cazare a studenților în cămin, acordarea de burse și de
locuri în taberele studențești. Toate aceste procese sunt gestionate de studenții reprezentanți,
membri ai diverselor comisii prevăzute de regulamentele interne. Structurile organizatorice
implicate în procesul de cazare sunt Comisia de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării,
Direcția Socială, Serviciul Cazare Studenți și Comisia de Cazare. Comisia de Cazare
funcționează la nivelul Academiei de Studii Economice din București și este responsabilă cu
repartizarea locurilor de cazare pe facultăți, pe ani de studii și, în cadrul acestora, pe programe
și pe trasee de specializare, precum și cu managementul întregului proces de cazare. Aceasta
are în componență un președinte și 26-31 studenți, desemnați de Senatul Studenților, provenind
de la toate facultățile și IOSUD, în funcție de numărul de locuri repartizate. Comisia de Cazare
efectuează repartizarea locurilor în cămine în conformitate cu prevederile din Metodologia de
Cazare aprobată de Senatul Academiei de Studii Economice. După încetarea activității
Comisiei de Cazare, atribuțiile acesteia sunt preluate de Serviciul Cazare Studenți.
Serviciul Cazare Studenți, condus de un șef serviciu și având în componență alți șase
studenți, asigură logistica întregului proces de cazare (inclusiv primirea dosarelor medicale și
sociale), dar întocmește și lista studenților care au comis abateri cu privire la prevederile
regulamentului de cămin.
Direcția Socială întocmește lista studenților care au înregistrat întârzieri repetate la plata
regiei de cămin și o înaintează Serviciului Cazare Studenți. De asemenea, aceasta asigură
condițiile de locuit în cămine și efectuează cazarea efectivă a studenților, strict pe baza
hotărârilor Comisiei de Cazare.
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Comisia de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării este aprobată de Consiliul de
Administrație și este formată din studenți și directorul Direcției Sociale. Aceasta validează
rezultatele cazării după fiecare etapă a procesului de cazare. Comisia de monitorizare și avizare
a rezultatelor cazării, Direcția Socială, Serviciul Cazare Studenți și Comisia de Cazare răspund
de activitatea lor în fața Consiliului de Administrație.
Mediatizarea informațiilor privitoare la cazare se face de către Serviciul Cazare Studenți
prin afișarea, în varianta electronică, pe site-ul www.cazare.ase.ro a numărului de locuri de
cazare alocate, a criteriilor folosite pentru repartizarea locurilor de cazare și a altor prevederi
ale metodologiei de cazare.
Studenții – Parte centrală a procesului educațional
Senatul Studenților Academiei de Studii Economice din București asigură și
monitorizează implicarea reprezentanților studenților în toate etapele vieții academice,
începând de la procesul de admitere, continuând cu cel de cazare în căminele proprii,
reglementarea procesului didactic, organizarea practicii de specialitate, evaluarea cadrelor
didactice, oferirea de burse și alte forme de sprijin, selecția candidaților pentru programele de
mobilități comunitare, organizarea examenelor de finalizare a studiilor.
Pentru a veni in ajutorul candidaților ce doresc să urmeze o facultate în cadrul
Academiei de Studii Economice din București, universitatea asigură, prin intermediul Senatului
Studenților, o interfață prietenoasă cu aceștia prin implicarea studenților în activitățile ce
vizează îndrumarea, înscrierea și supravegherea candidaților în cadrul procesului de admitere.
Unul dintre domeniile principale de activitate a Senatului Studenților este implicarea în
dezvoltarea profesională a studenților, prin organizarea de conferințe și seminare specifice
pregătirii lor de specialitate.
A fost dezvoltată colaborarea cu asociațiile studențești, care găsesc în universitate un
mediu prielnic desfășurării de activități în interesul studenților, acestora punându-li-se la
dispoziție sedii, dar și alte resurse temporar disponibile, Senatul Studenților având un dialog
permanent cu aceste organizații profesionale.
Gradul de satisfacție al studenților din ASE București
În luna decembrie a anului 2021, s-a desfășurat în cadrul Academiei de Studii
Economice din București o cercetare al cărei scop a fost reprezentat de determinarea gradului
general de satisfacție cu privire la oferta educațională a universității din punctul de vedere al
studenților.
Cercetarea a fost realizată prin intermediul unui chestionar online postat pe site-ul
instituției, recrutarea respondenților realizându-se prin intermediul unei invitații de participare
transmisă tuturor studenților universității.
Chestionarul a cuprins 54 de întrebări, centrate pe următoarele subiecte:
• cuantificarea utilității percepute privind pregătirea oferită de către Academia de
Studii Economice din București, evaluarea satisfacției cu privire la disciplinele
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studiate în cadrul programelor de studii oferite de universitate, respectiv gradul de
implicare al studenților în cadrul comunității academice;
• percepția studenților asupra facilităților oferite de universitate: bibliotecă, săli de
curs și laboratoare, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Societatea
Antreprenorială Studențească, mobilitățile Erasmus, sesiunea de comunicări
științifice.
Chestionarul a fost completat de aproximativ 8,4% din totalul studenților Academiei de
Studii Economice din București.
Respondenții au fost în proporție de 86,9% studenți ai ciclului de licență, mai exact
40,5% anul I, 25,8% anul II, 20,5% anul III, respectiv 13,1% masteranzi, dintre care 7,7% anul
I și 5,4% anul II. Dintre respondenți, un procent de 71,8% urmează un program de studii cu
finanțare de la buget, în timp ce 28,2% urmează studiile la programul cu taxă.
Gradul de mulțumire al studenților cu privire la facultatea
la care au fost admiși
Evaluând gradul de mulțumire al studenților cu privire la facultatea la care au fost
admiși, se remarcă faptul că 84,7% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți, mulțumiți sau
neutru (fapt ce arată că gradul de mulțumire este în creștere în comparație cu anul universitar
2019-2020), în timp ce 15,3% din respondenți sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți.
Cât de mulțumit(ă) ești până acum de experiența în ansamblu din
facultatea pe care o urmezi în cadrul Academiei de Studii
Economice din București?
3.6%

11.7%

13.5%

Foarte mulțumit
Mulțumit
Neutru

27.8%
43.4%

Nemulțumit
Foarte nemulțumit

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE

Opțiunea pentru urmarea cursurilor în cadrul altei facultăți
Evaluând opțiunea studenților cu privire la urmarea unei alte facultăți a rezultat faptul
că un procent de 2,6% urmează și cursurile unei alte facultăți, în timp ce 97,4% dintre ei s-au
axat pe frecventarea cursurilor unei singure facultăți. Un procent de 29% dintre cei care
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urmează o a doua facultate, frecventează mai des cursurile celei din urmă, în timp ce 71% dintre
ei frecventează în proporție mai mare cursurile Academiei de Studii Economice din București.
Ești student(ă) în prezent și la o altă facultate?

2.6%
Da
Nu
97.4%

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE

Frecvența la cursuri a studenților în anul universitar 2020-2021
În ceea ce privește frecvența participării studenților chestionați la activitățile de curs și
seminare se observă că 49,2% dintre aceștia au participat la 75-99% dintre cursuri și seminare,
32,6% afirmă că au participat la toate activitățile didactice și doar 0,3% dintre respondenți spun
că nu au participat niciodată la cursuri sau seminare.
Frecvența ta la cursurile anului universitar 2020-2021 a fost:
3.4%

1.5%

0.3%

Am participat la toate cursurile și
seminarele.
Am participat la 75% – 99% din
cursuri și seminare.

13.1%
32.6%

Am participat la 51% – 75% din
cursuri și seminare.
Am participat la 26% – 50% din
cursuri și seminare.
Am participat la mai puțin de
25% cursuri și seminare.

49.2%

Nu am participat deloc la cursuri
și seminare.
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Activitatea didactică și pedagogică
Evaluând opinia studenților respondenți cu privire la cadrele didactice din Academia de
Studii Economice din București, 40,6% dintre aceștia consideră că personalul didactic este
inovativ și își asumă rolul de agent al schimbării în mare și în foarte mare măsură. Referitor la
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oferirea de explicații la conținut prin intermediul exemplelor, 57,4% dintre cadrele didactice
tratează acest aspect în mare și foarte mare măsură, în timp ce din punct de vedere al pregătirii
profesionale se apreciază că în proporție de 70,6% cadrele didactice sunt pregătite și foarte
pregătite. În ceea ce privește amabilitatea și prietenia cadrelor didactice, studenții le apreciază
ca îndeplinind acest criteriu în proporție de 55,1%, iar legat de abilitățile de comunicare sunt
evaluate favorabil în proporție de 49,2%. În 64,3% dintre situații, cadrele didactice comunică
studenților de la începutul semestrului sau anului universitar modalitatea și cerințele de
evaluare. Referitor la încărcarea materialelor pe platformă, 47,9% dintre cadrele didactice
încarcă suporturile de curs pe online.ase.ro cu cel puțin trei zile înainte de curs sau seminar.
Despre accesul la suportul de curs pentru disciplinele studiate, situația este favorabilă
pentru studenți. 44,6% dintre respondenți susțin că au avut acces la materiale didactice la toate
disciplinele, iar 50,1% dintre studenți susțin că au avut acces la materiale didactice la
majoritatea disciplinelor. Restul respondenților susțin în proporție de 5,1 % că au avut acces la
materiale la mai puțin de jumătate din disciplinele studiate și doar 0,1% că nu au avut acces la
materiale didactice.

Ai avut acces la suportul de curs pentru disciplinele studiate
până în prezent?
5.3%

0.1%
Da, la toate disciplinele
Da, la majoritatea disciplinelor

42.4%

Da, la mai puțin de jumătate din discipline
Nu, la nicio disciplină

52.2%

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE

Fiind întrebați cum ar dori să aibă acces la suporturile de curs, 98,2% dintre respondenți
consideră că materialele ar trebui să apară online pe platforma www.online.ase.ro, în timp ce
23% dintre respondenți preferă ca modalitatea de acces la aceste informații să fie făcută online,
prin intermediul cadrului didactic, 14,7% dintre respondenți preferă să primească suportul de
curs online prin intermediul studentului reprezentant de serie/grupă.

193

Cum ai dori să ai acces la suportul / suporturile de curs?
Online, prin intermediul studentului reprezentant de
serie/grupă

175

Online, prin intermediul cadrului didactic
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Online, pe platforma www.online.ase.ro
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Legat de distribuția opiniilor studenților cu privire la materialele didactice folosite
pentru studii în Academia de Studii Economice din București, 81,7% dintre participanții la
studiu sunt foarte mulțumiți, mulțumiți sau neutri, în timp ce 18,3% dintre respondenți sunt
nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de costul materialelor didactice utilizate în activitatea de
predare/învățare.
81,9% dintre respondenți consideră relevanța informațiilor cuprinse în materialele
didactice ca fiind situată la un nivel mediu, și chiar foarte bună, în timp ce 18,1% dintre
respondenți se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de relevanța informațiilor din
procesul de predare/învățare. De asemenea, 74,2% dintre respondenți consideră că
aplicabilitatea informațiilor preluate prin intermediul materialelor didactice este la un nivel
mediu, bun sau foarte bun. Referitor la gradul de noutate al informațiilor utilizate în activitatea
de predare și seminarizare, 79,9% consideră că acesta se situează la un nivel mediu, bun sau
foarte bun, în timp ce doar 20,1% dintre respondenți sunt nesatisfăcuți sau total nesatisfăcuți de
gradul de noutate al informațiilor primite în procesul de predare/învățare.
Cum apreciezi, per ansamblu, materialele didactice folosite
pe parcursul anilor de studiu?
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4
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Gradul de noutate al
informațiilor

Evaluând percepțiile studenților cu privire la activitatea didactică, putem constata că
aceștia sunt satisfăcuți de cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor și seminarelor, acestea
fiind apreciate la un nivel mediu, bun sau foarte bun în proporție de 78,4%, respectiv 89,7%. În
ceea ce privește actualitatea temelor abordate în cadrul cursurilor și seminarelor, studenții au
apreciat-o ca fiind cel puțin medie în proporție de 27,4%, în timp ce 55,2% dintre respondenți
apreciază informațiile utilizate în activitatea de predare/învățare ca fiind actuale și foarte
actuale. Referitor la resursele utilizate de către cadrul didactic (prezentări, articole din presa de
specialitate, statistici și alte date), aproximativ 87,9% dintre respondenți le consideră ca fiind
la nivel mediu, bun, respectiv foarte bun.
Afirmând necesitatea unui nivel de interactivitate mai ridicat cu nevoia sporită a
aplicabilității activităților didactice, studenții recomandă abordarea unor măsuri, precum
implicarea acestora în vizite și studii de caz la companii sau la conferințe naționale și
internaționale de specialitate, creșterea perioadei destinate practicii de specialitate, convocarea
unor specialiști în cadrul cursurilor, implicarea profesorilor în schimburi de experiență și de
cunoștințe cu mediul de afaceri și cu specialiștii în domeniu.
Facilități oferite de ASE
În ceea ce privește gradul de mulțumire al studenților cu privire la funcționalitatea
paginii personale, 86,1% dintre respondenți o consideră neutră, bună sau foarte bună. 82,6%
dintre respondenți consideră neutră, satisfăcătoare sau foarte satisfăcătoare funcționalitatea
platformei online.ase.ro. În ceea ce privește actualizarea informațiilor pe pagina personală,
80,5% dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți, satisfăcuți sau neutri. Răspunsurile înregistrate
reflectă faptul că accesul wireless la internet este catalogat ca fiind nesatisfăcător și foarte
nesatisfăcător de 30,9% dintre respondenți, acesta fiind un aspect de îmbunătățit în viitor.
Referitor la programul de lucru cu publicul al secretariatelor din cadrul Academiei de
Studii Economice din București, 49,3% dintre studenții respondenți sunt foarte nemulțumiți sau
nemulțumiți de acest aspect. De asemenea, 39,3% dintre studenți sunt foarte nemulțumiți și
nemulțumiți de amabilitatea personalului care deservește secretariatul facultății. În ceea ce
privește timpul de răspuns al personalului care deservește secretariatul, 34,8% dintre
respondenți se declară foarte nemulțumiți sau nemulțumiți.
72,4% apreciază neutru, pozitiv sau foarte pozitiv nivelul de competență al personalului
administrativ în soluționarea problemelor întâmpinate de către studenți, în timp ce 27,6% se
declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. 27,6% dintre respondenți spun că sunt
nemulțumiți, respectiv foarte nemulțumiți de timpul de răspuns al personalului administrativ în
soluționarea problemelor studențești.
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Disciplinele opționale
În privința disciplinelor opționale, respondenții apreciază în proporție de 77,5% că
acestea acoperă o arie suficient de largă a domeniilor studiate. 74,2% dintre respondenți spun
că disciplinele facultative și opționale sunt corespunzătoare nevoilor proprii și dezvoltării
profesionale. În ceea ce privește orele la care sunt programate disciplinele facultative și
opționale, 73,1% au spus că sunt foarte satisfăcuți, satisfăcuți sau neutri. Referitor la relevanța
lor în aprofundarea specializării, 73,7% apreciază relevanța acestora în raport cu specializarea
urmată. Este apreciată ca fiind esențială informarea completă cu privire la fișele de disciplină
aferente disciplinelor opționale, în acest sens, fiind utilă în viitor organizarea unor sesiuni de
informare la nivelul tuturor facultăților, existând și exemple ale unor experiențe pozitive în
acest sens la unele facultăți din Academia de Studii Economice din București.
Cum apreciezi disciplinele opționale și facultative disponibile ?
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Procesul de evaluare a cunoștințelor
Un alt punct central al studiului derulat în rândul studenților din Academia de Studii
Economice din București a vizat determinarea opiniei acestora relativ la sistemul de programare
a examenelor. Astfel, 85,6% dintre respondenți se declară neutri, mulțumiți sau foarte mulțumiți
de durata sesiunii și doar 14,4% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de acest aspect. În
ceea ce privește perioada dintre examene, 82,6% din respondenți consideră că aceasta este de
cele mai multe ori la un nivel acceptabil, bun sau foarte bun. Referitor la perioada de timp dintre
sesiune și sesiunea de reprogramare, se poate observa faptul că 76,5% dintre respondenți sunt
neutri, mulțumiți sau foarte mulțumiți în legătură cu acest aspect.
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Cum apreciezi, în ansamblu, sistemul de programare
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Taxele și tarifele din ASE
Studenții Academiei de Studii Economice din București consideră că taxele de
școlarizare reflectă calitatea serviciilor educaționale furnizate de universitate în mare măsură
sau în foarte mare măsură (21%), spre deosebire de 79% care apreciază ca acestea reflectă
calitatea în mică sau foarte mică măsură. În ceea ce privește modalitățile de plată a taxelor de
școlarizare, 41,3% dintre respondenți consideră că aceasta ar trebui plătită în 4 (patru) tranșe,
câte două pe fiecare semestru, 41,9% consideră că taxa trebuie plătită în două tranșe, în primele
trei săptămâni din semestru (așa cum se întâmplă în prezent), 16,8% dintre respondenți
consideră că această plată ar trebui să se facă în 3 tranșe în lunile octombrie, februarie și mai.
Exmatriculare
Referitor la modalitatea prin care studenții preferă să fie informați atunci când se ia
decizia de exmatriculare, aceștia preferă în proporție de 78,9% comunicarea prin telefon, 77,4%
aleg ca modalitate de informare e-mailul, 20,9% optează pentru informarea printr-o scrisoare
trimisă la domiciliu, în timp ce 35,6% preferă postarea unui mesaj pe pagina personală.
Cum consideri că ar trebui informat un student înainte de a se lua
decizia de exmatriculare a sa?
Prin scrisoare la domiciliu
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Mobilitățile internaționale Erasmus
În urma cercetării a rezultat că 56,7% dintre studenții din Academia de Studii
Economice din București care au completat chestionarul cunosc sistemul de mobilități
Erasmus/Erasmus+. De asemenea, dintre aceștia, 61,7% consideră bună sau foarte bună
activitatea biroului Erasmus+ din cadrul universității. 61,2% dintre studenți consideră bun sau
foarte bun numărul de mobilități Erasmus disponibile prin parteneriatele încheiate de facultăți.
Referitor la diversitatea țărilor partenere, 63,7% dintre respondenți o consideră bună sau foarte
bună, iar legat de concursul de obținere a burselor Erasmus studenții îl apreciază ca bun sau
foarte bun în proporție de 57,9%.
Cum apreciezi următoarele elemente ale sistemului de mobilități
Erasmus/Erasmus+ ?
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În ceea ce privește opiniile studenților care au beneficiat de programul de mobilități
internaționale Erasmus, a rezultat faptul că aceștia sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de
experiența socială din universitatea gazdă și de experiența academică din universitatea gazdă în
proporție de 55,7%, respectiv 55,2%. De asemenea, 56,6% dintre studenți sunt mulțumiți sau
foarte mulțumiți de comunicarea cu personalul administrativ din universitatea gazdă și de
modul de comunicare cu biroul de specialitate din Academia de Studii Economice din București
în proporție de 54,7%.
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Desfășurarea practicii de specialitate
Academia de Studii Economice din București încurajează contactul dintre studenți și
piața muncii, prin desfășurarea practicii de specialitate. La nivelul universității există o
metodologie cu privire la organizarea practicii de specialitate, ce are ca principii de bază
flexibilitatea (se prevede posibilitatea de echivalare a stagiilor de practică efectuate anterior sau
a perioadelor de angajare), facilitarea efectuării de stagii de practică.
Astfel, 63,1% dintre respondenții care au finalizat stagiul de practică apreciază ca fiind
foarte facil, facil sau neutru accesul la un loc de practică. Comunicarea cu coordonatorul de
practică (disponibilitatea acestuia de a le răspunde studenților la întrebări, disponibilitatea
datelor sale de contact pe site sau la avizier) este considerată ca fiind bună sau foarte bună de
74,6% dintre respondenți. Referitor la cunoștințele dobândite pe parcursul stagiului de practică
de specialitate, 73,3% dintre respondenți le apreciază ca fiind medii, bune sau foarte bune. Un
ultim aspect este cel legat de modul de evaluare a practicii la finalul stagiului: 61,6% dintre
studenți sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți.
În ceea ce privește opiniile studenților despre desfășurarea practicii de specialitate,
68,5% dintre respondenți consideră că au nevoie de ajutor din partea universității sau a facultății
în găsirea unui loc de practică. În același timp, 45,2% dintre respondenți afirmă că este dificil,
respectiv foarte dificil să găsească pe cont propriu un loc de practică. Mai mult de jumătate
dintre respondenți cunosc faptul că facultățile le pot pune la dispoziție o listă de companii în
cadrul cărora pot desfășura stagiul de practică, pe baza unor acorduri inter-instituționale.
Întrebați ce alte observații au cu privire la stagiul de practică studenții consideră că ar
trebui să existe la nivelul universității cât mai multe convenții de practică cu diverse companii.
Studenții sunt de părere că ofertele de practică puse la dispoziție de universitate sunt limitate,
iar cele găsite pe cont propriu de cele mai multe ori nu se află în domeniul pe care îl studiază.
Aceștia propun luarea în considerare a adeverințelor de la companiile care nu au nicio legătură
directă cu domeniul studiat având în vedere contextul pandemic actual. De asemenea, studenții
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susțin că își doresc ca mai multe informații referitoare la desfășurarea practicii de specialitate
să le fie puse la dispoziție, înștiințarea din timp prin organizarea unor sesiuni de informare fiind
benefică acestora, diminuarea birocrației corespunzătoare practicii de specialitate în vederea
eficientizării întregului proces, precum îmbunătățirea comunicării cu cadrele didactice
coordonatoare ale practicii de specialitate fiind doar câteva dintre aspectele menționate în cadrul
cercetării derulate.
Consideri că ai nevoie de ajutor din partea
universității/facultății în identificarea unui loc de practică?

31.5%

Da
Nu

68.5%
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Admiterea la ciclul licență
În ceea ce privește modalitatea actuală de admitere la ciclul licență, 84,6% dintre
respondenți o consideră foarte relevantă, relevantă sau neutră, în timp ce 15,4% o apreciază ca
fiind irelevantă sau foarte irelevantă. Întrebați cum ar putea fi îmbunătățit procesul de admitere
la ciclul licență, studenții propun să se acorde mai multă seriozitate procesului de admitere prin
reintroducerea examenelor la economie și matematică, respectiv informatică pentru facultățile
care aprofundează domeniul tehnologiei informației.
Cât de relevantă crezi că este actuala modalitate de admitere
la ciclul licență? (1 – Foarte irelevantă, 5 – Foarte relevantă)
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Admiterea la ciclul masterat
În ceea ce privește modalitatea actuală de admitere la ciclul masterat, 90,1% dintre cei
chestionați o apreciază ca fiind foarte relevantă, relevantă sau neutră.
Studenții respondenți propun ca examenul de admitere să fie susținut în format fizic sau
să fie elaborat într-un mod cât mai riguros în cazul susținerii acestuia în mediul online, respectiv
acesta să reprezinte o pondere mai mare din media finală de admitere.
Cât de relevantă crezi că este actuala modalitate de
admitere la ciclul de masterat ? (1 – Foarte irelevantă,
5 – Foarte relevantă)
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Orarul de desfășurare al activităților didactice
O altă componentă importantă evaluată prin intermediul acestui studiu o reprezintă
percepția studenților despre orarul activităților didactice. În acest sens, 59,4% s-au declarat mai
degrabă mulțumiți, considerând că acesta este alcătuit în conformitate cu necesitățile lor. În
proporție de 65% dintre respondenți consideră că orarul respectă o logică de distribuție
omogenă în cadrul orelor dintr-o zi sau săptămână. Față de anul universitar anterior, gradul de
mulțumire s-a diminuat semnificativ și din cauza modificării duratei activităților didactice. Un
procent important (50%) dintre respondenți consideră că actualul orar le permite să desfășoare
și alte activități, precum angajarea part-time sau frecventarea unor seminare și conferințe de
specialitate, în timp ce ceilalți 50% spun că actualul orar nu le permite să desfășoare alte
activități.
60,9% dintre studenți consideră că modificarea unei ore de desfășurare a unui anumit
curs sau seminar reprezintă un demers mediu din punctul de vedere al ușurinței în realizarea
schimbării, restul de 39,1% consideră că reprezintă un proces greu de realizat.
Serviciile oferite de bibliotecă
În urma cercetării derulate, s-a constatat că respondenții au în general o bună sau foarte
bună părere referitoare la serviciile oferite de bibliotecă. Referitor la numărul publicațiilor
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disponibile în bibliotecă pentru împrumut, 73,5% dintre respondenți s-au declarat ca fiind
neutri, mulțumiți sau foarte mulțumiți. 71,7% au spus că sunt foarte mulțumiți, mulțumiți sau
neutri cu privire la varietatea, relevanța și actualitatea cărților. În ceea ce privește amabilitatea
și comunicarea cu personalul bibliotecii, 75,2% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți,
mulțumiți sau neutri. Respondenții se arată mulțumiți și de spațiile disponibile în bibliotecă,
76,1% au răspuns că sunt neutri, mulțumiți sau foarte mulțumiți. 72% din respondenții care
și-au spus părerea despre serviciile oferite de bibliotecă sunt neutri, mulțumiți sau foarte
mulțumiți de accesul la bazele de date. Referitor la calculatoare, prizele și prelungitoarele
disponibile în sălile de lectură, 73,5% se declară neutri, mulțumiți sau foarte mulțumiți. 72,5%
dintre respondenți se declară neutri, mulțumiți sau foarte mulțumiți de funcționalitatea site-ului
bibliotecii.
Printre sugestiile de îmbunătățire formulate de către studenți se numără achiziția unui
număr mai mare de exemplare în limba engleză, cărți pentru dezvoltare personală, îmbogățirea
bibliotecii cu cărți și articole de actualitate, precum și existența mai multor cărți în format
electronic.
Educația fizică și sport
În ceea ce privește calitatea desfășurării orelor de educație fizică și sport, 86,5% dintre
studenții chestionați sunt foarte mulțumiți, mulțumiți sau neutri cu privire la acest aspect, în
timp ce 13,6% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de calitatea orelor de educație fizică și
sport.
Pe o scală de la 1 la 5, cum apreciezi calitatea desfășurării
orelor de educație fizică și sport ?
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Referitor la numărul orelor alocate acestei discipline, 66,5% dintre respondenți afirmă
că numărul lor este suficient, restul de 15,9% susțin că sunt prea multe ore, dorind ca acestea
să se desfășoare la ciclul licență în mai puțin de un an din cei trei. De asemenea, 13,3% dintre
chestionați ar prefera ore de educație fizică și sport pe parcursul a doi ani din cei 3 ani de studiu,
iar 4,3% pe parcursul a 1,5 ani din cei 3 ani de licență.
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Consideri că numărul orelor de educație fizică și sport este suficient?
4.3%
Sunt insuficiente (ideal ar fi să fie
programate în 1,5 din cei 3 ani de
licență)
Sunt insuficiente (ideal ar fi să fie
programate în minim 2 din cei 3 ani de
licență)
Sunt prea multe (ideal ar fi mai puțin
de 1 din cei 3 ani de licență)

13.3%
15.9%
66.5%

Sunt suficiente ( planificate în 1 din cei
3 ani de licență)

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
În ceea ce privește Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii
Economice din București, 63,8% dintre respondenți au declarat că nu știu că acest centru există,
în timp ce 36,2% sunt informați cu privire la existența acestuia. Doar 19,3% din cei 36,2% au
beneficiat cel puțin o dată de serviciile acestui Centru de Consiliere și Orientare în Carieră.
Ești informat cu privire la existența, în cadrul universității
noastre, a unui Centru de Consiliere și Orientare în Carieră?

Da

36.2%

Nu

63.8%

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE

Societatea Antreprenorială Studențească
În ceea ce privește Societatea Antreprenorială Studențească din Academia de Studii
Economice din București, 77,4% dintre respondenți au declarat că nu știu că există această
societate, în timp ce 22,6% sunt informați cu privire la existența acesteia. 12,7% din cei 22,6%
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au beneficiat cel puțin o dată de serviciile Societății Antreprenoriale Studențești. Printre
activitățile pe care ar trebui să le desfășoare Societatea Antreprenorială Studențească, precizate
de respondenți, se numără și: organizarea de întâlniri/sesiuni de mentorat cu antreprenori de
succes, promovarea studenților antreprenori, organizarea de concursuri de idei de afaceri,
identificarea studenților antreprenori, oferirea de spațiu pentru afacerile deținute de studenți.
Ești informat cu privire la existența, în cadrul universității
noastre, a Societății Antreprenoriale Studențești?

22.6%
Da
Nu

77.4%

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE

Relaționarea cu studenții printr-un șef de an (cadru didactic îndrumător)
În urma analizării rezultatelor chestionarului, s-a constatat faptul că 94,8% dintre
studenți consideră necesară existența în cadrul facultăților, pentru fiecare an de studiu, a unui
cadru didactic îndrumător de an.
În ce măsură consideri că ar fi util să existe un îndrumător
de an/tutore (cadru didactic) pentru studenții de la facultatea
la care ești înscris?
1000
784

800
600
400
200

224
28

34

1

2

117

0
3

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE
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4

5

Procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
Procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți presupune aplicarea unui
chestionar standardizat referitor la cadrele didactice titulare de curs/seminar, în cadrul
seriilor/grupelor, înainte de susținerea examenelor, iar cadrele didactice intră în posesia
rezultatelor după finalizarea sesiunii. În cadrul acestui proces pot fi îmbunătățite aspecte
referitoare la grila de întrebări la care studenții trebuie să răspundă, transparența rezultatelor
evaluărilor prin comunicarea acestora pe site-ul universității. Conform opiniei colegilor noștri,
reprezentanții conducerii departamentului sau facultății ar trebui să ia anumite măsuri
administrative cu privire la cadrele didactice evaluate de către studenți cu calificativul
nesatisfăcător sau satisfăcător.
Din analiza graficului se observă că 79,3% dintre studenții care au răspuns la acest
chestionar au participat la evaluare cel puțin o dată. De asemenea, un procent de 53,5% dintre
respondenți consideră că la scurt timp după momentul evaluării trebuie calculate rezultatele
evaluării și comunicate către conducerea facultății și cadrul didactic evaluat, iar restul de 46,5%
consideră că trebuie transmise după transmiterea rezultatelor la examene.
Ai participat vreodată la evaluarea unui cadru didactic
din cadrul Academiei de Studii Economice din București?
7.6%

13.1%

Da
Nu
Nu știu

79.3%

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE

Experiența în cadrul Academiei de Studii Economice din București
Întrebați care a fost cea mai bună experiență a lor din cadrul Academiei de Studii
Economice din București studenții respondenți menționează: voluntariatul în cadrul USASE și
a altor asociații studențești, relația dintre studenți și profesori, participarea la diverse proiecte,
conferințe, concursuri, competiții, sesiunile de comunicări științifice, facilitățile în găsirea unui
loc de muncă, cuantumul burselor și decontările STB, stagiile de practică, mobilitățile Erasmus
etc. De asemenea, studenții menționează în repetate rânduri prima săptămână a anului
universitar 2021-2022, desfășurată în format hibrid ca fiind una dintre cele mai frumoase
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experiențe trăite de aceștia tocmai pentru că în ultimii 2 ani activitățile didactice au avut loc
doar în format online.
La polul celălalt, printre cele mai puțin bune experiențe din Academia de Studii
Economice au fost menționate: atitudinea personalului din secretariate, restanțele la unele
discipline, lipsa de profesionalism a unor cadre didactice, informațiile neactualizate prezentate
la unele discipline, lipsa de amabilitate a unor persoane din cadrul administrativ etc.
Întrebați fiind dacă ar alege din nou Academia de Studii Economice din București,
79,4% dintre studenți au răspuns afirmativ. Observăm că 21,5% ar alege tot universitatea
noastră, dar ar prefera altă facultate.
Dacă ar fi să te înscrii din nou la o universitate, ai alege tot
Academia de Studii Economice din București?

20.6%
Da, aceeași facultate
Da, dar altă facultate
21.4%

57.9%

Nu

Sursa: Cercetare internă realizată de USASE

De asemenea, 45,6% dintre respondenți consideră probabil sau foarte probabil să
recomande Academia de Studii Economice din București prietenilor/cunoscuților.
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II. GRADUL DE SATISFACȚIE A STUDENȚILOR CU PRIVIRE
LA SERVICIILE SOCIALE (CAZARE, CANTINĂ, BURSE, TABERE
STUDENȚEȘTI)
În luna decembrie a anului 2021 s-a desfășurat, printre studenții Academiei de Studii
Economice din București, o cercetare al cărei scop a constat în determinarea gradului general
de satisfacție cu privire la serviciile de natură socială (cămine, procesul de cazare, cantină,
burse, tabere studențești, precum și alte aspecte ale vieții sociale studențești) oferite de
Academia de Studii Economice din București, chestionar la care au răspuns aproximativ 459
din totalul studenților universității cazați într-unul dintre căminele studențești, numărul total de
respondenți fiind de 688.
Cercetarea a fost realizată prin intermediul unui chestionar online ce a avut 27 de
întrebări, postat pe site-ul instituției, recrutarea respondenților realizându-se prin intermediul
unei invitații de participare transmisă tuturor studenților universității. La momentul completării
chestionarelor, studenților li s-a garantat confidențialitatea.
În ceea ce privește aspectele sociale ale vieții de student, rezultatele acestei cercetări
sunt:
- 53,9% din respondenți consideră că există un echilibru între numărul burselor și
cuantumul acestora;
- 38,5% dintre respondenți au luat masa cel puțin o dată la cantina din complexul Moxa;
- 83,57% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți, mulțumiți sau neutrii de modul în
care se depun și înregistrează chitanțele pentru decontarea abonamentelor STB;
- 78,77% dintre respondenții care au beneficiat de locuri în căminele universității sunt
foarte mulțumiți, mulțumiți sau neutru în ceea ce privește condițiile oferite (a fost utilizată o
scală cu cinci trepte, unde 1 reprezintă foarte nemulțumit și 5 reprezintă foarte mulțumit).
Rezultatele acestei anchete online sunt prezentate în cele ce urmează:
1. Cazarea studenților
a) Numărul locurilor dintr-o cameră
Analizând percepția studenților Academiei de Studii Economice din București
referitoare la situația locurilor de cazare dintr-o cameră de cămin, reiese faptul că 44,3% dintre
studenți consideră că există un echilibru între numărul locatarilor dintr-o cameră și numărul
total al locurilor din cămine, un procent de 33,3% consideră că trebuie să existe un număr mai
mic de locatari, dar și mai puține locuri per total în cămine.
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b) Respectarea normelor de prevenție a infectării cu virusul SARS COV-2
Referitor la respectarea normelor de prevenție a infectării cu virusul SARS COV-2 în
căminele ASE, 87,79 sunt foarte satisfăcuți, satisfăcuți sau indiferenți în timp ce 12,20 s-au
declarat nesatisfăcuți sau deloc satisfăcuți.
c) Confortul și condițiile de cazare
Dintre respondenți, 78,77% sunt foarte satisfăcuți, satisfăcuți sau indiferenți de
confortul și condițiile din cămine, în timp ce 12,5% dintre respondenți sunt nesatisfăcuți de
confortul și condițiile din cămin, iar restul de 8,7% sunt deloc satisfăcuți.
d) Curățenia în cămine
Al doilea indicator face referire la curățenia din cămine. În privința acestui aspect,
78,77% s-au declarat foarte satisfăcuți, satisfăcuți sau indiferenți de aceste condiții, iar 21,22%
au declarat că sunt nesatisfăcuți sau deloc satisfăcuți de aceasta.
e) Regia de cămin
În privința regiei de cămin, 73,40% dintre studenți consideră foarte satisfăcător sau
satisfăcător cuantumul acesteia, față de doar 26,59% care au declarat că nu sunt satisfăcuți sau
deloc satisfăcuți.
f) Comportamentul personalului angajat
Cu referire la acest indicator, 79,65% dintre respondenți se declară foarte satisfăcuți,
satisfăcuți sau indiferenți, 8,86% sunt nesatisfăcuți, iar 3,78% sunt deloc satisfăcuți.
g) Siguranța și paza
Legat de siguranța și paza oferite de personalul Academiei de Studii Economice din
București, 93,31% participanți la studiu apreciază foarte satisfăcător, satisfăcător sau indiferent
calitatea serviciilor, în timp ce 7,98% apreciază nesatisfăcător sau deloc satisfăcător.
h) Relația cu administratorul de cămin
78,48% dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți, satisfăcuți sau indiferenți de
interacțiunea cu administratorii, iar 21,22% sunt nesatisfăcuți sau deloc satisfăcuți de această
relație.
i) Implicarea șefului de cămin
79,36% dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de interacțiunea și
implicarea șefului de cămin, iar 20,63% sunt nesatisfăcuți sau deloc satisfăcuți de această
implicare.
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j) Implicarea șefului de rețea
76,01% dintre respondenți sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de interacțiunea și
implicarea șefului de rețea, iar 23,98% sunt nesatisfăcuți sau deloc satisfăcuți de această
implicare.
k) Remedierea de către administrația căminului a defecțiunilor semnalate
Fiind întrebați cât de mulțumiți sunt în privința remedierii defecțiunilor semnalate,
75,58% dintre studenți s-au declarat deloc satisfăcuți sau nesatisfăcuți, în timp ce 24,41% dintre
studenți sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți.
l) Aspecte referitoare la desfășurarea procesului de cazare în căminele Academiei
de Studii Economice din București
Opinia studenților referitoare la numărul locurilor de cazare, este, în prezent, una destul
de bună, în condițiile în care 81,83% dintre respondenți au declarat că sunt foarte satisfăcuți,
satisfăcuți sau neutru.
În privința principiilor și regulilor stabilite prin metodologia de cazare, 26,45% dintre
studenți își exprimă opinia conform căreia aceste principii sunt foarte solide (foarte satisfăcuți),
comparativ cu doar 8,13% care s-au declarat deloc satisfăcuți.
Cu privire la activitatea per ansamblu a Comisiei de Cazare, 51,59% dintre studenți sunt
foarte satisfăcuți sau satisfăcuți, 9,59% sunt nesatisfăcuți, iar 7,16% sunt deloc satisfăcuți.
51,59% dintre studenți au fost foarte satisfăcuți sau satisfăcuți cu privire la informațiile
transmise și mai ales la comunicarea cu membrii Comisiei de Cazare.
Referitor la utilitatea organizării de întâlniri cu studenții în vederea distribuirii locurilor
de cazare, situația stă astfel: 48,11% s-au declarat foarte satisfăcuți și satisfăcuți, 9,59%
nesatisfăcuți și 8,13% deloc satisfăcuți.
În ceea ce privește desfășurarea procesului de contestații, 52,18% dintre respondenți au
spus că sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți, iar 13,51% s-au declarat nesatisfăcuți și total
nesatisfăcuți. 55,95% dintre persoanele care au aplicat la etapele de redistribuiri se declară
foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de desfășurarea lor, în timp ce 12,20% au o părere contrară.
Despre activitatea Direcției Sociale și a administrației căminelor, 52,03% dintre
studenți sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți, în timp ce 14,09% sunt nesatisfăcuți sau deloc
satisfăcuți de activitatea Direcției Sociale.
Fiind întrebați dacă este utilă existența unor spălătorii de haine în cămine 83,7% dintre
respondenți consideră foarte utilă o astfel de inițiativă.
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Printre sugestiile oferite de către studenți în vederea îmbunătățirii activității de cazare
se numără: modernizarea sălilor de lectură și a bucătăriilor, îmbunătățirea infrastructurii pentru
internet, existența unui program de liniște, spații de agrement.
Activitatea Serviciului Cazare Studenți
Un alt punct important vizat de chestionar face referire la activitatea desfășurată de
Serviciul Cazare Studenți. Dintre respondenți, 60% au apelat cel puțin o dată la serviciile oferite
de SCS, iar 40% încă nu au interacționat cu membrii acestui serviciu.
Evaluarea aspectelor ce privesc activitatea Serviciului Cazare Studenți din cadrul Academiei
de Studii Economice din București:
• amabilitate: 3,15% foarte satisfăcuți, 51,10% satisfăcuți, 32,17% indiferent, 9,14%
nesatisfăcuți, 4,41% deloc satisfăcuți;
• promptitudine în soluționarea cererii: 3,47% foarte satisfăcuți, 42,27% satisfăcuți,
30,28% indiferent, 14,82% nesatisfăcuți, 7,88% deloc satisfăcuți;
• accesibilitate (program cu publicul + telefon + e-mail): 4,10% foarte satisfăcuți,
45,74% satisfăcuți, 29,96% indiferent, 13,56% nesatisfăcuți, 5,67% deloc satisfăcuți;
• formularele-tip utilizate pentru prelucrarea cererilor: 4,14% foarte satisfăcuți,
45,22% satisfăcuți, 35,98% indiferent, 11,78% nesatisfăcuți, 3,5% deloc satisfăcuți;
• corectitudinea informațiilor transmise: 4,14% foarte satisfăcuți, 43,31% satisfăcuți,
36,30% indiferent, 10,50% nesatisfăcuți, 6,36% deloc satisfăcuți.
În privința sugestiilor oferite în sensul eficientizării activității Serviciului Cazare
Studenți, respondenții consideră că îmbunătățirea comunicării dintre SCS și administratorii
căminelor, intensificarea controalelor în cămine, organizarea mai bună, digitalizarea serviciului
sunt câteva dintre elementele care vor contribui la dezvoltarea armonioasă a activității
Serviciului Cazare Studenți.
2. Cantine
Cantina Moxa
O altă componentă importantă evaluată prin intermediul acestui chestionar o reprezintă
calitatea serviciilor oferite de cantina Moxa. 4,5% din totalul respondenților iau zilnic masa la
cantină, 15,6% merg de câteva ori pe săptămână, 18,5% de câteva ori pe an, iar 61,5% nu
mănâncă niciodată la cantină.
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În ceea ce privește evaluarea satisfacției referitoare la calitatea serviciilor oferite de
cantina Moxa, studenții sunt extrem de mulțumiți de prețul mâncării (86,21% s-au declarat
foarte satisfăcuți sau satisfăcuți). De asemenea, apreciem faptul că 78,44% dintre studenți sunt
foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de cantitatea aferentă unei porții.
Calitatea mâncării a fost evaluată ca fiind satisfăcătoare sau foarte satisfăcătoare în
proporție de 69,96%, respectiv nesatisfăcătoare și deloc nesatisfăcătoare 8,12%.
Printre alți indicatori analizați menționăm atitudinea personalului (64,31% foarte
satisfăcuți sau satisfăcuți, 14,13% nesatisfăcuți sau deloc satisfăcuți).
54,77% dintre studenții care frecventează cantina Moxa s-au declarat satisfăcuți sau
foarte satisfăcuți cu privire la diversitatea meniului, 21,55% fiind nesatisfăcuți sau deloc
satisfăcuți.
73,49% au declarat că sunt satisfăcuți sau chiar foarte satisfăcuți referitor la condițiile
de preparare a mesei și igiena, 4,94% nesatisfăcuți, iar 2,82% deloc satisfăcuți.
Însă, 16,96% dintre studenți sunt nesatisfăcuți sau deloc satisfăcuți de timpul de
așteptare, comparativ cu 57,95% care apreciază că nu așteaptă foarte mult.
Printre preferințele lor de consum al căror număr de porții își doresc să fie mărit se află
desertul, cartofii prăjiți, ciorbă de pui à la grec, musaca, șnițelul și pieptul de pui la grătar.
Opțiunile exprimate de studenți în ceea ce privește preparatele pe care își doresc să le regăsească
în meniul cantinei sunt pastele, pizza, meniu vegetarian, fructe și diversificarea desertului.
În ceea ce privește sugestiile respondenților pentru îmbunătățirea activității în cadrul
cantinei Moxa avem: diversificarea meniului, angajații să poarte mănuși și bonete,
reorganizarea programului pentru ridicarea comenzilor.
3. Tabere studențești
Dintre cei 688 de studenți care au participat la studiu, 5,2% au beneficiat de un loc în
taberele studențești organizate în vacanța de vară.
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a) Respectarea normelor de prevenție a infectării cu SARS-CoV-2
6,03% dintre studenți au fost foarte satisfăcuți și satisfăcuți de respectarea normelor de
prevenție a infectării cu SARS COV-2, iar 11,32% au fost foarte nemulțumiți sau nemulțumiți.
b) Perioadele în care se desfășoară distribuirea biletelor
În ceea ce privește perioada în care se desfășoară distribuirea biletelor, 60,37% s-au
declarat foarte satisfăcuți și satisfăcuți, 13,20% foarte nesatisfăcuți și nesatisfăcuți.
c) Perioadele în care se desfășoară taberele
Referitor la perioada de desfășurare a taberelor, 69,81% dintre studenți s-au declarat
foarte mulțumiți și mulțumiți, iar 13,20% foarte nemulțumiți și nemulțumiți.
d) Numărul biletelor
Legat de numărul biletelor, 45,28% au fost foarte satisfăcuți și satisfăcuți și 28,30%
foarte nesatisfăcuți și nesatisfăcuți.
e) Diversitatea locurilor de desfășurare a taberelor
Fiind întrebați cât de mulțumiți au fost de locurile de desfășurare a taberelor, 45,28% au
fost foarte mulțumiți și mulțumiți, iar 26,41% foarte nemulțumiți și nemulțumiți.
f) Criteriile de distribuire a biletelor
În ceea ce privește criteriile de distribuire a biletelor, 54,71% dintre studenți s-au
declarat foarte satisfăcuți sau satisfăcuți, iar 20,75% foarte nesatisfăcuți sau nesatisfăcuți.
g) Informarea cu privire la procesul de acordare a acestor bilete
Opina studenților referitoare la informarea cu privire la procesul de acordare a biletelor
este bună, având 60,37% dintre studenții chestionați foarte mulțumiți și mulțumiți, iar 16,98%
au spus că sunt foarte nemulțumiți sau nemulțumiți.
h) Condițiile oferite de unitățile de cazare și de alimentație publică în care se
desfășoară taberele studențești
Referitor la condițiile unităților de cazare si alimentația, 54,71% dintre studenți au fost
foarte mulțumiți și mulțumiți, iar 15,09% foarte nemulțumiți sau nemulțumiți.
În ceea ce privește sugestiile respondenților pentru îmbunătățirea taberelor studențești
menționăm: suplimentarea numărului de locuri pentru studenți și diversitatea destinațiilor.
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4. Burse
Academia de Studii Economice din București oferă burse studenților în fiecare
semestru, în conformitate cu Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin
social pentru studenții de la învățământul cu frecvență.
Întrebați fiind ce părere au despre cuantumul și numărul burselor, 53,9 % dintre
respondenți au răspuns că în prezent, consideră că este un echilibru între acestea, 39,7% preferă
să existe un număr mai mare de burse (chiar dacă, în condițiile menținerii fondului de burse,
acestea ar avea un cuantum mai mic), în timp ce numai 6,4% își doresc un număr mai mic de
burse, dar cu un cuantum mai mare.

Studenții respondenți la chestionar evaluează procesul de informare cu privire la
acordarea burselor ca fiind satisfăcător și foarte satisfăcător în proporție de 61,67%, iar 60,92%
evaluează în același mod activitatea comisiei de acordare a burselor de la nivelul facultății.
În privința criteriilor de acordare a burselor, 55,23% le apreciază de asemenea ca fiind
satisfăcătoare sau foarte satisfăcătoare, comparativ cu cei 21,25% care le declară
nesatisfăcătoare sau deloc satisfăcătoare.
În cele din urmă, din rezultatele referitoare la termenul de virare a burselor, reiese faptul
că 58,68% dintre studenți sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de acesta.
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5. Alte aspecte
Referitor la procesul de decontare a abonamentelor STB, 83,57% dintre respondenți sunt
foarte mulțumiți, mulțumiți sau neutrii de modul în care se depun și înregistrează chitanțele față
de 16,43% puțin mulțumiți sau nemulțumiți. 84,59% au aceeași apreciere față de activitatea
Biroului Burse din cadrul Academiei de Studii Economice din București față de 15,40% puțin
mulțumiți sau nemulțumiți. În ceea ce privește termenele de decontare, 82,70% sunt foarte
mulțumiți, mulțumiți sau neutri.

Printre îmbunătățirile pe care și le doresc studenții se numără virarea banilor în timp
util, o comunicare mai bună între studenți și Biroul Burse, mai multă organizare în procesul de
decontare și informarea studenților.
Dintre respondenți, 92,6% și-ar dori să li se deconteze și abonamentele Metrorex.
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III. INSERȚIA ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ –
EDIȚIA 2021
Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului cu titlul „ProASE! Incluziune, egalitate
de șanse și echitate pentru studenții ASE”, CNFIS-FDI-2021-0378, proiect finanțat de
Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior,
în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională FDI 2021, Domeniul 1: Creșterea echității
sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea
ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, proiect implementat de Academia de Studii
Economice din București.
Documentul aparține Academiei de Studii Economice (ASE) din București.
Reproducerea parțială sau totală a informațiilor este posibilă numai cu acordul ASE și
precizarea sursei. Echipa de cercetare a fost formată din: conf. univ. dr. Camelia Stăiculescu,
psiholog dr. Raluca Livinți, psiholog Valentina Emilia Năstase, specialist IT Cristian Vlădoiu.
Raportul este structurat în trei capitole, în care se analizează rezultatele studiilor
realizate în cadrul proiectului. În primul capitol se prezintă metodologia de realizare a cercetării,
în capitolele al doilea și al treilea se prezintă rezultatele cercetărilor ediției din 2021, cu privire
la inserția pe piața muncii a absolvenților ASE, pentru nivelurile de licență și respectiv masterat.
Raportul reprezintă o continuare a demersurilor realizate de Academia de Studii
Economice din București pentru cunoașterea realităților educaționale și economice, în vederea
dezvoltării unor servicii educaționale și de suport care să asigure retenția studenților în mediul
academic și să faciliteze integrarea absolvenților pe piața muncii.

1. Metodologia cercetării
1.1 Contextul cercetării
Proiectul „ASE Team! Incluziune și echitate pentru studenții ASE”, CNFIS-FDI-20210378, este un proiect finanțat de Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național al
Finanțării Învățământului Superior, în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională FDI 2021,
Domeniul 1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la
învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii.
Proiectul a fost derulat de Academia de Studii Economice din București, în perioada
mai-decembrie 2021.
Proiectul a avut ca obiective:
O1. Promovarea ofertei educaționale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti
prin dezvoltarea unei campanii directe şi online de marketing, în medii defavorizate, în liceele
din mediul rural și orașele sub 10.000 de locuitori, cu implicarea studenților voluntari, în special
a celor proveniți din aceste medii.
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O2. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională de la nivelul
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din
București, în vederea conștientizării studenților, în special a celor din medii defavorizate, a
importanței continuării studiilor, cu scopul creșterii nivelului de incluziune socială.
O3. Acordarea de sprijin studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate,
în vederea reducerii abandonului universitar prin oferirea de servicii de sprijin şi consiliere
adaptate nevoilor lor.
O4. Analiza inserției absolvenților Academiei de Studii Economice din Bucuresti pe
piața muncii și a parcursului profesional al acestora în vederea corelării planurilor de
învățământ și a competențelor obținute de absolvenți cu cerințele mediului socioeconomic /
pieței muncii.
O5. Consolidarea parteneriatelor dintre Academia de Studii Economice din Bucureşti și
organizațiile economice publice și private.
Proiectul s-a înscris în demersurile de asigurare a echităţii, creşterii incluziunii sociale,
sporirii accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu piaţa muncii.
Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi propune asigurarea unui învăţământ de calitate
„centrat pe student”, ceea ce arată preocuparea pentru nevoile studenţilor, pentru asigurarea
unor servicii adecvate, sprijinirea studenților pentru absolvirea studiilor şi inserţia pe piaţa
muncii. Universitatea a adoptat politici de asigurarea accesului nediscriminatoriu la programele
de studii academice, inclusiv a candidatilor proveniţi din medii defavorizate.
Proiectul s-a înscris şi în prevederile Cadrul de politică strategic pentru sistemul de
educație și formare, la toate nivelurile, Obiectivului de politică 4: „O Europă mai socială prin
implementarea Pilonului european al drepturilor sociale” ce vizează îmbunătățirea calității,
eficacității și relevanței pe piața muncii a sistemelor de educație și formare, asigurarea de
oportunități flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți și îmbunătățirea accesului la
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățare.
În cadrul proiectului au fost abordate două direcţii principale:
1. Dezvoltarea serviciilor de sprijin acordate studenţilor/elevilor, în special a celor
proveniți din medii defavorizate, cu risc de abandon timpuriu a studiilor prin campanii de
promovarea a ofertelor educaţionale, a beneficiilor studiilor superioare şi servicii de informare
şi consiliere;
2. Continuarea demersurilor de cunoaştere a realităţilor educaţionale şi economice
pentru dezvoltarea de servicii educaţionale şi de sprijin, asigurarea accesului şi retenţiei
studenţilor la studiile academice, precum şi integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.
1.2 Ipoteza cercetării
Principala ipoteză a cercetării a încercat să arate că există o dependență directă între
educația academică și competențele dobândite de absolvenți pe parcursul educației și formării
practice în cadrul ASE și inserția lor socioprofesională.
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1.3 Obiectivele cercetării
Cercetarea realizată a urmărit colectarea datelor cu privire la inserția socioprofesională
a absolvenților ASE și a urmărit identificarea:
- traseului profesional și academic al acestora;
- statutului profesional al absolvenților;
- corespondența/concordanța dintre specializările obținute prin absolvirea facultății și
domeniul de activitate în care își desfășoară activitatea/locul de muncă ocupat;
- veniturilor pe care absolvenții de licență ASE le obțin pe piața muncii;
- direcțiilor de mobilitate pe piața forței de muncă;
- intențiilor de mobilitate pe piața forței de muncă și a studiilor.
1.4 Metodologia cercetării
Studiul s-a realizat prin punerea în practică a prevederilor Procedurii operaționale a
sistemului de control managerial intern privind monitorizarea inserției socioprofesionale a
absolvenților Academiei de Studii Economice din București (PO 201- ASE/2016 revizuită cu
nr. PO_CCOC-01/2020), fiind realizat pentru al cincilea an calendaristic consecutiv.
Studiul, realizat în rândul absolvenților ASE, s-a concentrat pe următoarele direcții:
- „Tranziția de la școală la muncă”, definită ca perioada dintre finalizarea studiilor și
ocuparea unui loc de muncă stabil, cu normă întreagă (OECD, 1996);
- Integrarea socioprofesională, înțeleasă ca proces de adaptare a unei persoane la
mediul profesional, la cerințele de muncă și comportament ale organizației în care lucrează, de
adecvare a personalității sale la cea a grupului de muncă;
- Inserția socioprofesională, înțeleasă ca proces de socializare profesională, în diferite
stadii, de-a lungul cărora organizația orientează noii săi angajați în profesie: recrutarea noilor
membri ai personalului, formarea lor într-o instituție universitară și atribuirea unui post la
finalul programului de formare;
- Angajabilitatea, înțeleasă ca fiind capacitatea unei persoane de a-și găsi un prim loc
de muncă, de a-l menține și de a-și găsi un nou loc de muncă, în caz de necesitate (dinamica
personală), capacitatea unei persoane de a-și realiza potențialul prin intermediul unui loc de
muncă viabil.
Metode de cercetare utilizate
Pentru a analiza fenomenul inserției absolvenților ASE pe piața forței de muncă, am
realizat o cercetare sociologică empirică. Aceasta permite observarea directă a realității
studiate, prin aplicarea unor metode și tehnici specifice de colectare a informațiilor, în vederea
prelucrării acestora și obținerii de date referitoare la fenomenul studiat.
Pentru realizarea cercetării a fost utilizată o metodă cantitativă - ancheta pe bază de
chestionar. Argumentele pentru alegerea metodei de cercetare au fost reprezentate de faptul că
aceasta permite colectarea sistematică a informațiilor referitoare la inserția absolvenților ASE
pe piața forței de muncă, iar datele obținute permit interpretări ale semnificației acestora.

217

Ancheta pe bază de chestionar
Tipul de eșantionare utilizat:
- Eșantionarea neprobabilistă, ce presupune utilizarea informațiilor prealabile sau ale
experților pentru coordonarea selecției de eșantioane tipice sau reprezentative pentru o
problemă studiată.
Participanți
- Două grupuri de participanți, formate din absolvenți ai ciclurilor de licență și
masterat absolvite la ASE, astfel:
Grupul 1 – absolvenți nivel licență
Participanții au fost absolvenți ai ciclului de licență la ASE, în marea lor majoritate
absolvenți în anul 2020 (82%). Absolvenții au completat chestionarul în perioada iulienoiembrie 2021, în momentul ridicării diplomei de licență de la biroul de diplome.
Au răspuns un număr de 559 de absolvenți ai nivelului de licență la ASE.
Repartiția pe facultăți a respondenților este cea de mai jos:

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Repartiția pe facultățile ASE a absolvenților de licență respondenți la chestionar
Tabelul 1
Număr
Procent
Facultate
respondenți
din eșantion
Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine
40
7%
Administrație și Management Public
33
6%
Business și Turism
42
8%
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
86
15%
Contabilitate și Informatică de Gestiune
36
6%
Economie Agroalimentară și a Mediului
30
5%
Economie Teoretică Aplicată
38
7%
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
43
8%
Management
66
12%
Marketing
63
11%
Relații Economice Internaționale
82
15%
559
100%
Total

Distribuția pe ani de absolvire a respondenților este cea de mai jos:
Repartiția pe ani de absolvire a respondenților absolvenți de licență
Nr.
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabelul 2

Anul absolvirii

Număr respondenți

Procent din eșantion

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

19
457
43
16
7
4
5
1

3%
82%
8%
3%
1%
1%
1%
0%
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Nr.

Anul absolvirii

Număr respondenți

Procent din eșantion

2013
2012
2009
NR
Total

1
2
2
2
559

0%
0%
0%
0%
100%

10
11
12
13

Distribuția pe gen a respondenților:
Figura 1. Repartiția pe gen a absolvenților de licență respondenți la chestionar
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Distribuția pe vârste a respondenților la chestionar este cea de mai jos:
Figura 2. Repartiția pe vârste a absolvenților de licență respondenți la chestionar (%)
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Distribuția pe forme de educație a respondenților este următoarea:
Figura 3. Repartiția absolvenților de licență respondenți conform formei de învățământ absolvite(%)
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Distribuția respondenților conform locului în care își desfășoară activitatea a fost cea
prezentată în graficul de mai jos:
Figura 4. Repartiția respondenților absolvenți de licență în funcție de locul
în care își desfășoară activitatea (%)
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Grupul 2 - absolvenți nivel master
Participanții au fost 349 de absolvenți ai studiilor masterale, care au completat
chestionarul în perioada iulie-noiembrie 2021, în momentul ridicării diplomei de masterat de la
biroul de diplome. Cei mai mulți dintre aceștia (86%) sunt absolvenți ai programelor masterale
în anii 2019 și 2020.
Repartiția pe facultăți a respondenților absolvenți de masterat este cea de mai jos:
Repartiția pe facultățile ASE a absolvenților de masterat respondenți la chestionar

Tabelul 3

Facultate
Nr.
1
2
3
4
5

Facultatea unde au urmat masteratul
Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine
Administrație și Management Public
Business și Turism
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Contabilitate și Informatică de Gestiune
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21

Procent
din eșantion
6%

14
28
66
48

4%
8%
19%
14%

Număr respondenți

Facultate
Nr.
6
7
8
9
10
11

Facultatea unde au urmat masteratul

Număr respondenți

Economie Agroalimentară și a Mediului
Economie Teoretică Aplicată
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Management
Marketing
Relații Economice Internaționale

17
12
42
32
30
39

Total

349

Procent
din eșantion
5%
3%
12%
9%
9%
11%
100%

Distribuția pe ani de absolvire a respondenților este cea de mai jos:
Repartiția pe ani de absolvire a respondenților absolvenți de master
Anul absolvirii

Număr de participanți

Procent din eșantion

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
NR
Total

3
2
2
1
4
1
2
6
4
11
37
262
7
7
349

0.86%
0.57%
0.57%
0.29%
1.15%
0.29%
0.57%
1.72%
1.15%
3.15%
10.60%
75.07%
2.01%
2.01%
100%

Distribuția pe gen a respondenților este cea de mai jos:
Figura 5. Repartiția pe gen a absolvenților de master respondenți la chestionar
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Feminin

Tabelul 4

Distribuția pe vârste a respondenților este cea de mai jos:
Figura 6. Repartiția pe vârste a absolvenților de master respondenți la chestionar (%)
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Distribuția în funcție de locația unde își desfășoară activitatea este cea de mai jos:
Figura 7. Repartiția respondenților absolvenți de master, în funcție de locul
în care își desfășoară activitatea (%)
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Chestionarul utilizat:
- a fost utilizat un chestionar tip „omnibus“, ce abordează mai multe teme, are un cost
de aplicare redus în raport cu volumul informațiilor colectate și permite obținerea unei cantități
mai mari de informații ce pot fi supuse analizelor ulterioare (primare și secundare);
- chestionarul privind inserția socioprofesională a absolventului ASE a cuprins
14 întrebări principale și întrebări factuale (vârsta, facultatea absolvită, anul, tipul organizației
în care activează, poziția ocupată în organizație etc.);
- chestionarul a cuprins atât întrebări cu răspunsuri precodificate, ce urmăresc
furnizarea de informații referitoare la tematica abordată, cât și întrebări cu variante deschise de
răspuns.
Modalitatea de aplicare a chestionarului: autoaplicat, online, pe platforma ASE.
Chestionarul a fost completat în momentul ridicării diplomei de absolvire (licență și masterat).
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Perioada de aplicare a chestionarelor: noiembrie – decembrie 2021.
1.5 Modalitatea de prelucrare / interpretare a datelor
Datele obținute în urma cercetării au fost sintetizate în raportul de cercetare.
1.6 Limite ale cercetării
Limita principală a cercetării ține de numărul de respondenți. Un număr mai mare de
respondenți, pentru ambele grupuri de participanți la studiu, ar fi fost de natură să genereze o
reprezentativitate mai mare. Deși numărul total al respondenților cu răspunsuri valide este mare
(559 absolvenți de licență și 349 absolvenți de master), el nu depășește un procent de 15% din
absolvenții unei generații. Sperăm ca în edițiile viitoare să avem un număr mai mare de
respondenți.
O altă limită este legată de faptul că unii dintre studenți s-au oprit din completare (nu au
completat chestionarul până la capăt), ceea ce face ca la unele întrebări să existe un procent de
nonrăspunsuri.

2. Inserția pe piața muncii a absolvenților de licență
2.1 Rezultatele cercetării
Prima întrebare a chestionarului a vizat statutul profesional al respondenților în
momentul desfășurării cercetării.
Statut profesional
Figura 8. Statutul profesional al respondenților absolvenți de licență (%)
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Statutul profesional al respondenților
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Statut profesional
Angajat cu normă întreagă
Angajat cu normă parțială
Liber profesionist
Antreprenor
Persoană în căutarea unui loc de muncă
Intern
Persoană în concediu de creștere/îngrijire a copilului
Fără loc de muncă și fără intenția de a mă angaja
Total

Tabelul 5
Toate facultățile
Număr
Procent
respondenți
din eșantion
392
70%
13
2%
15
3%
15
3%
92
16%
15
3%
4
1%
13
2%
559
100%

Din acest eșantion, un procent de 81% dintre absolvenții de licență ASE sunt inserați
pe piața muncii (sumă rezultată din angajații cu normă întreagă, angajații cu normă parțială,
liber profesioniști, antreprenori și interni).
Dintre cei integrați pe piața muncii, cei mai mulți absolvenți de licență ASE sunt angajați
cu normă întreagă (70%). Un procent de 16% dintre respondenți afirmă că se află în căutarea
unui loc de muncă și doar un procent mic al absolvenților afirmă că nu dețin un loc de muncă
și nici nu intenționează să se angajeze (2%).
Cea mai mare parte a absolvenților de licență inserați pe piața muncii, respectiv 95%,
lucrează în România, doar 2% dintre respondenți afirmând că lucrează în străinătate. Această
realitate se poate explica, pe de o parte, prin faptul că respondenții își continuă studiile – sunt
încă studenți masteranzi și, pe de altă parte, prin limitarea drastică a deplasărilor și călătoriilor
impusă de restricțiile adoptate la nivel național și internațional din cauza pandemiei de
COVID-19. O altă explicație ar putea fi că pentru cei care sunt plecați este mai dificil să vină
să își ridice diplomele și astfel eșantionul să nu redea cu acuratețe procentul de absolvenți
plecați din țară.
Un procent de 76% dintre respondenți lucrează în București. Comparativ cu anul
precedent, a scăzut procentul respondenților care declară că își desfășoară activitatea
profesională în (sau din) mediul rural: 3% versus 7,48% în anul 2020. Cel mai probabil, în
aceste cazuri, este vorba despre activități profesionale ce pot fi realizate la domiciliu, în regim
de telemuncă (datele colectate nu ne arată câți dintre absolvenții care declară că lucrează în
mediul rural sunt și angajați în cadrul unor entități economice având sediile în localitățile
respective).
Ocupația prezentă
O altă întrebare a vizat ocupația prezentă a respondenților. Așa cum reiese din figura de
mai jos, majoritatea respondenților deja angajați, lucrează în domeniul economic.
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Figura 9. Ocupațiile absolvenților de licență ASE (număr de mențiuni)
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Pe primele locuri în clasament se regăsesc în principal ocupații ce necesită studii
economice/absolvirea facultăților din cadrul ASE (analist, administrator, programator, agent de
vânzări, contabil, economist, analist audit, agent și specialist de marketing etc.). Următoarele
ocupații menționate sunt, de asemenea, în domenii ce necesită pregătire economică de
specialitate: vânzările și serviciile clienți/customer care representative.
Numărul locurilor de muncă
O altă întrebare s-a referit la numărul locurilor de muncă pe care le au respondenții.
Figura 10. Numărul de locuri de muncă al absolvenților de licență respondenți (%)
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Cei mai mulți dintre respondenți, 90%, declară că au un singur loc de muncă. Există,
într-un procent mult mai mic (7%), absolvenți care menționează că au, în paralel, mai multe
locuri de muncă.
Ocupație raportată la studii
Următoarea întrebare a chestionarului și-a propus să identifice modul în care
respondenții corelează ocupația pe care o au, respectiv domeniul în care lucrează, cu studiile de
licență/specializarea absolvite.
Figura 11. Modul în care absolvenții de licență apreciază corespondența
dintre ocupația pe care o au și studiile/specializarea finalizate (%)
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Numărul de absolvenți de licență care apreciază corespondența/concordanța
dintre ocupația pe care o au și specificul studiilor finalizate
Nr.
1
2
3
4

Ocupație raportată la studii
Corespunzătoare domeniului/specializării absolvit(e)
Conex domeniului/specializării absolvit(e)
În afara domeniului/specializării absolvit(e)
NR
Total

50

Tabelul 6

Toate facultățile
Număr
Procent
respondenți
din eșantion
203
45%
126
28%
105
23%
20
4%
454
100%

După cum se poate observa în grafic și în tabel, pentru respondenții care lucrează, cele
mai bine reprezentate categorii sunt cele ale absolvenților care lucrează în domeniul studiat
(45%) și într-un domeniu conex specializării absolvite (28%) – un total de 73% dintre
respondenți care lucrează la relativ puțin timp după finalizarea licenței, în domeniul absolvit
sau într-un domeniu conex. Un procent de 23% dintre respondenți lucrează în afara domeniului
absolvit.
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Contract de muncă
Pentru absolvenții care lucrează, următoarea întrebare a vizat tipul de contract de muncă
pe care aceștia îl dețin.
Figura 12. Tipuri de contracte de muncă deținute de absolvenții de licență
care desfășoară activități lucrative (%)
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Numărul absolvenților de licență care dețin diverse tipuri de contracte de muncă
Nr.
1
2
3
4
5
6

Contract de muncă
Pe perioadă nedeterminată
Cu durată determinată (inclusiv contract de colaborare/convenție
civilă/perioadă de probă)
Nu se aplică, am propria mea afacere (inclusiv PFA)
Nu se aplică, sunt liber profesionist
NR
Nu am contract de muncă
Total

Tabelul 7
Toate facultățile
Număr
Procent
respondenți din eșantion
354
78%
58
13%
12
8
16
6
454

2,5%
2%
3,5%
1
100%

Dintre absolvenții care au răspuns la chestionar și care desfășoară activități lucrative,
cel mai mare procent (78%) este al acelora care dețin un contract de muncă pe perioadă
nedeterminată, în timp ce 13% au diverse tipuri de contracte (inclusiv contracte de colaborare,
convenții civile etc.) pe perioade determinate.
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Venit
Următoarea întrebare s-a referit la venitul obținut de absolvenții angajați care au răspuns
la chestionar.
Figura 13. Veniturile respondenților absolvenți de licență (%)
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Așa cum se observă, mai mult de jumătate dintre participanții la studiu câștigă între 2001
și 4000 de lei lunar (59%). Un procent de 12% dintre respondenți menționează venituri lunare
cuprinse între 4001-5000 de lei, în timp ce 13% declară venituri ce depășesc 5001 lei.
Figura 14. Tipul de proprietate a companiilor angajatoare ale absolvenților de licență
Forma de proprietate a companiei angajatoare (%)
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Cei mai mulți respondenți (68%) sunt angajați în cadrul unor companii private. Este de
remarcat faptul că doar un procent de 8% dintre absolvenții celei mai importante universități cu
profil economic din Romania lucrează în instituțiile publice ale statului, în timp ce 12% lucrează
în cadrul firmelor proprii (inclusiv PFA-uri).
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Topul angajatorilor absolvenților ASE
Absolvenților de licență care au răspuns la chestionar li s-a cerut să menționeze numele
companiilor pentru care lucrează și domeniile de activitate ale acestora. Cele mai numeroase
mențiuni au fost înregistrate pentru angajatorii prezentați în figura de mai jos:
Figura 15. Topul angajatorilor absolvenților de licență ASE
(angajatorii cu numărul cel mai mare de mențiuni)
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În topul angajatorilor absolvenților ASE regăsim companii din diverse domenii de
activitate: IT&C (IBM, HP, Oracle, Loxon Solutions, Suvoda, Molson Coors), audit,
consultanță financiară, managementul riscului și taxe (companii din Big 4 - Deloitte, KPMG),
sectorul financiar-bancar (Raiffeisen Bank, ING, Banca Transilvania, Libra Bank), consultanță
în management, soluții tehnologice și servicii de externalizare a proceselor de afaceri
(Accenture, Sustainalytics, Vulpoi &Toader Management), producție, comerț/retail (Michelin,
British American Tobacco, Dante Internațional, Flanco, Huawei, Zara).
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Domeniul companiei angajatoare
Figura 16. Domeniile de activitate ale angajatorilor absolvenților de licență ASE (%)
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În ceea ce privește domeniul de activitate al angajatorilor absolvenților ASE, varianta
cel mai des menționată de către respondenți este domeniul serviciilor (45%), urmată pe locul al
doilea, la mare distanță, de vânzări, transport, turism și alimentație publică (10%). Domeniul
informațiilor și comunicațiilor ocupă locul al treilea în clasament, la egalitate cu domeniul
serviciilor/intermedierilor financiare și de asigurări (6%).
Primul loc de muncă
Următoarea întrebare a chestionarului le-a cerut respondenților să precizeze când au
avut primul loc de muncă.
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Figura 17. Primul loc de muncă declarat de respondenții absolvenți de licență (%)
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În ceea ce privește activitatea profesională desfășurată până în prezent, 82% dintre
respondenți declară că au avut/au lucrat până acum cel puțin într-un loc de muncă (iar dintre
ceilalți, 9% sunt nonrăspunsuri). Procentul celor care au avut până acum un loc de muncă este
similar celui al respondenților care declară că lucrează în prezent (81% dintre absolvenții de
licență angajați, conform statutului profesional declarat într-o secțiune anterioară a raportului).
Cei mai mulți dintre respondenți (43%) afirmă că au avut primul loc de muncă în timpul
facultății, în timp ce 19% dintre ei declară că au lucrat/au avut primul loc de muncă înainte de
începerea studiilor de licență. Doar 9% dintre respondenți nu au lucrat niciodată /nu au avut un
loc de muncă până la data realizării cercetării.
Locul de muncă în timpul facultății
Respondenților care au declarat că au lucrat/au avut un loc de muncă în perioada
studiilor de licență li s-a cerut să menționeze tipul contractului de muncă deținut predominant
și domeniul de activitate.
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Figura 18. Tipul locurilor de muncă predominante ale absolvenților de licență pe durata studiilor
Cu contract pe perioadă nedeterminată în…

31%

Cu contract pe perioadă determinată în…

10%

Cu contract pe perioadă nedeterminată într-…

10%

Cu contract pe perioadă determinată într-un…

4%

Cu contract pe perioadă nedeterminată în…

14%

Cu contract pe perioadă determinată în afara…

5%

Internship

14%

Voluntariat

6%

Altele

4%

NR

1%
0

5

10

15

20

25

30

35

Un procent de 82% dintre respondenții care au lucrat vreodată au declarat că au avut cel
puțin un loc de muncă în timpul facultății. Pentru cei care au lucrat în timpul facultății, formele
de integrare pe piața muncii menționate de absolvenții care au lucrat sunt diverse: angajare cu
contracte de muncă pe perioadă nedeterminată (31%) și determinată (10%) în domeniul
studiilor de licență, angajare cu contracte pe perioadă nedeterminată (10%) și determinată (4%)
în domenii conexe studiilor de licență, angajare cu contracte pe perioadă nedeterminată (14%)
și determinată (5%) în afara domeniului studiilor de licență, internship (14%) și voluntariat
(6%).
Servicii universitare necesare pentru mai buna inserție a absolvenților pe piața
muncii – opinia absolvenților
Respondenții au fost rugați să evalueze în ce măsură consideră importante, pentru mai
buna inserție a absolvenților pe piața muncii, furnizarea de către ASE a următoarelor servicii,
complementare educației academice: activități de dezvoltare personală și soft-skill-uri,
informare cu privire la piața muncii, servicii de îndrumare/tutorat a activităților profesionale în
universități și în baze de practică, servicii de consiliere și orientare în carieră.
Figura 19. Tipuri de servicii complementare/de suport necesare
pentru mai buna inserție socioprofesională, în opinia absolvenților de licență
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Răspunsurile posibile au fost Deloc important, Puțin important, Nici important, nici
neimportant, Important, Foarte important. Au fost însumate pentru fiecare criteriu procentele
persoanelor care au răspuns cu variantele Important și Foarte important și s-a făcut un
clasament al acestora, prezentat în graficul de mai sus.
După cum se poate observa, rezultatele evidențiază faptul că toate serviciile de suport
menționate sunt apreciate de respondenți ca fiind importante. Cele mai importante sunt
considerate activitățile de informare cu privire la piața muncii și activitățile de dezvoltare
personală și a competențelor socioemoționale.
La această întrebare, a existat și opțiunea de răspuns deschis – Altele. Printre serviciile
complementare educației academice și considerate utile de către respondenți au fost menționate:
organizarea unor stagii de practică și internshipuri, predarea de programe informatice
importante pe piața muncii, facilitarea accesului la joburi prin diverse colaborări cu angajatorii,
organizarea unor cursuri de dezvoltare personală, educație financiară, limbi străine, târguri de
joburi etc.
Intenții profesionale (pentru următorii 3-5 ani)
Ultima întrebare adresată respondenților a vizat intențiile profesionale ale acestora
pentru perioada următoare – intervalul cuprins între 3-5 ani.
Figura 20. Intențiile profesionale ale absolvenților de licență pentru următorii 3-5 ani
(procente necumulative, răspuns multiplu)
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Fiind o întrebare cu răspuns multiplu, procentele din graficul de mai sus nu sunt
cumulative și depășesc 100%. Un procent de 24% dintre respondenți doresc să își continue
studiile (lucru explicabil prin faptul că mai mulți dintre ei sunt studenți la programe masterale),
9% sunt interesați de specializarea într-un domeniu diferit de cel al studiilor de licență, iar 43%
vor să se dezvolte și să evolueze în plan profesional în cadrul companiilor în care lucrează. Un
procent de 21% sunt interesați să promoveze profesional în cadrul unei companii diferite de cea
în care lucrează. Este de remarcat procentul absolvenților cu spirit și interese antreprenoriale,
care doresc să își deschidă propria afacere (23%), precum și faptul că tendința de migrație pe
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piața muncii este mai redusă decât dorința de a se dezvolta în cadrul companiei în care sunt deja
angajați.
2.2 Concluzii desprinse din analiza inserției absolvenţilor studiilor de licență
• Concluziile raportului au fost formulate pe baza răspunsurilor unui eșantion format
din 559 de absolvenți din toate facultățile ASE, ciclul licență. Respondenții au completat
chestionarul de măsurare a inserției profesionale în momentul ridicării diplomei de masterat de
la biroul de diplome, în perioada iulie-noiembrie 2021. Cei mai mulți dintre aceștia (86%) au
absolvit studiile în anii 2019 și 2020.
• Un procent de 81% dintre absolvenții de licență ASE sunt inserați pe piața muncii
(sumă rezultată din angajații cu normă întreagă, angajații cu normă parțială, liber profesioniști,
antreprenori și interni). Dintre cei integrați pe piața muncii, cei mai mulți absolvenți de licență
ASE sunt angajați cu normă întreagă (70%).
• 16% dintre respondenți afirmă că se află în căutarea unui loc de muncă
(comparativ cu 36% în cercetarea din 2020). Doar un procent mic al absolvenților afirmă că
nu dețin un loc de muncă și nici nu intenționează să se angajeze (2%).
• Cea mai mare parte a absolvenților de licență inserați pe piața muncii, respectiv 95%,
lucrează în România, iar 2% dintre respondenți afirmă că lucrează în străinătate.
• 76% dintre respondenți lucrează în București, 16% în alte localități din mediul
urban, iar 3% în mediul rural.
• Pe primele locuri în clasamentul ocupațiilor absolvenților de licență ASE se
regăsesc, în principal, joburi ce necesită studii economice/absolvirea facultăților din cadrul
ASE – analist, administrator, programator, agent de vânzări, contabil, economist, analist audit,
agent și specialist de marketing etc. Următoarele ocupații menționate sunt, de asemenea, în
domenii ce necesită pregătire economică de specialitate: serviciile clienți/customer care
representative, account executive.
• Majoritatea respondenților (90%) au un singur loc de muncă. Într-un procent mult
mai mic (7%) există absolvenți care au, în paralel, mai multe locuri de muncă.
• Din perspectiva corespondenței dintre domeniul în care lucrează și studiile
absolvite, cele mai bine reprezentate categorii de respondenți sunt cele ale absolvenților care
lucrează în domeniul studiat (45%) și într-un domeniu conex specializării absolvite
(28%). Alți 23% dintre respondenți afirmă că lucrează într-un domeniu diferit de cel
absolvit.
• Dintre absolvenții participanți la studiu, activi pe piața muncii, 78% au contracte
de muncă pe perioadă nedeterminată, iar 13% au diverse tipuri de contracte pe perioadă
determinată (inclusiv contracte de colaborare, convenții civile etc.).
• Veniturile respondenților variază între sume mai mici de 2000 de lei (9%) și sume
ce depășesc 5001 de lei (13%). Mai mult de jumătate dintre participanții la studiu (59%)
câștigă între 2001 și 4000 de lei lunar, în timp ce 12% dintre respondenți declară venituri
lunare cuprinse între 4001-5000 de lei.
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• Cei mai mulți respondenți (68%) sunt angajați în cadrul unor companii private.
Este de remarcat faptul că doar un procent de 8% dintre absolvenții celei mai importante
universități cu profil economic din Romania lucrează în instituțiile publice ale statului, mai
puțini decât cei 12% care lucrează în cadrul firmelor proprii (inclusiv PFA-uri).
• În topul angajatorilor absolvenților ASE regăsim companii din diverse domenii
de activitate: IT&C (IBM, HP, Oracle, Loxon Solutions, Suvoda, Molson Coors), audit,
consultanță financiară, managementul riscului și taxe (companii din Big 4 - Deloitte,
KPMG), sectorul financiar-bancar (Raiffeisen Bank, ING, Banca Transilvania, Libra Bank),
consultanță în management, soluții tehnologice și servicii de externalizare a proceselor de
afaceri (Accenture, Sustainalytics, Vulpoi &Toader Management), producție, comerț/retail
(Michelin, British American Tobacco, Dante Internațional, Flanco, Huawei, Zara).
• În ceea ce privește domeniul de activitate al angajatorilor absolvenților ASE,
varianta cel mai des menționată de către respondenți este domeniul serviciilor (45%), urmată
pe locul al doilea, la mare distanță, de vânzări, transport, turism și alimentație publică
(10%). Domeniul informațiilor și comunicațiilor ocupă locul al treilea în clasament, la
egalitate cu domeniul serviciilor/intermedierilor financiare și de asigurări (6%).
• 80% dintre respondenți declară că au avut cel puțin un loc de muncă. Procentul
acestora este similar celui al respondenților care declară că lucrează în prezent (81%). Cei mai
mulți dintre ei (43%) afirmă că au avut primul loc de muncă în timpul facultății, în timp ce
19% dintre ei declară că au lucrat/au avut primul loc de muncă înainte de începerea
studiilor de licență. Doar 9% dintre respondenți nu au lucrat niciodată /nu au avut un loc de
muncă până la data realizării cercetării.
• 82% dintre respondenți care au lucrat vreodată au avut cel puțin un loc de muncă
în timpul facultății. Formele de integrare pe piața muncii menționate de absolvenții care au
lucrat sunt diverse: angajare în domeniul studiilor de licență cu contracte de muncă pe
perioadă nedeterminată (31%) și determinată (10%), angajare în domenii conexe studiilor
de licență cu contracte pe perioadă nedeterminată (10%) și determinată (4%), angajare în
afara domeniului studiilor de licență cu contracte pe perioadă nedeterminată (14%) și
determinată (5%), internship (14%) și voluntariat (6%).
• În ceea ce privește cele mai importante servicii complementare educației
academice de care studenții ar trebui să beneficieze în universitate, respondenții au menționat
activitățile de informare cu privire la piața muncii și activitățile de dezvoltare personală
și a competențelor socioemoționale.
• Intențiile profesionale ale respondenților pentru următorii 3-5 ani sunt
continuarea studiilor (24%), specializarea într-un domeniu diferit de cel al studiilor de
licență (9%), dezvoltarea și evoluția profesională în cadrul companiilor în care lucrează
(43%). Un procent de 21% sunt interesați să promoveze profesional în cadrul unei companii
diferite de cea în care lucrează. Este de remarcat procentul absolvenților cu spirit și interese
antreprenoriale, care doresc să își deschidă propria afacere (23%), precum și faptul că
tendința de migrație pe piața muncii este mai redusă decât dorința de a se dezvolta în cadrul
companiei în care sunt deja angajați.
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3. Inserția pe piața muncii a absolvenților studiilor de masterat
3.1 Rezultatele cercetării
Prima întrebare a chestionarului a vizat statutul profesional al respondenților la
momentul aplicării chestionarului.
Figura 21. Statutul profesional al respondenților absolvenți de master (%)
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Tabelul 8

Toate facultățile
Număr
Procent
respondenți
din eșantion
309
89%

Statut profesional

1

Angajat cu normă întreagă

2
3
4
5
6
7
8

Angajat normă parțială
Antreprenor
Concediu creștere/îngrijire copil
Fără loc de muncă și fără intenția de mă angaja
Internship
Liber profesionist
Persoană în căutarea unui loc de muncă

4
11

1%
3%

7
2
0
6
10

2%
1%
0%
2%
3%

Total

349

100%

Din acest eșantion de absolvenți de masterat, un procent de 96% sunt inserați pe piața
muncii (sumă angajați cu normă întreagă, angajați cu normă parțială, antreprenori, liber
profesioniști sau în concediu de creștere/îngrijire copil).
În studiul realizat în 2021 pe reprezentanți ai angajatorilor a rezultat că una dintre cele
mai așteptate tendințe pentru următorul an este varianta lucrului pe proiecte/pe cont propriu.
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Această tendință nu este încă vizibilă în datele cercetării prezente, din care reiese faptul că
marea majoritate a absolvenților de master integrați pe piața muncii au calitatea de angajat cu
normă întreagă (89%).
Ocupația prezentă
O altă întrebare a vizat ocupația prezentă a respondenților.
Figura 22. Ocupațiile cele mai frecvente ale absolvenților de masterat ASE (număr de mențiuni)
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Este de remarcat în figura de mai sus faptul că există două direcții/specializări principale
ale locurilor de muncă deținute de absolvenții de masterat participanți la studiu. Prima direcție
este cea a serviciilor IT, cuprinzând programator, analist, analist de business, administrator bază
de date, consultant IT etc. Se observă și în acest context cererea mare pe piață a joburilor care
necesită cunoștințe de tehnologie și competențe digitale. O a doua direcție este cea care
reprezintă specializarea principală oferită de universitate, respectiv studiile economice. Printre
aceste ocupații se numără economist, Accounts Payable, contabil, analist financiar, auditor
financiar, auditor etc. Există și o a treia direcție subsumată domeniului mai larg al serviciilor
(de exemplu, specialist de marketing, specialist resurse umane, agent relații clienți etc.).
Ocupațiile menționate de un număr mai mic de respondenți (2-3) au fost: Account
Executive, agent de facturare/Billing Agent, Altele – în domeniul studiat la ASE sau într-un
domeniu conex, analist baze de date, consultant, consultant fiscal, contabil primar (cu câte
3 mențiuni) și achizitor, administrator bancar, agent comercial, analist achiziții, analist calitate,
analist contabil, analist contracte/Contract Analyst, asistent manager/Assistant Manager,
auditor junior, contabil junior, director de vânzări, expert accesare fonduri, funcționar public,
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manager de departament, manager de vânzări, manager financiar, ofițer bancar,
recepționer/Front Desk Officer, specialist raportare (cu câte 2 mențiuni).
Numărul locurilor de muncă
O altă întrebare s-a referit la numărul locurilor de muncă pe care le au absolvenții de
masterat respondenți.
Figura 23. Numărul de locuri de muncă al absolvenților de master respondenți,
menționat de absolvenții care lucrează (%)
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Așa cum se poate observa, cei mai mulți dintre ei declară un singur loc de muncă (94%).
Acest lucru este explicabil prin faptul că cei mai mulți respondenți sunt angajați cu normă
întreagă (conform datelor referitoare la statutul profesional). Există, într-un procent foarte mic,
și respondenți care au mai multe locuri de muncă (4%).
Ocupație raportată la studii
Următoarea întrebare a chestionarului și-a propus să identifice modul în care absolvenții
de master, inserați pe piața muncii corelează ocupația pe care o au cu studiile de masterat
finalizate.
Figura 24. Modul în care absolvenții de masterat apreciază corespondența dintre ocupația
pe care o au și studiile/specializarea finalizate (%)
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Numărul de absolvenți de masterat respondenți care apreciază corespondența/concordanța
dintre ocupația pe care o au și specificul studiilor finalizate
Tabelul 9
Toate facultățile
Nr.
Ocupație raportată la studii
Număr
Procent
respondenți
din eșantion
1
Corespunzătoare specializării/domeniului absolvit(e)
176
52%
2
Conex specializării/domeniului absolvit(e)
93
28%
3
În afara specializării/domeniului absolvit(e)
55
16%
4
Nonrăspuns
13
4%
Total
337
100%

După cum se poate observa în grafic și în tabel, mai mult de jumătate dintre respondenții
care lucrează își desfășoară activitatea în domeniul de masterat absolvit (52%), în timp ce 28%
dintre ei lucrează într-un domeniu conex. Este de remarcat că 16% dintre respondenți lucrează
într-un domeniu diferit de cel absolvit.
Contract de muncă
Pentru absolvenții care lucrează, următoarea întrebare a vizat tipul de contract de muncă
pe care aceștia îl dețin.
Figura 25. Tipuri de contracte de muncă deținute de absolvenții de masterat
care desfășoară activități lucrative (%)
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Numărul absolvenților de masterat care dețin diverse tipuri de contracte de muncă
Nr.
1
2
3
4
5
6

Tabelul 10
Toate facultățile
Număr
Procent
respondenți
din eșantion
297
88%
1
0.5%
7
2%
1
0.5%
21
6%

Contract de muncă
Pe perioadă nedeterminată
Nu se aplică, sunt liber profesionist
Nu se aplică, am propria mea afacere (inclusiv PFA)
Nu am un contract de muncă
Cu durată determinată (inclusiv contract
de colaborare/convenție civilă/perioadă de probă)
NR
Total

3%
100%

10
337

Dintre absolvenții de masterat care au răspuns la studiu și care desfășoară activități
lucrative, este de remarcat procentul semnificativ al celor care dețin contract de muncă pe
perioadă nedeterminată (88%). Doar 6% dintre respondenți au menționat contractele pe
perioadă determinată.
Venit
Următoarea întrebare s-a referit la venitul pe care-l au absolvenții angajați care au
răspuns la chestionar.
Figura 26. Veniturile respondenților absolvenți de masterat,
care desfășoară activități lucrative (%)
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Mai mult de jumătate dintre participanții la studiu (55%) câștigă peste 4000 de lei lunar,
iar alți 22% între 3000 și 4000 de lei lunar. Raportând la venitul mediu net în România, care în
octombrie 2021 a fost de 3.544 de lei, se pot observa perspectivele financiare pozitive ale
absolvenților de masterat la ASE (în jur de 65% dintre respondenți primesc un salariu mai mare
decât venitul mediu lunar), precum și importanța studiilor economice pe piața muncii.
Forma de proprietate a companiei angajatoare
Figura 27. Tipul de proprietate a companiilor angajatoare a absolvenților de masterat (%)
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Marea majoritate a respondenților sunt angajați în companii private (77%). Este de
remarcat faptul că doar 8% dintre absolvenții de masterat ai celei mai mari universități cu profil
economic din România, respondenți la studiu, lucrează în instituții publice.
Top angajatori absolvenți ASE
Absolvenții care au răspuns la chestionar au fost întrebați care sunt companiile la care
sunt angajați și domeniile acestora. În cazul cercetării din acest an, pentru absolvenții de
masterat participanți la cercetare nu se poate efectua un clasament – nu există nicio companie
care să fi înregistrat mai mult de o mențiune.
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Figura 28. Domeniile de activitate ale angajatorilor absolvenților de masterat ASE
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După cum se poate observa în grafic, varianta cel mai des menționată este domeniul
serviciilor (42%). Pe locul al doilea, la mare distanță, se află domeniul informațiilor și
comunicațiilor (11%), urmat, pe locul al treilea, de domeniul intermedierilor financiare și al
asigurărilor (9%).
Primul loc de muncă
În următoarea întrebare, respondenții au fost rugați să precizeze când au avut primul loc
de muncă.
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Figura 29. Primul loc de muncă declarat de respondenții absolvenți de masterat (%)
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Un procent de 90% dintre respondenți declară că, până în momentul cercetării, au avut
cel puțin un loc de muncă. Pentru 8% din restul respondenților (din 10%) s-au înregistrat
nonrăspunsuri. Procentul nonrăspunsurilor la această întrebare explică motivul pentru care
procentul celor care au avut până acum un loc de muncă (90%) este mai mic decât cel al celor
care lucrează în prezent (96% conform statutului profesional raportat într-o secțiune anterioară
a raportului).
Cei mai mulți respondenți au avut primul loc de muncă în timpul facultății (41%), iar
21% dintre ei declară că au avut primul loc de muncă în timpul studiilor de masterat.
Locul de muncă în timpul facultății
Cei care au declarat că au avut pe perioada studiilor de licență un loc de muncă au fost
chestionați în legătură cu tipul acestuia.
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Figura 30. Tipul locurilor de muncă ale respondenților pe durata studiilor
(dintre cei care au avut loc de muncă)
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Un număr de 268 de respondenți din eșantion (77%) au avut cel puțin o variantă de loc
de muncă în timpul facultății. Din acest eșantion, cei mai mulți au avut contracte de muncă pe
perioadă nedeterminată în domeniul studiat (43%).
Servicii universitare necesare – opinia absolvenților
La următoarea întrebare, respondenții au fost rugați să evalueze în ce măsură consideră
importante un număr de 4 servicii pe care universitatea le poate oferi pentru mai buna inserție
a absolvenților pe piața muncii: activitățile de dezvoltare personală și soft-skill-uri, informarea
cu privire la piața muncii, serviciile de îndrumare/tutorat a activităților profesionale în
universități și în baze de practică, serviciile de consiliere și orientare în carieră.
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Figura 31. Tipuri de servicii complementare/de suport necesare pentru mai buna inserție
socioprofesională a absolvenților, în opinia respondenților absolvenți de masterat
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Răspunsurile posibile au fost Deloc important, Puțin important, Nici important, nici
neimportant, Important, Foarte important. Au fost însumate pentru fiecare criteriu procentele
persoanelor care au răspuns cu variantele Important și Foarte important și s-a făcut un
clasament al acestora, prezentat în graficul de mai sus.
După cum se poate observa, rezultatele arată că respondenții au apreciat ca fiind
importante toate serviciile menționate. Cele mai importante sunt considerate activitățile de
informare cu privire la piața muncii și cele de dezvoltare personală și soft-skill-uri (la egalitate
cu 81%), urmate de serviciile de consiliere și orientare în carieră (79%) și serviciile de
îndrumare/tutoriat a activității profesionale în universitate și în baza de practică (77%).
Intenții profesionale (3-5 ani)
Ultima întrebare adresată respondenților s-a referit la intențiile profesionale ale acestora
pentru următorii 3-5 ani.
Figura 32. Intențiile profesionale ale absolvenților de masterat pentru următorii 3-5 ani
(procente necumulative, răspuns multiplu)
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Aceasta este o întrebare cu răspuns multiplu, prin urmare, procentele din graficul de mai
sus nu sunt cumulative și depășesc 100%. Peste jumătate dintre respondenți (55%) doresc să
se dezvolte în cadrul companiei în care lucrează în prezent, în timp ce alții, în procente egale
(21%), își doresc să-și găsească un loc de muncă pe o poziție superioară la un alt angajator ori
să își deschidă propria afacere.
3.2 Concluzii desprinse din analiza inserției absolvenţilor studiilor de masterat
● Concluziile raportului se bazează pe un eșantion de 349 de absolvenți ai ASE, nivelul
masteral, care au completat chestionarul de măsurare a inserției profesionale în momentul
ridicării diplomei de masterat de la biroul de diplome, în perioada iulie-noiembrie 2021. Cei
mai mulți dintre aceștia (86%) au absolvit studiile în anii 2019 și 2020.
● Un procent de 96% dintre absolvenții de masterat incluși în eșantion se declară
inserați pe piața muncii (sumă rezultată din angajații cu normă întreagă, angajații cu normă
parțială, liber profesioniști, antreprenori, persoane aflate în concediu de creștere/îngrijire copil).
Varianta de angajare cel mai des menționată este cea cu normă întreagă (89%).
● Un procent de 3% dintre respondenți se află în căutarea unui loc de muncă.
● Ocupațiile respondenților inserați pe piața muncii se grupează în jurul a două
direcții principale și o direcție secundară. Prima direcție este cea a serviciilor IT,
cuprinzând programator, analist, analist de business, administrator bază de date, consultant IT
etc. O a doua direcție este reprezentată de ocupații în zona de servicii economice și financiare,
printre care se numără economist, Accounts Payable, contabil, analist financiar, auditor
financiar, auditor etc. O a treia direcție, mai slab reprezentată, este subsumată domeniului
mai larg al serviciilor (de exemplu, specialist resurse umane, agent relații clienți etc).
● Cei mai mulți dintre participanți au un singur loc de muncă (94%).
● 95% dintre respondenți declară că lucrează în România, 2% dintre respondenți
indicând alte țări (restul de 4% sunt nonrăspunsuri la această întrebare). Un procent de 1%
lucrează în mediul rural.
● Din punctul de vedere al domeniului de activitate raportat la domeniul studiat,
varianta cea mai des menționată este lucrul în domeniul studiat (52%), urmată de activitatea
într-un domeniu conex (28%) și într-un alt domeniu (16%). Un procent de 80% lucrează în
domeniul studiat sau într-un domeniu conex.
● Dintre absolvenții participanți la studiu, activi pe piața muncii, 88% au contracte de
muncă pe perioadă nedeterminată, iar 6% pe perioadă determinată.
● 35% dintre respondenți au un venit de peste 5000 de lei. Alți 42% au venituri
cuprinse între 3000 și 5000 de lei. Procentul celor care declară venituri sub 2000 de lei este
foarte mic (4%).
● Cei mai mulți dintre respondenții angajați lucrează într-o firmă proprietate
privată (77%). Un procent de 8% lucrează în instituții publice.
● Cea mai des menționată variantă a domeniului de activitate al companiei
angajatoare este Alte servicii (42%), urmat de Informații și comunicații (11%) și
Intermedieri financiare și asigurări (9%).
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● Primul loc de muncă al respondenților a fost în timpul facultății pentru 41% dintre
aceștia și în timpul studiilor de masterat pentru 21% dintre ei. Un procent de 2% dintre
respondenți nu au avut un loc de muncă până la momentul realizării cercetării.
● Un procent de 77% dintre respondenți au avut cel puțin un loc de muncă în timpul
facultății. Dintre aceștia, cel mai des au avut preponderent contracte de muncă pe perioadă
nedeterminată în domeniul studiat (43%).
● Absolvenții din eșantion apreciază că cele mai importante servicii complementare
educației academice de care ar trebui să beneficieze în universitate sunt activitățile de
informare cu privire la piața muncii și cele de dezvoltare personală și a soft-skills-urilor
(81%), urmate de consilierea în carieră (79%).
● Un procent de 55% dintre respondenții la studiu spun că în următorii 3-5 ani vor să
se dezvolte în cadrul companiei în care lucrează, în timp ce, la egalitate procentuală, 21%
intenționează să promoveze profesional în cadrul unei companii diferite de cea în care
lucrează sau să își deschidă o afacere proprie.
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CONCLUZII GENERALE
Cercetarea, pornită de la ipoteza conform căreia există o dependență directă între
educația academică și inserția pe piața muncii a absolvenților ASE, a urmărit, în principal,
traseul socioprofesional al acestora: studii, statut profesional, gradul de adecvare al ocupației
practicate la domeniul de studiu absolvit, veniturile obținute, mobilitatea/intențiile de mobilitate
pe piața forței de muncă, nevoile de dezvoltare personală în vederea adaptării la condițiile unei
piețe a muncii aflate în schimbare rapidă.
În cadrul proiectului au fost realizate două studii cantitative referitoare la inserția
absolvenților ASE pe piața muncii, prin intermediul unei anchete pe bază de chestionar. Primul
studiu a vizat inserția pe piața muncii a absolvenților de licență, cel de-al doilea, inserția
absolvenților programelor de masterat. În primul grup au fost incluși un număr de 559 de
absolvenți ai nivelului de licență la ASE, majoritatea absolvenți în 2020, iar în cel de-al doilea,
un număr de 349 de absolvenți ai programelor de masterat (majoritatea în anii 2019 și 2020).
La momentul realizării cercetării, marea majoritate a absolvenților ASE – atât
absolvenții nivelului masterat (96%), cât și cei ai nivelului licență (81%) – erau integrați
pe piața muncii, în diverse forme: angajați cu normă întreagă (cei mai mulți dintre ei), angajați
cu normă parțială, liber profesioniști, antreprenori și interni.
Distribuția absolvenților ASE pe domenii de activitate și tipul contractelor de muncă
deținute evidențiază preponderența angajărilor în companii din domeniul serviciilor,
pentru ambele categorii de absolvenți – licență (45%) și masterat (42%), urmate, la mare
distanță, în cazul absolvenților de licență, de domeniile vânzări, transport, turism și
alimentație publică (10%) și, la egalitate, de informații și comunicații și intermedieri
financiare și asigurări (6%) și, în cazul absolvenților de masterat, de domeniile
informațiilor și comunicațiilor (11%) și al intermedierilor financiare și asigurărilor (9%).
Majoritatea absolvenților de ASE angajați lucrează cu contracte de muncă pe
perioadă nedeterminată. Potrivit analizei distribuției absolvenților după tipul de proprietate
al companiei angajatoare, nu există diferențe între absolvenții ciclurilor de licență și masterat
ASE, majoritatea desfășurându-și activitatea în mediul privat (68% în cazul absolvenților
de licență și 77% în cazul absolvenților de masterat). Procentul absolvenților celei mai
importante universități cu profil economic din România care lucrează în sectorul
public/instituții bugetare este foarte mic (8%), apropiat ca valoare de procentul celor care
lucrează în cadrul firmelor proprii, inclusiv PFA-uri (12% dintre absolvenții de licență, 6%
dintre absolvenții de masterat).
Numărul mare al facultăților ASE, al specializărilor și programelor economice multi- și
interdisciplinare, furnizate în cadrul programelor educaționale ale universității, explică
integrarea profesională a absolvenților într-o gamă variată de ocupații, în domenii diverse
ce necesită atât studii economice/pregătire economică de specialitate, cât și pregătire în
domeniul noilor tehnologii (IT&C). Ocupațiile absolvenților ASE pot fi grupate în jurul a
două direcții principale: servicii IT&C (programator, analist, analist de business,
administrator bază de date, consultant IT etc.) și servicii economice și financiare (economist,
Accounts Payable, contabil, analist financiar, auditor financiar, auditor etc). O direcție
secundară, mai slab reprezentată, este subsumată domeniului mai larg al serviciilor ce
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necesită pregătire economică de specialitate (de exemplu, serviciile clienți/customer care
representative/account executive, specialist resurse umane etc.).
Una dintre dimensiunile importante ale analizei inserției profesionale a fost reprezentată
de măsura în care absolvenții ASE, încadrați pe piața muncii, practică profesiile pentru care
s-au pregătit în universitate, în domeniile lor de studii. Aceasta este o caracteristică esențială
pentru integrarea profesională de calitate, capabilă să genereze oportunități de carieră reale.
Din perspectiva corespondenței dintre domeniul în care lucrează și studiile absolvite,
doar 45% dintre absolvenții de licență și 52% dintre absolvenții de masterat lucrează în
domeniul studiilor/specializării, în timp ce 28% dintre respondenții ambelor categorii
lucrează în domenii conexe studiilor absolvite. Se remarcă procentul absolvenților care ocupă
posturi fără nicio legătură cu domeniul lor de studii: 23% dintre absolvenții de licență și
16% dintre absolvenții de masterat.
Situația poate fi explicată atât din perspectiva dinamicii pieței muncii – transformări și
schimbări de structură generate sau accelerate de pandemia de Covid-19, cât și din perspectiva
deciziilor personale ale tinerilor, care optează pentru angajare rapidă, pe poziții pentru care sunt
supracalificați ori care le pot asigura venituri imediate/facile, în defavoarea concentrării pe
învățare și acumularea de experiență profesională în domeniul studiilor.
Estimăm că această situație se poate modifica ulterior, în etapele următoare finalizării
studiilor, pe măsura înaintării absolvenților în faze mai avansate ale dezvoltării carierei, ce le
vor permite ocuparea unor locuri de muncă adecvate pregătirii lor academice/specializării.
Veniturile lunare ale absolvenților ASE, similare veniturilor absolvenților altor
universități din România, înregistrează diferențe semnificative (salarii cuprinse între sub
2.000 de lei și peste 5000 de lei), în funcție de facultatea absolvită, domeniul de activitate
al angajatorului și poziția ocupată – venituri mai mari în domeniile IT, servicii, intermedieri
financiare, venituri mai mici în comerț/retail, administrație publică). Pentru absolvenții de
licență, întâlnim următoarele categorii: 9% sub 2000 lei, 37% între 2001 și 3000 lei, 22% între
3001 și 4000 lei, 12% între 4001 și 5000 lei, 13% peste 5000 lei. Pentru absolvenții de masterat,
întâlnim următoarele categorii: 4% sub 2000 lei, 15% între 2001 și 3000 lei, 22% între 3001 și
4000 lei, 20% între 4001 și 5000 lei, 35% peste 5000 lei (diferențele procentuale până la 100%
sunt nonrăspunsuri).
Prin raportare la venitul mediu net în România, care în octombrie 2021 a fost de 3.544
de lei, se pot observa perspectivele financiare pozitive ale absolvenților ASE (în jur de 35%
dintre absolvenții de licență și în jur de 65% dintre respondenții absolvenți de masterat obțin
salarii ce depășesc venitul mediu lunar), precum și importanța studiilor economice pe piața
muncii. Nefiind un studiu longitudinal, nu am putut urmări evoluția în timp a salariilor
absolvenților. Este de remarcat totuși faptul că salariile sunt mult mai mari pentru absolvenții
de masterat față de cele ale absolvenților de licență și credem că aceasta este o tendință a pieței
muncii, care reflectă recompensarea experienței profesionale superioare acumulate de
absolvenții de masterat.
Intențiile profesionale ale respondenților pentru următorii 3-5 ani sunt, în principal,
dezvoltarea și evoluția profesională, fie în cadrul companiilor în care lucrează (43%
dintre absolvenții de licență și 55% dintre absolvenții de masterat), fie în cadrul unor
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companii diferite (21% din ambele categorii de respondenți își doreau să promoveze
profesional în cadrul unei firme diferite decât cea pentru care lucrau la data realizării cercetării).
Sunt de remarcat atât procentul absolvenților cu spirit și interese antreprenoriale, care
intenționează să își deschidă propria afacere (23% dintre absolvenții de licență și 21%
dintre absolvenții de masterat), cât și tendința redusă de migrație pe piața muncii
(procentul celor care vor să se îndrepte spre alt angajator este mai mic decât al celor care vor să
se dezvolte în cadrul companiei în care lucrează în prezent).
Absolvenții de ASE conștientizează importanța dezvoltării competențelor
socioemoționale și influența acestora în creșterea nivelului de inserție profesională/
angajabilitate și își exprimă dorința de a beneficia, în cadrul activităților universitare, de
servicii complementare educației academice (consiliere psihologică, coaching) care să le
permită dezvoltarea deprinderilor soft (abilități de comunicare, capacitatea de planificare și
rezolvare a problemelor, managementul timpului, lucru în echipă, flexibilitate etc.) și
dezvoltarea personală.
Informațiile colectate și rezultatele cercetării urmează a fi integrate în cadrul
demersurilor universității pentru actualizarea și optimizarea programelor educaționale, în acord
cu nevoile beneficiarilor și ale pieței muncii, deopotrivă. Datele obținute vor permite adoptarea
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea ofertei educaționale și a serviciilor complementare ce
pot fi acordate studenților în universitate, în vederea facilitării și creșterii inserției acestora pe
o piață a muncii competitivă și dinamică, marcată de inovare continuă și progres tehnologic.
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Anexă – Chestionarul aplicat absolvenţilor
Chestionarul privind inserția socioprofesională a absolventului ASE
Acest chestionar este destinat colectării de date cu privire la inserția socioprofesională
a absolvenților Academiei de Studii Economice din București. Vă rugăm să completați toate
câmpurile chestionarului. Informațiile oferite de dumneavoastră vor fi folosite exclusiv pentru
raportarea statistică a gradului de inserție socioprofesională, în vederea îmbunătățirii ofertei
educaționale a ASE și adaptării acesteia la cerințele pieței muncii.
Prin apăsarea butonului „Da”, declarați că ați luat la cunoștință informațiile de mai sus
și că sunteți de acord să participați la acest studiu. Vă mulțumim pentru colaborare.
A. Date despre programul de studii absolvit
1. Facultatea:
2. Ultimul ciclu de studii absolvit:
① Licență ② Masterat ③ Doctorat
2.1 Programul de licență/master/doctorat absolvit:

3. Forma de învățământ:
① Cu frecvență ② Cu frecvență redusă ③ Învăţământ la distanţă
4. Anul absolvirii:
B. Date despre absolvent
1. Numele și prenumele (notați numele dvs. așa cum apare în certificatul de naștere și,
după caz, în paranteză, numele de căsătorie):
2. Genul:
① Masculin
② Feminin
3. Vârstă (în ani împliniți):
4. Date de contact:
5. Număr de telefon:
6. Adresă de e-mail (indicați adresa de e-mail pe care o folosiți frecvent):
7. Domiciliul
8. Localitatea în care vă desfășurați activitatea
9. Țara în care vă desfășurați activitatea.
C. Statut profesional actual
1. În prezent, statutul dvs. profesional este: (răspuns unic)
Angajat cu normă întreagă
Angajat cu normă parțială
Liber profesionist
Antreprenor
Persoană în căutarea unui loc de muncă
Fără loc de muncă și fără intenția de a mă angaja
Altă situație.
2. Care este denumirea postului în care sunteți angajați, cu contract, în acest moment?
(pentru cine a răspuns cu variantele „Angajat cu normă întreagă” și „Angajat cu
normă parțială” la întrebarea anterioară)
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3. În prezent aveți: (răspuns unic)
Un singur loc de muncă
Mai multe locuri de muncă, în paralel
Nu am un loc de muncă
Alte situații.
4. Ocupația principală, pe care o aveți în prezent, este în concordanță cu
domeniul/specializarea obținută prin studiile absolvite? (răspuns unic)
Corespunzătoare domeniului/specializării absolvite
Conex domeniului/specializării absolvite
În afara domeniului/specializării absolvite
5. Contractul meu de muncă este: (răspuns unic)
Pe perioadă nedeterminată
Cu durată determinată (inclusiv contract de colaborare/convenție civilă/perioadă de probă)
Nu se aplică, sunt liber profesionist
Nu se aplică, am propria mea afacere (inclusiv PFA)
Nu am un contract de muncă
Altă formă de contract.
6. Care este venitul dumneavoastră mediu lunar net (estimativ ȋn lei) în prezent?
(răspuns unic)
Sub 2000 lei
Între 2001 și 3000 lei
Între 3001 și 4000 lei
Între 4001 și 5000 lei
Peste 5001 lei.
7. Care este forma de proprietate a companiei/organizației pentru care lucrați: (răspuns
unic)
Instituție publică
Firmă în totalitate privată
Firmă cu capital mixt (de stat și privat)
ONG (asociație sau fundație)
Firmă proprie (inclusiv PFA)
Alta.
8. Care este, în cazul dvs., compania angajatoare (sau, după caz, numele angajatorului)
(Lista de angajatori frecvenți)
9. Care este domeniul de activitate al companiei angajatoare/al angajatorului? (răspuns
unic)
Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industrie
Construcţii
Vânzări, transport, turism și alimentație publică
Intermedieri financiare şi asigurări
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Tranzacţii imobiliare
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activități administrative și de suport
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Informaţii şi comunicaţii
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare
Hoteluri şi restaurante
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
Activităţi ale gospodăriilor private (angajator; producere de bunuri şi servicii destinate
consumului propriu)
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
Alte activităţi de servicii.
D. Primul loc de muncă
1. Primul meu loc de muncă a fost: (răspuns unic)
Înainte de începerea studiilor de licență
În timpul studiilor de licență
La mai puțin de 6 luni după finalizarea studiilor de licență
Între 6 luni și 1 an după finalizarea studiilor de licență
La mai mult de 1 an după finalizarea studiilor de licență
În timpul studiilor de masterat
La mai puțin de 6 luni după finalizarea studiilor de masterat
Între 6 luni și 1 an după finalizarea studiilor de masterat
La mai mult de 1 an după finalizarea studiilor de masterat
Nu am avut până în prezent un loc de muncă
Altă situație.
2. Cum ați lucrat în timpul facultății? (pentru cei care au răspuns cu varianta „În timpul
studiilor de licență” la întrebarea anterioară)
Cu contract pe perioadă nedeterminată în domeniul studiilor de licență
Cu contract pe perioadă determinată în domeniul studiilor de licență
Cu contract pe perioadă nedeterminată într-un domeniu conex studiilor de licență
Cu contract pe perioadă determinată într-un domeniu conex studiilor de licență
Cu contract pe perioadă nedeterminată în afara domeniului de licență
Cu contract pe perioadă determinată în afara domeniului studiilor de licență
Internship
Voluntariat
Nu am lucrat
Altele.
3. Cât de importante considerați că au fost următoarele aspecte pentru a-l determina pe
primul angajator să vă ofere un loc de muncă? (scala de la 1 la 5, unde 5 este foarte
important)
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Programul absolvit
Tema lucrării de licență/proiectelor realizate pe perioada studiilor (dacă este cazul)
Notele obținute pe perioada studiilor
Reputația universității/facultății
Experiența de muncă acumulată anterior
Soft-skills-urile personale
Experiența în străinătate
Relațiile anterioare cu angajatorul/recomandări de la persoane care mă cunosc.
4. De ce tipuri de servicii apreciați că ar trebui să beneficieze studenții în universitate,
pentru a se integra mai ușor în muncă? (scala de la 1 la 5, unde 5 este foarte
important)
Servicii de consiliere și orientarea carierei
Activități de dezvoltare personală și soft-skills
Servicii de îndrumare/tutoriat a activității profesionale în universitate și în baza de practică
Informare cu privire la piața muncii
Alte servicii – menționați-le:
E. Intenţii de viitor
1. Ce parcurs profesional vă propuneți să urmați în viitorul apropiat (3-5 ani)? (răspuns
multiplu)
Să mă dezvolt în cadrul companiei unde lucrez acum
Să îmi găsesc un post similar cu cel actual, la alt angajator
Să obțin o specializare în alt domeniu
Să îmi deschid propria afacere
Să-mi continui studiile (masterat, doctorat)
Cursuri în universitate
Cursuri în afara universității
Să dezvolt afacerea pe care o am deja
Alte situații. Care?
Vă mulțumim și vă dorim mult succes!
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IV. STUDIU CU PRIVIRE LA SATISFACŢIA ANGAJAŢILOR
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Pornind de la principala noastră preocupare, valorizarea celei mai importante resurse de
care dispune Academia de Studii Economice din București, respectiv resursa umană,
considerăm că măsura în care s-a reușit acest lucru, în perioada de referinţă a prezentului raport
(ianuarie-decembrie 2021), este dată de percepția proprie a personalului ASE. Instrumentul
utilizat, prin care s-a urmărit cointeresarea şi participarea tuturor categoriilor de personal,
angajat în Academia de Studii Economice din București, a fost ancheta, organizată de către
Consiliul de Administrație, în perioada ianuarie-februarie 2022. Prin pozițiile prezentate de
către cei care au văzut în această acțiune calea de a face cunoscute anumite percepții şi
convingeri, s-a concretizat o imagine de ansamblu cu privire la gradul de satisfacție în activitate
a salariaților din ASE.
Chestionarul utilizat a conținut 22 de întrebări, dintre care două deschise și 20 închise.
Dintre aceste 22 de întrebări, 11 au sondat diferite aspecte referitoare la gradul de satisfacție în
activitate, restul fiind întrebări auxiliare, necesare pentru structurarea eșantionului. Culegerea
răspunsurilor a fost realizată prin completarea online a chestionarului, acesta fiind trimis către
întreaga comunitate a Academiei de Studii Economice din București.
Cele mai importante aspecte avute în vedere de către cele 11 întrebări de opinie au fost
următoarele: mediul de lucru, aprecierea și respectul la locul de muncă, oportunități de formare
și dezvoltare, relații de muncă în echipă, relația cu superiorul ierarhic direct, relația cu top
managementul (CA), comunicarea informațiilor oficiale în cadrul ASE și pachetul
motivațional. Fiecare dintre aceste elemente a fost abordat prin evaluarea unor itemi individuali
(între patru și opt itemi pentru fiecare dintre cele opt aspecte menționate anterior).
Pentru facilitarea analizei, răspunsurile au fost codificate pe o scală ordinală cu 5 trepte:
Acord total, Acord, Neutru, Dezacord și Dezacord total. În vederea unei corecte aprecieri a
rezultatelor prezentate în cadrul acestui raport, trebuie precizat faptul că opțiunea Acord total
indică gradul cel mai mare de satisfacție și apreciere a activității.
De-a lungul perioadei de colectare a răspunsurilor s-au colectat 583 de răspunsuri valide
(unele dintre acestea prezintă nonrăspunsuri parțiale), ceea ce reprezintă o rată de răspuns de
40,42% (colectivitatea totală este reprezentată de 753 cadre didactice și 689 angajați – personal
didactic auxiliar și nedidactic). În funcție de categoria de personal, distribuția respondenților
este următoarea: 335 (57,46%) personal didactic și 247 (42,37%) personal didactic auxiliar și
nedidactic și 1 respondent care nu a menționat categoria de personal din care face parte (0,17%).
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Pentru o imagine cât mai clară asupra celor care au răspuns, distribuția respondenților era:
a. personal didactic, în raport cu funcția didactică deținută:
Graficul 1. Distribuția respondenților – cadre didactice

b. personal didactic auxiliar şi nedidactic, în raport cu funcția deținută:
Graficul 2. Distribuția respondenților cu funcții nedidactice

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

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

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

42.22%

41.14%

6.44%

8.77%

1.43%

559

39.64%

36.25%

11.43%

10.36%

2.32%

560

41.50%

33.45%

15.56%

7.33%

2.15%

559

30.46%

36.09%

14.61%

14.96%

3.87%

568

Adecvarea mediului de lucru strânge cel mai mare număr de opinii pozitive, acestea
reprezentând 83,36% dintre respondenți, iar la polul opus se situează dotările și facilitățile, care
sunt apreciate pozitiv de către doar 66,55% dintre respondenți. Peste 54,00% dintre respondenți
(și peste 73,00% pentru acord total+acord+neutru) sunt de acord sau acord total cu faptul că
infrastructura de la locul de muncă este superioară celei de la domiciliu în ceea ce privește
realizarea sarcinilor de serviciu. Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru aspectul mediul
de lucru este de 75,19%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 87,20%.
Graficul 3. Opinii pozitive referitoare la mediul de lucru (%)
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Pentru că mediul academic este caracterizat prin referire la competenţele şi valorile pe
care fiecare membru le posedă şi pe considerentul că toate aceste energii, împreună, dau
valoarea comunităţii academice, proiecţiile aprecierii şi respectului la locul de muncă,
valorizează şi creează cultura organizațională a ASE. Astfel, distribuția respondenților, în
funcție de opinia indicată, pentru cei opt itemi aferenți aprecierii și respectului la locul de
muncă, este următoarea:
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei opt itemi aferenți
aprecierii și respectului la locul de muncă, este următoarea:
Tabelul 2
Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

Sunt mândru că lucrez la ASE

51.74%

34.37%

11.33%

2.01%

0.55%

547

Sistemul meu de valori
corespunde cu cel al ASE

44.61%

34.00%

15.72%

4.57%

1.10%

547

Mă simt apreciat şi prețuit
la locul de muncă
Munca mea contează şi văd
legătura dintre activitatea
pe care o desfășor şi succesul
universității
Consider că locul meu de muncă
este interesant și că acesta
solicită utilizarea cunoștințelor,
abilităților și deprinderilor de
care dispun
Munca îmi dă sentimentul de
împlinire personală

33.09%

38.21%

19.56%

5.85%

3.29%

547

40.95%

40.22%

13.71%

3.47%

1.65%

547

53.56%

38.21%

4.94%

1.28%

2.01%

547

50.46%

36.93%

8.96%

2.74%

0.91%

547

Mă simt integrat în ASE

41.32%

37.29%

14.63%

5.12%

1.65%

547

În general sunt satisfăcut de
nivelul de demnitate şi valoare
pe care le simt când îmi desfășor
activitatea

39.85%

40.95%

12.61%

4.57%

2.01%

547

Faptul că locul de muncă este interesant și că solicită abilitățile și cunoștințele
respondenților este itemul care strânge cel mai mare număr de opinii pozitive, acestea
reprezentând 91,77% dintre respondenți, iar la polul opus se situează sentimentul de prețuire și
apreciere resimțit, acesta având o rată a aprecierilor pozitive de doar 71,30%. Procentul mediu
de aprecieri pozitive pentru aspectul respectul la locul de muncă este de 81,97%, iar procentul
mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 94,65%. Important de menționat este și faptul că,
cu excepția celui de-al treilea item, toți ceilalți au o rată a aprecierilor pozitive de peste 78,60%.
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Graficul 4. Opinii pozitive referitoare la respectul la locul de muncă (%)

ASE, parte a societății bazate pe cunoaștere, animată de faptul că organizația umană,
pentru a progresa și a se afirma drept lider în societate, acționează în sprijinul identificării
nevoilor de pregătire şi evoluție a membrilor săi, oferă oportunități de formare, dezvoltare şi
promovare adaptate la nivelul categoriilor de personal propriu. Distribuția respondenților, în
funcție de opinia indicată, pentru cei șapte itemi aferenți aspectului referitor la oportunități de
formare, dezvoltare și promovare, este următoarea:
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei șapte itemi
aferenți aspectului oportunități de formare, dezvoltare și promovare, este următoarea:
Tabelul 3
Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

Există un program de formare
care să îmi permită
să îmi realizez sarcinile de
muncă și să utilizez
dotarea/tehnologia aferentă
activității
pe care o desfășor

20.99%

34.81%

26.15%

13.26%

4.79%

543

Oportunitățile de formare sunt
repartizate echitabil în
departament/compartiment

25.23%

33.15%

27.26%

9.39%

4.97%

543

28.36%

35.91%

22.84%

7.73%

5.16%

543

22.47%

29.83%

31.31%

10.50%

5.89%

543

Sunt informat de oportunitățile
de formare şi dezvoltare
a carierei
În general sunt satisfăcut
de programul de formare
de care beneficiez
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În departamentul
/compartimentul meu,
oportunitățile de promovare
sunt disponibile în mod egal,
iar promovarea se face în funcție
de performanța realizată la locul
de muncă
Iau în considerare o dezvoltare
pe termen lung a carierei mele
în cadrul ASE
În general sunt satisfăcut
de oportunitățile de promovare
în ASE

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

34.07%

33.89%

20.81%

6.63%

4.60%

543

46.59%

35.91%

13.44%

2.21%

1.84%

543

30.39%

35.91%

21.36%

9.02%

3.31%

543

Luarea în considerare a dezvoltării pe termen lung a unei cariere în ASE este itemul care
strânge cel mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 82,50%, iar la polul opus se
situează satisfacția față de programul de formare urmat, acesta având o rată a aprecierilor
pozitive de doar 52,30%. Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru aspectul oportunități de
formare, dezvoltare și promovare este de 63,93%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive +
neutru este de 87,24%.
Graficul 5. Opinii pozitive referitoare la oportunitățile de formare, dezvoltare și promovare (%)

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

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

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

51.21%

37.43%

8.01%

2.79%

0.56%

537

47.30%

40.04%

9.68%

2.61%

0.37%

537

36.87%

39.85%

16.76%

4.10%

2.42%

537

25.88%

38.36%

19.18%

12.85%

3.72%

537

32.03%

37.43%

21.79%

6.15%

2.61%

537

36.87%

46.00%

12.10%

2.79%

2.23%

537

Colaborarea bună în echipă și sprijinul primit la nevoie este itemul care strânge cel mai
mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 88,44%, iar la polul opus se situează opinia
respondenților referitoare la faptul că numărul colegilor din departament este suficient, acesta
având o rată a aprecierilor pozitive de doar 64,25%. Procentul mediu de aprecieri pozitive
pentru aspectul relațiile de muncă în echipă este de 78,21%, iar procentul mediu de aprecieri
pozitive + neutru este de 92,80%. Important de menționat este și faptul că toți itemii au o rată
a aprecierilor pozitive de peste 64,00%.
Graficul 6. Opinii pozitive referitoare la relațiile de muncă în echipă (%)
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ASE, ca organizație umană, are elemente de structură, în care relaționările pe verticală
şi pe orizontală reprezintă chei ale succesului şi impunerii sale drept lider al învățământului
economic. Climatul locului de muncă este dat şi de interacțiunile avute cu ideile, faptele și
acțiunile celor care sunt responsabili de microstructuri, cu superiorii ierarhici, o altă dimensiune
pe care urmărim să o aducem în prim-planul construcției unui mediu dedicat performanței.
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei opt itemi aferenți aspectului
relațiile cu superiorul ierarhic direct, este următoarea:
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei opt itemi aferenți
aspectului relațiile cu superiorul ierarhic direct, este următoarea:
Tabelul 5

Șeful meu dă subordonaților
instrucțiuni complete şi detaliate
privind sarcinile de îndeplinit
Șeful meu îmi solicită idei şi
sugestii pentru îmbunătățirea
activității în compartimentul
în care lucrez
Șeful meu aplică sugestiile
angajaților
Șeful meu promovează/arată
interes pentru dezvoltarea
carierei mele
Șeful meu este în general
disponibil când am nevoie
de sprijin
Șeful meu îmi recunoaște
meritele atunci când fac bine
un lucru
Pentru a avea relații de muncă
eficiente nu sunt necesare dese
„scurt-circuitări” ale liniei
ierarhice
În general sunt satisfăcut
de activitatea profesionala a
șefului meu

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

52.17%

35.59%

7.91%

1.88%

2.45%

531

43.31%

35.97%

14.31%

2.82%

3.58%

531

43.50%

34.65%

16.20%

2.64%

3.01%

531

41.05%

31.83%

20.15%

3.58%

3.39%

531

53.67%

33.90%

7.91%

1.88%

2.64%

531

48.02%

34.09%

12.81%

2.07%

3.01%

531

35.40%

27.50%

21.09%

11.86%

4.14%

531

51.60%

31.45%

12.43%

2.26%

2.26%

531

Faptul că șeful direct dă instrucțiuni complete și detaliate este itemul care strânge cel
mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 87,76%, iar la polul opus se situează opinia
respondenților referitoare la faptul că nu sunt necesare dese „scurt-circuitări” ale liniei ierarhice
pentru creșterea eficienței, acesta având o rată a aprecierilor pozitive de doar 62,90%. Procentul
mediu de aprecieri pozitive pentru aspectul relațiile cu superiorul ierarhic direct este de
79,21%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 93,31%. Important de
menționat este și faptul că, cu excepția celui de-al șaptelea item, toți ceilalți au o rată a
aprecierilor pozitive de peste 72,80%.
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Graficul 7. Opinii pozitive referitoare la relațiile cu superiorul ierarhic direct (%)

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

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

Am încredere în deciziile luate
de top managementul ASE

40.08%

32.51%

17.01%

7.37%

3.02%

529

Top managementul îmi ușurează
realizarea sarcinilor de muncă

33.84%

30.43%

20.79%

10.59%

4.35%

529

Top managementul utilizează un
ton corespunzător
în comunicarea cu angajații

40.26%

34.40%

17.01%

6.24%

2.08%

529

40.26%

33.27%

18.71%

5.48%

2.27%

529

39.70%

29.49%

19.28%

8.51%

3.02%

529

38.00%

33.08%

18.15%

7.56%

3.21%

529

În opinia mea, top
managementul acționează
în mod etic
În opinia mea, top
managementul asigură în mod
efectiv un viitor de succes pentru
ASE
În general sunt satisfăcut de top
managementul ASE

Faptul că top managementul utilizează un ton adecvat în comunicarea cu angajații este
itemul care strânge cel mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 74,67%, iar la polul
opus se situează opinia respondenților referitoare la faptul că top managementul le ușurează
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realizarea sarcinilor de muncă, acesta având o rată a aprecierilor pozitive de doar 64,27%.
Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru aspectul relația cu top managementul este de
70,89%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 89,38%. Important de
menționat este și faptul că, cu excepția celui de-al doilea item, toți ceilalți au o rată a aprecierilor
pozitive de peste 69,00%.
Graficul 8. Opinii pozitive referitoare la relația cu top managementul ASE (CA)(%)

Preocuparea pentru a transmite şi recepta la timp informația este o constantă a
activităților şi acțiunilor noastre. Reușita depinde foarte mult de informație, iar țelul nostru a
fost acela de a crește calitatea informației care a stat la baza procesului decizional în ASE.
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei patru itemi aferenți
aspectului comunicarea informațiilor oficiale în cadrul ASE, este următoarea:
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei patru itemi
aferenți aspectului comunicarea informațiilor oficiale în cadrul ASE, este următoarea:
Tabelul 7

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

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

33.27%

36.31%

17.30%

8.94%

4.18%

526

35.55%

39.16%

15.21%

6.27%

3.80%

526

37.45%

39.92%

15.02%

4.37%

3.23%

526

30.04%

41.06%

16.35%

7.22%

5.32%

526
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Faptul că respondenții dispun de toate informațiile pentru a-și desfășura activitatea este
itemul care strânge cel mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 77,38%, iar la polul
opus se situează opinia respondenților referitoare la satisfacția generată de comunicarea cu șeful
ori managementul, referitoare la schimbările care îi afectează locul de muncă, acesta având o
rată a aprecierilor pozitive de doar 69,58%. Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru
aspectul comunicarea informațiilor oficiale în ASE este de 73,19%, iar procentul mediu de
aprecieri pozitive + neutru este de 89,16%.
Graficul 9. Opinii pozitive referitoare la comunicarea informațiilor oficiale în cadrul ASE (%)

O îmbinare a tuturor aspectelor tratate până acum nu ar avea consistența şi vocația
adecvate, fără aducerea în discuție a motivației. Motivația este liantul care poate surmonta
anumite aspecte mai puțin dezvoltate, mai puțin prezente sau chiar inexistente în activitatea
tuturor categoriilor de personal care activează în ASE. Distribuția respondenților, în funcție de
opinia indicată, pentru cei șapte itemi aferenți aspectului pachet motivațional, este următoarea:
Distribuția respondenților, în funcție de opinia indicată, pentru cei șapte itemi
aferenți aspectului pachet motivațional, este următoarea:
Tabelul 8

Dacă am întrebări despre salariu
și alte beneficii pot obține un
răspuns rapid, ușor şi adecvat
Salariul meu este cam la același
nivel pe care l-aș obține dacă
aş ocupa același post la o altă
organizație
Consider că sunt plătit adecvat
pentru munca pe care o fac.

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

31.68%

41.22%

15.84%

6.68%

4.58%

524

15.65%

26.91%

33.40%

17.37%

6.68%

524

17.94%

38.36%

23.28%

14.50%

5.92%

524
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Când apar modificări de salariu,
acestea sunt făcute în mod
correct
ASE își arată angajamentul față
de salariați prin oferirea
de recompense şi alte tipuri
de facilități
În general sunt satisfăcut
de pachetul motivațional oferit
de ASE
În general sunt satisfăcut
de modul de acordare a
recompenselor în ASE

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Număr
respondenți

25.57%

40.08%

25.76%

5.15%

3.44%

524

24.24%

34.73%

24.24%

9.73%

7.06%

524

21.76%

36.45%

24.43%

11.26%

6.11%

524

19.85%

34.35%

27.67%

11.45%

6.68%

524

Faptul că respondenții pot obține rapid un răspuns despre salariu sau alte beneficii este
itemul care strânge cel mai mare procent de opinii pozitive, acestea fiind de 72,90%, iar la polul
opus se situează opinia respondenților referitoare la faptul că salariul lor este la același nivel cu
cel pe care l-ar putea obține dacă ar ocupa o poziție similară într-o altă instituție, acesta având
o rată a aprecierilor pozitive de doar 42,56%. Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru
aspectul pachet motivațional este de 58,40%, iar procentul mediu de aprecieri pozitive +
neutru este de 83,34%.
Graficul 10. Opinii pozitive referitoare la pachetul motivațional (%)
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Concluzii
O sinteză a tuturor celor surprinse şi exemplificate mai sus, pe baza percepţiilor şi
opiniilor respondenţilor, este prezentată mai jos:

Tabelul 9

Număr
respondenți

DOMENIUL

Acord
total

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

Mediul de lucru

37.25%

35.61%

11.65%

13.12%

2.37%

579

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

44.45%

37.52%

12.68%

3.70%

1.65%

547

29.73%

34.20%

23.31%

8.39%

4.37%

543

Relații de muncă în echipă

38.36%

39.85%

14.59%

5.21%

1.99%

537

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

46.09%

33.12%

14.10%

3.63%

3.06%

531

38.69%

32.20%

18.49%

7.62%

2.99%

529

34.08%

39.12%

15.97%

6.70%

4.13%

526

22.38%

36.01%

24.95%

10.88%

5.78%

524

Cel mai ridicat procent de aprecieri pozitive a fost înregistrat de către domeniul al doilea
(aprecierea și respectul la locul de muncă), acesta fiind de 81,97%. La polul opus s-a situat
pachetul motivațional, acesta fiind apreciat pozitiv de doar 58,40% dintre respondenți.
Important de menționat este faptul că, pentru șase dintre domenii, aprecierile pozitive sunt de
peste 70,00%. Doar domeniul trei, oportunitățile de formare, dezvoltare şi promovare, și
domeniul opt înregistrează sub 70,00% aprecieri pozitive. Astfel, este evident că aceste două
domenii trebuie avute în vedere cu precădere în momentul dezvoltării unor politici interne de
creștere a satisfacției angajaților, care să ducă implicit la o creștere a performanței acestora.
Procentul mediu de aprecieri pozitive pentru cele 8 domenii studiate este de 72,62%, iar
procentul mediu de aprecieri pozitive + neutru este de 89,64%.
Graficul 11. Opinii pozitive referitoare la cele 8 domenii studiate (%)
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Comparaţie cu situaţia din 2015, cea din 2016, cea din 2017 și cea din 2018
Număr de respondenţi
Aprecieri pozitive (acord total
şi acord)
Aprecieri pozitive + neutru

2015
343
58,55%

2016
579
66,63%

2017
625
66.91%

2018
602
66,62%

2019
451
71,78%

2020
476
72.48%

Tabelul 10
2021
583
72,68%

82,33%

88,21%

87.13%

86,72%

89,97%

90.62%

89,65%

Aspectele esențiale, rezultate din analiza celor opt aspecte studiate, sunt următoarele:
1. După cum este vizibil, din analiza comparativă a rezultatelor medii pe domenii
majore, cea mai mare rată de opinii pozitive se înregistrează pentru aprecierea și respectul la
locul de muncă. Important de menționat este faptul că mândria de a lucra în ASE este apreciată
pozitiv de peste 86,00% dintre opiniile exprimate.
2. Calitatea mediului de lucru este vizibilă și din punctul de vedere al relațiilor verticale,
și anume relația cu superiorul ierarhic, care este apreciată pozitiv de peste 79% dintre respondenții
care au exprimat opinii referitoare la acest aspect. Peste 87% (opinii pozitive) indică nivelul de
detaliere al informațiilor primite de la șeful direct ca fiind principalul generator al acestei relații
remarcabile.
3. Al treilea aspect care vine să susțină ideea unui mediu de lucru de o calitate ridicată
este opinia pozitivă a peste 78% dintre respondenți, referitoare la relațiile de muncă în echipă.
Și în acest caz, disponibilitatea colegilor de a ajuta la nevoie este apreciată pozitiv de peste 88%
dintre respondenți.
Sintetizând aceste trei aspecte este evident că mediul de lucru și relațiile, atât verticale,
cât și orizontale din interiorul comunității noastre, sunt principalul argument care catalizează
creșterea prestigiului instituției noastre și care poate stimula mândria fiecăruia dintre noi.
4. Cea mai mică rată de aprecieri pozitive, și anume puțin sub 59%, este prezentată de
către pachetul motivațional. Deși libertatea de decizie a top managementului în acest domeniu
este limitată (organizația noastră fiind instituție publică), pachetul motivațional este una dintre
principalele preocupări. Astfel, pentru anii următori ne propunem să continuăm îmbunătățirea
acestui aspect (a întregului pachet) astfel încât să menținem și chiar să îmbunătățim primele
3 aspecte menționate, în virtutea unei relații de cauzalitate.
5. Următorul aspect avut în vedere de management pentru a menține și spori calitatea
mediului de lucru este reprezentat de lărgirea oportunităților de formare și dezvoltare, care sunt
apreciate pozitiv în acest moment de către sub 64% dintre respondenți.
Sintetizând aceste două aspecte, devine clar faptul că, la nivel comunității ASE, este
necesar să redimensionăm pachetul motivațional și să continuăm să creștem oportunitățile de
dezvoltare și formare oferite fiecărui membru al comunității noastre.
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Anexe

Anexa 1
Programe de studii universitare de licență, acreditate și autorizate de ARACIS
Specializarea/Programul de studii
universitare de licență
[locația geografică de desfășurare
și limba de predare]
Administrarea afacerilor
(în limba engleză)
Administrarea afacerilor
(în limba franceză)
Administrarea afacerilor
(în limba germană)

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

Forma de
învățământ

A

IF

A

IF

A

IF

Administrație publică

A

IF

Resurse umane

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

Informatică economică
Informatică economică
(în limba engleză)
Statistică și previziune economică

A

IF

A

IF

A

IF

Informatică economică

A

ID

13

Contabilitate și informatică de gestiune

A

IF

14

Contabilitate și informatică de gestiune
(în limba engleză)

A

IF

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Facultatea

Administrarea
Afacerilor,
cu predare în
limbi străine
Administrație
și Management
Public

Domeniul
de licență

Administrarea
afacerilor

Științe
administrative
Sociologie

6
Business
și Turism

Administrarea
afacerilor

7
8
9
10
11

Cibernetică,
Statistică și
Informatică
Economică

Cibernetică,
statistică
și informatică
economică

12

Contabilitate
și Informatică
de Gestiune

Contabilitate

Administrarea afacerilor în comerț,
turism, servicii, merceologie
și managementul calității
Administrarea afacerilor în comerț,
turism, servicii, merceologie
și managementul calității
(în limba engleză)
Cibernetică economică

Contabilitate și informatică de gestiune
Contabilitate și informatică de gestiune
(la Deva)
Drept

A

ID

AP

ID

AP

IF

Economie și comunicare economică
în afaceri

A

IF

Economie agroalimentară și a mediului

A

IF

Economie agroalimentară
și a mediului (la Tulcea)

AP

ID

Finanțe și bănci

A

IF

Finanțe și bănci (în limba engleză)

A

IF

Finanțe și bănci

A

ID

Finanțe și bănci (la Buzău)

A

ID

25

Management

A

IF

26

Management (în limba engleză)

A

IF

27

Management

A

ID

28

Management (la Piatra Neamț)

A

ID

29

Management (la Deva)

AP

ID

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

Drept
Economie
Teoretică
și Aplicată
Economie
Agroalimentară
și a Mediului
Finanțe,
Asigurări,
Bănci și Burse
de Valori

Management

Drept
Economie

Economie

Finanțe

Management
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Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul
de licență

Specializarea/Programul de studii
universitare de licență
[locația geografică de desfășurare
și limba de predare]

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

Forma de
învățământ

30

Marketing

A

IF

31

Marketing (în limba engleză)

A

IF

Marketing

A

ID

Marketing

A

IFR

32

Marketing

Marketing

33
34
35
36

Relații
Economice
Internaționale

Economie
și afaceri
internaționale
Limbi
moderne
aplicate

Economie și afaceri internaționale

A

IF

Economie și afaceri internaționale
(în limba engleză)

A

IF

Limbi moderne aplicate
(engleză, franceză)

A

IF
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Anexa 2
Lista programelor de studii universitare de masterat
din cadrul facultăților ASE, acreditate de către ARACIS
Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de masterat

1
2
3
4

Administrarea
Afacerilor, cu
predare în limbi
străine

Administrarea
afacerilor

Programul de studii
universitare de masterat
Antreprenoriat și administrarea
afacerilor
Antreprenoriat și administrarea
afacerilor
Antreprenoriat și administrarea
afacerilor
Antreprenoriat și administrarea
afacerilor în domeniul energiei

Locația
geografică

Limba de
predare

Tip
masterat

București

engleză

Profesional

București

franceză

Profesional

București

germană

Profesional

București

engleză

Profesional

5

Administrarea afacerilor

București

engleză

Profesional

6

Afaceri digitale și inovație
Administrație și management
public
Administrație publică și integrare
europeană
Managementul resurselor umane
în sectorul public
Business
Management și marketing
în turism
Administrarea afacerilor
comerciale
Administrarea afacerilor în turism

București

engleză

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

Geopolitică și afaceri
Excelență în Business și Servicii
(Excellence in Business and
Services)

București

română

Profesional

București

engleză

Profesional

MBA Româno-Canadian

București

engleză

Profesional

București

engleză

Profesional

București

engleză

Profesional

București

germană

Profesional

București

română

Profesional

Cibernetică și economie cantitativă

București

română

Cercetare

Statistică aplicată și data science

București

română

Cercetare

Informatică economică

București

română

Cercetare

București

română

Profesional

București

română

Profesional

7
8

Administrație
și Management
Public

Științe
administrative

9
10
11
12
13

Business
și Turism

Administrarea
afacerilor

14
15
16
17
18

19

Bucharest
Business
School (Școala
de Afaceri)

Administrarea
afacerilor

20
21
Cibernetică
și statistică

22
23
24

25
26

Cibernetică,
Statistică și
Informatică
Economică

Informatică
economică

Managementul calității, expertize
și protecția consumatorului

MBA Româno-Francez INDE
(forma de învățământ cu frecvență)
MBA Româno-Francez INDE
(forma de învățământ cu frecvență
redusă)
MBA Româno-German
„Management antreprenorial”
Analiza afacerilor și controlul
performanței întreprinderii

Sisteme informatice pentru
managementul resurselor
și proceselor economice
E-Business
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Domeniul
de studii
universitare
de masterat

Programul de studii
universitare de masterat

Locația
geografică

Limba de
predare

Tip
masterat

27

Baze de date-suport pentru afaceri

București

română

Profesional

28

Securitatea informatică

București

engleză

Profesional

29

Analiză financiară și evaluare

București

română

Profesional

30

Business services

București

română

Profesional

31

Concepte și practici de audit
la nivel național și internațional

București

română

Profesional

32

Contabilitate internațională

București

română

Profesional

Contabilitate, control și expertiză
Contabilitatea afacerilor/Business
Accounting
Contabilitatea și fiscalitatea
entităților economice
Contabilitate, audit și informatică
de gestiune
Contabilitate, audit și informatică
de gestiune
Informatică de gestiune

București

română

Profesional

București

engleză

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

engleză

Profesional

București

română

Profesional

Drept antreprenorial

București

română

Profesional

Dreptul european al afacerilor*

București

română

Profesional

Economie europeană

București

română

Cercetare

Comunicare în afaceri

București

română

Profesional

Master didactic în Economie

București

română

Didactic

București

română

Profesional

Nr.
crt.

33
34

Facultatea

Contabilitate
și Informatică
de Gestiune

Contabilitate

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Drept

Drept

Economie
Teoretică
și Aplicată

Economie

Economie
Agroalimentară
și a Mediului

Științe ale
educației

Economia și administrarea
afacerilor agroalimentare
Economie ecologică

București

română

Profesional

46

Managementul proiectelor
de dezvoltare rurală și regională

București

română

Profesional

47

Cercetări avansate în finanțe

București

română

Cercetare

48

Bănci și asigurări

București

română

Profesional

49

Finanțe și bănci ‒ DOFIN

București

română

Profesional

Finanțe corporative

București

română

Profesional

Tehnici actuariale

București

română

Profesional

Management financiar și investiții

București

română

Profesional

53

Fiscalitate

București

română

Profesional

54

Managementul sistemelor bancare
Finanțe aplicate/Master of Applied
Finance
Managementul afacerilor
Managementul afacerilor
prin proiecte
Managementul serviciilor
de sănătate
Managementul resurselor umane

București

română

Profesional

București

engleză

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

45

50
51
52

Finanțe,
Asigurări,
Bănci și Burse
de Valori

Economie

Finanțe

55
56
57
58

Management

Management

București

română

Profesional

60

Consultanță în management
și dezvoltarea afacerilor

București

română

Profesional

61

Managementul proiectelor

București

română

Profesional

59
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Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de masterat

Programul de studii
universitare de masterat

Locația
geografică

Limba de
predare

Tip
masterat

București

română

Profesional

București

engleză

Profesional

Piatra
Neamț

română

Profesional

București

română

Profesional

Deva

română

Profesional

București

română

Profesional

68

Managementul afacerilor mici
și mijlocii
Managementul afacerilor/Business
Management
Managementul afacerilor
(Piatra Neamț)
Management și marketing
internațional
Managementul afacerilor mici
și mijlocii (Deva)
Cercetare fundamentală
de marketing
Managementul marketingului

București

română

Profesional

69

Marketing internațional

București

română

Profesional

70

Cercetări de marketing
Managementul relațiilor cu clienții
(Customer Relationship
Management)
Marketing și comunicare în afaceri

București

română

Profesional

București

engleză

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

75

Marketing și dezvoltare durabilă
Marketing și management
în servicii publice
Marketing online

București

română

Profesional

76

Marketing strategic

București

română

Profesional

77

Relații publice în marketing

București

română

Profesional

78

Afaceri internaționale

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

engleză

Profesional

București

engleză

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

București

engleză

Profesional

București

română

Profesional

București

română

Profesional

62
63
64
65
66
67

71
Marketing

Marketing

72
73
74

79
80

81

82
83
84
85
86
87
88
89

Relații
Economice
Internaționale

Economie
și afaceri
internaționale

Competitivitate și sustenabilitate
în mediul de afaceri global
Comunicare de afaceri în limba
engleză
Comunicare în limba engleză
pentru predare și cercetare
economică
Economie internațională și afaceri
europene
Managementul riscului financiar
internațional
Logistică internațională
Diplomație în economia
internațională
Managementul afacerilor
internaționale
Managementul afacerilor
internaționale
Managementul proiectelor
internaționale
Comerț exterior
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Anexa 3
Articole publicate în reviste indexate Web of Science în anul 2021
Nr.
Autori
crt.
1 Suciu, Marta Christina;
Petre, Adrian; Istudor,
Laura Gabriela; Mitucă,
Mircea Ovidiu; Stativă,
Gheorghe Alexandru;
Mardarovici, Diana;
Tofan, Oana Raluca;
Cotescu, Răzvan George
2 Voicu-Dorobanțu,
Roxana; Volintiru, Clara;
Popescu, Maria-Floriana;
Nerau, Vlad; George,
Ștefan
3 Bușu, Mihail; Nedelcu,
Alexandra Cătălina

Titlu articol

Revista

Nr. unic identificare

Testing Real Convergence
as a Prerequisite for Long
Run Sustainability

Sustainability

WOS:
000694607000001

Tackling complexity
of the just transition in the
EU: Evidence from
Romania

Energies

WOS:
000628113700001

Analyzing the renewable
energy and CO2 emission
levels nexus at an EU
level: A panel data
regression approach

Processes

WOS:
000610732600001

Eastern Journal
of European Studies

WOS:
000684956300005

4 Profiroiu, Alina
Georgiana; Nastacă,
Corina-Cristiana

What strengthens
resilience in public
administration
institutions?

5 Căescu, Ștefan-Claudiu;
Botezatu, Florina; Chivu,
Raluca-Giorgiana; Popa,
Ionuț-Claudiu; Florescu,
Margareta Stela

The impact of online
marketing on the use of
textile packaging: an
approach to consumer
behaviour

Industria Textilă

WOS:
000654100600013

6 Pop, Cristiana; Ciomag,
Valentina

Impact of COVID-19
lockdown on body mass
index in young adults

Physical Education
of Students

WOS:
000641554500004

Journal of Risk and
Financial Management

WOS:
000744023400001

Journal of English for
Academic Purposes

WOS:
000618250400009

7 Mihail, Bogdan Aurelian; Corporate Governance
Dumitrescu, Dalina
from a Cross-Country
Perspective and a
Comparison with
Romania
8 Bardi, Mirela
'How can I make
something interesting for
me relevant for the wider
community?' - An
ethnographic exploration
of Romanian researchers'
adjustment to research
communication standards
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Nr.
Autori
Titlu articol
crt.
9 Jianu, Ionuț; Dinu, Marin; Examining the
Huru, Dragoș; Bodislav, relationship between
Alexandru
income inequality and
growth from the
perspective of EU member
states' stage of
development
10 Oprea, Simona-Vasilica; Data model for residential
Bara, Adela; Marales,
and commercial buildings.
Răzvan Cristian; Florescu, load flexibility assessment
Margareta-Stela
in smart cities
11 Boboc, Dan; Lădaru,
Georgiana Raluca;
Diaconeasa, Maria
Claudia; Petre, Ionuț
Laurențiu; Velicu, Rusalca
12 Husman, Ionuț;
Brezeanu, Petre

The influence of
investments on the
technical-economic
performance of the
agricultural sector in
Romania
Progressive taxation and
economic development in
EU countries. A panel
data approach

13 Ionescu-Feleagă, Liliana; Exploring the Romanian
Ionescu, Bogdan-Ștefan; students' intention to use
Bunea, Mariana
the internet of things for
sustainable education

Revista

Nr. unic identificare

Sustainability

WOS:
000650854400001

Sustainability

WOS:
000624830400001

Economic Computation
and Economic
Cybernetics Studies
and Research

WOS:
000629647900016

Economic Computation
and Economic
Cybernetics Studies
and Research

WOS:
000629647900018

Economic Computation
and Economic
Cybernetics Studies
and Research

WOS:
000661631600007

14 Țibulcă, Ioana-Laura

WOS:
000680009500006

15

WOS:
000699829200001

16

17

18

Reducing Air pollution:
Polish Journal
are environmental taxes
of Environmental Studies
enough to help the EU
member states reach
climate neutrality by
2050?
Ionescu, Ștefan; Nica,
Cybernetics approach
Sustainability
Ionuț; Chiriță, Nora
using agent-based
modeling in the process of
evacuating educational
institutions in case of
disasters
Nassar, Chirine; Nastacă, Women's contribution to
Management Research
Corina Cristiana;
economic development
and Practice
Năstăseanu, Ariana
and the effects of the
gender pay gap
Batae, Oana Marina;
The relationship between
Journal of Cleaner
Dragomir, Voicu Dan;
environmental, social, and
Production
Feleagă, Liliana
fi nancial performance in
the banking sector: A
European study
Anica-Popa, Ionuț; Anica- The integration of
Amfiteatru Economic
Popa, Liana; Rădulescu, artificial intelligence in
Cristina; Vrîncianu,
retail: Benefits, challenges
and a dedicated
Marinela
conceptual framework
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WOS:
000657261200005
WOS:
000620277000005

WOS:
000612310500008

Nr.
Autori
crt.
19 Mogoș, Radu Ioan; Diana,
Negescu-Oancea Mihaela;
Burlacu, Sorin; Troacă,
Victor Adrian
20 Moise, Daniel; Diaconu,
Amelia; Negescu, Mihaela
Diana Oancea; Gombos,
Carol Cristina
21 Ceptureanu, Sebastian
Ion; Ceptureanu, Eduard
Gabriel
22 Dedu, Vasile; Nițescu,
Dan-Costin; Cristea,
Maria-Alexandra

23 Oprea, Simona-Vasilica;
Bara, Adela

24 Șchiopu, Andreea F.;
Hornoiu, Remus, I;
Pădurean, Mihaela A.;
Nica, Ana-Maria
25 Tanțău, Adrian; Santa,
Ana-Maria Iulia

26 Balacian, Delia; Scarlat,
Emil

27 Busu, Cristian; Bușu,
Mihail

28 Cimpoeru, Smaranda;
Kobeissi, Amira;
Mohammad, Hiba;
Roman, Monica

Titlu articol

Revista

Nr. unic identificare

Climate change and health
European Journal of
protection in European
Sustainable Development
Union

WOS:
000720844500008

Online education during
European Journal of
pandemic times:
Sustainable Development
Advantages and
disadvantages
Innovation ambidexterity
Kybernetes
effects on product
innovation performance:
the mediating role of
decentralization
The Impact of
Sustainability
macroeconomic, social
and governance factors on
the sustainability and
well-being of the
economic environment
and the robustness of the
banking system
Devising a trading
Energy Policy
mechanism with a joint
price adjustment for local
electricity markets using
blockchain. Insights for
policy makers
Virus tinged? Exploring
Telematics and
the facets of virtual reality
Informatics
use in tourism as a result
of the COVID-19
pandemic
New energy policy
Smart Cities
directions in the European
Union. Developing the
concept of smart cities

WOS:
000727955100007

The cybernetic system of
Economic Computation
the global economy with
and Economic
influences of climate
Cybernetics Studies and
change on the evolution of
Research
IT
Research on the factors of
Mathematics
competition in the green
procurement processes: A
case study for the
conditions of Romania
using PLS-SEM
methodology
Refugees' self-perceived
Romanian Statistical
discrimination in Europe.
Review
A statistical analysis

WOS:
000629647900002
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WOS:
000736317800001

WOS:
000662596800001

WOS:
000636054400028

WOS:
000654060700004

WOS:
000677501000014

WOS:
000606222300001

WOS:
000683059300006

Nr.
Autori
crt.
29 Horobeț, Alexandra;
Zlatea, Emanuela; Alexe,
Răzvan; Smedoiu
Popoviciu, Alexandra

30 Ogneru, Victor; Stancu,
Stelian

31 Puiu, Andreea-Ionela

32 Androniceanu, Armenia;
Georgescu, Inna

Revista

Nr. unic identificare

Are the countries of
South-Eastern Europe
prepared to deal with the
pandemic crisis? A
perspective on the
automotive industry

Under the Pressure of
Digitalization: Challenges
and Solutions at
Organizational and
Industrial Levels, First
Edition

WOS:
000683887600011

Analysis of the link
between tax revenue and
macrofinancial indicators,
and identification of the
determinants of tax
revenue in the case of
Romania
Romanian young adults'
attitudes regarding luxury
fashion brands: A
behavioral identity
perspective
E-Government in
European countries, a
comparative approach
using the principal
components analysis

Romanian Statistical
Review

WOS:
000734301200003

International Journal
of Applied Behavioral
Economics

WOS:
000605444100001

Nispacee Journal
of Public Administration
and Policy

WOS:
000729177800003

Titlu articol

33 Tudor, Cristiana

Investors' trading activity
and information
asymmetry: Evidence
from the Romanian stock
market

Risks

WOS:
000689838900001

34 Patru, Radu Ștefan

Reflections on actual
situation of collective
bargaining for the public
servants and public
services in Romania and
in Europe. A theoretical
and practical approach

Juridical Tribune-Tribuna
Juridică

WOS:
000667727600007

35 Stancu, Mirela Simina;
Duțescu, Adriana

The impact of the
Indian Journal of Medical
Artificial Intelligence on
and Paediatric Oncology
the accounting profession,
a literature's assessment

WOS:
000747989500002

36 Ceptureanu, Eduard
Gabriel; Ceptureanu,
Sebastian; Herțeliu,
Claudiu

Evidence regarding
external financing in
manufacturing MSEs
using partial least squares
regression

Annals of Operations
Research

WOS:
000636306600046

37 Benchea, Laura

Economic diplomacy in
the digital age: Changing
roles and perspectives

Under the Pressure of
Digitalization: Challenges
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Sallinger E., Vahdati S.

Sleeping beauties of coronavirus
research

IEEE Access

364

Busu C., Busu M.

Research on the factors of
competition in the green procurement
processes: A case study for the
conditions of Romania using
PLS-SEM methodology

Mathematics

365

Orzan C.M., Zara I.-A.,
Florescu M.S., Orzan O.A.

Smart textiles perspective for the
Romanian fashion industry
[Perspectiva textilelor inteligente
pentru industria modei din România]

Industria Textila

366

Rădulescu C.V., Lădaru
G.-R., Burlacu S.,
Constantin F., Ioanăș C.,
Petre I.L.

Impact of the COVID-19 pandemic
on the Romanian labor market

Sustainability (Switzerland)

367

Gavriș A., Popescu C.

The refeudalisation of parks:
subduing urban parks in Bucharest

Local Environment

368

Lai Z.K., Namaki A.,
Hosseiny A., Jafari G.,
Ausloos M.

Coupled criticality analysis of
inflation and unemployment

Entropy

369

Bardi M.

‘How can I make something
interesting for me relevant for the
wider community?’ – An
ethnographic exploration of
Romanian researchers’ adjustment to
research communication standards

Journal of English for Academic
Purposes

370

Popescu C., Șoaită A.M.,
Persu M.R.

Peripheralitysquared: Mapping the
fractal spatiality of peripheralization
in the Danube region of Romania

Habitat International

371

Brătianu C., Bejinaru R.

COVID-19 induced emergent
knowledge strategies

Knowledge and Process
Management

372

Mourao P.R., Popescu A.I.

Discussing the political survival of
Romanian ministers since 1989 – Do
economic conditions matter?

Economics of Transition and
Institutional Change

373

Oprea S.-V., Bâra A.,
Tudorică B.G.,
Călinoiu M.I.,
Botezatu M.A.

Insights into demand-side
management with big data analytics
in electricity consumers’ behaviour

Computers and Electrical
Engineering

374

Kliestik T., Belas J.,
Valaskova K., Nica E.,
Durana P.

Earnings management in V4
countries: the evidence of earnings
smoothing and inflating

Economic Research-Ekonomska
Istrazivanja

375

Nicolae Albu C., Albu N.,
Hoffmann S.

The Westernisation of a financial
reporting enforcement system in an
emerging economy

Accounting and Business
Research

376

Ivașcu C.-F.

Option pricing using Machine
Learning

Expert Systems with Applications

363

363

Nr.
crt.

Autori

Titlu articol

Denumire revistă

377

Rășcanu I.

Who is afraid of hybridity? Revisiting Bhaji on the Beach and
perspectives on multiculturalism in
Britain

378

Toma F.-M., Cepoi C.-O.,
Negrea B.

Does it payoff to be overconfident?
Evidence from an emerging market –
a quantile regression approach

Finance Research Letters

379

Viziniuc M.

Winners and losers of central bank
foreign exchange interventions

Economic Modelling

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.
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Anexa 5
Studii publicate în volumele conferințelor internaționale indexate Web of Science
și/sau organizate de societăți profesionale internaționale în anul 2021
Nr.
crt.

Autori

1

Guțiu, Simona

2

Stoican, Andreea

3

Bicleșanu,
Isabelle;
Dima, Alina

4

Isaic, Radu

5

Lupulescu,
Ana-Maria

6

Barna, LauraEugenia-Lavinia;
Ionescu, BogdanȘtefan; Popescu,
Maria-Monica
Cojocaru,
Cristina

7

8

9

10

11

12

Toma, Simona;
Deaconu,
Alecxandrina;
Radu, Cătălina
Nițu, Maria;
Negruțiu,
Cristian
de Mezzo, Lucian

Tudorache,
Adrian Tudor;
Nicolescu,
Luminița
Dumitrașcu,
LuminițaMihaela

Denumirea
conferinței

Titlul lucrării

Volumul conferinței

Some considerations of
Romanian legal framework
on online sale of OTC
medicine. Coordination or
contradiction to European
legislation?
Legal aspects regarding the
increase of the capital of a
joint-stock company and a
limited liability company
Entrepreneurship in the
Digital and Industry 4.0
Age: A semi-systematic
literature review
Methodology of the
Austrian School of
Economics from the
perspective of Georg Henrik
von Wright's philosophy of
science
Some considerations
concerning the shares

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Recovery of the prejudice
caused by an insolvent
company
Sustainable purchasing role
in the development of
business

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

A review of blockchain and
cryptocurrency applications
in Romania
Performance management
during crisis periods – How
inter-company transactions
can positively influence the
business model
Opinions on the economic
impact of the COVID-19
crisis and the world after –
an international perspective
Comparative study of frontof-pack nutrition labels at
global level, a social
responsibility issue

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Proceedings of the
International Conference
on Business EXcellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Using ERP systems for a
green company

365

ICBE 2021

ICBE 2021

ICBE 2021

Nr.
crt.

Autori

Titlul lucrării

Volumul conferinței

Denumirea
conferinței

13

Andreescu,
Francesca Dana

On the linkage between
Gross Value Added by
Economic Activities and the
Overall Gross Value Added
in EU-27

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

14

Hodor, Mădălina
Andreea;
Clodnițchi,
Roxana

Resource abundance as an
indicator of economic
development in selected
countries

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

15

Vintilă,
Alexandra;
Roman,
Mihai Daniel

Bertrand competition under
asymmetric conditions

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

16

Stăiculescu,
Camelia;
Lăcătuș, Maria
Liana; Livinți,
Raluca

Employers expectations and
requirements. Case study:
Employers of Schools of
Economics and Business
Graduates in Romania

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

17

Baranyi,
AlexandraGabriela

Strategic management in
Japanese tourism industry
during the COVID-19
pandemic

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

18

Stancu, Mirela
Simina; Duțescu,
Adriana

The impact of the Artificial
Intelligence on the
accounting profession, a
literature's assessment

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

19

Makkawi, Hasan

The role of risk
management in increasing
business performance

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

20

Ceaparu, Cătălin

IT Solutions for big data
processing and analysis in
the finance and banking
sectors

Intelligent Methods in
Computing,
Communications and
Control

ICCCC 2021

21

Dorneanu, Mihai;
Petrariu, IoanRadu

Sustainable resilience for
small farmers: the best way
to protect food security

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

22

Pelau, Corina;
Barbul, Maria

Consumers' perception on
the use of cognitive
computing

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

23

Tache, Marta

The incidence of earnings
management on audit
quality

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

24

Ușurelu, Valentin
Ioan; Duțescu,
Adriana

The impact of COVID-19
crisis on revenue
recognition for
telecommunications sector

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

25

Dumitru, Ovidiu
Ioan

Transfer of seat within
European Union. The latest
developments on crossborder conversions, mergers
and divisions of companies

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

366

Nr.
crt.
26

27

Autori
Lăcătuș, Maria
Liana; Grigore,
George-Eduard
Șerbănel,
Cristiana-Ioana

28

Prada, ElenaMaria

29

Gingioveanu
Lupulescu,
Grigoraș Mihnea;
Zamfir, Francisca
Elena
Maerean,
Camelia-Beatrice

30

31

32

33

Nicolae, CristinaAndreea; Roșca,
Mihai Ioan
Abramiuc
(Todoran),
Teodora; Popa,
Raluca Andreea
Arghir, DenisCătălin

34

Păduraru, Mihail

35

Pantazi, Marius

36

Holobiuc, AnaMaria

37

Onete, Cristian
Bogdan; Chiță,
Sandra Diana;
Albăstroiu, Irina;
Andrei, Teodora
Liliana
Sărăcuțu, Ionuț

38

Denumirea
conferinței

Titlul lucrării

Volumul conferinței

The matching process and
the implications of the
competitive market system
A panorama of
digitalization tendencies in
the European agriculture
sector
One for the road: the
determinants of the road
fatalities in the European
Union
Can knowledge be created
exclusively from online
sources? A business
intelligence approach in
ecommerce
E-learning for business –
from COVID – adaptation
to usual practice
Opportunities and
challenges of the Internet of
Things
Rethinking leadership
models after COVID-19

Proceedings of the
International Conference
on Business EXcellence
Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Solutions for urban
resilience assessment in
crisis time
Constructivism and
competitive intelligence,
new economic model during
COVID-19 crisis
In order to thrive, first we
need to fix accounting and
management, then we must
report what matters
Real convergence in Central
and Eastern Europe. A
comparative analysis of
countries and regions
Leading teams in virtual
environment during
COVID-19 crisis

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Factors, challenges and
obstacles for
internationalization of
Romanian agro-food
products

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

367

ICBE 2021

ICBE 2021
ICBE 2021

ICBE 2021

Nr.
crt.

Autori

39

Maassen, Maria
Alexandra

40

Rotileanu, Adina;
Onișor, LucianFlorin

41

Argatu,
Ruxandra; Puie
(Razvanta),
Florina
Mitrache, Gabriel
Răzvan

42

43

44

45

46

47

48

49

Marales, Răzvan
Cristian; Bâra,
Adela; Oprea,
Simona-Vasilica
Staicu, Daniela

Mateescu,
George; Stanciu,
Andrei; Blei,
Alina
Burlacu, Sorin;
Ciobanu,
Ghenadie;
Troaca, Victor
Adrian; Gomboș,
Carol Cristina
Vinte, Claudiu;
Reveiu, Adriana;
Dardală, Marian;
Lupu, Viorel
Oprea, SimonaVasilica; Bâra,
Adela; Oprea,
Niculae
Gole, Iulian;
Popescu, Maria
Loredana;
Diaconu, Amelia;
Gomboș,
Svetlana Platagea

Denumirea
conferinței

Titlul lucrării

Volumul conferinței

Perceptions of new online
education models in the
context of the COVID-19
pandemic. A case study of
the Bucharest University of
Economic Studies
Private health insurance
customer satisfaction. A
consumer behavior
exploratory study based on
structural equation
modeling
Perspectives of social
entrepreneurship in
Romania in the context of
the COVID-19 pandemic
Big data and AI: a potential
solution to end the
conundrum of too big to fail
financial institutions?
Edge computing in realtime electricity
consumption optimization
algorithm for smart grids
A qualitative study on
social entrepreneurship:
technology-based social
ventures and humanitarian
entrepreneurial mindset
Digital transformation of
training programs for public
administration

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Intelligent Methods in
Computing,
Communications and
Control
Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICCCC 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

The Digital Finance opportunity of development
in the new economy

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Perspectives of digital
identity – the case of online
education during the
COVID-19 pandemic
Machine learning in
electricity fraud detection in
smart grids with
multivariate Gaussian
distribution
Similitudes and differences
between global warming
and COVID-19 crises –
Lessons to be learned

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

368

ICBE 2021

Nr.
crt.
50

51

52

53

54

55

56

Denumirea
conferinței

Autori

Titlul lucrării

Volumul conferinței

MarinPantelescu,
Andreea;
Popescu, Rodica
Claudia; Ștefan
(Hint), Mihaela
Pencheva,
Miglena; Ghinea,
Valentina
Căplescu, Raluca
Dana; Cojocea,
Manuela-Simona;
Pele, Daniel
Traian; Strat,
Vasile
Alecsandru
Manea, Andreia;
Hoinaru, Răzvan;
PăcuraruIonescu, CătălinPaul
Dima, Alina
Mihaela; Point,
Sebastien;
Maassen, Maria
Alexandra;
Jansen, Adela
Hoinaru, Răzvan;
Robe, Adin
Daniel; Manea
(Stanciu),
Andreia;
Dămășaru,
Costin; Niță,
Sorin
Keziou, Amor;
Toma, Aida

Opportunities for smart
tourism: from human tourist
guiding to virtual guiding in
Bucharest

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

What contingency reward
indicates – evidence from
Bulgaria
Improvements in PD
models. A case-study
approach

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence
Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Ethics education in
Romanian economics
faculties, members of
AFER

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Academic leadership:
agility in the digital
revolution

Proceedings of the
International COnference
on Business Excellence

ICBE 2021

Human resources
accounting and
accountability: medical
aspects, regulation and
economics of burn out in
non-financial reporting

Proceedings of the
International Conference
on Business Excellence

ICBE 2021

Robust empirical likelihood

Geometric Science of
Information (GSI 2021)

GSI 2021

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.

369

ICBE 2021

Anexa 6
Studii publicate în volumele conferințelor internaționale indexate Scopus în anul 2021
Nr.
crt.

Autori

Volumul
conferinței

Titlul lucrării

1

Brumă L.M.

Cloud security audit Issues and challenges

2

Voicu-Dorobanțu
R., Udokwu C.,
Bocse B.

3

Meijer L., Frasincar
F., Trușcă M.M.

4

Liesting T.,
Frasincar F.,
Trusc M.M.

5

Maria Bruma L.

Using blockchain for
optimal and transparent
resource allocation: A
proposed solution for fund
allocation: Brief overview
Explaining a neural
attention model for aspectbased sentiment
classification using
diagnostic classification
Data augmentation in a
hybrid approach for
aspect-based sentiment
analysis
Using cloud control matrix
to evaluate trust in cloud
providers

6

Oprea S.-V.,
Bâra A., Ene G.D.

Big Data solutions for
extracting load flexibility
potential and assessing
benefits

7

Oprea S.-V.,
Bâra A., Ene G.D.

Machine leaning
algorithms and time series
feature extraction library
for electricity consumption
fraud detection in smart
grids

8

Pompei M.

A content analysis of
corporate governance
codes in emerging
European countries

9

Constantinescu D.

The development of
integrated reporting:
Evidence from global
innovators

370

ICCSE 2021 - IEEE
16th International
Conference on
Computer Science
and Education
ACM International
Conference
Proceeding Series
Proceedings of the
ACM Symposium
on Applied
Computing
Proceedings of the
ACM Symposium
on Applied
Computing
ACM International
Conference
Proceeding Series
Proceedings –
ISEEE 2021: 2021
IEEE 7th
International
Symposium on
Electrical and
Electronics
Engineering
2021: 25th
International
Conference on
System Theory,
Control and
Computing,
ICSTCC 2021 –
Proceedings
Proceedings of the
17th European
Conference on
Management,
Leadership and
Governance,
ECMLG 2021
Proceedings of the
17th European
Conference on
Management,
Leadership and
Governance,
ECMLG 2021

Denumirea conferinței
16th IEEE International
Conference on Computer
Science and Education,
ICCSE 2021
5th International
Conference on ECommerce, E-Business
and E-Government,
ICEEG 2021
36th Annual ACM
Symposium on Applied
Computing, SAC 2021
36th Annual ACM
Symposium on Applied
Computing, SAC 2021
10th International
Conference on Software
and Computer
Applications, ICSCA
2021
7th IEEE International
Symposium on Electrical
and Electronics
Engineering, ISEEE 2021

25th International
Conference on System
Theory, Control and
Computing, ICSTCC
2021

17th European Conference
on Management,
Leadership and
Governance, ECMLG
2021
17th European Conference
on Management,
Leadership and
Governance, ECMLG
2021

Nr.
crt.

Autori

Volumul
conferinței

Titlul lucrării

10

Brătianu C.,
Iliescu A.N.,
Paiuc D.

Self-management and
cultural intelligence as the
new competencies for
knowmads

11

Hochstenbach R.,
Frasincar F.,
Trușcǎ M.M.

Adversarial training for a
hybrid approach to aspectbased sentiment analysis

12

Popescu C.G.,
Ion R.

First steps in the
entrepreneurial practice of
marketing

13

Kinnunen J., Collan
M., Georgescu I.,
Hosseini Z.

Digital coaching system
for real options analysis
with multi-expert and
machine learning support

14

Dima A.M.,
Maassen M.A.

15

Brătianu C.

Strategic issues of the
current context of smart
cities and the industry 4.0.
case study: Trends on the
Romanian market
Knowledge dynamics: A
semantic analysis

16

Poliak M., Benuš J.,
Nica E.

17

Keziou A., Toma A.

Analysis and research plan
of commercial truck
drivers' potentially
dangerous driving
behaviors caused by the
changes of Regulation
(EC) No. 561/2006
Robust empirical
likelihood

371

Denumirea conferinței

Proceedings of the
17th European
Conference on
Management,
Leadership and
Governance,
ECMLG 2021
Lecture Notes in
Computer Science
(including subseries
Lecture Notes in
Artificial
Intelligence and
Lecture Notes in
Bioinformatics)
Lecture Notes in
Computer Science
(including subseries
Lecture Notes in
Artificial
Intelligence and
Lecture Notes in
Bioinformatics)
Lecture Notes in
Computer Science
(including subseries
Lecture Notes in
Artificial
Intelligence and
Lecture Notes in
Bioinformatics)
Lecture Notes in
Information Systems
and Organisation

17th European Conference
on Management,
Leadership and
Governance, ECMLG
2021

Proceedings of the
European
Conference on
Knowledge
Management,
ECKM
Transportation
Research Procedia

22nd European
Conference on
Knowledge Management,
ECKM 2021

Lecture Notes in
Computer Science
(including subseries
Lecture Notes in
Artificial
Intelligence and
Lecture Notes in
Bioinformatics)

5th International
Conference on Geometric
Science of Information,
GSI 2021

22nd International
Conference on Web
Information Systems
Engineering, WISE 2021

13th International
Conference on Social
Computing and Social
Media, SCSM 2021, held
as part of the 23rd
International Conference,
HCI International 2021
23rd International
Conference on HumanComputer Interaction,
HCII 2021

Annual Conference of the
Italian Chapter of AIS,
2019

14th International
Scientific Conference on
Sustainable, Modern and
Safe Transport,
TRANSCOM 2021

Nr.
crt.

Autori

Volumul
conferinței

Titlul lucrării

18

Puică E.

Regression predictive
model to analyze Big Data
analytics in supply chain
management

IFIP Advances in
Information and
Communication
Technology

19

Chiriac A.,
Nișulescu I.

Creative accounting versus
fraud - An
interdisciplinary approach

IMCIC 2021 – 12th
International MultiConference on
Complexity,
Informatics and
Cybernetics,
Proceedings
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Denumirea conferinței
17th IFIP WG 12.5
International Conference
on Artificial Intelligence
Applications and
Innovations, AIAI 2021
12th International MultiConference on
Complexity, Informatics
and Cybernetics, IMCIC
2021

Anexa 7
Conferințe internaționale organizate în anul 2021
Nr.
crt.

Organizator

Perioada
de desfășurare

Denumire manifestare

(zi/lună)
The 4rd International Conference on
Economics and Social Sciences –
ICESS 2021
International Conference on Finance
and Economic Policy (ICOFEP), 5th
edition, New Economy in the postpandemic period

1

ASE

10-11 iunie
2021 online

2

ASE împreună cu Poznań University of
Economics and Business și European
Association for Evolutionary Political
Economy

21-22
octombrie
2021, online

3

Facultatea de Administrarea Afacerilor
cu predare în limbi străine (FABIZ)

18-19 martie
2021, online

4

Facultatea de Administrație
și Management Public

15-16
octombrie 2021

The 17th Administration and Public
Management International Conference

5

Bucharest Business School

15-17 iulie
2021, Estonia,
online

The International Conference on
Digital Economy – Emerging
Technologies and Business Innovation
2021 (ICDEc)

6

Facultatea de Business și Turism,
Departamentul Business, Științele
Consumatorului și Managementul
Calității

3-5 iunie 2021
hosted byThe
University of
Foggia, Italia,
online

BASIQ 2021 – 7th BASIQ
International Conference on New
Trends in Sustainable Business and
Consumption May-June 2020,
Messina, Italy

7

Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică – Departamentul
de Informatică și Cibernetică Economică

14-15 mai
2021, online

8

Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică – Departamentul
de Informatică și Cibernetică Economică

25-26
noiembrie 2021

14th International Conference on
Security for Information Technology
and Communications (SECITC’21)

9

Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică – Departamentul
de Statistică și Econometrie

9-10 iunie
2021, online

The 15th International Conference on
Applied Statistics – ICAS14

The14th International Conference on
Business Excellence (ICBE 2021)

The International Conference on
INFORMATICS in ECONOMY
(IE2020), 20th Edition

10

Facultatea de Contabilitate
și Informatică de Gestiune

9-10 iunie
2021, online

16th edition of the International
Conference Accounting and
Management Information Systems
(AMIS 2021)

11

Facultatea de Drept împreună
cu Societatea de Științe Juridice
și Administrative

21 mai 2021,
online

A IV-a ediție a Conferinței
Internaționale „Provocări
contemporane în dreptul administrativ
din perspectivă interdisciplinară”

12

Facultatea de Drept în cooperare
cu Asociația Română de Dreptul
Construcțiilor

26 noiembrie
2021, online

Ediția a V-a a Conferinței
Internaționale de Dreptul
Construcțiilor

13

Facultatea de Drept

14

Facultatea de Economie Agroalimentară
și a Mediului

19
noiembrie
2021
11-12
noiembrie 2021

373

The10th International Conference:
„Perspectives of business law in the
third millennium”
The 10th International Conference
Competitiveness of Agro-Food and
Environmental Economy (CAFEE)

Nr.
crt.

15

Organizator

Perioada
de desfășurare

Denumire manifestare

(zi/lună)
Facultatea de Economie Teoretică
și Aplicată

22-24 aprilie,
2021 online

Economic Convergence in European
Union (ECEU) – 18th edition

27-29 mai 2021
online

Joint Conference Euro Working Group
For Commodities And Financial
Modelling 64th Meeting & Xviii
International Conference On Finance
And Banking Fi Ba 2021

16

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori (FABBV)

17

Facultatea de Management

4-5 noiembrie
2021

18

Facultatea de Marketing

1-2 iulie 2021,
online

19

Facultatea de Relații Economice
Internaționale

28-29
octombrie 2021

6th Annual Emerging Trends in
Marketing and Management
International Conference ETIMM
The 12th International Conference „The
future of Europe”

20

Facultatea de Relații Economice
Internaționale

28-29
octombrie 2021

The 10th International Conference
„Synergies in Communication”
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The 15th International Management
Conference (IMC)

Anexa 8
Participări la conferințe internaționale de prestigiu în anul 2021
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Titlul lucrării

Autori

Denumirea conferinței

Participări decontate din bugetul DMCI
Insights with Big Data Analysis
10th International Conference on Smart
for commercial buildings
Bâră Adela
Cities and Green Ict Systems –
flexibility in the context
SMARTGREENS INSTICC
of smart cities
Experimmenting with audit
at the periphery of capitalism:
Congress of the European accouting
Albu Nadia
The role of regulation and
Association
resource partitioning in the
audit field formation
Firm governance and the
Congress of the European accouting
proclivity for corporate insider
Albu Cătălin
Association
trading in Romania
Improving students'
professional communication
19th ICTEL 2021 - International Conferece
State Cristina
abilities – A part of career
on Teaching, Education & Learning
success?
Empirical research regarding
the heavy work investment and
19th ICTEL 2021 - International Conferece
Popescu Dan
workaholism of university
on Teaching, Education & Learning
students
Anthropomorphic
characteristics, empathy and
EMAC 2021 Annual Conference
interaction quality in the service Pelău Corina
relation between consumers and
AI devices
Internet fraud and phshing
7th edition of BASIQ 2 1
Paraschiv Mihai
attacks – A European
International Conference on New Trends in
Dorel
perspective
Sustainable Business and Consumption
The impact of implementing
7th edition of BASIQ 2 1
new technologies in
Belu Mihaela
International Conference on New Trends in
international trade and logistics
Sustainable Business and Consumption
Food consumption in
7th edition of BASIQ 2 1
the context of COVID-19
Bobe Magdalena
International Conference on New Trends in
pandemic: Romanian market
Sustainable Business and Consumption
analysis
7th edition of BASIQ 2 1
The Influence of pandemics on
International Conference on New Trends in
Bucur Mihaela
students ' online activities
Sustainable Business and Consumption
I consume, therefore i am? A
7th edition of BASIQ 2 1
qualitativ research on new
Dina Răzvan
International Conference on New Trends in
generation's perception on
Sustainable Business and Consumption
Romanian consumer society
Food delivery platforms
7th edition of BASIQ 2 1
during the COVID-19
Grosu Raluca
International Conference on New Trends in
pandemic
Sustainable Business and Consumption
The attitude of young
7th edition of BASIQ 2 1
Romanian people on
Iosif Alina
International Conference on New Trends in
cooperative entrepreneurship
Sustainable Business and Consumption
Study on information security
7th edition of BASIQ 2 1
management system and cyber
Maftei Mihaela
International Conference on New Trends in
security strategy in the context
Sustainable Business and Consumption
of SCRUM
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Nr.
crt.

Titlul lucrării

Autori

15

How do Europeans travel and
spend? A pre-Covid cluster
approach

Săseanu Andreea

16

Creativity pressure under
workplace discrimination

Țigu Gabriela

17

Tourism education during the
pandemic: Students' perspective

Popescu Delia

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30

A review of social media use
and cyber-psychological
behavior of young people
during the COVID-19
pandemic
Increasing the international
competitivness the Romanian
horticultural chain
Tax avoidance and corporate
giving: a more in-depth
perspective on good corporate
citizenship
Is it worth pursuing graduate
studies? Is a Stem orientation
the best option?
Consumers ' perceptions about
the economic and social
consequences of the COVID-19
pandemic in Romania
Division of powers between
General Secretariat of the
Government and Prime
Minister's Chancellery within
the Romania's
Government Office
Resilience and economic
intelligence build through
digitalization – An IT
perspective
The influence of firm
capabilities and competitive
strategies on company
performance from IT industry
For better and worse:
heterogeneity in the fiscal
response in EU countries
For better and worse:
heterogeneity in the fiscal
response in EU countries
The liberalization process of the
natural gas sector in Romania
Social supermarket and
sustainability
Lear ambidexterity effects on
product innovation and the role
of enabling formalization

Denumirea conferinței
7th edition of BASIQ 2 1
International Conference on New Trends in
Sustainable Business and Consumption
7th edition of BASIQ 2 1
International Conference on New Trends in
Sustainable Business and Consumption
7th edition of BASIQ 2 1
International Conference on New Trends in
Sustainable Business and Consumption

Șchiopu Andreea

7th edition of BASIQ 2 1
International Conference on New Trends in
Sustainable Business and Consumption

Petrescu Irina

7th edition of BASIQ 2 1
International Conference on New Trends in
Sustainable Business and Consumption

Ionașcu Mihaela

The Annual Congress of the European
Accounting Association – EAA Congress

Oțoiu Adrian

15th International Technology, Education and
Development Conference (INTED) 2021

Orzan Mihai

50th Anual Conference of the European
Marketing Academy
(EMAC)

Profiroiu Marius

EGP A 2021
(European Group for Public Administration)

Bodea Constanța
Nicoleta

The 61st lAC IS Annual Conference

Ceptureanu
Eduard Gabriel

Istanbul July 2021 2nd International
Conference on „Business, Economics, Social
Science & Humanities”

Stoian Andreea
Maria

The 11th RCEA Money-Macro-Finance
Conference

Stoian Andreea
Maria

The 9th UECE Conference on Economic and
Financial Adjustments

Bușu Mihail
Mihai Mihaela
Ceptureanu
Sebastian
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8th International Multidisciplinary Scientific
Conference
SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM
BASIQ2021 – New Trends in Sustainable
Business and Consumption
4th Barcelona – Intemational Conference on
Social Science & Humanities (ICSSH)

Nr.
crt.
31
32
33

34

35

Titlul lucrării
COVID-19 vaccination
opinions in #education related
tweets
Risk evaluation in public
spaces evacuation
Key sustainability tendencies
that will concern business
managers in the next decade
The assessment of companies
and organization that have
outstanding results in the field
of sustainability
Multi-proccesing data analyse
for the residential load
flexibiliy in smarts cities

Autori

Denumirea conferinței

Liviu-Adrian
Cotfas

37th EBES Conference, Berlin, Germania

Camelia Delcea

37th EBES Conference, Berlin, Germania

Rădulescu
Carmen Valentina

New Trends in Sustainable Business and
Consumption

Rădulescu
Carmen Valentina

ICSD 2021 The International Conference on
Sustainable Development

Simona Vasilica
Oprea

International Conference on Business
Excellence.
The 29th NISPAcee Annual Conference
„Citizens' Engagement and Empowerment The Era of Collaborative Innovation in
Governance”
The 29th NISPAcee Annual Conference
„Citizens' Engagement and Empowerment The Era of Collaborative Innovation in
Governance”

36

The impact of leadership on
civil servant

Nastacă Corina
Cristiana

37

The social responsibility of
student NGOs in Romania

Paceșilă Mihaela

38

Digitalization in Romanian
public administration under
COVID-19 Pandemic

Drugău
Constantin
Andreea Ligia

39

The impact of civic education
on enhancing civic participation
in Romania

Drugău
Constantin
Andreea Ligia

The 29th NISPAcee Annual Conference
„Citizens' Engagement and Empowerment The Era of Collaborative Innovation in
Governance”

Sabie Oana

The 29th NISPAcee Annual Conference
„Citizens' Engagement and Empowerment The Era of Collaborative Innovation in
Governance”

Orzan Mihai

EMAC 2021 Annual Conference

Burlacu Sorin

The 29th NISPAcee Annual Conference
„Citizens' Engagement and Empowerment The Era of Collaborative Innovation in
Governance”

Lazăr Paula

LAW, BUSINESS AND INNOVATIN
STUDIES (LBIS)

Jora Octavian
Dragomir

7th The Role of State in Varieties of
Capitalism (SVOC). The changing repertoire
of state intervention to promote development
in an unfolding new world order

40

41

42

43

44

Emotional intelligence and
academic achievement. A study
among university students from
public administration
programmes
Factors affecting consumers'
attitude and intentions towards
online events during the
COVID-19 pandemic
IT governance in public
administration
Forward thinking on recovery:
COVID-19 pandemic responses
in emerging markets
„The market for polities”:
Citizens’ welfare (as consumers
of public goods) by way of
states’ competition
(or cartelization)

EGPA 2021 Conference, Performance in the
Public Sector

EGPA 2021 Conference „Resilience and
Agility of Public Institutions in Times of
Crises
Participări la conferințe internaționale de prestigiu, decontate din proiecte și centre de cercetare
Smart city- resilient city:
Constantin
13th World Congress al Regional Science
46
Synergies and trade-ofss
Daniela Luminița Association International
45

Managing COVID-19 crisis at
subnational level in Romania

Clara Volintiru
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Nr.
crt.
47

48

49

50

51

Titlul lucrării
Connecting smart
specialization, the green
transition and socio-economic
resilience. An empirical test
New firm formation during
uncertainty. A regional analysis
of Romanian newbom firms
during 2020
Economic crisis and new firm
creation Romania. Insights
from static and dynamic spatial
panel models
Remote working as driver for
individual and organizational
resilience in pandemic context
MIMY „Empowerment through
liquid Integration of Migrant
Youth in vulnerable
conditions”: Presentation of
first results of an H2020
research project on youth
migration in Europe

52

Robust model selection criteria

53

Verosimilitste empirica robusta
si metode conexe pentru
modele semiparametrice

54

55

56

57

58

59

60

61

The question of territorial
disaggregation level through
the lens spatial justice. Policy
implications in CEECs
Testing Benford's Laws
(Non)Conformity within
disclosed companies' financial
statements study among
hospitality industry in Romania
Development of agriculture
through a sustainable
production and consumption
The assessment of circular
economy’s development at EU
level
Sustainable supply chai
management in the Romanian
context
Factors affecting consumers'
attitude and intentions towards
online events during the
COVID-19 pandemic
Revisiting monetary policy
transmission mechanism
through Tobin's channel
The impact of macroeconomic
shocks on corporate
investments

Autori

Denumirea conferinței

Șerbănică Cristina
Maria

13th World Congress al Regional Science
Association International

Popescu Alina

13th World Congress al Regional Science
Association International

Goschin Zizi

13th World Congress al Regional Science
Association International

Brișcariu Maria
Roxana

13th World Congress al Regional Science
Association International

Roman Monica,
Cimpoeru
Smaranda

International Migration, Integration and
Social Cohesion in Europe- IMISCOE

Toma Aida

The 19th Conference of Applied Stochastic
Models and Data Analysis International
Society- ASMDA

Bădin Luiza

The 19th Conference of Applied Stochastic
Models and Data Analysis International
Society- ASMDA

Constantin
Daniela Luminița

The 60th Congress al European Regional
Science Association- ERSA

Herțeliu Claudiu

Annual Scientific Conference of Romania
Academic Economists from AbroadERMAS 2021

Popescu Gabriel

BOSIQ 2021, Foggia, Italia

Maria Diaconeasa

BOSIQ 2021, Foggia, Italia

Ceptureanu
Eduard

International Conference on Economics,
Management and Social Study (ICEMSS)

Orzan Mihai

EMAC 2021 Annual Conference

Caraiani Petre

ERMAS 2021

Caraiani Petre

Computational and Financial Econometrics
(CFE 2021)
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Nr.
crt.

Titlul lucrării

62

The Church of England
dioceses during the Decade of
Evangelism

63

Deficits within Romanian
international trade of agri-food
producs between 1990 and
2020

64

65
66

67

68

Mobile-based self-care
Application for COVID-19:
Development process using the
ADDIE Model
Building resilience through
digital transformation
Multi-processing data analysis
for the residential load
flexibility in smart cities
Alerts and fraud detection in
electricity consumption
recorded by smart metering
systems
Youth travel in the COVID-19
context. The Romanian
consumer’s perspective

Autori
Herțeliu Claudiu
Tudorel Andrei,
Roxana Glăvan,
Mariana
Călinescu,
Andreea Mirică

Denumirea conferinței
Globalization and Higher Education in
Economics and Business Administration –
GEBA 2021
Globalization and Higher Education in
Economics and Business Administration –
GEBA 2021

Ausloos Marcel

„International Conference
Informatics, Management, and Technology
in Healthcare - ICIMTH 202I”

Constanța Bodea

The 20th International Conference on
Informatics in Economy, IE2021

Oprea Simona

International Conference on Business
Excellence

Oprea Simona

The 20th International Conference on
Informatics in Economy, IE2021

Robu Raluca
Georgiana

23rd RSEP International Economics, Finance
& Business Conference

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.
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Anexa 9
Conferințe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători în anul 2021
Nr.
Organizator
crt.
1

DMCI
și Writefull

2

DMCI

3

4

5

Perioadă de derulare
3 martie 2021
1 aprilie 2021
11 mai 2021
3 martie 2021

Biblioteca
ASE, Anelis 23 martie 2021
Plus,
25 martie 2021
E-nformation
Biblioteca
ASE
5 martie 2021
și CEEOL

7

8

9

Biblioteca
ASE
și CEEOL

Sesiuni de informare Verificarea Antiplagiat
Nu copia!
Sesiuni de instruire, sistem online
Accesare resurse electronice științifice Anelis Plus 2020, alte
resurse, serviciul acces mobil
Workshop Central and Eastern European Online Library
Webinar
Being a Chief Economist

22 martie 2021

Webinar
Piețele financiare internaționale

26 martie 2021

6

Webinar
Create your perfect article in English using Writefull

19 martie 2021

Biblioteca
Academiei
23 martie 2021
de Studii
Economice
din București 24 martie 2021
și compania
Refinitiv
25 martie 2021

Biblioteca
ASE,
ROMDIDAC
și Bureau van
Dijk
Biblioteca
Academiei de
Studii
Economice
din București
Biblioteca
ASE,
E-nformation
și Audit
Anlaytics

Denumire manifestare

26 mai 2021
27 mai 2021

Martie 2021
Mai 2021

Webinar
Equity Markets in Eikon
Webinar
Date macroeconomice
Webinar
Overview: how can you make use of Refinitiv Eikon to help with
homework
Webinar
News, Macro, Research, Financial Markets – Refinitiv Eikon
Webinar
Platforma Orbis

Sesiuni online de instruire pentru utilizarea și accesarea serviciilor
de bibliotecă (pentru studenți program licență, master, doctorat)
Webinar

3 iunie 2021

Platforma Audit Analytics
Webinar

9 iunie 2021

Central and Eastern European Online Library
Nu copia!

10 DMCI

Iunie 2021

Sesiuni de informare Verificarea Antiplagiat

380

Nr.
Organizator Perioadă de derulare
Denumire manifestare
crt.
Biblioteca
Academiei
13-14 octombrie 2021
Sesiuni online de instruire pentru utilizarea și accesarea serviciilor
11 de Studii
19-21 octombrie 2021
de bibliotecă (pentru studenți program licență, master, doctorat)
Economice
25-28 octombrie 2021
din București
Webinar
2 noiembrie 2021
InCites B&A pentru începători
Webinar
3 noiembrie 2021

Clarivate
Analytics
12
și
E-nformation 4 noiembrie 2021

InCites B&A pentru cercetători
Webinar
InCites B&A pentru analiști
Webinar

5 noiembrie 2021

8 noiembrie 2021

9 noiembrie 2021
Biblioteca
Academiei
10 noiembrie 2021
de Studii
13
Economice
din București
și Refinitiv
11 noiembrie 2021

15 noiembrie 2021
16 noiembrie 2021
Biblioteca
Academiei
10-11 noiembrie 2021
14 de Studii
17-18 noiembrie 2021
Economice
24-25 noiembrie 2021
din București
16 noiembrie 2021
Biblioteca
Academiei
23 noiembrie 2021
de Studii
15
Economice
din București 25 noiembrie 2021
și Elsevier
7 decembrie 2021

InCites B&A pentru clasamente universitare
Webinar
Cum identificăm date specifice; exportul datelor în Excel, aplicații
utile.
FX & Depo
Webinar
Regăsirea datelor; cum transferăm informațiile; instrumente
ajutătoare.
Fixed Income
Webinar
Cum găsim date specifice; aplicații eficiente; descărcare date în
Excel.
Commodities
Webinar
Cum identificăm indicatorii macro; cum descărcăm datele; ce
aplicații utilizăm.
Indicatori macro
Webinar
How to look for data; download & manipulate data; useful Apps.
Financial Mkts
Webinar
How to find data; download & manage data; useful Apps.
Macro Data
Sesiuni online de instruire pentru utilizarea și accesarea
serviciilor de bibliotecă (pentru studenți program licență, master,
doctorat)
Why does visibility matter?
Updating your Scopus Author Profile - step by step instruction
SciVal introduction and data sources
Visualization of research results – Overview Module
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Nr.
Organizator
crt.

Biblioteca
ASE și
16
Euromonitor
International
Biblioteca
ASE, Anelis
17
Plus,
E-nformation
Biblioteca
Academiei
18 de Studii
Economice
din București
19 CSUD

Perioadă de derulare
9 decembrie 2021

Comparisons and rankings – Benchmarking Module;
Work optimization – Reporting Module

14 decembrie 2021

Development of cooperation and analysis of trends in scientific
research – Collaboration and Trends Modules

14 decembrie 2021

Webinar Euromonitor
How to expand the business abroad using the Passport database

14 decembrie 2021

Sesiune de instruire
Accesare resurse electronice științifice Anelis Plus 2020, alte
resurse, serviciul acces mobil

15-17, 21 decembrie
2021

Sesiuni online de instruire pentru utilizarea și accesarea
serviciilor de bibliotecă (pentru studenți program licență, master,
doctorat)

Cursuri comune

2 cursuri
1. Aplicarea metodelor cantitative și calitative în cercetarea
științifică
2. Etică și Integritate Academică

8, 14, 15, 20, 21, 26, 27,
28 ianuarie 2021
3, 5 februarie2021
6, 30 martie 2021
8, 9, 11, 12, 21, 23
Școala
aprilie 2021
Doctorală
7, 10, 12, 13, 14, 21 mai
20 Cibernetică și
2021
Statistică
2 iunie 2021
Economică
4, 11, 16, 18, 19, 22, 23
noiembrie 2021
7, 15, 16, 17, 19
decembrie 2021

Școala
21 Doctorală
Economie I

Școala
Doctorală
22
Economie II

Denumire manifestare

14 ianuarie 2021,
25 februarie 2021,
18 martie 2021,
1 aprilie 2021,
13 mai 2021,
17 iunie 2021,
1 iulie 2021,
11 octombrie 2021,
13, 14 decembrie 2021

2 cursuri
1. Data Mining, metode statistice și modelare econometrică
2. Optimizare, decizii și jocuri strategice
43 seminarii științifice cu tematică interdisciplinară

2 cursuri
1. Metode de cercetare în știința economică
2. Probleme actuale în teoria și practica economică. Studii de caz
pe România
10 seminarii științifice cu tematică interdisciplinară

2 cursuri
Organizează și seminarii 1. Creșterea performanței filierelor agroalimentare
de specialitate periodic 2. Strategii de dezvoltare durabilă a sectorului agroalimentar

Școala
2 cursuri
Organizează și
Doctorală
seminarii de specialitate 1. Strategia și politica firmei internaționale
23 Economie
periodic
2. Economie politică internațională și guvernanță globală
și afaceri
internaționale
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Nr.
Organizator
crt.
Școala
24 Doctorală
Finanțe

Perioadă de derulare

2 cursuri
19 ianuarie 2021
1. Modele avansate pentru analiza fenomenelor financiar –
6, 20 aprilie 2021
monetare
11, 17, 24, 25 mai 2021 2. Metode cantitative aplicate în domeniul financiar – monetary
1, 15 noiembrie 2021
13 decembrie 2021
31 seminarii științifice cu tematică interdisciplinară

13, 14, 15, 18, 27, 28
ianuarie 2021
Școala
1, 4 februarie 2021
25 Doctorală
9, 15, 20 aprilie 2021
Contabilitate 10,13, 24, 26, 28 mai
2021
15 decembrie 2021
22, 24, 25 februarie
2021
1, 2, 15, 18, 23, 25, 26
martie 2021
Școala
6, 8, 12, 15, 21 aprilie
26 Doctorală
2021
Management
Organizează și
seminarii de specialitate
periodic
Școala
22 ianuarie 2021
Doctorală
27
19, 26 noiembrie 2021
Administrarea
8, 16 decembrie 2021
Afacerilor
Școala
Doctorală
28
Informatică
Economică
Școala
29 Doctorală
Drept
Școala
30 Doctorală
Marketing

Denumire manifestare

2 cursuri
1. Curente de cercetare și abordări epistemologice în contabilitate
/ Research issues and epistemological approaches in
accounting
2. Instrumente și tehnici de cercetare aplicate în contabilitate /
Instruments and research techniques applied in accounting
31 seminarii științifice cu tematică interdisciplinară
2 cursuri
1. Formarea și dezvoltarea aptitudinilor de cercetare/ research
skills development
2. Management și inovare pentru avantaj competitiv /
Management and inovation for competitive advantage
22 seminarii științifice cu tematică interdisciplinară
2 cursuri
1. Strategii de dezvoltare în sectorul serviciilor/ Development
strategies in the services sector
2. Excelența în afaceri/ Business Excellence
5 seminarii științifice cu tematică interdisciplinară

Organizează și
2 cursuri
seminarii de specialitate
1. Data science
periodic
2. Business Intelligence
Organizează și
2 cursuri
seminarii de specialitate 1. Dreptul comparat al arbitrajului comercial internațional
periodic
2. Contencios Constituțional

12, 23 noiembrie 2021
8 decembrie 2021

2 cursuri
1. Probleme actuale ale științei marketingului
2. Direcții noi în cercetările de marketing
3. seminarii științifice cu tematică interdisciplinară

Sursa: CSUD și Biblioteca ASE.
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Anexa 10
Articole care au beneficiat de recunoașterea complexității activității suplimentare
de scriere de articole publicate în reviste cotate Web of Science sau Scopus, în anul 2021
Nr.
crt.
1

Autori

Titlu articol

Revistă

Cuartila
/ zona
Q2

Nicolae Albu, Cătălin;
Albu, Nadia; Hoffmann,
Sebastian

The westernisation of a financial
reporting enforcement system in
an emerging economy

Accounting and
Business Research

2

Albu, Nadia; Albu,
Cătălin Nicolae; Apostol,
Oana; Cho, Charles H.

Accounting Auditing
& Accountability
Journal

Q2

3

Albu, Nadia; Albu,
Catalin N.; Gray, Sidney J.

The past is never dead: The role
of imprints in shaping social and
environmental reporting in a
post-communist context
Institutional factors and the
impact of international financial
reporting standards: The Central
and Eastern European experience

Accounting Forum

Q2

4

El Ammar, C., Profiroiu,
Constantin Marius

Administrație și
Management Public

S1

5

Cicea, Claudiu

Administrație și
Management Public

S1

6

Androniceanu, Armenia;
Kinnunen, J., Georgescu,
Irina Alexandra

Innovation in public
administration reform: A
strategic reform through NPM,
ICT, and e-governance. A
comparative analysis between
Lebanon and Romania
Performance in public
management. A research agenda
with bibliometric approach
E-government clusters in the EU
based on the Gaussian mixture
models

Administrație și
Management Public

S1

7

Sabie, Oana M., Pîrvu, C.,
Burcea, Ș.G., Brișcariu,
R.M., Apostol, S.A.

Administrație și
Management Public

S1

8

Androniceanu, Armenia

The influence of emotional
intelligence on employee’s
performance: A case from
Romania’s public sector
Major structural changes in the
EU policies due to the problems
and risks caused by COVID-19

Administrație și
Management Public

S1

9

Țarțavulea, Cristina
Venera; Albu, Cătălin
Nicolae; Albu, Nadia;
Dieaconescu, Ramona
Iulia; Petre, Silvia
Mihai, Florin; Stan,
Mirela; Radu, Gabriel;
Dumitru, Valentin
Florentin
Pătărlăgeanu, Simona
Roxana; Dinu, Mihai;
Constantin, Marius
Cetina, Iuliana; Cristache,
Silvia Elena; Ciobotar,
Georgeta Narcisa; Badin,
Andrei
Nițescu, Dan-Costin;
Cristea, Maria-Alexandra

Online teaching practices and the
effectiveness of the educational
process in the wake of the
COVID-19 pandemic

Amfiteatru Economic

Q2

Heavy work investment for the
accounting profession in
Romania at time of Coronavirus
pandemic
Bibliometric analysis of the field
of green public procurement

Amfiteatru Economic

Q2

Amfiteatru Economic

Q2

Large-scale cultural events: An
Argument for strengthening
ecological awareness

Amfiteatru Economic

Q2

Environmental, social and
governance risks - New
challenges for the banking
business sustainability

Amfiteatru Economic

Q2

10

11

12

13
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Nr.
crt.
14

Autori
Ciocoiu, Carmen Nadia;
Prioteasa, Adina Liliana;
Colesca, Sofia Elena

15

Piroșcă, Grigore Ioan;
Serban-Oprescu, GeorgeLaurențiu; Badea, Liana;
Dedu, Silvia

16

Teodor, Cristian; Trică,
Carmen Lenuța; Ignat,
Raluca; Dracea,
Raluca-Mihaela
Jora, Octavian-Dragomir;
Apăvăloaei,
Matei-Alexandru;
Stamate-Stefan, Andreas;
Rosca, Vlad, I;
Gherghina, Rodica

17

Risk management
implementation for sustainable
development of Romanian SMEs:
A fuzzy approach
Education for sustainable
development - An evaluation of
students' perceptions within the
Bucharest University of
Economic Studies
Good Practices of efficient
packaging waste management

Amfiteatru Economic

Cuartila
/ zona
Q2

Amfiteatru Economic

Q2

Amfiteatru Economic

Q2

Citadel of Science and Cathedral
of Conscience: The University, as
institution, was born to be
concerned with sustainable
knowledge, long before
sustainability became a universal
concern
Business model innovation
through the use of digital
technologies: Managing risks and
creating sustainability

Amfiteatru Economic

Q2

Amfiteatru Economic
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Stan, Alexandru Daniel;
Avramescu, Mihai
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Nr.
crt.
130

Autori

Symmetry-Basel

Cuartila
/ zona
S1

Symmetry-Basel

S1

Symmetry-Basel

S1

Symmetry-Basel

S1

Symmetry-Basel

S1

Revistă

131

Delcea, Camelia; Milne, R.
John; Cotfas, Liviu-Adrian

132

Mitroi-Symeonidis,
Flavia-Corina; Anghel,
Ion; Minculete, Nicușor

133

Delcea, Camelia; Cotfas,
Liviu-Adrian; Bradea,
Ioana-Alexandra; Bolos,
Marcel-Ioan; Ferruzzi,
Gabriella
Cotfas, Liviu-Adrian;
Delcea, Camelia; Milne, R.
John; Salari, Mostafa

A laboratory experiment for
analyzing electors' strategic
behavior in a first-past-the-post
system
Determining the number of
passengers for each of three
reverse pyramid boarding groups
with COVID-19 flying
restrictions
Parametric Jensen-Shannon
statistical complexity and its
applications on full-scale
compartment fire data
Investigating the Exits' symmetry
impact on the evacuation process
of classrooms and lecture halls:
An agent-based modeling
approach
Evaluating classical airplane
boarding methods considering
COVID-19 flying restrictions

135

Cristea, Mirela; Noja,
Grațiela Georgiana; Marcu,
Nicu; Siminica, Marian;
Tirca, Diana-Mihaela

Modelling EU Bioeconomy
credentials in the economic
development framework: The
role of intellectual capital

Technological
and Economic
Development
of Economy

Q1

136

Șerban, Andreea Claudia;
Aceleanu, Mirela Ionela;
Dospinescu, Andrei Silviu;
Tîrcă, Diana-Mihaela;
Novo-Corti, Isabel
Herțeliu Claudiu, Andrei
Tudorel, Mirică Andreea,
Oțoiu Adrian și alți 935 de
autori

The impact of EU immigration
on economic growth through the
skill composition channel

Technological
and Economic
Development
of Economy

Q1

The Lancet

Hot paper

Tourism Management
Perspectives

Q2

Transformations in
Business & Economics

S1

134

Chiriță, Andrei;
Delcea, Camelia

Titlu articol

138

Mionel, Viorel

139

Onete, Cristian-Bogdan;
Vargaș, Vanesa Mădălina;
Chiță, Sandra Diana

Global burden of 87 risk factors
in 204 countries and territories,
1990-2019: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease
Study 2019
(Not so) Dark tourism: The
Merry Cemetery in Sapanta
(Romania) - An expression of
folk culture
Study on the implications of
personal data exposure on the
social media platforms

140

Firtescu, Bogdan Narcis;
Marcu, Nicu; Oprea,
Florin; Filip, BogdanFlorin; Nicula, VasileCosmin

Capital formation, consumption
and trade effects on economic
growth - An ARDL based
investigation for the Eurozone
countries

Transformations in
Business & Economics

S1

141

Dima, Alina Mihaela;
Maassen, Maria
Alexandra; Janoskova,
Katarina; Stamule, Stere;
Mureșan, Manuela Liliana

Models of dependencies in
innovation in the European
Union

Transformations in
Business & Economics

S1

137
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Nr.
crt.
142

Cuartila
/ zona
S1

Titlu articol

Revistă

Dinu, Vasile; Dincă,
Violeta Mihaela; Dima,
Alina Mihaela; Andronie,
Mihai

The price of artworks in 2020:
Examining the elements with
impact on the appraisement of art
pieces

Transformations in
Business & Economics

143

Duffett, Rodney Graeme;
Edu, Tudor; Negricea, Iliuță
Costel; Zaharia, Rodica
Milena

Modelling the effect of Youtube
as an advertising medium on
converting intention-to-purchase
into purchase

Transformations in
Business & Economics

S1

144

Onofrei, Mihaela;
Paraschiv, Gigel; Cigu,
Elena; Vintilă, Georgeta;
Gherghina, Ștefan
Cristian
Decu, Simona; Haesen,
Ștefan; Verstraelen,
Leopold

Does fiscal decentralization
influence economic growth?
Empirical evidence from CEE
countries

Transformations in
Business & Economics

S1

Inequalities for the Casorati
Curvature of statistical manifolds
in holomorphic statistical
manifolds of constant
holomorphic curvature

Mathematics

S1

145

Autori

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.
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Anexa 11
Articole ale căror taxe de publicare au fost decontate în anul 2021
Nr. Autor care a depus
crt.
referatul

Titlu articol

Revista

Suma decontată
(lei)

1

Marinela Mircea

Investigating the impact of the internet
of things in higher education
IEEE Access
environment

8.361,45

2

Ioniță Daniela

How advertising avoidance affects
visual attention and memory of
advertisements

Journal of Business
Economics and
Management

6.742,37

3

Cepoi Cosmin
Octavian

Bank bailout programs in Europe: A
sequential analysis of drivers and
outcomes

Journal of Business
Economics and
Management

7.450,57

4

Șerban Andreea
Claudia

Job quality and well-being in OECD
countries

Technological and
Economic
Development of
Economy

6.166,95

5

Liana Badea

The economic and environmental
impact of Bitcoin

IEEE Access

4.283,29

6

Aceleanu Mirela
Ionela

Vulnerability and resilience in health
crises. Evidence from European
countries

Technological and
Economic
Development of
Economy

7.509,42

7

Ioanaș Corina

The longest month: Analyzing
COVID-19 vaccination options
dynamics from tweets in the month
following the first vaccine
announcement

IEEE Access

6.972,74

8

Albu Cătălin

Firm governance and director attributes
Emerging Markets
and the proclivity for corporate insider
Review
trading in Romania

9

Vinte Claudiu

10

Caraiani Petre

11

Albu Cătălin

13

Cepoi Cosmin
Octavian

14

Cepoi Cosmin
Octavian

15

Albu Cătălin

324,9

Technological and
Sustainable development in education – Economic
Automating curriculum assessment
Development of
Economy
The performance of publicly funded
Economic Systems
startups in Romania
The past is never dead: The role of
Accounting, Auditing
imprints in shaping social and
and Accountability
environmental reporting in a postJournal
communist context
Asymmetries and flight to safety
effects in the price discovery process of Economic Modelling
cross-listed stocks
Nonlinear effects of public debt on
Finance Research
inflation. Does the size of the shadow
Letters
economy matter?

1.3124,25

The westernisation of a financial
reporting enforcement system in an
emerging economy

12.426,98

396

Accounting and
Business Research

5.981,2

1.680

2.053,58
1.195,23

Nr. Autor care a depus
crt.
referatul

Titlu articol

16

Albu Cătălin

Institutional factors and the impact of
international financial reporting
standards: The Central and Eastern
European experience

17

Agapie Alexandru

Theory of (1+1) EA on the RIDGE

18

19

Development of an aggregated social
inclusion indicator. Disparities in the
Daniela Ioana
European Union on inclusion/exclusion
Manea
social determined with social inclusion
index
Two faces of the same coin. Exploring
the multilateral perspective of
Davidescu Adriana informality in relation to sustainable
development goals based on
bibliometric analysis

20

Șerban Andreea
Claudia

21

Albu Cătălin
Nicolae

22

Piroșcă Grigore
Ioan

Revista

Suma decontată
(lei)

Accounting Forum

12.527,4

IEEE Transactions
on Evolutionary
Computation

11.424,35

Technological and
Economic
Development of
Economy

6.466,05

Economic Analysis
and Policy

7.540,14

Technological and
Economic
Development of
Economy
Journal of
Governance in Romania: Exploring the International
determinants of corporate insider
Financial
trading
Management &
Accounting
Journal of
Digitalization and labor market – A
Theoretical and
perspective within the framework of
Applied Electronic
pandemic crisis
Commerce Research

11.048,4

Clusters of skeptical consumers based
on technology and AI acceptance,
perception of social media information
and celebrity trend setter

Journal of
Theoretical and
Applied Electronic
Commerce Research

3.552.24

BETA convergence analysis of gross
value added in the high-technology
manufacturing industries

2066

2.453,96

23

Pelau Corina

24

A cluster analysis concerning the
Huidumac Petrescu behavior of the enterprises with
Cătălin Emilian
e-commerce activity in the context of
the COVID-19 pandemic

Journal of
Theoretical and
Applied Electronic
Commerce Research

1.115,63

25

Laura Gabriela
Constantin

Journal of Business
Economics and
Management

9.517,28

26

Models for analysing the dependencies Economic ResearchAlina Mihaela Dima between indicators for bioeconomy in Ekonomska
the European Union
Istrazivanja

Sustainability bonds. An international
event study

4.442,41
155.231,6

TOTAL
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Anexa 12
Lista centralizatoare de propuneri de proiect în anul 2021
Nr.
crt.

1.

Responsabil /
director
de proiect

Albu Cătălin

2.

Țigu Gabriela

3.

Năstase Marian

Titlul proiectului

Denumire call

Finanțator

EU H2020 topic LC-GD-1
0-2-2020 Behavioural,
Uniunea Europeană
social and cultural change
for the Green Deal

Account4GreenDeal

Climate-resilient
Innovation Packages for
EU regions – EU
Climate-Resilient, Innovative and Programme Horizon 2020;
Economically attractive Mountain subtopic Innovation
Uniunea Europeană
Regions (CRIEM)
Packages for
transformational
adaptation of European
regions and communities
Education, Scholarships,
Developing entrepreneurial
Apprenticeships and Youth
Entrepreneurship
leadership competencies for
EEA grants
Programme in Romania,
young professional in digital
Financed Through the
organizations
EEA Grants 2014-2021
University – business
knowledge transfer.
Managerial capacity
building and soft skills
development

ADOBE Systems
Romania SRL

4.

Strat Vasile
Alecsandru

University - business knowledge
transfer. Managerial capacity
building and soft skills
development

5.

Dudian Monica

Digital Development Global
Practice

Digital Development
Global Practice

Banca Mondială

Ștefan George

Supporting analyses of the
Banca Mondială, prin
distributional consumption impact
Energy Policy Group
of carbon fiscal reforms in
Romania
Romania

Banca Mondială

6.

7.

Anghel Ion

8.

Albu Nadia

9.

Oprea Simona
Vasilica Vasilica

10. Trică Carmen

Estimarea impactului bugetar și
identificarea surselor de finanțare,
inclusiv mecanismele de finanțare
Resurse pentru Sănătate
complementare pentru constituirea
Fondului de Inovare pentru
medicamente în România
CHANSE
Process Automation and its
„Transformations: Social
impact on individuals and
and Cultural Dynamics in
organization)
the Digital Age”
Hierarchical Digital Solutions for
Harvesting Flexibility of
Joint Call 2020 (MICall20)
Prosumers
Marathonul Reciclării

Asociatia Local
American Working
Group – LAWG

Uniunea Europeană
(Horizon 2020)

ERA-NET
Marathon EPR
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Nr.
crt.

11.

Responsabil /
director
de proiect
Strat Vasile
Alecsandru

12. Covei Dragoș-Pătru

Titlul proiectului

Journey
Dezvoltări teoretice pentru unele
probleme ce apar în diferite
domenii ale științelor aplicate

TE 2021

UEFISCDI

TE 2021

UEFISCDI

PNCD III, Programul 4 –
Proiecte de cercetare
exploratorie (PN-III-IDPCE-2021-3)

UEFISCDI

15. Cotfas Liviu

Improving the airplane boarding
process under various conditions
using agentbased modeling

16. Delcea Camelia

Agent-based modeling and risk
assessment for improving public
buildings evacuation

18. Șerban Andreea
19. Volintiru Clara

20. Georgescu Tiberiu

21. Horobeț Alexandra

Finanțator

European Institute
HEI Initiative - Innovation of Innovation and
Technology Capacity Building for
European
Higher Education
Commision

The link between corporate
governance and the organizations’
13. Dragomir Voicu Dan
environmental strategy in the
European Union
Dezvoltarea unei arhitecturi de
referință a replicilor digitale
Oprea Simona
bazate pe modele pentru
14.
Vasilica
consumatorii activi de energie
electrică și comunitățile
inteligente

17. Pelau Corina

Denumire call

Proiecte de cercetare
pentru stimularea tinerelor
UEFISCDI
echipe independente (TE
2021)
Proiecte de cercetare
pentru stimularea tinerelor
UEFISCDI
echipe independente (TE
2021)

Prețul datelor private ale
consumatorilor într-o societate
orientată spre inteligența
artificială bazată pe rolul
comportamentului empatic al
dispozitivelor AI și pe nevoia de
control a consumatorilor
(AI-FRIEND) / The price of
consumers’ private data in an
artificial intelligence oriented
society based on the role of
empathetic behavior of AI devices
and the consumers’ need for
control (AI-FRIEND)
Employment and social inclusion
– a long term vision for a smart
TE 2021
and sustainable rural development
Sustainable Economic
Development and Domestic
TE 2021
Capital in Romania
Soluții - 2021 - 11 - Sistem
Sistem informatic de transcriere în informatic de transcriere în
timp real a vorbirii în text pentru timp real a vorbirii în text
limba română și recunoașterea
pentru limba română și
stărilor emoționale în apelurile de recunoașterea stărilor
urgență 112
emoționale în apelurile de
urgență 112
Conexiunea dintre performanța
PNCD III, Programul 4 –
corporativă, investițiile străine
Proiecte de cercetare
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UEFISCDI

UEFISCDI
UEFISCDI

UEFISCDI

UEFISCDI

Nr.
crt.

Responsabil /
director
de proiect

22. Ceptureanu Ion

23. Herțeliu Claudiu

24. Jora Octavian

25. Boitan Iustina

26. Fulga Cristinca

27. Dardală Marian
Mazurencu28. Marinescu Pele
Miruna
29. Davidescu Adriana

30.

Cantemir Călin
Adrian

Titlul proiectului
directe și reziliența
macroeconomică: rolul catalizator
al principiilor ESG (Engleză: The
nexus between corporate
performance, foreign direct
investments and economic
resilience: the fostering role of
ESG principles)
Sistem integrat de analiză a
sustenabilității IMM-urilor
românești. O abordare adaptive
neuro-fuzzy inference system
(ANFIS) multi-stratificată
Short Lives – Large Families or
Long Lives – Small Families? A
Spatial Analysis of SocioEconomic Factors and Effects for
this Paradigm(s) in Romania
(R)Evoluții în economia culturală
a viitorului: despre asumpții
ideologice, bulversări tehnologice
și condiționări ecologice. Cazul
României
Proiecte de cercetare pentru
stimularea tinerelor echipe
independente
Proiectarea și planificarea
lanțurilor de aprovizionare inverse
în incertitudine folosind metode
de optimizarea portofoliilor și
metode multi-criteriu
Dezvoltarea unui sistem aerian
distribuit „data fusion” – „remote
sensing” pentru identificare și
caracterizare situații de urgență în
zone nesegregate
Digital Governance Innovative
Methodology for Smart Cities
Advancement - Smartadvance
O șansă pentru toți. Măsuri de
integrare a lucrătorilor din
economia informală în contextul
pandemiei COVID-19 ca premisă
a dezvoltării sustenabile
An alternative approach to
speculative bubble modeling:
implications on financial stability

Denumire call

Finanțator

exploratorie (PN-III-IDPCE-2021-3)

PCE 2021

UEFISCDI

PN-III-ID-PCE-2021-3

UEFISCDI

UEFISCDI
Dezvoltarea Sistemului
Național de Cercetare Dezvoltare

UEFISCDI

Proiecte de cercetare
exploratorie, Identificator
UEFISCDI
compețitie: PN-III-IDPCE-2021-3
Ministerul Cercetării,
Inovării și Digitalizării –
UEFISCDI

UEFISCDI

PN-III-ID-PCE-2021-3
Proiecte de cercetare
exploratorie

UEFISCDI

TE 2021

UEFISCDI

Proiecte de cercetare
pentru stimularea tinerelor UEFISCDI
echipe independente

31. Popescu Alina

BARMETAL – Labour market
transformation as an opportunity
for strengthening collective
bargaining in the metal sector

SOCPL-2021-IND-REL –
Improving expertise in the Comisia Europeană
field of industrial relations

32. Roman Monica

Premiere Proiect Mimy

Premierea participării la
Orizont 2020
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UEFISCDI

Nr.
crt.

Responsabil /
director
de proiect

Titlul proiectului

Rolul biomasei în conservarea
33. Pătărlăgeanu Simona mediului, dezvoltarea rurală și
reziliența fermelor agricole

34. Voicu Dorobanțu

Obscape Skills Research Automotive and Oii&Gas Lot I
(Data Gathering) & II (Data
Analysis)

35. Davidescu Adriana

Studiu privind clasificarea
ocupațiilor din România

36. Roman Mihai

EmpoweriNg vulnerABLe
communities to adopt ClimatE
Neutral behaviours (ENABLE)

37. Florescu Margareta

38. Tulbure Narcis

39. Bâra Adela

40. Bâra Adela

41.

Oprea Simona
Vasilica

42.

Oprea Simona
Vasilica

43.

Oprea Simona
Vasilica

44. Constantin Daniela

Denumire call

Finanțator

Universitatea de Științe
Asociația Clubul
Agricole și Medicină
Fermierilor Români
Veterinară a Banat „Regele
pentru Agricultură
Mihai I al României” din
Performantă
Timișoara
Confederația
Cerere oferta Confederația Patronală Concordia
prin proiectul
Patronală Concordia
WorkTransitionCEE
Confederația
Patronală Concordia
Confederația Patronală
prin proiectul
Concordia
WorkTransitionCEE
European
Commission

Dezvoltarea sistemului
național de cercetareCreșterea performanței
dezvoltare, Subprogramul
instituționale prin dezvoltarea
1.2 - Performanță
Ministerul
infrastructurii și ecosistemului de instituțională, competiția
Cercetării, Inovării
cercetare de excelență
2021 pentru proiecte de tip
și Digitalizării
transdisciplinară în domeniul
Proiecte de dezvoltare
socioeconomic PERFECTIS
instituțională – proiecte de
finanțare a excelenței în
CDI (PFE-CDI)
Improved Methods for Evaluating
HORIZON Research and
the Energy-Efficiency Policies
Comisia Europeană
Innovation Actions
across Europe – IM3EPE
Platformă scalabilă bazată pe
soluții Big Data și Machine
PED 2021
UEFISCDI
Learning pentru funcționarea
eficientă a Comunităților de
Energie
Soluție integrată pentru
managementul optimizat al
PTE 2021
UEFISCDI
sistemelor energetice de la
consumatori
Platformă inovativă pentru a
UEFISCDI
asigura tranziția către un consum PED 2021
sustenabil de energie
Platformă inteligentă pentru
asigurarea suportului decizional
privind funcționarea și strategiile
PTE 2021
UEFISCDI
de tranzacționare pe piețe ale
producătorilor de energie electrică
din România
Soluții informatice scalabile și
modulare pentru managementul
PTE 2021
UEFISCDI
energiei electrice produse din
surse regenerabile de energie
Economic, Social and
Economic, Social and Spatial
Spatial Inequalities in
Inequalities in Europe in the Era Europe in the Era of
Comisia Europeană
of Global Mega-trends – ESSPIN Global Mega-trends –
ESSPIN
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Nr.
crt.

Responsabil /
director
de proiect

Titlul proiectului

Denumire call

Finanțator

45. Zamfiroiu Alin

Collaborative Software System —
Innovative Interactive Tool for
Creative Design Management to PTE 2021
Develop Products With a
Sustainable Cultural Identity

UEFISCDI

46. Dudian Monica

Sistem informatic pentru
managementul digitalizării și
productivității în IMM-uri:
validare în mediul industrial din
România

PTE 2021

UEFISCDI

47. Dardală Marian

Cartografierea automată a
deplasărilor de teren localizate în
lungul căilor de comunicație
PED 2021
utilizând fluxuri de imagini și
algoritmi de inteligență artificială

UEFISCDI

48.

Strat Vasile
Alecsandru

Data science for finance 2.0 - joint MSCA Doctoral Networks
challenge for academia and
(DN) 2021 (HorizonComisia Europeană
industry (acronym: FinData)
MSCA-2021-DN-01)

49. Ștefan George

Romania Systematic Country
Diagnostic

Romania Systematic
Country Diagnostic

50. Preda Elena

Harta digitală interactivă, un
instrument inovator pentru
reconstrucție ecologică prin soluții
de împădurire științifică, pe baza
analizei de tip cluster

Apel comun Biodiversa+
2021-2022 „Sprijinirea
protecției biodiversității și UEFISCDI
a ecosistemelor pe uscat și
pe mare

Strat Vasile
51.
Alecsandru

代 DAI the Digital Asset Index An Architecture for Decentralized
Applications (DApps) and
Knowledge Proliferation

Algorand
Foundation

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.
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Anexa 13
Proiecte de cercetare aflate în implementare în anul 2021
Nr.
crt.

Director de proiect

1

Orzan Mihai Cristian

2

Boja Cătălin Emilian

Titlul proiectului
Modelarea empirică și dezvoltarea
experimentală a instrumentelor asociate
tehnologiilor emergente din domeniul
rețelelor sociale online
Hub inovativ pentru tehnologii avansate de
securitate cibernetică

Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile
creșterii și dezvoltării regionale prin prisma
rezilienței: către o Uniune Europeană
convergentă, echilibrată și sustenabilă
4 Ausloos Marcel
Înțelegerea și modelarea structurilor spațiotemporale ale inegalităților și polarizării în
relație cu caracteristicile psihologice
5 Popescu Gabriel
Promovarea alegerilor durabile de alimente
și băuturi în rândul tinerilor adulți europeni factori de progres, bariere și implicații
strategice
6 Oprea Simona-Vasilica Soluții de agregare multi-nivel pentru a
facilita un răspuns optim la cererea de
energie și flexibilitatea rețelei electrice
7 Oprea Simona-Vasilica Soluții Big Data pentru managementul
consumului de energie electrică în vederea
îmbunătățirii strategiilor de piață și a
decontării pentru operatorii rețelelor de
distribuție
8 Ceptureanu Eduard
Utilizarea conceptelor specifice entropiei
pentru dezvoltarea unui model de dezvoltare
aplicabil antreprenoriatului românesc
9 Caraiani Petre
Transmiterea șocurilor în economiile rețea:
mecanisme și implicații pentru politicile
economice
10 Toma Aida
Verosimilitate empirică robustă și metode
conexe pentru modele semiparametrice
11 Cernat Gruici Bogdan European Transport Network Alliance
3

Constantin Daniela
Luminița

12 Constantin Daniela
Luminița
13 Albu Nadia

Tip proiect
CDI

122,226.00

CDI

75,747.00

PCCF

204,731.00

PCCF

420,021.00

ERANET

106,857.00

ERANET

288,080.00

PED

205,600.00

TE

178,592.00

PCE

366,480.00

PCE

294,294.00

Proiect
internațional,
prelungit fără
buget
Integrative Mechanisms for Addressing
Proiect
Spatial Justice and Territorial Inequalities in internațional
Europe
Internationalization of Financial Reporting Proiect
and Auditing (IFRA)
internațional

14 Strat Vasile Alecsandru A Financial Supervision and Technology
Compliance Training Programme

Valoare 2021
(lei)

0.00

26,700.00
53,375.00

Proiect
internațional

197,052.00

15 Roman Monica Mihaela EMpowerment through liquid Integration of Proiect
Migrant Youth in vulnerable conditions
internațional

290,834.00

16 Voicu-Dorobanțu
Roxana

Sustainable Paths of Just Transition for the
Coal Regions in Romania
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Proiect
internațional

120,000.00

Nr.
crt.

Director de proiect

17 Petrescu Eva

Titlul proiectului
Multi-hazard and Systemic Framework for
Enhancing Risk - Informed Management
and Decision - Meking in the EU

Tip proiect

Valoare 2021
(lei)

Proiect
internațional

47,240.00

Mediu afaceri

207,500.00

19 Strat Vasile Alecsandru University - Business Knowledge Transfer. Mediu afaceri
Managerial Capacity Building and Soft
Skills Development

26,117.00

20 Dudian Monica

Digital Development Global Practice

Mediu afaceri

38,364.00

21 Anghel Ion

Realizarea impactului bugetar și
identificarea surselor LAWNG

Mediu afaceri

124,950.00

22 Trică Carmen

Educarea și conștientizarea cetățenilor și a Mediu afaceri
instituțiilor din domeniul
managementului deșeurilor, prin explicarea
cadrului legislativ specific, din cadrul
campaniei „Marathonul Reciclării”

17,450.00

23 Pătărlăgeanu Simona

Rolul biomasei în conservarea mediului,
dezvoltare rurală și reziliența fermelor
agricole – Analiza cost-beneficiu privind
cultivarea materiei vegetale specifice
biomasei

Mediu afaceri

24,626.00

24 Bumbac Robert

Cultivarea spiritului antreprenorial și
dezvoltarea comunității antreprenoriale a
studenților ASE București (Antreprenor
ASE)

FDI

380,800.00

25 Florescu Margareta

Dezvoltarea integrată a capacității
FDI
instituționale pentru cercetarea științifică
prin digitalizare, promovare Open Source și
modernizare a infrastructurii de cercetare în
contextul provocărilor globale

494,000.00

26 Profiroiu Marius

Consolidarea unui proces de
internaționalizare rezilient și sustenabil al
Academiei de Studii Economice din
București, cu impact pe piața educațională
internațională

FDI

360,000.00

27 Sârbu Roxana

Îmbunătățirea calității proceselor didactice FDI
online și on site prin dezvoltarea unui sistem
de securitate, identificare și autentificare în
spiritul respectării deontologiei și eticii
academice

437,000.00

28 Stăiculescu Camelia

ProASE! Incluziune, egalitate de șanse și
echitate pentru studenții ASE

FDI

468,000.00

29 Paraschiv Dorel

Optimizarea infrastructurii educaționale a
Academiei de Studii Economice din
București (ASE) pentru dezvoltarea
abilităților practice ale studenților în
contextul provocarilor digitalizării

FDI

468,000.00

30 Popa Ion

Strategia de cercetare a Academiei de Studii Proiect
Economice din București, pentru perioada instituțional
2021-2030

18 Zaharia Rodica Milena Social Costs of Cancer in Romania – A
Multi-Stakeholder Analysis
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99,989.00

Nr.
crt.

Director de proiect

Titlul proiectului

Tip proiect

31 Nica Elvira

Sistemul de motivare a funcționarilor publici Proiect
prin comparație între România și țările
instituțional
membre ale Uniunii Europene
(AMP)

32 Dârdală Adriana

Modelarea matematică a factorilor care duc
la abonarea/dezabonarea din liste de
email/sms, forumuri, grupuri de social
media
Studiu comparativ al adopției diferitelor
categorii de tehnologii de marketing în top
100 companii din diferite țări (MarTech)

Valoare 2021
(lei)
99,857.35

Proiect
instituțional
(CSIE)

100,000.00

Proiect
instituțional
(MK)

99,770.00

34 Hornoiu Remus

Impactul reglementării serviciilor digitale la Proiect
nivelul Uniunii Europene
instituțional
(BT)

99,144.00

35 Popa Ștefan Cătălin

Managementul culturii organizaționale:
Proiect
comparație între sectorul public și cel privat instituțional
(MAN)

99,845.00

36 Florescu Margareta

Prognoza evoluției mediului economic

Proiect
instituțional

499,813.00

37 Feleagă Liliana

Studiu comparativ la nivelul UE al profesiei Proiect
contabile. Avantaje sau limitări ale unei
instituțional
singure profesii
(CIG)

99,651.00

38 Dumitru Ovidiu Ioan

Studiul factorilor de răspundere legală
pentru aplicațiile de Inteligență Artificială

Proiect
instituțional
(DREPT)

100,000.00

39 Șerban Andreea
Claudia

Securitatea mediului economico-social în
spațiul euro-atlantic: actori, instrumente și
tendințe

Proiect
instituțional
(ETA)

99,958.00

40 Necula Ciprian

Criza sanitară versus criza financiară.
Impactul asupra eficienței mix-ului de
politici economice

Proiect
instituțional
(FABBV)

100,000.00

41 Bogdan Anca

Identificarea unor măsuri privind
modalitățile optime de reducere a deficitului
comercial, în contextul economic postpandemic
Cercetări privind identificarea de soluții
pentru echilibrarea balanței comerciale a
produselor agroalimentare (import/export)

Proiect
instituțional
(FABIZ)

100,000.00

Proiect
instituțional
(EAM)

99,953.00

Cercetare asupra implementării
Regulamentului (UE) 2020/852 al
Parlamentului European și al Consiliului din
18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru
care să faciliteze investițiile durabile,
aferente domeniului schimbărilor climatice
asupra evoluției sistemului financiar-bancar
Barometrul mediului de afaceri din România

Proiect
instituțional
(REI)

93,827.00

Proiect
instituțional

299,996.00

33 Căescu Ștefan

42 Ignat Raluca

43 Hurduzeu Gheorghe

44 Stamule Tănase
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Nr.
crt.

Director de proiect

Titlul proiectului

Tip proiect

45 Dima Alina Mihaela

Proiect de formare continuă în domeniul
Proiect
cercetării științifice pentru cercetătorii ASE instituțional

46 Bușoi Simona

Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE

47 Roman Monica Mihaela Abilitarea prin integrarea lichidă a tinerilor
migranți în condiții vulnerabile
48 Lădaru Raluca

49 Dumitru Ionel

Valoare 2021
(lei)
152,400.00

Proiect
instituțional

96,625.00

Premierea
H2020

48,300.00

ADER – Cercetări privind elaborarea unor Plan sectorial
studii și analize, pentru fundamentarea
deciziilor și politicilor publice, pentru
comercializarea produselor agroalimentare
în vederea asigurării securității și siguranței
alimentare a populației
Parteneriate pentru competitivitate în
POC
vederea transferului de cunoștințe prin
dezvoltarea unor modele computaționale
inovative pentru creșterea economică și
sustenabilitatea sectorului de afaceri din
România

20,000.00

2,480,707.00

10,934,471.35

TOTAL
Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.
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Anexa 14
Cărți și capitole de carte publicate în edituri internaționale de prestigiu în anul 2021
Nr.
crt.

Autori

Titlu capitol/Titlu carte

Editură

1

Sörensson Anna, Tesfaye Besrat,
Lundström Anders, Grigore
Georgiana, Stancu Alin

Corporate Responsibility and Sustainability
Palgrave Macmillan
during the Coronavirus Crisis TOATĂ
(Marea Britanie)
CARTEA

2

Marinescu Daniela Elena, Muresan
Laura Mihaela, Nienaber Birte,
The Palgrave Handbook of Youth Mobility
Palgrave Macmillan
Kmiotek-Meier Emilia, Vysotskaya and Educational Migration TOATĂ
(Marea Britanie)
Volha, Ardic Tuba, Samuk Sahizer, CARTEA
Skrobanek Jan, Pavlova Irina
Research on Project, Programme and
Portfolio Management. Projects as an
Arena for Self-Organizing TOATĂ
CARTEA
Die Gestaltung eines gemeinsamen
Energiemarktes auf der Ebene der
Europäischen Union TOATĂ CARTEA

3

Ding Ronggui, Wagner Reinhard,
Bodea Constanța Nicoleta

4

Santa Ana Maria Iulia

5

Dima Alina Mihaela,
D'Ascenzo Fabrizio

Business Revolution in a Digital Era
TOATĂ CARTEA

Springer, Cham

6

Dima Alina Mihaela, Anghel Ion,
Dobrea Răzvan Cătălin

Economic Recovery After COVID-19
TOATA CARTEA

Springer, Cham

7

8

9

10

The Role of Chatbots in End-To-End
Intelligent Automation and Future
Dima Mihaela Alina, D’Ascenzo
Employment Dynamics CAPITOL DE
Fabrizio
CARTE Business Revolution in a Digital
Era
Forecasting the Dividend Policy Using
Machine Learning Approach: Decision
Tree Regression Models CAPITOL DE
Dragotă Victor, Yaseen Hanaan
CARTE Eurasian Business and Economics
Perspectives. Eurasian Studies in Business
and Economics, vol 18.
Anwendung der Quality Function
Deployment (QFD) – Methode zur
Maier Dorin, Bumbac Robert, Maier Entwicklung eines Bewertungsmodells der
organisationalen Innovationsfähigkeit
Andreea, Maftei Mihaela, Gavril
CAPITOL DE CARTE Zukunftsfähigkeit
Roxana Maria
durch Innovation, Digitalisierung und
Technologien
An Econometric Analysis of the
Relationship Between Tourist Arrivals in
Dinu Mihai, Pătărlăgeanu Simona
Tourist Accommodation Structures in
Roxana, Constantin Marius, Tărășilă
Romania and the Number of Overnight
Adriana
Stays CAPITOL DE CARTE Business
Revolution in a Digital Era
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Springer Nature
(Marea Britanie)
Springer (Germania)

Springer
International
Publishing AG
(Elvetia)

Springer (Germania)

Springer (Germania)

Springer, Cham

Nr.
crt.

11

12

13

14

15

16

Autori

The Role of Chatbots in End-To-End
Anagnoste Sorin, Biclesanu Isabelle, Intelligent Automation and Future
Employment Dynamics CAPITOL DE
D’Ascenzo Fabrizio,
CARTE Business Revolution in a Digital
Savastano Marco
Era
Outsourcing in International Business:
Dima Alina Mihaela, Tudorache
Theoretical and Practical Insights
Adrian Tudor, Tudorache Monica
CAPITOL DE CARTE Business
Teodora
Revolution in a Digital Era
Strategic Issues of the Current Context of
Smart Cities and the Industry 4.0. Case
Dima Alina Mihaela,
Study: Trends on the Romanian Market
Maassen Maria Alexandra
CAPITOL DE CARTE Digital
Transformation and Human Behavior
Anghel Ion, Drăgoi Mihaela
Challenges in the Romanian Healthcare
Cristina, Anica-Popa Adrian, Ștefan System in the Context of the COVID-19
Simona Cătălina, Ciocodeică David- Pandemic CAPITOL DE CARTE
Florin
Economic Recovery After COVID-19
Istudor Nicolae, Popescu Gabriel,
The Impact of COVID-19 Crisis on the
Begalli Diego, Ignat Raluca,
Romanian Agricultural Sector CAPITOL
Petrescu Irina-Elena, Petre IonuțDE CARTE Economic Recovery After
Laurențiu
COVID-19
The Challenges of the Higher Education
Dima Mihaela Alina, Fonseca Luis Sector. The Impact of COVID-19 Crisis on
the Educational Process – Case of Romania
Miguel, Năstase Marian, Busu
CAPITOL DE CARTE Economic
Mihail, Vargaș Mădălina Vanesa
Recovery After COVID-19

17

Profiroiu Constantin Marius,
Constantin Daniela Luminița,
Goschin Zizi, Iorga Tudose Elena,
Nastacă Corina-Cristiana

18

Șigu Gabriela, Ciora Costin, Petcu
Monica Aureliana, Boboc Dan,
Crismariu Oana Diana, Curteanu
Adrian Bogdan

19

Paraschiv Dorel Mihai, Davidescu
Adriana AnaMaria, Popovici Oana
Cristina, Gerard Cazabat

20

21

22

Titlu capitol/Titlu carte

Public Administration and Regional
Development CAPITOL DE CARTE
Economic Recovery After COVID-19

Editură

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Restart the Hotel, Restaurant, and Travel
Industry in Romania After the COVID-19
Springer, Cham
Pandemic CAPITOL DE CARTE
Economic Recovery After COVID-19
Romania’s International Trade in Goods
After the COVID-19 Crisis: Where to? An
Empirical Investigation Based on Granger Springer, Cham
Causality Analysis CAPITOL DE CARTE
Economic Recovery After COVID-19

Dumitru Ionuț, Dumitrescu BogdanImpact of COVID-19 Crisis on Banking
Andrei, Cepoi Cosmin Octavian,
Sector in Romania CAPITOL DE CARTE Springer, Cham
Pop Ionuț Daniel, Barnea Dinu,
Economic Recovery After COVID-19
Kubinschi Matei-Nicolae et al.
The Impact of COVID-19 on the Building
Anghel Ion, Simion Cezar-Petre,
Industry and on Real Estate Transactions in
Springer, Cham
Ciora Costin, Ionașcu Elena,
Romania CAPITOL DE CARTE Economic
Dumitru Ovidiu
Recovery After COVID-19
Paraschiv Dorel Mihai, Popovici
The Evolution of Romania’s International
Oana Cristina, Davidescu Adriana Trade in Services During the COVID-19
Springer, Cham
AnaMaria, Manea Daniela, Gerard Crisis CAPITOL DE CARTE Economic
Cazabat, Birol Ibadula
Recovery After COVID-19

408

Nr.
crt.

Autori

Titlu capitol/Titlu carte

23

Sobolevschi David Maria Iulia,
Petcu Monica Aureliana, Țâțu
Lucian, Cataramă Delia, Ciobanu
Radu, Jinga Gabriel et al.

24

Huru Dragoṣ, Roman Mihai Daniel, Macroeconomic Policies, Economic
Manafi Ioana, Paraschiv Anca
Revitalization CAPITOL DE CARTE
Maria, Ṣtefan George
Economic Recovery After COVID-19

25

26

27

28

29

30

31

The Impact of COVID-19 Crisis on Fiscal
Environment in Romania CAPITOL DE
CARTE Economic Recovery After
COVID-19

Assessment of the Impact of COVID-19
Pandemic on the Romanian Transportation
and Storage Sector CAPITOL DE CARTE
Economic Recovery After COVID-19
The Impact of COVID-19 on the Wholesale
Anghel Ion, Davidescu Adriana Ana
and Retail Trade – Repair of Motor
Maria, Mosora Mihaela Hrisanta,
Vehicles and Motorcycles Sector in
Curea Ștefania Cristina, Achim
Romania CAPITOL DE CARTE Economic
Luminița Georgiana
Recovery After COVID-19
Effects of the Covid-19 Pandemic on the
Water Distribution, Sanitation, Waste
Florescu Margareta Stela, Crețu
Management, Decontamination Activities
Raluca Florentina, Trică Carmen
Sector CAPITOL DE CARTE Economic
Lenuța
Recovery After COVID-19
The Impact of the Early Stages of COVID
Pandemic Lockdown on Romania’s
Mosora Mihaela Hrisanta, Orzan
Mihai Cristian, Vălimărean Ileana, Consumers’ Behavior CAPITOL DE
CARTE Economic Recovery After
Caescu Stefan Claudiu
COVID-19
Chatbot-Based Training for Project
Management: Another Way of Corporate
Bodea Constanța-Nicoleta, Dascălu Training or a Must-Have Tool for
Maria-Iuliana, Hang Alexandru
Sustainable Education? CAPITOL DE
CARTE Research on Project, Programme
and Portfolio Management
Die Einstellung der Konsumenten
gegenüber der Nutzung von neuen
Technologien und künstlicher Intelligenz
Pelau Corina, Ene Irina, Badescu
CAPITOL DE CARTE Zukunftsfähigkeit
Ruxandra
durch Innovation, Digitalisierung und
Technologien - Geschäftsmodelle und
Unternehmenspraxis im Wandel
Restoring Prefects in a Post-communist
Context: The Challenges of Romanian
Profiroiu Constantin-Marius,
Reform CAPITOL DE CARTE Prefects,
Profiroiu Alina Georgiana,
Governors and Commissioners. Territorial
Titirișca Cristina
Representatives of the State in Europe
Hurduzeu Gheorghe, Lupu Radu,
Cioc Mihai, Ciora Costin

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.
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Editură

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer, Cham

Springer-Gabler

Palgrave Macmillan
(Marea Britanie)

Anexa 15
Capitole de carte publicate la alte edituri internaționale în anul 2021
Nr.
crt.

Autori

Titlu capitol/Titlu carte

1

Edu Tudor-Mihai, Schipor
Georgiana Loredana, Vancea
Diane Paula, Zaharia Rodica
Milena

2

Gh. Popescu Cristina Raluca

3

Toma Alice

ROYAUTÉ(S) Entre historicités et
imaginaire TOATĂ CARTEA

4

Nica Ionuț, Chiriță Nora

Holistic Approach of Complex Adaptive
Systems. Theory, Application and Case Lambert Academic Publishing
Studies TOATĂ CARTEA

5

Nica Ionuț, Chiriță Nora
Monica

Holistic Approach of Complex Adaptive Lambert Academic Publishing
Systems TOATĂ CARTEA
(Germania)

6

Otoiu A., Pareto A.,
Grimaccia E., Mazziotta M.,
Terzi S.

7

Barucha Nilufer, Rajeswaran
Sridhar, Stierstorfer Klaus

8

Popescu Gabriel, Istudor
Nicolae, Boboc Dan,
Constantin Florentina, Zaharia
Alina, Diaconeasa MariaClaudia

9

10

11

Under the pressure of digitalization:
challenges and solutions at
organizational and industrial levels
TOATĂ CARTEA
COVID-19 Pandemic Impact on New
Economy Development and Societal
Change TOATĂ CARTEA

Editură

Open issues in composite indicators. A
starting point and a reference on some
state-of-the-art issues TOATĂ
CARTEA
New directions in diaspora studies:
revisiting the past, reviewing the present
and looking at the future TOATĂ
CARTEA

Filodiritto Publisher (Italia)

IGI GLOBAL (Statele Unite)
L’HARMATTAN (Franta)

Roma TrE-Press
CoHaB IDC, University of
Mumbai and Centre for
Advanced Studies (India)

Case Studies in the Beer Sector,
CHAPTER 19 Integrating sustainability
Elsevier (Olanda)
in the Romanian beer industry. Case
study: URSUS Breweries

"Imagined Communities": Hybrid
Identity in Postcommunist Romanian
Diaspora in the European Union
CAPITOL DE CARTE New Directions
Marinescu Roxana-Elisabeta
in Diaspora Studies: Revisiting the Past,
Reviewing the Present and Looking at
the Future
Are the Countries of South-Eastern
Europe Prepared to Deal with the
Pandemic Crisis? A Perspective on the
Horobeț, Alexandra; Zlatea,
Automotive Industry CAPITOL DE
Emanuela; Alexe, Razvan;
CARTE Under the Pressure of
Smedoiu Popoviciu, Alexandra
Digitalization: Challenges and Solutions
at Organizational and Industrial Levels,
First Edition
Economic Diplomacy in the Digital
Age: Changing Roles and Perspectives
CAPITOL DE CARTE Under the
Benchea Laura
Pressure of Digitalization: Challenges
and Solutions at Organizational and
Industrial Levels, First Edition
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CoHaB IDC, University of
Mumbai and Centre for
Advanced Studies (India)

FILODIRITTO PUBLISHER

FILODIRITTO PUBLISHER

Nr.
crt.

Autori

12

Nitu Maria, Paraschiv Dorel,
Dumitrescu Mihaela-Sorina,
Mihai Savin

13

Popescu Alina Irina,
Marinoiu Ana-Maria

14

Ilie Anca Gabriela,
Dumitriu Dan

15

Preotescu Dan,
Oprea Simona-Vasilica,
Bara Adela

16

Iordache Ana Maria Mihaela,
Mihălcescu Cezar Octavian,
Zamfir Ionela-Cătălina

17

Miron Dumitru,
Al-Kasawnih Akad

18

Paraschiv Dorel, Dumitrescu
Mihaela-Sorina, Nitu Maria,
Negrea Ștefan

19

Munteanu Ionela

Titlu capitol/Titlu carte

Editură

The Economic Financial Crime during
the COVID-19 Pandemic CAPITOL DE
CARTE Under the Pressure of
FILODIRITTO PUBLISHER
Digitalization: Challenges and Solutions
at Organizational and Industrial Levels,
First Edition
Navigating through Different Types of
Innovation. Cases from the Technology
Sector CAPITOL DE CARTE Under the
FILODIRITTO PUBLISHER
Pressure of Digitalization: Challenges
and Solutions at Organizational and
Industrial Levels, First Edition
The Economic Diplomacy of the
European Union in a Eurasian Context
CAPITOL DE CARTE Under the
FILODIRITTO PUBLISHER
Pressure of Digitalization: Challenges
and Solutions at Organizational and
Industrial Levels, First Edition
Flexibility of the Electricity Load for the
Main Types of Consumers CAPITOL
DE CARTE Under the Pressure of
FILODIRITTO PUBLISHER
Digitalization: Challenges and Solutions
at Organizational and Industrial Levels,
First Edition
Using of Saas ERP Programs in
Recruiting, Hiring and Planning the
Activities of a Company's Human
Resources Department, in the Context of
the Covid Pandemic CAPITOL DE
FILODIRITTO PUBLISHER
CARTE Under the Pressure of
Digitalization: Challenges and Solutions
at Organizational and Industrial Levels,
First Edition
The Phenomenon of Money Laundering
- The Main Challenge for the New
Mechanisms of Global Governance
FILODIRITTO PUBLISHER
CAPITOL DE CARTE Under the
Pressure of Digitalization: Challenges
and Solutions at Organizational and
Industrial Levels, First Edition
The Impact of the Underground
Economy CAPITOL DE CARTE
UNder the Pressure of Digitalization:
FILODIRITTO PUBLISHER
Challenges and Solutions at
Organizational and Industrial Levels,
First Edition
Exploring the Nexus Between the
Construction Industry and Sustainable
Tourism in an Emerging Economy
FILODIRITTO PUBLISHER
CAPITOL DE CARTE Under the
Pressure of Digitalization: Challenges
and Solutions at Organizational and
Industrial Levels, First Edition
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Nr.
crt.

20

21

22

23

24

25

Autori

Titlu capitol/Titlu carte

The Triple Bottom Line: A
Comprehensive Overview of its Benefits
and Challenges CAPITOL DE CARTE
Hurduzeu Gheorghe, Petrea
Under the Pressure of Digitalization:
Corina-Ioana, Mecu AndraChallenges and Solutions at
Nicoleta
Organizational and Industrial Levels,
First Edition
Taking a Peek Behind the Corporate
Finance in China CAPITOL DE
Gherghina Rodica, Duca Ioana,
CARTE Encyclopedia of Organizational
Oncioiu Gabriela Claudia
Knowledge, Administration, and
Technology
Financing the Green Building
Retrofitting Investments: A Case Study
for a Romanian Seaside Hotel
CAPITOL DE CARTE Research
Mitrică Nelu Eugen
Anthology on Environmental and
Societal Well-Being Considerations in
Buildings and Architecture
Measuring Progress Towards the
Sustainable Development Goals:
Creativity, Intellectual Capital, and
Innovation CAPITOL DE CARTE
Popescu Gh. Cristina Raluca
Handbook of Research on Novel
Practices and Current Successes in
Achieving the Sustainable Development
Goals
Impact of Innovative Capital on the
Global Performance of the European
Union: Implications on Sustainability
Assessment CAPITOL DE CARTE
Popescu Gh. Cristina Raluca
Handbook of Research on Novel
Practices and Current Successes in
Achieving the Sustainable Development
Goals
Marinescu Roxana-Elisabeta

26

Pitulice Ileana Cosmina,
Ștefănescu Aurelia

27

D'Attoma John, Volintiru
Clara, Malezieux Antoine

28

Boitan Iustina Alina

Queen Marie and Motherhood
CAPITOL DE CARTE ROYAUTÉ(S)
Entre historicités et imaginaire
The impairment of assets in public
sector entities under the COVID-19
pandemic – the case of Romania
CAPITOL DE CARTE The impact of
COVID-19 on accounting, business
practices and education
Paying is caring? Prosociality and
gender in fiscal compliance CAPITOL
DE CARTE BEhaviouraL Public
Finance: Individuals, Society, and the
State
Sustainable banking systems CAPITOL
DE CARTE Finance and Sustainable
Development: Designing Sustainable
Financial Systems

412

Editură

FILODIRITTO PUBLISHER

IGI GLOBAL (Statele Unite)

IGI GLOBAL (Statele Unite)

IGI GLOBAL (Statele Unite)

IGI GLOBAL (Statele Unite)

L’HARMATTAN (Franța)

Publishing House of Wroclaw
University of Economics and
Business Wroclaw (Polonia)

ROUTLEDGE

ROUTLEDGE

Nr.
crt.

29

31

Autori

Titlu capitol/Titlu carte

Editură

Sustainable finance A new finance
paradigm CAPITOL DE CARTE
Stoian Andreea,
Finance and Sustainable Development: ROUTLEDGE
Iorgulescu Filip
Designing Sustainable Financial
Systems
Popescu Gabriel, Istudor
Integrating sustainability in the
Nicolae, Boboc Dan,
Romanian beer industry. Case study:
Woodhead Publishing
Constantin Florentina, Zaharia URSUS Breweries CAPITOL DE
Alina, Diaconeasa Maria C.
CARTE Case Studies in the Beer Sector

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.

413

Anexa 16
Cărți publicate în anul 2021 la edituri naționale, altele decât Editura ASE
Nr.
crt.

Autori

Titlu capitol/Titlu carte

Editură

1

Bădescu Mihai

2

Chirieac Roxana

3

Cristea Silvia Lucia,
Bănulescu Viorel

4

Dragotă Victor, Brașoveanu
Mihaela Laura, Dragotă IngridMihaela

5

Rădulescu Carmen Valentina

6

Cristea Silvia Lucia,
Bănulescu Viorel

Drept constituțional și instituții
politice
Drept comercial – caiet de
seminar
Raportul juridic de drept civil în
materia afacerilor. Note de curs.
Sinteze și aplicații
Management financiar
(volumul III). Management
financiar operațional
Antreprenoriat în sistemele
agroalimentare și de mediu
Raportul juridic de drept civil în
materia afacerilor

7

Cristea Silvia Lucia

Drept civil. Persoanele

Editura Universitară (România)

8

Crețu Raluca-Florentina

Editura Universitară (România)

9

Bradley Nick,
Traducere și note de Ciubancan
Magdalena

Evaluarea proprietăților
imobiliare de la teorie la
raționament profesional
Pisica și orașul

Humanitas (România)

10

Popescu Gabriel

Editura Academiei Române
(România)

11

Nicolescu Ovidiu, Nicolescu
Ciprian, Simion Cezar-Petre,
Urîtu Daniel, Samek Denisa,
Cristof Camelia

Agricultura în era reformelor.
Studii și eseuri
Carta Albă a IMM-urilor din
România 2021

Editura ProUniversitaria
(România)

12

Ionașcu Mihaela, Ionașcu Ion

13

Bugheanu Alexandru Mihai

14

Popa Adriana Florina, Păunescu
Mirela, Ciobanu Radu

15

Păunescu Mirela

16

Mereuță Cezar, Miron Dumitru,
Jora Octavian-Dragomir,
Chilian Mihaela-Nona,
Mereuță Carmen

17

Brișcariu Maria Roxana

18

Naghi (Novac) Laura-Elly,
Barbu Daniela, Mihai Nina

Introduction to financial
accounting
Managementul riscului privind
sănătatea și securitatea
utilizatorilor în domeniile
serviciilor de transport public
Fiscalitate, ediția a IV-a, 2021
Guvernanța corporativă,
managementul riscurilor și
controlul intern, ediția a II-a,
2021
Lumi paralele. Pandemia din
2020 versus economia mondială
[Parallel Worlds. The 2020
Pandemic Versus the World
Economy]
Rolul resurselor umane în
organizații: 11 perspective ale
generației Y
Îndrumar pentru profesori concepte financiar nebancare
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Editura Hamangiu (România)
Editura Hamangiu (România)
Editura Universitară (România)
Editura Economica (România)
Editura Universitara (România)
Editura Universitară (România)

Editura Economică (România)
Editura Economică (România)

Editura CECCAR (România)

Editura CECCAR (România)

AGIR (România)

Editura Tritonic Books
(România)
Editura Prouniversitaria,
București (România)

Nr.
crt.

19

20

21

Autori
Barbu Daniela, Mihai Nina,
Negoescu Oana, Naghi (Novac)
Laura-Elly
Botezat Onorina, Fournier Kiss
Corinne, Mihăilă Ramona
Ovidiu Nicolescu, Ion Popa,
Ciprian Nicolescu, Simona
Cătălina Ștefan, Cezar-Petre
Simion
Ștefan S. C., Popa Ș. C., Olariu
A. A., Popa C. F.

22

Stoican Adriana Elena

23

Gibea Toni

24

Gibea Toni

25

Nicolae Raluca

26

Muscalu Mihai Sabin, Băleanu
Nicoleta, Bodea Constanța
Nicoleta, Fistung Frantz Daniel,
Istoc Elena Manuela, Isaic
Maniu Alexandru, Stancu
Stelian

27

Iacobini Adrian

Titlu capitol/Titlu carte

Editură

Culegere de aplicații în
domeniul financiar nebancar

Editura Prouniversitaria,
București (România)

Scriitori români de expresie
străină/ Écrivains roumains
d’expression étrangère/
Romanian Authors Writing in
Foreign Tongues

Editura ProUNiversitaria,
București (România)

Starea de sănătate a
managementului din România în
2020

Editura ProUniversitaria
(România)

Metodologia cercetării în
management
Connectivity beyond Borders in
Domnica Rădulescu’s Train to
Trieste. (CAPITOL)/Scriitori
români de expresie străină/
Écrivains roumains d’expression
étrangère/ Romanian Authors
Writing in Foreign Tongues
Despre dispariția cărților de
etică din biblioteci și alte studii
de etică /Alegeri morale, teme
actuale de etică aplicată
Despre apartenența operelor de
filosofie experimentală la clasa
operelor filosofice/ Acțiune și
Rațiune – in memoriam lui
Valentin Mureșan
Foreword / Maria Grajdian,
Takahata Isao

Editura ProUniversitaria
(România)

Editura Prouniversitaria,
București (România)

Editura Polirom (România)

Editura Universității din
București (România)
Editura ProUniversitaria
(România)

Impactul pandemiei COVID-19
asupra unor activități economice
din domeniile serviciilor și
întreprinderilor mici și mijlocii
(CAPITOL)

Editura Academiei Romane
(România)

Cultura mișcării creată și
influențată prin mass-media

Discobolul (România)

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării.
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Anexa 17
Cărți publicate la Editura ASE în anul 2021
Nr.
crt.

Titlul cărții

Autori

ISBN

1.

Comerț - Noțiuni fundamentale

Săseanu Andreea Simona,
Albăstroiu Irina, Grosu
Raluca Mariana

978-606-0360-6

2.

Le management financier des affaires.
Questions générales et questionnaire à
choix multiples inspires de la practique
financière

Brezeanu Petre

978-606-34-0350-7

3.

Contabilitate financiară. Perspectiva
principiilor contabile

Jianu Ionel, Jianu Iulia

978-606-34-0366-8

4.

Civilizație, cultură, management. Teoria
managementului comparat internațional.
Vol. I. Ediția a IV-a (prelungire tiraj)

Istocescu Amedeo

5.

Civilizație, cultură, management. Practica
managementului comparat internațional.
Vol. II. Ediția a IV-a (prelungire tiraj)

Istocescu Amedeo

6.

Microeconomia explicată pe înțelesul
studenților

Marinaș Marius Corneliu

978-606-34-0371-2

7.

Contabilitate. Vol. I C.oncepte, principii și
reguli specifice reprezentării contabile

Minu Mihaela, Bunea
Ștefan

978-606-34-0366-4
978-606-34-0365-1

8.

Contabilitate. Vol. II. Modelarea contabilă a
activităților economice

Minu Mihaela, Bunea
Ștefan

978-606-34-0366-4
978-606-34-0362-0

Bold Ion

978-606-34-0374-3

State Cristina, Popescu Dan

978-606-34-0372-9

9.
10.

Școala de economie agrară și rurală. Eseu
aspura evoluției
Business communication and negotiation.
Skills and Attitudes

978-606-505-806-4
general
978-606-34-0260-9
vol I
978-606-505-806-4
general
978-606-34-0263-0
vol II

11.

Antropologiile islamului. Dimensiuni
filosofico-religioase și economice

Boșca Loredana Cornelia

978-606-34-0353-8

12.

Contabilitate managerială. Perspectiva
deciziilor operaționale

Jianu Ionel, Jianu Iulia

978-606-34-0377-4

13.

Algoritmi de optimizare în mediul R. Teorie și
aplicații economice

Stancu Stelian

978-606-34-0352-1

14.

Macroeconomics. Fundamental notions and
applications

Fanea Ivanovici Mina

978-606-34-0367-5

15.

Banii în mișcare. Prosperitatea în 10 pași

Guda Iancu

978-606-34-0380-4

16.

Guvernanța sistemului educațional între
politicile statale și exigențele confesionale

Fulga Teodora Monica

978-606-34-0369-9

17.

Redistribuirea de venituri: explicații
instituționale

Duma Daniel

978-606-34-0238-8
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Nr.
crt.

Titlul cărții

Autori

18.

Reconstrucție ecologică. Argumente și
perspective

19.

A Brief Introduction to Operations Reserch

20.

Tranziția către bioeconomie și
impactul dezvoltării energiei regenerabile
asupra creșterii economice

Bușu Mihail

978-606-34-0359-0

21.

Psihosociologia emoțiilor. Ce, când și cum
simțim. Ediția a II-a revizuită și adăugită

Rujoiu Octavian

978-606-34-0382-8

22.

Business Law. Lecture notes
(prelungire de tiraj)

Dumitru Ovidiu Ioan

978-606-34-0300-2

23.

Panait Istrati. Litterature et societe / Panait
Istrati. Literature and society

24.

Contabilitate financiară în conformitate cu
reglementările europene. Vol. 1

25.

Contabilitate financiară în conformitate cu
reglementările europene. Vol. 2

26.

Managementul ariilor naturale protejate.
Studiu de caz: Managementul Sistemului
Lagunar Razelm-Sinoe, componentă a
Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

Scrieciu Albert, Chiripuci
Bogdan, Toza Veronica

978-606-34-0405-4

27.

Excel aprofundat

Ionescu Bogdan Ștefan
(coordonator)

978-606-34-0404-7

Negrea Violeta

978-606-34-0403-0

Sgărdea Forinel Marian

978-606-34-0391-0

Anghelache Gabriela
Victoria, Obreja Carmen

978-606-34-0385-9

28.
29.

Popescu Gabriel, Bâra
Simona, Preda Elena
Gramatovici Sorina, Delcea
Camelia

ISBN

Radler Dana, Bâgioi
Aurora, Șerban-Oprescu
Teodora Anca (editori)
Săcărin Marian, Bunea
Ștefan, Giunea Flavius
Andrei
Săcărin Marian, Bunea
Ștefan, Giunea Flavius
Andrei

Potențialul economico-social al limbajelor
aplicative
Control financiar și expertiză contabilă.
Ediția a III-a

978-606-34-0373-6
978-606-34-0342-2

978-606-34-0376-7
978-606-34-0378-1
978-606-34-0379-8
978-606-34-0378-1
978-606-34-0381-1

30.

Piața de capital. Abordări teoretice și practice

31.

Drept Roman
Microeconomie. Comportamentul agenților
economici în condiții de certitudine,
incertitudine și risc. Teorie și aplicații.
Ediția a II-a

Cuciureanu Ionela

978-606-34-0400-9

Stancu Stelian

978-606-34-0396-5

33.

Best Practices of Circular Activities in the
Agri-Food Sector from the Netherlands and
Romania – Economie circulară în sectorul
agroalimentar: Bune practici din Regatul
Țărilor de Jos și România (online)

Pătărlăgeanu Simona
Roxana
Constantin Marius
Strat Georgiana
Deaconu Mădălina Elena

978-606-34-0375-0

34.

Contabilitate. Noțiuni introductive

Manea Cristina Lidia

978-606-34-0357-6

35.

Demnitar în valurile agitate ale politicii
postdecembriste

Bercea Florian

978-606-34-0358-3

32.
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Nr.
crt.
36.

Titlul cărții

Autori

Macroeconomia explicată pe înțelesul
studenților

37.

30 de ani de la sfârșitul Războiului Rece

38.

Criminologie

39.

Note și însemnări zilnice. Vol. IV
(1 ianuarie 1945 - 6 mai 1950)

40.

TAD 14. The Disciplines and the Study of
Public Administration: Transatlantic
Perspectives in the Margin of the 14th
Administration and Public Management
International Conference (online)

Marinaș Marius-Corneliu
Neacșu Marius-Cristian
(coord.), Nae Clara, Chiciuc
Ioana Andrada, Matei
David, Pene Dorin,
Grigorovici Irina, Ilie
Alexandru, Gole Carina,
Tache Ștefan, Mărgineanu
Andrada, Tucă Marian,
Tudor Octavian, Colcer
Alexandra-Maria, Țăranu
Denisa, Bălăceanu
Alexandra
Manea Teodor
Tiugan Horia-Șerban
Slăvescu Victor
Ediție îngrijită de Georgeta
Filitti
Profiroiu Constantin
Marius,
Eymeri-Douzans JeanMichel,
Hințea Călin Emilian,
Mina-Raiu Laura (editori)

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE.
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ISBN
978-606-34-0389-7

978-606-34-0395-8

978-606-34-0398-9
978-606-34-0397-2

978-606-34-0407-8

Anexa 18

Reviste științifice ale ASE
Nr.
crt.

Facultatea/
Centrul de
cercetări

Titlul revistei

Redactori șefi
și secretari generali
de redacție

ISSN

Redactor șef
Prof. univ. dr. Armenia
Androniceanu
Secretar general de
redacție
Lect. univ. dr. Sorin
Burlacu

Administrație
1583-9583 tipărit
și Management Public 2559-6489 online

1

Indexări
în baze de date
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redactor șef
Prof. univ. dr. Sofia
Elena Colesca
Secretar general de
redacție
Lect. univ. dr. Ștefan
Burcea

Theoretical and
Empirical Researches
2065-3913 tipărit
in Urban
2065-3921 online
Management
(TERUM)

2

•
•
•
•
•
•

Administrație
și Management
Public

3

•
•
•
•
•
•

•

Redactor șef
Prof. univ. dr. Sofia
Elena Colesca
Secretar general de
redacție
Conf. univ. dr. Mihaela
Păceșilă

Management
Research and Practice 2067-2462 online
(MRP)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Applied Research in
Administrative
Sciences (ARAS)

Redactor șef
Prof. univ. dr. Alina
•
Profiroiu
Secretar general de
•
redacție
•
Conf. univ. dr. Mihaela
Păceșilă

2734-5602 online

419

SCOPUS
EBSCO
REPEC (ECONPAPERS, IDEAS,
SOCIONET)
ERIH PLUS
PROQUEST SCIENCE JOURNALS
Cabell's Directory
CEEOL - Central and Eastern European
Online Library
PA@BELL
GEOBASE (ENGINEERING
VILLAGE)
ACADEMIC ONEFILE (GALE
CENGAGE)
JSTOR
ERIH PLUS
PROQUEST SCIENCE JOURNALS
ULRICH DIRECTORY
EBSCO
REPEC (ECONPAPERS, IDEAS,
SOCIONET)
GOOGLE SCHOLAR
International Consortium for the
Advancement of Academic Publications
(ICAAP)
INTUTE
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
GENAMICS
Knowledge Base Social Sciences Eastern
Europe
CLARIVATE ANALYTICS Emerging
Citation Index
ACADEMIC ONEFILE (Gale Cengage)
ProQuest ABI/INFORM
EBSCO- Business Source Corporate Plus
ERIH PLUS
REPEC (EconPapers, IDEAS, Socionet)
Cabell's Directory of Publishing
Opportunities
Index COPERNICUS
J-Gate
Ulrich's Periodical Directory
Google Schoolar
CEEOL - Central and Eastern European
Online Library
International Consortium for the
Advancement of Academic Publications
(ICAAP)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
(EZB)
GENAMICS
Knowledge Base Social Sciences Eastern
Europe (GESIS)
REPEC
CEEOL
UlrichsWEb

Nr.
crt.

Facultatea/
Centrul de
cercetări

Titlul revistei

Redactori șefi
și secretari generali
de redacție

ISSN

Indexări
în baze de date

Baze de date internationale:
Clarivate Analytics Services
EBSCO Publishing
Elsevier B.V. Bibliographic Databases
(SCOPUS)
• ProQuest LLC
• Directory of Open Access Journals
(DOAJ)
• Journal of Economic Literature (EconLit)
• Research Papers in Economics (RePEc)
• Central and Eastern European Online
Library (CEEOL)
• ROAD
• Economics and Business Studies Databse
(EconBiz)
B. Registre internationale:
• Crossref
• EconStor
• The European Reference Index for the
Humanities and the Social Sciences
(ERIH PLUS)
• GIF (Global Impact Factor)
Redactor șef
• Google Scholar
Prof. univ. dr. Vasile
Dinu
• Index Copernicus International
Secretar general de
• ResearchGate
redacție
• Scientific Journal Impact Factor
Prof. univ. dr. Laurențiu • Open Academic Journals Index
Tăchiciu
• World Catalogue of Scientific Journal
C. Biblioteci virtuale:
• Asian Digital Library
• International Bibliography of the Social
Sciences (IBSS)
• Cabell's Directory of Publishing
Opportunities (Business Directories Economics & Finance)
• Ulrichsweb Global Serials Directory
• ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für
Wirtschaftswissenschaften
• Electronic Journal Library
• Socionet
D. Biblioteci și indexări naționale:
• CNCSIS
• Uniunea Ziaristilor Profesioniști din
Romania
• Scipio
• Biblioteca Centrala Universitara,
Bucuresti, Romania (Catalog BCU)
• Biblioteca Națională a României
(Cataloage online)
A.
•
•
•

Amfiteatru Economic

5

1582-9146 tipărit
2247-9104 online

Business
și Turism

6

Redactor șef
Prof. univ. dr. Gabriela
Cecilia Stănciulescu
Secretar general de
redacție
Asist. univ. dr. Cristina
Iorgulescu

CACTUS – The
Tourism Journal for
2247-3297 online
Research, Education,
Culture and Soul

420

•
•
•
•
•
•

Ulrich's Periodicals Directory,
Open Academic Journals Index (OAJI),
International Institute of Organized
Research (I2OR) database,
Google Scholar,
Academic Keys,
The Polish Scholarly Bibliography

Nr.
crt.

Facultatea/
Centrul de
cercetări

Titlul revistei

Database Systems
Journal

7

Redactori șefi
și secretari generali
de redacție

ISSN

Redactor șef
Prof. univ. dr. Adela
Bâra
Secretar general de
redacție
Conf. univ. dr. Iuliana
Șimonca (Botha)

2069-3230 online

Indexări
în baze de date

•
•
•

Research Papers in Economics
EBSCO (1, 2, 3)
Index Copernicus
Directory of Open Access Journal
Cabell's Directories of Publishing
Opportunities
Google Scholar
Directory of Science
Cite Factor - Academic Scientific
Journals
Electronic Journals Library
Open J-Gate
Baidu Scholar
CNKI Scholar (China National
Knowledge Infrastructure)
CNPIEC – cnpLINKer
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
ERIH PLUS
Google Scholar
J-Gate
KESLI-NDSL (Korean National
Discovery for Science Leaders)
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ReadCube
Research Papers in Economics (RePEc)
Semantic Scholar
Summon (ProQuest)
TDOne (TDNet)
WanFang Data
WorldCat (OCLC)
Clarivate Analytics Services
Zentralblatt MATH
Scopus
RePEc
INSPEC
Ebsco
Index Copernicus International
International Bibliography of Social
Sciences
ACM Digital Library
SJR SCImago
ResearchGate

•
•

EBSCO Publishing
Index Copernicus

•

Cabell's Directories of Publishing
Opportunities
EBSCO (Business Source Complete)
ICAAP
Index Copernicus
Index of Information Systems Journals
Inspec
Open J-Gate
ProQuest Central
RePEc
Ulrich's Periodicals Directory

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Journal of Social and
2285-388X online
Economic Statistics

Redactor șef
Prof. univ. dr. Erika
Marin
Secretar general de
redacție
Prof. univ. dr. Zizi
Goschin

Journal of Economic
Computation and
0424-267X tipărit
Economic
1842-3264 online
Cybernetics Studies
and Research

Redactor șef
Prof. univ. dr. Ion
Smeureanu
Secretar general de
redacție
Conf. univ. dr. Titus
Felix Furtună

Cibernetică,
Statistică
și Informatică
Economică

9

10

11

Studii și Cercetări
de Calcul Economic
și Cibernetică
Economică

Informatică
Economică

Redactor șef
Prof. univ. dr. Mihai
Daniel Roman
Secretar general de
redacție
Prof. univ. dr. Virginia
Mărăcine

0585-7511 tipărit
1843-0112 online

Redactor șef
Prof. univ. dr. Paul
Pocatilu
Secretar general de
redacție
Lect. univ. dr. Alin
Zamfiroiu

1453-1305 tipărit
1842-8088 online

421

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nr.
crt.

Facultatea/
Centrul de
cercetări

14

15

Contabilitate
și Informatică
de Gestiune

Drept

1582-7941 tipărit
2247-8523 online

Contabilitate și
Informatică de
Gestiune /
1583-4387 tipărit
Accounting and
2559-6004 online
Management
Information Systems

Redactor șef
Prof. univ. dr. Nadia
Albu
Secretari generali de
redacție
Prof. univ. dr. Mădălina
Dumitru
Prof. univ. dr. Cătălin
Albu

Tribuna Juridică /
Juridical Tribune

Economie
Marathon – Revista
Agroalimentară și a științelor motricității
Mediului
umane

Review of Finance
and Banking (RFB)

16

Finanțe, Asigurări,
Bănci și Burse
de Valori

2067-2713 tipărit
2067-3825 online

2069-0983 online

18

Buletin de analiză
al Centrului
de Cercetări
Financiar-Monetare

2359-9014 online

Management

Redactor șef
Prof. univ. dr. Gheorghe
Jinga
Secretar general de
redacție
Prof. univ. dr. CristianaLucreția Pop
Redactori șefi
Prof. univ. dr. Victor
Dragotă
Prof. univ. dr. Bogdan
Negrea
Secretar general de
redacție
Conf. univ. dr. Lucian
Tâțu

2066-107X tipărit

Romanian Journal
of Fiscal Policy
(RJFP)

Revista de
Management
Comparat
Internațional /
Review of
International
Comparative
Management

Redactor șef
Conf. univ. dr. Cătălin
Silviu Săraru
Secretar general de
redacție
Prof. univ. dr. Camelia
Stoica

2247-7195 tipărit
2248-0382 online

17

19

Redactori șefi
și secretari generali
de redacție

ISSN

Redactor șef
Conf. univ. dr. Cătălin
Boja
Secretar general de
redacție
Conf. univ. dr. AdrianaElena Dârdală

Economy Informatics

12

13

Titlul revistei

Redactor șef
Prof. univ. dr. Andreea
Stoian
Secretar general de
redacție
Lect. univ. dr. Liliana
Simionescu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Andreea
Stoian

Indexări
în baze de date
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EBSCO
IndexCopernicus Journals Master List
ProQuest
REPEC
Ulrich's Periodicals Directory
ERIH Plus
CEEOL
Publication Forum Finland
Den Bibliometriske Forskningsindikator
Emerging Sources Citation Index - Web
of Science Clarivate Analytics
SCOPUS
EBSCO
HEINONLINE
CEEOL
PROQUEST
ERIH Plus
WorldCat,
KVK
DOAJ
RePEc
Index Copernicus
UlrichsWeb
Cabell
OAJI
VLex

•
•
•
•
•

RePEc
Ulrich
J'Gate
Index Copernicus
Google Scholar

•
•
•
•
•
•
•
•

CEEOL
CABELL
EBSCO Publishing
EconLit
Index Copernicus
ProQuest
RePEc
Ulrich

•
•
•
•

EconLit
ProQuest
ECONSTOR
DOAJ (Directory of Open Access
Journals)
Cabell’s Directories
Ulrichsweb Global Serials Directory
FIaF (Free Internet available Finance)
EBSCO Publishing

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nu are indexări.
•
•

Redactor șef
Prof. univ. dr. Marian
Năstase
Secretar general de
redacție
Ileana Vălimăreanu

1582-3458 tipărit
2601-0968 online

•
•
•
•
•
•
•
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DOAJ (Directory of Open Access
Journal),
EBSCO (Business Source Complete),
ICAAP,
Index Copernicus,
Index of Information Systems Journals

Google Scholar
CEEOL (Central and Eastern European
Online Library)
Cabell's DatabaseOC
EBSCO
Index Copernicus
OCLC-WorldCat
Ulrich's Periodicals Directory
NewJour Electronic Journals and
Newsletters
The World Wide Web Virtual Library For
European Integration

Nr.
crt.

Facultatea/
Centrul de
cercetări

Titlul revistei

Management
and Economics
Review (MER)

20

Business Excellence
and Management

21

Redactori șefi
și secretari generali
de redacție

ISSN

2501-885X online

Redactor șef
Prof. univ. dr. Carmen
Nadia Ciocoiu
Secretar general de
redacție
Lector univ. dr. Corina
Marinescu

Redactor șef
Prof. univ. dr. Andreea
Zamfir
Secretari generali de
redacție
Conf. univ. dr. RăzvanAndrei Corboș
Lect. univ. dr. Sebastian
Mădălin Munteanu

2248-1354 tipărit

Indexări
în baze de date
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

22

Relații Economice
Internaționale

Redactor șef
Prof. univ. dr. Dorel
Paraschiv
Secretar general de
redacție
Prof. univ. dr. Mihaela
Belu

Romanian Economic 1454-4296 tipărit
Journal
2286-2056 online

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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REPEC
DOAJ (Directory of Open Access
Journals)
CEEOL (Central and Eastern European
Online Library)
EBSCO
REPEC (Econpapers, Ideas, Socionet)
PROQUEST (Serials Solutions: Ulrich's
Periodicals Directory)
DOAJ (Directory of Open Access
Journals)
CEEOL (Central and Eastern European
Online Library)
Google Scholar
ECONBIZ
BASE
WORLDCAT
Worldwidescience.org
Federal Science Library
SAFETYLIT
ERIH PLUS
Ulrich’s Periodicals Director
EconLit
Cabell's
EBSCO – EBSCOhost Online Research
Databases
Scirus
SocioNet, Professional Information Space
for Social Scientists, Russia
Open JGate, Open Access Journals
Repec: Research Papers in Economics
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
EZB (Electronic Journals Library) of the
University Library of Regensburg,
Germany
getCITED, Academic research, citation
reports and discussion lists
LMU - Universitätsbibliothek LudwigMaximilians München: Scientific
Database of the Ludwig -Maximilians
University Library of Munich
ResearchGATE, scientific network
ScientificCommons, scientific database of
the University of St.Gallen (Switzerland)
Knowledge Base Social Sciences in
Eastern Europe
SocioGuide
GESIS - Leibniz Institute for the Social
Sciences
DOAJ
Database of Georgetown University
(Washington)
Database of the University of
Saskatchewan (Canada)
Intute: Social Sciences - Database led by
the University of Bristol in partnership
with the University of Birmingham
UNIVERSIA.net
Genamics JournalSeek
CiteSeerX -Scientific Literature Digital
Library and Search Engine
NCSU (North Carolina State University)
Libraries Database
State Library of Kansas Database –
Journal Finder
VBU Database (Vrije Universiteit
Brussel)
ERIH PLUS

Nr.
crt.

Facultatea/
Centrul de
cercetări

Titlul revistei

European Journal of
Interdisciplinary
Studies

23

Synergy

1841-7191 tipărit

25

CCREI Working
Papers Series

2285-2700 online

26

Redactor șef
Prof. univ. dr. Rodica
Milena Zaharia
Secretar general de
redacție
Conf. univ. dr. Alina
Popescu

2067-3795 online

24

The Journal of
Philosophical
Economics

Redactori șefi
și secretari generali
de redacție

ISSN

Redactor șef
Conf. univ. dr. Roxana
Elisabeta Marinescu
Secretar general de
redacție
Conf univ. dr. LuciaMihaela GrosuRădulescu
Redactor șef
Prof. univ. dr. Valentin
Cojanu
Secretar general de
redacție
Prof. univ. dr. Cristian
Păun

Redactor șef
Prof. univ. dr. Valentin
Cojanu
Secretar general de
redacție
Prof. univ. dr. Sergiu
Bălan

1843-2298 print
1844-8208
online

Indexări
în baze de date
•
•
•
•
•
•
•

ERIH PLUS
RePEc
EBSCO
DOAJ
Index Copernicus
ProQuest
Scopus

•
•
•
•
•
•
•

ERIH PLUS
Central and Eastern European Online
Library (CEEOL)
Open J Gate
Index Copernicus
Open Access Journal Index
EBSCO
Foreign and Romanian Libraries

•
•

RePEc Archive
CEEOL

•
•
•
•
•
•
•

EBSCO (Academic Search Complete)
EconLit (Journal List)
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Index Copernicus (Journal Master List)
ProQuest RePEc (CitEc)
Scopus
Cabell's Directory of Publishing
Opportunities in Accounting, Economics
and Finance, 11th Edition
Central and Eastern European Online
Library (CEEOL)
Digital Impact Factors and Rankings of
English Economics Journals 2011
DOAJ Directory of Open Access Journals
ERIH PLUS
Hrčak - Portal of scientific journals of
Croatia
Heterodox Economics Directory (6th
Edition, 2016)
The Philosopher’s Index
Ulrich's Periodicals Directory
Global Index for Continuing Resources
Mir@bel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialogos

27

28

Institutul de
Cercetări Avansate

Œconomica

1582-165X tipărit

Redactor șef
Prof. univ. dr. Ruxandra
Constantinescu-Ștefănel
Secretar general de
redacție
Olivia Rusu

1223-0685 print
2286-0266
online

Redactor șef
Conf. univ. dr.
Octavian-Dragomir Jora
Secretar general de
redacție
Conf. univ. dr. Mihaela
Iacob

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE.
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•

CEEOL
Open J-Gate
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Regensburg (EZB)
WorldCat
Library of Congress, Washington DC,
USA
EBSCO

•
•
•
•
•

EconLit
RePEc
EBSCO
Index Copernicus
Ulrich’s Periodicals Director

•
•
•
•
•

Anexa 19
Indicatori scientometrici Clarivate Analytics și Scopus
1. Web of Science Clarivate Analytics
Journal Citation Research (JCR), 2020
Revista
Amfiteatru Economic
Total citări = 768
Economic
Computation and
Economic Cybernetics
Studies and Research
Total citări = 464
Tribuna Juridică.
Juridical Tribune

Factor
de
impact
(FI)

FI fără
autocitari

FI-5
ani

1,983

1,887

1,345

182/377

0,885

0,811

0,946

298/341

Domeniu
Economics

CiteScore

Quartila

Rank

Amfiteatru Economic

2,6

Q1

43/243

Economic Computation
and Economic
Cybernetics Studies and
Research

1,6

Q3

343/661

Administrație și
Management Public
Theoretical and
Empirical Researches in
Urban Management
Journal of Philosophical
Economics
European Journal of
Interdisciplinary Studies
Tribuna Juridică /
Juridical Tribune
Sursa: Editura ASE.

AIS

Q2

22

0,169

Q4

20

0,143

4
Sum of
times cited
124

2. Baza de date SCOPUS, 2020
Revista

H index

6,2

46/1269

Domeniu
Economics,
Econometrics &
Finance
Economics &
Econometrics
Applied
Mathematics
Computer
Science
Sociology and
Political Science

SJR

SNIP

0,335

0,715

0,258

0,656

0,542

1,150

1,4

Q2

84/215

Urban Studies

0,272

0,715

0,5

Q3

254/644

Philosophy

0,107

0,159

N/A
N/A
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Anexa 20
Volume ale conferințelor publicate la Editura ASE
Nr.
crt.

Facultatea

1. Business, Științele
Consumatorului
și Managementul
Calității

2. Business, Științele
Consumatorului
și Managementul
Calității

3. Management

4. Administrație
și Management Public

5. Administrație
și Management Public

6. Economia
Agroalimentară
și a Mediului

Forma apariției

Titlul publicației

ISSN

BASIQ 2020 International
Conference,
New Trends in Sustainable
Business and Consumption,
4-6 June 2020,
Messina, Italy
Conference Proceedings
BASIQ 2021 International
Conference,
New Trends in Sustainable
Business and Consumption
3-5 June 2021,
Foggia, Italy,
Conference Proceedings
Proceedings of the 14th
International Management
Conference,
Managing Sustainable
Organization,
Bucharest,
5th-6th November 2020
Proceedings of the 14th
Administration and Public
Management International
Conference,
Policy and organizational
changes in Public
Institutions,
Bucharest,
25th-26th October 2018
Proceedings of the 15th
Administration and Public
Management International
Conference,
Bucharest,
Innovation in Sector
18-19 October 2019

2457-483X
L 2457-483X

DA

CD
ROM
DA

2457-483X
L 2457-483X

DA

DA

2286-1440
L 2286-1440

DA

DA

Proceedings of the 8th
International Conference
Competitiveness of AgroFood and Environmental
Economy (CAFEE'19),
Bucharest,
07-08 November 2019

2344-0201
L 2285-9179

Sursa: Direcția Managementul Cercetării și Inovării, Editura ASE.
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Tipărit

Online

2069-4806

DA

2069-4806

DA

DA

DA

Anexa 21
Cărți apărute sub sigla Editurii ASE
indexate în baza de date internațională CEEOL în anul 2021
Nr.
crt.

Lucrare

Autor

ISBN

1.

Antreprenoriatul în mediul rural românesc. Trecut,
prezent și perspective

Chiripuci Bogdan

978-606-34-0307-1

2.

Diversitatea economică a spațiului rural românesc

Chiripuci Bogdan

978-606-34-0308-8

3.

Best Practices of Circular Activities in the Agri-food
Sector from the Netherlands and Romania

4.

Virgil Madgearu. Profesorul, omul cetății, doctrinarul

5.

Relații Economice Internaționale. Teorii, strategii,
instrumente și studii de caz

6.

International Economic Relations. Theories,
strategies, policies, tools and case studies

7.
8.
9.
10.
11.

L'impact de la politique de cohésion sur la
convergence réelle en Roumanie
Rolul structurilor cooperatiste în piața transferului de
cunoaștere
Crowfunding. Metodă inovativă de finanțare pentru
industriile creativ-culturale
Branding în fotbal
Metode de evaluare și strategii de îmbunătățire a
calității serviciilor ecoturistice. Studiu de caz: Județul
Sălaj

12.

Strategic management for local communities

13.

Economic Sociology, Human Resource Management
and Organizational Dynamics

14.

Governance and management in a globalized context

15.

Istoria și evoluția frontierelor românești până în anul
1600

16.

România 1918-2018. Un secol de frământări politice

17.

John Barth. Între autor și personaj

18.

Probleme de politică agrară. Puncte de vedere

427

Pătărlăgeanu
Simona Roxana
(coord.)
Miron Dumitru,
Korka Mihai
(editori)
Hurduzeu
Gheorghe,
Nicolescu Luminița
(coord.)
Hurduzeu
Gheorghe,
Nicolescu Luminița
(coord.)
Bădoiu Cătălina

978-606-34-0375-0

978-606-34-0354-5

978-606-34-0222-7

978-606-34-0304-0

978-606-34-0351-4

Diaconeasa Maria
Claudia
Fanea-Ivanovici
Mina
Roșca Vlad

978-606-34-0236-4

Gheorghe Alina

978-606-34-0060-5

Profiroiu
Constantin-Marius,
Popescu RuxandraIrina (coord.)
Profiroiu
Constantin-Marius,
Popescu RuxandraIrina (coord.)
Profiroiu
Constantin-Marius,
Popescu RuxandraIrina (coord.)
Cristureanu Titus
Neacșu MariusCristian (coord.)
Șerban Raluca
Nicoleta
Popescu Gabriel,
Istudor Nicolae
(coord.)

978-606-34-0324-8
978-606-34-0284-5

978-606-34-0110-7

978-606-505-891-0

978-606-505-811-8

978-606-34-0249-4
978-606-34-0144-2
978-606-34-59-9
978-606-34-0270-8

Nr.
crt.

Lucrare

19.

Amfiteatrul economic. Anul XX

20.

Amfiteatrul Economic. Year XX

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

Autor

Metode și tehnici de analiză multidimensională a
datelor. Suport de curs
Un secol de design curricular în învățământul
superior comercial din România
Ontologii informatice în învățământul online
Direcții și strategii de creștere a satisfacției și
performanței angajaților din agențiile de turism
românești
Antropologia piețelor financiare. Teme, Abordări,
Metode
Consolidarea proprietății funciare din agricultura
României
Ghid de bune practici privind elaborarea lucrărilor de
finalizare a studiilor de licență și masterat

Sursa: Editura ASE.

428

Dinu Vasile,
Tăchiciu Laurențiu
(editori)
Dinu Vasile,
Tăchiciu Laurențiu
(editori)

ISBN
978-606-34-0243-2

978-606-34-0244-9

Muraru Andreea

978-606-34-0264-7

Korka Mihai

978-606-34-0097-1

Băjenaru Lidia

978-606-34-0256-2

Mișoc Irina

978-606-34-0091-9

Tulbure Narcis

978-606-34-0185-5

Ciobanu Laura

978-606-34-0031-5

Dinu Vasile, Dan
Cristian Dabija
(coord.)

978-606-34-0310-1

Anexa 22
Evenimente organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor profesionale
și ale diverselor instituții
Nr.
crt.

Facultatea

1.

Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine

2.

Administrație
și Management Public

3.

Administrație
și Management Public

4.

Administrație
și Management Public

5.

Administrație
și Management Public

6.

Administrație
și Management Public

7.

Administrație
și Management Public

8.

Administrație
și Management Public

9.

Administrație
și Management Public

10.

Administrație
și Management Public

11.

Administrație
și Management Public

12.

Administrație
și Management Public

13.

Administrație
și Management Public

14.

Administrație
și Management Public

Denumire eveniment
Întâlnirea anuală a rețelei academice HERMES
(Higher Universities and Research in Management
and European Universities)
Participarea la BRAND ENTHUSIASTS organizat
de către Reveal Marketing Research
„Politica ubană a României, ghidul tău pentru orașe
sustenabile” organizat de către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu
sprijinul Băncii Mondiale
Participarea la Workshopul organizat de ANFP
referitor la Proiectul de strategie în domeniul funcției
publice 2021-2027
Participare la Webinarul cu tema „Competențele
viitorului”, organizat de ANFP și INA
Participare la „Bucharest Summit: Cooperation for
Development”, section: Public Administration:
Eficiency and Transparency in Administration.
Participarea la „rePORNIM ECONOMIA –
Maratonul de Business. CCIFER la Cluj-Napoca,
Oradea și Timișoara. Secțiunea: Atractivitatea
orașelor și a zonelor metropolitane” organizat de
către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Franceză în România (CCIFER)
Participarea la Webinarul „Consultarea privind
reglementarea cadrelor de competențe în domeniul
funcţiei publice” organizat de către ANFP
Participarea la Workshopul Interregional și la
atelierele de lucru: „Planificare urbană și
sustenabilitate în domeniile ingineriei energetice și
de mediu”, SHREC organizat de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Participarea la Webinarul online ”Digital Marketing”
organizat de STEP IT Academy
Participarea la Evenimentul online de lansare a
Centrului Național de informare și promovare a
patrimoniului cultural la Iași. Evenimentul a fost
organizat de Institutul Național al Patrimoniului
Participarea la Webinarul online „De ce va fi SMS-ul
tool-ul de marketing al viitorului?” organizat de
Business Days
Participarea la Evenimentul online de lansare a
Centrului Național de informare și promovare a
patrimoniului cultural la Timișoara. Evenimentul a
avut ca temă: Cum vorbim despre patrimoniu la
viitor? Noi modele în educația culturală pentru tineri
Participarea la Programul FUTURE – BCR organizat
de BCR
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Perioadă
14-15 octombrie
2021
8-9 aprilie 2021

13 aprilie 2021

10 mai 2021
18 mai 2021
24 mai 2021

7-9 iunie 2021

22 septembrie
2021

19 octombrie
2021
20 octombrie
2021
22 octombrie
2021
5 noiembrie
2021

10 noiembrie
2021
3 noiembrie –
15 decembrie
2021

Nr.
crt.

Facultatea

Administrație
15.
și Management Public
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Contabilitate
și Informatică de Gestiune
Contabilitate
și Informatică de Gestiune
Contabilitate
și Informatică de Gestiune
Contabilitate
și Informatică de Gestiune
Contabilitate
și Informatică de Gestiune
Contabilitate
și Informatică de Gestiune
Economie Teoretică
și Aplicată
Economie Teoretică
și Aplicată
Economie Teoretică
și Aplicată

25. Marketing

26. Marketing

27. Marketing
28. Marketing
29.

Relații Economice
Internaționale

30.

Relații Economice
Internaționale

31.

Relații Economice
Internaționale

32.

Relații Economice
Internaționale

Denumire eveniment
Atelierul de lucru cu tema „Prezentarea elementelor
principale ale Raportului privind analiza actelor,
operațiunilor și contractelor administrative din
perspectivă legislativă, doctrinară și practică”

Perioadă
16 decembrie
2021

Cel de-al VII-lea Congres al profesiei de auditor
financiar din România
Conferința „Ziua Profesiilor liberale din România”,
ediția a IVX-a
Atelierul „Profesia de auditor în laboratorul cercetării
științifice”

6-8 octombrie
2021
29 octombrie
2021
4 noiembrie
2021
21 noiembrie
2021

Adunarea Generală AFER

25 martie 2021

Forumul Național al Economiștilor din România

23 noiembrie
2021

Congresul Ordinului Experților Contabili din Franța

Ziua economistului la sediul partener al asociațiilor
CONPET
Activități de formare a membrilor asociației cu
instituții partenere: Tuio, Conpet, Biofarm
Reprezentarea asociației la Noaptea Cercetătorilor
Europeni
Ziua porților deschise Academia IAA pentru
profesori – Mavericks. The Agency – Dragoș Smeu,
Fondator Mavericks. The Agency
Ziua porților deschise Academia IAA pentru
profesori – Carrefour România – Narcis Horhoianu,
Marketing Manager Carrefour
Ziua porților deschise Academia IAA pentru
profesori – BCR – Laura Mihăilă, Head of Marketing
BCR
The Romanian Effie Awards 2021 Jury
Participare în calitate de asistent în organizarea
evenimentului, în calitate de fost președinte al APJR
la Concursul online de Prezentări în Limba Japoneză
Participare în calitate de membru în echipa de
organizare și de supraveghere la examenul
internațional de certificare a cunoștințelor de limbă
japoneză Japanese Language Proficiency Test
Participare în calitate de membră a GfdS / Societatea
pentru limba germană – filiala România / București,
Prelegerea pe tema Provocările și perspectivele
digitalizării în predare (Herausforderungen und
Perspektiven der Digitalisierung im Unterricht),
ținută de prof. dr. ing. Mariana Mocanu (Facultatea
de Automatică şi Calculatoare, Departamentul
Calculatoare, Universitatea „Politehnica” din
București)
Participare la conferința online ”Communication at
the Crossroads: Adapting to the New Normal”,
organizată de dr. BMN College of Home Science și
Kohinoor Business School of Management, India
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Septembrie
2021
19 februarie
2021
2 aprilie 2021
5 noiembrie
2021
8 iunie 2021

Nr.
crt.

Facultatea

Relații Economice
33. Internaționale
Relații Economice
34. Internaționale

Denumire eveniment
Participare la webinarul ”Two sides of the same coin:
Critical and Creative Thinking in the ELT classroom”
Participare la webinarul ”The Next Generation of
Online Higher Education”, organizat de University of
California Berkeley și Conservatoire National des
Arts et Métiers

Relații Economice
35. Internaționale

Participare la webinarul ”Action-oriented plurilingual
mediation in collaborative tasks”, organizat de
Consiliul Europei. Teme discutate: implicațiile
conceptului de mediere (în modul în care este
prezentat în CEFR Companion Volume)

Relații Economice
36. Internaționale

Target language expert (TLE) – Romanian language
as a foreign language test designer according to ILR
(Interagency Language Roundtable) scale, with
American Councils for International Education,
Department of Defense, The Defense Language
Institute Foreign Language Centre, Presidio of
Monterey, California

Relații Economice
37. Internaționale

Relații Economice
38. Internaționale
Relații Economice
39. Internaționale
Relații Economice
40. Internaționale
Relații Economice
41. Internaționale

Perioadă

Participare la întâlnirea online coordonată de prof.
Emi Murata (Universitatea din Zagreb), tema:
„Activitățile Asociației Profesorilor de Limba
Japoneză din Croația și desfășurarea cursurilor
online”
Participare la prelegerea ”Politics and Diplomacy of
Japan and the United States”, susținută de dl. Tsuneo
Watanabe, International Affairs Counselor, Sasakawa
Peace Foundation
Invitat în cadrul emisiunii ,,Pașaport cultural” la Alba
Carolina TV
Lecție deschisă, online, în calitate de profesor invitat,
cu titlul: „O călătorie inițiatică în fascinantul univers
eminescian”
Interviu cu autorul britanic Nick Bradley în cadrul
târgului de carte „Elefant Fest” despre romanul său
de debut, „Pisica și orașul”, publicat la Editura
Humanitas Fiction

Martie 2021

Martie 2021
Aprilie 2021
Mai 2021

Mai 2021

Relații Economice
42. Internaționale

Lansarea cărții „Pisica și orașul” (Nick Bradley),
Editura Humanitas Fiction

26 mai 2021

Relații Economice
43. Internaționale

Times Higher Education University Impact Forum:
Health & Well-being

Iulie 2021

Relații Economice
44. Internaționale

Participare la Colocviul internațional al Asociației de
Studii Iberoamericane din România organizat de
Departamentul de Limbi Romanice, Clasice și Greacă
Modernă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine,
Universitatea din București, cu prelegerea: ”El
aprendizaje colabortivo en el aula de E/LE: fomentar
el desarrollo de la expresion escrita a través del uso
de wikis”

Iulie 2021

Relații Economice
Internaționale

Întâlnire în cadru restrâns la reședința dlui Tatsuo
Kitagawa, consilier al Ambasadei Japoniei în
România, pentru discutarea posibilităților de
colaborare dintre Ambasada Japoniei și instituțiile de
educație din România

August 2021

45.
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Nr.
crt.

46.

Facultatea

Relații Economice
Internaționale

Relații Economice
Internaționale
Relații Economice
48.
Internaționale
47.

49.

Relații Economice
Internaționale

Denumire eveniment

Perioadă

Sesiune de dezbateri cu studenți de la ”Vocational
Training Institute of PIRAEUS”, Grecia, prin
programul “Erasmus+ training placement” 2019-1EL01-KA102-062163, flow No 5, under the
ERASMUS+ Programme

Septemebrie
2021

”EAIE 2021 Community Exchange”

Octombrie 2021

Chair în cadrul panelului ”The New Challenges of
the European Union's Governance”
Prezentarea „Investițiile străine directe între
oportunități pierdute și provivări regionale
,„Conferința 2021 – Anul relansării” organizată de
Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de
Statistică

Octombrie 2021

19-24 octombrie
2021

Întâlnire coordonată de prof. Angela Drăgan
(Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, președinte
APJR), tema: „Modalități de evaluare a studenților în
mediul online”

Octombrie 2021

Participare la cea de-a XVII-a zi știinţifică
REALITER, ”La terminologie dans la dimension
sociale de la communication”

Octombrie 2021

European Quality Assurance Forum (EQAF)

Noiembrie 2021

Participare la „Atelier de comunicare. Schimb de
bune practici”, organizat de AUF BECO

Noiembrie 2021

Relații Economice
Internaționale

Participare în cadrul „Online Study TRIP on Supply
Chain and Purchasing in International Business in
Central and Eastern Europe – Focus on Romania”

Decembrie 2021

Relații Economice
Internaționale

Participare în calitate de membră a GfdS – filiala
România / București, la manifestarea online
”Digitales Didaktisches Dinner” (DDD) a filialei din
Universitatea Zwickau (Germania) a
GfdS/Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.,
Societatea pentru Limba gemană, Wiesbaden

Decembrie 2021

56.

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

Beyond Glasgow: What impact will COP26 have on
Europe’s green R&D dreams?, An online
Science|Business conference Brussels, 25 November
2021, 5) Boitan Iustina – participare la 3rd UNICA
Green webinar “Social and Civic Responsibility:
Adopting a Whole Institution Approach”, organizat
de University of Edinburgh

Martie 2021

57.

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

58.

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

59.

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

Relații Economice
50.
Internaționale

51.

Relații Economice
Internaționale

Relații Economice
Internaționale
Relații Economice
53.
Internaționale
52.

54.

55.

How green is your budget? Evolving green budgeting
practices in the EU’, DG ECFIN Conference,
European Commission
”Power for all: How it realy works, and why it's
everyone's business”, discuție moderată la HBS
Participarea la evenimentul intitulat ”Online
education [synchronous, hybrid, asynchronous]
complements traditional education: it's the new
normal. Let's talk!”, webinar sustinut de către Ileana
Cristina Marine, PhD
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Iunie 2021
Septembrie
2021

Octombrie 2021

Nr.
crt.

Facultatea

60.

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

61.

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

62.

Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

Denumire eveniment
International Conference on finance and economic
Policy, 5th edition
Participare la workshopul online organizat de
UNICA intitulat ”Universities and the Climate Crisis:
A Collective Responsibility”
Participare la webinarul organizat de UNICA în
parteneriat cu Sapienza University of Rome, cu tema:
”Supporting students and scholars at risk: efforts and
good practices of UNICA and CIVIS universities”
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Perioadă
Octombrie 2021
Noiembrie 2021

Decembrie 2021

Anexa 23
Evenimente organizate în cadrul facultăților cu implicarea mediului socio-economic
Nr.
crt.
1.

Facultatea
Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine

2.

Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine

3.

Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine

4.

Administrație
și Management Public

5.

Administrație
și Management Public

6.

Administrație
și Management Public

7.

Administrație
și Management Public

8.

Administrație
și Management Public

9.

Administrație
și Management Public
Administrație
și Management Public

10.

11.

Administrație
și Management Public

12.

Administrație
și Management Public

Denumire eveniment
Modul extracurricular ”Management
Consulting”, organizat în colaborare
cu EY si McKinsey
Modul extracurricular ”Introduction to
Robotic Process Automation for Business”,
în cadrul UiPath Academic Alliance
Întâlnire cu membrii Consiliului Consultativ
al FABIZ în vederea consultării și implicării
acestora în adaptarea fișelor de disciplină de
la programele de licență și de masterat ale
facultății
„Organizațiile culturale din România: între
normalitate și pandemie” în colaborare cu
Muzeul Național de Istorie a României
Participare la evenimentul cultural
„Strategia de marketing – soluție pentru
atragerea vizitatorilor la Muzeul Național al
Țăranului Român”
Studenții din anul II, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Aspectele de management și
marketing ale Muzeului Național de Istorie
a României”
Prezentarea oportunităților de voluntariat în
cadrul Asociației HOSPICE CASA
SPERANȚEI
Studenții din anul II, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Aspectele de management și
marketing ale Bibliotecii Naționale a
României”
„Strategia de promovare a Dubaiului –
model de succes pentru orașele românești?”
Studenții din anul II, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Aspectele de management și
marketing ale Asociației coolturale «Nouă
ne pasă!»”
Participare la workshopul online
„Adaptarea ofertei culturale la noile condiții
pandemice. Studiu de caz: Muzeul Național
de Istorie Naturală «Grigore Antipa»”
„Digitalizarea României”, invitați: dl
Octavian Oprea – președintele Autorității
pentru digitalizarea României (ADR), dna.
Andreea Dumitru – consilier superior în
cadrul Departamentului de Comunicare al
ADR și dl Tudor Turcu – consilier superior
ADR
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Perioadă

4 martie 2021

11 martie 2021

18 martie 2021

19 martie 2021
25 martie 2021

30 marti 2021
1 aprilie 2021

8 aprilie 2021

9 aprilie 2021

Nr.
crt.
13.
14.
15.

Facultatea
Administrație
și Management Public
Administrație
și Management Public
Administrație
și Management Public

16.

Administrație
și Management Public

17.

Administrație
și Management Public

18.

Administrație
și Management Public

19.

Administrație
și Management Public

20.

Administrație
și Management Public

21.

Administrație
și Management Public

22.

Administrație
și Management Public

23.

Administrație
și Management Public

24.

Administrație
și Management Public

25.

Administrație
și Management Public

Denumire eveniment

Perioadă

Studenții din anul II, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Aspectele de management și
marketing ale Muzeului Județean Buzău”
Prezentarea oportunităților de Voluntariat și
Internship în străinătate destinate studenților
Studenții din anul II, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Aspectele de management și
marketing ale Muzeului Municipiului
București”
Participare la evenimentul online
„Reinventarea instituțiilor de cultură în
perioada pandemiei. Studiu de caz:
Biblioteca Centrală Universitară «Carol I»”
Studenții din anul II, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Aspectele de management și
marketing ale Fundației «Calea Victoriei»”
Dezbatere online „Impactul pandemiei
asupra organizațiilor culturale din
România”
Prezentarea oportunităților de Voluntariat,
Internship, de participare la evenimente
naționale și internaționale, în țară sau în
strainatate organizate de Asociația
Pachamama România
Studenții din anul III, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Digitalizarea în Resurse
Umane: Avantaje și limitări”
Studenții din anul II, programul de licență
„Administrație Publică” au participat la
prelegerea: „Rebrandingul Bibliotecii
Centrale Universitare «Carol I»”
Studenții din anul III, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Oportunități de aplicare în
cadrul Programului Europa”
Studenții din anul II, programul de licență
„Administrație Publică” au participat la
prelegerea: „Cum înțelegem și protejăm
patrimoniul cultural?”
Studenții din anul II, programul de licență
„Resurse Umane” au participat la
prelegerea: „Rolul și impactul ONG-urilor
în comunitățile defavorizate din România”
Studenții din anul II, programul de licență
„Administrație Publică” au participat la
prelegerea: „Aspectele de management și
marketing ale Bibliotecii Naționale a
României”

15 aprilie 2021
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16 aprilie 2021
22 aprilie 2021

6 mai 2021

13 mai 2021

14 octombrie 2021

18 octombrie 2021

22 noiembrie 2021

25 noiembrie 2021

29 noiembrie 2021

2 decembrie 2021

4 decembrie 2021

9 decembrie 2021

Nr.
crt.
26.

Facultatea
Administrație
și Management Public

27.
28.
29.

Business și Turism
Business și Turism
Business și Turism

30.
31.

Business și Turism
Business și Turism

32.

Business și Turism

33.

Business și Turism

34.

Business și Turism

35.
36.
37.

Business și Turism
Business și Turism
Business și Turism

38.

Business și Turism

39.

Business și Turism

40.

Business și Turism

41.

Contabilitate și Informatică
de Gestiune

42.

Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Contabilitate și Informatică
de Gestiune

43.

44.
45.

Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Contabilitate și Informatică
de Gestiune

46.

Contabilitate și Informatică
de Gestiune

47.

Economie Agroalimentară
și a Mediului

Denumire eveniment

Perioadă

Studenții din anul II, programul de licență
„Administrație Publică” au participat la
prelegerea: „Aspectele de management și
marketing ale Asociației coolturale «Nouă
ne pasă!»”
Vizită virtuală la „Auchan România”
Atelierul Digital Google
Tur virtual la Ernst & Young Support
Services SRL
Vizită tematică „Flydubai”
Evenimentul „Arta comunicarii in contextul
angajarii”
Atelier de carieră, cu invitaţi de la Hilton
Garden Inn Old Town şi Marmorosch
Autograph Collection by Marriott
Participare la evenimentul „Primii paşi in
carieră”, invitați: reprezentanții TPA și
MegaImage
Participare la evenimentul „Deasupra
orașului cu Dana Chiriac, organizat virtual”
Vizită virtuală la „Coca-Cola”
Vizită tematică la „Takko Fashion”
Vizită tematică la „BitSoft” şi „World Class
Romania”
Participare la evenimentul „Managementul
timpului”
Participare la evenimentul „Prezentarea
Programelor de internship ale Dobrogea
Grup S.A.”
Participare la evenimentul „Fă primul pas
spre cariera ta!”
Participare la webinarul „Perspective
comportamentale în consultanță pentru
investiții”

16 decembrie 2021

Vizită online la „Parlamentul European”
Participare la conferința ASE-ANEVAR
„Evaluarea pentru piața de capital din
România”
Participare la workshop cu tema: „Simularea
unei proceduri de angajare”
Participare la workshopul intitulat: ”The
New HR Metrics. Never stop learning. In a
team that never stands still. Dare to discover”
„Educația profesionistului contabil de
mâine”, organizată în cadrul evenimentelor
dedicate Zilei Economistului și Zilei
Profesorului de economie
Întâlnire FEAM - OMV Petrom și discuții
pe tema proiectului „Rolul biogazului în
tranziția energetică”
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8 martie 2021
Martie – aprilie 2021
7 aprilie 2021
15 aprilie 2021
21 aprilie 2021
6 mai 2021

18 mai 2021

19 mai 2021
25 mai 2021
25 mai 2021
3 iunie 2021
17 iunie 2021
17 noiembrie 2021

9 decembrie 2021
12 aprilie 2021

15 aprilie 2021
19 mai 2021

25 mai 2021
29 iunie 2021

23 noiembrie 2021

25.02.2021

Nr.
crt.
48.

49.
50.

Facultatea
Economie Agroalimentară
și a Mediului
Economie Agroalimentară
și a Mediului
Economie Agroalimentară
și a Mediului

51.

Economie Agroalimentară
și a Mediului

52.

Economie Agroalimentară
și a Mediului

53.

Economie Agroalimentară
și a Mediului
Economie Agroalimentară
și a Mediului
Economie Teoretică și
Aplicată
Economie Teoretică și
Aplicată
Economie Teoretică și
Aplicată
Economie Teoretică și
Aplicată
Economie Teoretică și
Aplicată
Economie Teoretică și
Aplicată

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

63.

Economie Teoretică și
Aplicată
Economie Teoretică și
Aplicată
Management

64.

Management

65.

Management

66.
67.

Management
Management

68.

Management

61.
62.

Denumire eveniment

Perioadă

Întâlnire cu reprezentanți ai mediului
economico-social, în cadrul Proiectului
”Future Stars”

19.04.2021

Întâlnire EAM - BNP Paribas

11.05. 2021

Întalnire festivă pentru semnarea
Protocolului de colaborare dintre EAM și
„Fundacion por la Experiencia”
Întâlnire cu reprezentanți ai mediului
economico-social și parteneri de practică, în
cadrul proiectului ”Future Stars”
Design pentru economia circulară,
eveniment al „Coaliției pentru economie
circulară”

13.05.2021

Întâlnire EAM - FABlZ - Airly
Participare la „Gala Gaz de România”,
ediția Phoenix
Sesiuni de consiliere și orientare în carieră
pentru studenți
ECEU (European Convergence in European
Union – a 18th edition)
Seminar de educație financiară
Seminar de perfecționare vocațională
Săptămâna internațională
Seminar de cercetare științifică și
promovarea activității de publicare
academică
Bune practici privind îmbunătățirea stagiilor
de practică
Ziua economistului
Organizarea webinarului „Sănătate mintală
– de la teorie la practică”
Organizarea webinarului „Arta de a
prezenta lucrurile simple într-o formă
complexă și de a le transforma pe cele
complexe în ceva simplu și normal”
Organizarea webinarului „Redefinarea
muncii”
Organizarea evenimentului „AUTENTICII”
Organizarea evenimentului „200 de ani de
la Revoluția lui Tudor Vladimirescu”
Lansarea proiectului „PRIDE-U – Practică
inteligent dezvoltarea ta”
(POCU/626/6/13/133138)
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3 noiembrie 2021

25.11.2021

10 decembrie 2021

octombrie 2021
aprilie 2021
aprilie 2021
aprilie 2021
mai 2021
octombrie 2021

octombrie 2021
noiembrie 2021
17 decembrie 2021
8 aprilie 2021

12 ianuarie 2021
13 ianuarie 2021
26 martie 2021
aprilie 2021

Nr.
crt.
69.

Management

70.

Management

71.

Management

72.

Management

73.

Management

74.

Management

75.

Management

76.

Marketing

77.

Marketing

78.

Marketing

79.

Marketing

80.

Marketing

81.

Marketing

82.

Marketing

83.

Marketing

84.

Marketing

Facultatea

Denumire eveniment
Participare la elaborarea și lansarea „Cărții
albe a IMM-urilor din România, ediția a
XIX-a”
Organizarea cursului „Etică și integritate
academică” la Biblioteca Națională a
României
Organizarea webinarului „Testare și
evaluare profesională”
Organizarea „Simpozionului de comunicare
și negociere «Iulia Chivu»”
Prezentarea studiului „Starea de sănătate a
managementului din România în 2020”
Organizarea webinarului „Provocările vieƫii
de student online”
Organizarea webinarului „Sănătate mintală
– de la teorie la practică”
Brand Building: „The art of creating a
brand from scratch” susținut de Avi
Cicirean de la Brand Minds
Participare la sesiunea interactivă „Make
your own luck marketing” cu Doru Pelivan
(https://edukiwi.ro/dorupelivan/), fondator
Kiwi Marketer și CEO Kiwi Agency
Participare la workshopul „From a beauty
company to a beauty tech company”
susținut de Laura Irofte, Digital Manager
Active Cosmetics Division «L'Oreal
România» în cadrul programului de
upskilling Borderless Development
Participare la workshop-ul „Rethink
#digital: 5 lessons for a post-pandemic
world” susținut de Bianca Stoica, Digital
Manager Professional Product Division
«L'Oreal România»
Masterclass Procter&Gamble: „Brand
Management în realitatea COVID”
Inaugurarea cursului „Start în
Antreprenoriat” cu Cristian Onețiu,
cofondator „Life Care” și „BioLogistics”
Lansarea cursului de Marketing Automation
cu Silvian Cențiu de la Retina
Participare la workshopul „From Nada to
Prada” susținut de Mihaela Munteanu, PR
Manager, și Cosmin Gurău, E-PR și
Comunity Manager Divizia Lux «L'Oreal
România»
Atelierul Digital Google cu Alexandra
Enea, Digital Media Director @ Media
Investment și Andra Negru, Head of
Performance Media Department Mavericks.
The Agency
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Perioadă
29 septembrie 2021

25 octombrie 2021

26 noiembrie 2021
Noiembrie 2021
noiembrie 2021
16 decembrie 2021
17 decembrie 2021
3 martie 2021

9 martie 2021

10 martie 2021

25 martie 2021

25 martie 2021
5 aprilie 2021

7 aprilie 2021
7 aprilie 2021

8 aprilie 2021

Nr.
crt.
85.

Marketing

86.

Marketing

87.

Marketing

88.

Marketing

89.

Marketing

90.

Marketing

91.

Marketing

92.

Relații Economice
Internaționale

93.

Relații Economice
Internaționale

94.

Relații Economice
Internaționale

95.

Relații Economice
Internaționale

Facultatea

Denumire eveniment

Perioadă

Atelierul Digital Google cu Mădălina
Stănescu, Fondator @ Optimized, respectiv
22 aprilie 2021, cu Anabela Luca, CEO @
adLemonade
Participare la workshopul „Why corporate
communication is cool” susținut de Simona
Fîrtat, Corporate Communication and
Public Affairs Manager «L'Oreal România»
Participare la workshopul „Social Media &
Community from A to Z” susținut de
Cătălina Pop, Community Manager, NYX
Professional Make-up și Ramona SUTA –
Social Media and Advocacy Manager
VICHY and CeraVe - «L'Oreal România»
Atelierul Digital Google cu Mădălina
Stănescu, Fondator @ Optimized și
Anabela Luca, CEO @ adLemonade
Participare la webinarul „Ce înseamnă
webdesign?” cu Andrei Nistor și Dragoș
Iordache, Pixellab
Participare la conferința online „Arta de a
vinde artă” susținută de Alin Comșa,
fondator al companiei de training şi formare
profesională ”All in Trust Attitude”
„How to get from Marketing University
straight to one of the biggest FMCG
companies” cu Lorena Boteanu și Ioana
Vasile, PepsiCo România și Polonia
Participare la sesiunea online cu domnul
Cristian Tarara, Director General al
companiei Westaco Express SRL
Întâlnire cu reprezentanții companiei
Metropolitan Life Asigurări. Au participat:
Kaan Booke Sipahi, F2F Director, Ana
Daniela Moroșanu – Unit Manager,
Gabriela Gheorghiță – Agency Executive,
Valentin Tătaru – Agency Manager Agenția
Titulescu
Întâlnire online cu reprezentanții companiei
SSIF Blue Rock Financial Services SA. La
întâlnire au participat: domnul Ștefan
Ungureanu – director general și domnul
Alexandru Elian – director vânzări
Întâlnire online cu reprezentanții companiei
BearingPoint. La întâlnire au participat
domnul Daniel Tănase, managerul
Departamentului Shared Service Center
(SSC), doamna Alexandra Prisăcariu și
domnul Alexandru Bărduț – coordonatorii
programului de practică din cadrul
companiei, doamna Cristiana Petrea, Senior
Business Consultant, precum și mentori din
diverse departamente

15 aprilie 2021
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21 aprilie 2021

12 mai 2021

13 mai 2021

14 mai 2021

18 mai 2021

24 mai 2021

Februarie 2021
Martie 2021

Aprilie 2021

Aprilie 2021

Nr.
crt.
96.

Facultatea
Relații Economice
Internaționale

97.

Relații Economice
Internaționale

98.

100.

Relații Economice
Internaționale
Relații Economice
Internaționale
Bucharest Business School

101.

Bucharest Business School

102.

Bucharest Business School

103.

Bucharest Business School

104.

Bucharest Business School

105.

Bucharest Business School

106.

Bucharest Business School

99.

Denumire eveniment

Perioadă

Participare la sesiunea online cu
reprezentanții Fondului Național de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii (FNGCIMM S.A. – IFN).
Au participat domnul Cristian Cosmin –
Director General Adjunct și doamna Ileana
Velicu – Director al Departamentului de
Resurse Umane
Participare la sesiunea online cu
participarea doamnei Clara Volintiru, cadru
didactic în cadrul facultății și Director al
Programului New Economy and Society la
Institutul Aspen din România
Concursul profesional francofon „Junior
Commercial”

Aprilie 2021

„Atelierele de inspirație LMA”
Participare la webinarul ”Data Driven
Companies and Digital Ecosystems” –
Speakeri: Vasile Strat BBS; Irina Pugna
ASE; Bogdan Albu First Consulting and
Outsourcing
Participare la webinarul ”Let’s Talk HRPerspectives for the New Normal” –
Speakeri: Adela Jansen ASE&CCIFR;
Judith Kis GROUPAMA Asigurari; Cătălin
Tesleanu BNP Paribas Personal Finance
Participare la webinarul ”What are the
trends in ESG in Romania?” – Speakeri:
Luiza Domnișoru DIGI GROUP și Gabriela
Fistis Denkstatt Romania; Adrian Răcășan
NETCITY Telecom
Participare la webinarul ”Resilience and
Business Development” – Speakeri: Marcel
Vulpoi ASE& Vulpoi&Toader
Management SRL; Kent Orrgren
Worldclass Romania; Grzegorz Grabowski
Tymbark Maspex
Participare la webinarul ”Business
Communication in the New Reality” –
Speakeri: Cătălina Radu ASE; Adriana
Frățilă BCR Asigurări de viață VIENNA
INSURANCE GROUP
Participare la webinarul ”Branding Trends
in the New Normal” – Speakeri: André
Richelieu ESG UQAM; Lucian Ilie
Healthcare Services
Participare la webinarul ”Challenging
Future of the Food Systems” – Speakeri:
Alina Iosif ASE; Zeno Căprariu
DELOITTE; Laura Lungu CARREFOUR
ROMANIA
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Aprilie 2021

Aprilie 2021
Mai 2021
Aprilie 2021

Mai 2021

Mai 2021

Iunie 2021

Iunie 2021

Iulie 2021

Decembrie 2021

Nr.
crt.
107.

Drept

108.

Drept

109.

Drept

110.

Drept

111.

Drept

112.

Drept

113.

Drept

114.
115.

Drept
Drept

116.

Drept

117.

Drept

118.

Drept

119.

Drept

Facultatea

Denumire eveniment

Perioadă

Organizarea unui număr de 12 sesiuni de
lucru în cadrul proiectelor „Cariere
Juridice” și „Invitați speciali”
Dezbateri Juridice la Facultatea de Drept –
„Aspecte controversate în materia nulităților
și a excluderii probelor în procesul penal”,
invitați: Procuror Teodor Manea; Judecător
Cristian Bălan; Judecător Andrei Iugan
Dezbateri Juridice la Facultatea de Drept –
„Evoluții practice ale regimului
telemuncii”, invitați: Prof. univ. dr. Raluca
Dimitriu; Judecător Maria Violeta Duca;
Judecător Elena Daniela Oprescu; Avocat
Mihaela Marica
Dezbateri Juridice la Facultatea de Drept –
„Guvernul între Constituție și Codul
administrativ”, invitați: Dragoș Mihail
Mănescu, Cadru didactic; Silviu Gabriel
Barbu, Șef Corp de Control Prim Ministru;
Avocat Consilier Alexandru Domșa; Avocat
Cadru Didactic Emilia Elena Ștefan
Organizarea unui număr de 16 întâlniri
online, pe platforma Zoom, cu elevii –
dedicate „Porților Deschise”
Dezbateri Juridice la Facultatea de Drept –
”Legal Protection of intellectual property
assets through the looking glass – a cross
border perspective”, invitați: Avocat Ionela
Cuciureanu; avocat Paul Cosmovici; Avocat
Paul Llewllyn
Dezbateri Juridice la Facultatea de Drept –
„Decimarea tratatelor bilaterale de investiții
încheiate între statele membre ale U.E. și
acum încotro?”, invitați: Dragoș Mihail
Mănescu, Cadru didactic; Avocat Beatrice
Florentina Onica-Jarka; Avocat Alexandra
Maria Ologu Chiriță
Proiectul ”Arena Iuris”
Drept constituțional, sub coordonarea dlui
drd. Valentin Minoiu și a dlui avocat drd.
Adrian Corobană
Drept roman, sub coordonarea dnei lect.
univ. dr. avocat Adriana Deac și a dnei
avocat drd. Ionela Cuciureanu
Drept civil, sub coordonarea dnei lect. univ.
dr. avocat Andreea Stoican;
Drept roman, sub coordonarea dnei lect.
univ. dr. avocat Adriana Deac și a dnei
avocat drd. Ionela Cuciureanu
Drept constituțional, sub coordonarea dlui
drd. Valentin Minoiu și a dlui avocat drd.
Adrian Corobană

2021
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Martie 2021

Aprilie 2021

Aprilie 2021

Aprilie 2021

Mai 2021

Mai 2021

Mai - 2021
Noiembrie 2021

Noiembrie 2021

Noiembrie 2021
Noiembrie 2021

Decembrie 2021

Nr.
crt.
120.

Drept

121.

Drept

122.

Drept

123.

Drept

124.

Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori
Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori

125.

Facultatea

126.

Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori

127.

Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori
Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori

128.

129.
130.

131.
132.

133.
134.

Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori
Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori
Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori
Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori

Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori
Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori

Denumire eveniment

Perioadă

Drept civil, sub coordonarea dnei lect. univ.
dr. avocat Andreea Stoican
Drept penal, sub coordonarea dlui procuror
Teodor Manea
Drept penal, sub coordonarea dlui procuror
Teodor Manea
Dezbateri Juridice la Facultatea de Drept –
Whistleblowing, invitați: Andreea
Stănciulescu; Mihai G. Popa; Cristian Ducu
BNR - Sesiune de guest speaker la cursul
BUGET ȘI TREZORERIE PUBLICĂ
Autoritatea de Supraveghere Financiară program de educație financiară - Student
Club, cursuri pentru studenții pasionați de
piața financiară nonbancară
Autoritatea de Supraveghere Financiară
activități de educație financiară în cadrul
Global Money Week 2021, o inițiativă
globală dedicată educației financiare pentru
tineri, desfășurată sub egida OECD în peste
175 de țări

Decembrie 2021

P&G Open Day
Pepsico - vizită companie - Radu
Berevoescu, CFO PepsiCo și reprezentanți
din departamentul de Finance
ISF - Seminarelor de Perfecționare
Vocațională – SmartFIN@ISF
SSIF Prime Transaction - Sesiune de guest
speaker la disciplina Piețe de capital, invitat
Elena Uleia - broker
Sesiune online – Deloitte Audit - ce
presupune meseria de auditor
ASF și Tradeville - Activitate de educație
financiară - folosință gratuită pentru
platforma demo de tranzacționare
Tradeville și experimentare fără risc a
modalității de funcționare a Bursei de
Valori București
Seminar P&G – NEXT LEVEL
PRESENTATIONS
Deloitte Romania - Sesiune de guest
speaker la cursul SISTEM FISCAL de la
programul de masterat Fiscalitate
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Decembrie 2021
Decembrie 2021
Decembrie 2021

Ianuarie 2021
Martie 2021

Martie 2021

Aprilie 2021
Aprilie 2021

Aprilie 2021
Aprilie 2021

Octombrie 2021
Octombrie 2021

Noiembrie 2021
Decembrie 2021

Anexa 24
Numărul parteneriatelor cu mediul economico-social
Nr.
Facultatea
crt.
1. Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine

2.

Administrație și Management
Public

Nr.
parteneriate
6

24

-

3.

Business și Turism

4.

Cibernetică, Statistică
și Informatică Economică
Contabilitate și Informatică
de Gestiune

9

-

5.

5

-
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OMV Petrom
REWE Romania
Roland Berger
Sparking Capital
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” - BCU
Confederația Națională pentru Antreprenoriat
Feminin - CONAF
BNP Paribas Personal Finance
Catalyst Solutions
ENGIE
Great People Inside
Hospice Casa Speranței
Nestlers & Partners
XPATH Global
Qualima Master Teaching
Autoritatea pentru Reforma Feroviară
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” - BCU
Biblioteca Națională a României
Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și
Monumente de For Public
Institutul Român pentru Drepturile Omului IRDO
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva
Abuzurilor - FACIAS
Fundația Romanian Angel Appeal
Fundația World Skills Romania
Asociația Asistență și programe pentru dezvoltare
durabilă - Agenda 21
Asociația Cooltura Nouă ne pasă!
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Transport Public București-Ilfov - TPBI
Asociația Ecotic
Asociația INFOCONS
Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă
Școala Romano-Britanică
Muzeul Național de Istorie a României
Certind
Oltina Impex Prod Com
OTP Bank Sucursala Militari
Phoenicia Express
Romstal Imex
TPA Contabilitate
World Synergy Travel
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă
BV - AMB
Romanian Business Leader
Fundația ISF
Camera Auditorilor Financiari CAFR
Corpul Experților Contabili și a Contabililor
Autorizați din România CECCAR - Act adițional
nr. 1 la Protocol nr. 10850/2009

Nr.
crt.

Facultatea

Nr.
parteneriate
-

-

6.

Drept

7.

Economie Agroalimentară
și a Mediului

8.

Economie Teoretică și
Aplicată
Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori

9.

7

19

19

-

-

-

-
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Corpul Experților Contabili și a Contabililor
Autorizați din România CECCAR - Act adițional
nr. 1 la Protocol nr. 1575/143/2009
Corpul Experților Contabili și a Contabililor
Autorizați din România CECCAR - Act adițional
nr. 1 la Protocol nr. 5126/472/2010
SCA Schoenherr și Asociații
Protocol Departamentul pentru luptă antifraudă
DLAF
Inspectoratul Județean Școlar
Asociația de Arbitraj Instituționalizat
Asociația Română de Dreptul Afacerilor
Asociația Română de Dreptul Construcțiilor
Administrația Națională a Penitenciarelor
AETOS Trading & Consulting
AFI R
Alexandrion Group
BNP Paribas
Cargill Agricultura
Carrefour
Clubul Fermierilor Români
Rosz Impex SRL (Cocoșu Roșu)
Concret Pan
Cooperativa Agricolă Țara Mea
CSU ASE
Dara Business Marketing
Depozitul de baterii
DentexServ SRL El Pato
DuzPanSRL
Enviro Pack Consult
EY
Fundacion Educacion por la Experiencia
Federația Patronală Petrol și Gaze
AP nr. 618/04.08.2021 - ASIROM Vienna
Insurance Group - burse private pentru 3 studenți
FABBV la finele anului universitar 2021-2022
AP nr. 161/08.03.2021 - Fundația Institutul de
Studii Financiare - premii pentru studenți în cadrul
Sesiunii Științifice a Studenților, ediția 2021;
evenimente organizate pentru studenți
AP nr. 438/18.05.2021 - Professional Capital
Finance Advisors Srl - internship pentru studenți
AP nr. 162/08.03.2021 - Otto Broker de Asigurare stagii de practică
AP nr. 163/08.03.2021 - Otto Broker de Servicii
Financiare - stagii de practică
Ap nr. 164/08.03.2021 - Loxon Solutions - stagii de
practică
AP nr. 207/24.03.2021 - TPA Audit Advisory stagii de practică
AP nr. 208/24.03.2021 - TPA Consultanță Fiscală stagii de practică

Nr.
crt.

Facultatea

Nr.
parteneriate
-

10. Management
11. Marketing
12. Relații Economice
Internaționale
13. BBS
14. ASE

AP nr. 209/24.03.2021 - TPA Admin - stagii de
practică
AP nr. 210/24.03.2021 - TPA Contabilitate - stagii
de practică
AP nr. 211/24.03.2021 - SAI Erste Management stagii de practică
AP nr. 233/30.03.2021 - Mazars Consulting - stagii
de practică
AP nr. 234/30.03.2021 - CTE Solutins - Utilaje
speciale - stagii de practică
AP nr. 240/30.03.2021 - Viboal Transfer Pricing
Srl - stagii de practică
AP nr. 241/30.03.2021 - Viboal Consuting SRL stagii de practică
AP nr. 242/30.03.2021 - Findex Consulting and
Investment Srl - stagii de practică
AP nr. 296/12.04.2021 - Idea Bank SA - stagii de
practică
AP nr. 297/12.04.2021 - Unicredit Bank SA - stagii
de practică
AP nr. 477/02.06.2021 - CITR Filiala București
SRL - stagii de practică

1

-

Protocol DB Schenker

29

-

Carrefour România
Centrul Medical dr. Furtună Dan
Creative Eye
Dobrogea Grup
GOOGLE
ING Bank
METRO
Norofert
One United Properties
Oscar Downstream
Centrul de Studii și cercetări de Biodiversitate
AgroSilvică
Protocol Universitatea „Lucian Blaga”
Școala Gimnazială nr. 179
Școala Gimnazială „I.G. Duca”
Protocol Academia Națională de Informații „Mihai
Viteazul”
Protocol Universitatea Transilvania din Brașov
Camera Auditorilor Financiari CAFR
Anexa nr. 1 Acord 441
Asociația 360
Asociația Clubul Fermierilor Români pentru
Agricultura Performantă
Asociația Society for Business Excellence
Protocol Agenția Națională a Funcționarilor Publici
- ANFP
Camera de Comerț Britanică-Română

-

445

Nr.
crt.

Facultatea

Nr.
parteneriate
-

Total

119

446

Casa de Pensii a Municipiul București
Departamentul pentru Relația cu Republica
Moldova – DRRM
Protocol Colaborare Administrația Spitalelor și
serviciilor Medicale București - ASSMB și Școala
Națională de Sănătate Publică Management și
perfecționare în domeniul sanitar – SNSPMPDSB
Marea Lojă Națională din România
Asociația Partnet

