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 Program: Cercetare stiințifică, dezvoltare și inovare 

Indicatori de performanţă: 

1 Clasificarea universității  

2 Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare  

3 Intensitatea cercetării științifice  

4. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor  

5 Premierea rezultatelor cercetării  

6 Managementul cunostinţelor 

 

Priorităţi asumate: 

1. Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare  

2.  Intensitatea cercetării științifice  

3.  Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor  

4.  Premierea rezultatelor cercetării  

5.  Managementul cunostinţelor  
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Realizări: 

1. Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare 

Indicatori de măsurare - Activităţi:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 2014 

Iniţiative de atragere 
de fonduri pentru 

cercetare 

Numărul de sesiuni de dezbatere și 
consultanţă organizate la nivelul 

facultății pentru scrierea de 
proiecte la fiecare competiţie 

lansată în programele naţionale de 
cercetare 

4 4 

Actualizarea permanentă a site-
ului facultății, cu anunţuri privind 

competiţiile de proiecte de 
cercetare lansate 

Lunar şi când 
contextul o face 

necesară 

Actualizarea site-ului 
facultăţii (atât varianta în 

limba română, cât şi 
varianta în limba engleză) 

cu informaţii privind 
cercetarea ştiinţifică 
finanţată din fonduri 

naţionale şi internaţionale 

Realizări: 

Echipa de management a facultăţii FABBV are o preocupare continuă pentru stimularea formării de echipe 
de cercetare, precum şi pentru informarea rapidă a întregii comunităţi a facultăţii (cadre didactice şi 
doctoranzi) asupra anunţurilor de competiţii de proiecte de cercetare atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional. Astfel, are loc o comunicare în timp real prin email folosind baza de adrese (email-uri 
instituţionale şi personale).  

Totodată, sesiuni de dezbatere pe diferite teme de cercetare ştiinţifică au avut loc în anul 2014 la nivelul 
colectivelor de cadre didactice în funcţie de aria tematică şi preocupările fiecărui membru al celor două 
departamente ale facultăţii FABBV. În urma acestora au rezultat proiecte de cercetare ce au fost depuse la 
competiţiile de proiecte lansate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, respectiv: 

- la competiţia naţională Program Resurse Umane -Tinere Echipe de Cercetare 2014  s-au depus 
11 proiecte de cercetare de către cadre didactice ale facultăţii FABBV (directori de proiect:  
prof.dr. Negrea Bogdan, conf.dr. Mitrică Eugen, conf.dr. Semenescu Andreea, prof.dr. Armeanu 
Daniel, prof.dr. Câmpeanu Emilia, conf.dr. Stoian Andreea, conf.dr. Ţâţu Lucian, conf.dr. 
Murăraşu Bogdan, prof.dr. Braşoveanu Laura, prof.dr. Dragotă Mihaela, lect.dr. Radu Alina, 
conform informaţiilor disponibile la    
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_RU_TE%202014/rezultate%20eligibilitate_TE%2020
14.pdf); 

- la competiţia internaţională CERGE-EI:proiectul The Study of Fiscal Vulnerability: Empirical 
Evidence for European Union Countries (CERGE-EI RRC XIV), principal investigator conf.dr. Stoian 
Andreea (https://www.cerge-ei.cz/gdn/rrc-14). 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_RU_TE%202014/rezultate%20eligibilitate_TE%202014.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_RU_TE%202014/rezultate%20eligibilitate_TE%202014.pdf
https://www.cerge-ei.cz/gdn/rrc-14
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Reprezentanţi ai facultăţii FABBV au participat la sesiuni de formare privind “How to write a competitive 
Proposal for Horizon 2020” organizat de Asociaţia Română a Managerilor şi Administratorilor de Cercetare 
(RARMA), iulie 2014 (http://www.rarma.ro/cum-sa-scrii-o-propunere-competitiva-pentru-horizon-2020/). 

De asemenea, în colaborare cu Centrul de Cercetări Financiar-Monetare CEFIMO s-au organizat 
evenimente dedicate atragerii de fonduri de cercetare, respectiv: 

- masa rotundă Oportunități de finanțare a cercetării 
Competițiile CERGE-EI Foundation, Global Development Network (GDN), Institute for New 
Economic Thinking (INET) (22 octombrie 2014) 
 (http://www.cefimo.ro/index.php?page=evenimente&event=roundtable_221014); 

 
- masă rotundă Finanțarea cercetării prin programul "ORIZONT 2020" (25 noiembrie 2014) 

(http://www.cefimo.ro/index.php?page=evenimente&event=roundtable_251114) cu scopul de a 
prezenta cum se poate aplica la viitoarele competiţii atât în calitate de beneficiar de fonduri care 
să finanţeze proiecte de cercetare ştiinţifică, cât şi de expert.  

Prin toate activităţile derulate de către echipa managerială se asigură transparenţă în diseminarea tuturor 
informaţiilor de acest tip către toţi membrii comunităţii academice ale celor două departamente ale 
facultăţii. 

Echipa managerială a facultăţii FABBV încurajează şi oferă suport logistic pentru toate iniţiativele 
concretizate prin proiecte de cercetare menite să atragă fonduri pentru cercetarea din domeniile 
financiar, bancar, asigurări, pieţe de capital, finanţe publice şi finanţe corporative. 

2. Intensificarea cercetării științifice  

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Intensitatea cercetării 
științifice 

Nr. de working papers publicate de 
studenții facultății 

1 volum la nivel de 
FABBV 

1 volum la nivel de 
FABBV (16 working 
papers publicate) 

Promovarea revistelor editate de 
facultate şi a manifestărilor ştiinţifice 
de prestigiu/de tradiţie desfăşurate în 

facultate 

3 reviste 
3 reviste indexate 
BDI şi două reviste 

neindexate 

Numărul de conferințe internaționale 
organizate la nivelul facultății 

1 conferinţă 1 conferinţă 

Realizări: 

Lucrările studenţilor prezentate la Sesiunea ştiinţifică din 11 aprilie 2014 s-au publicat în Colecţia de 
working papers ”ABC-ul LUMII Financiare” editată de colectivul revistei împreună cu Editura ASE 
Bucureşti (http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp). Această revistă are ISSN 2344-1844 şi are rolul de a 
asigura diseminarea rezultatelor cercetărilor întreprinse de către studenţii facultăţii FABBV sub 
coordonarea cadrelor didactice de la cele două departamente ale facultăţii. Astfel, este disponibil nr. 2 al 
acestei reviste al cărui conţinut poate fi accesat la adresa 

http://www.rarma.ro/cum-sa-scrii-o-propunere-competitiva-pentru-horizon-2020/
http://www.cefimo.ro/index.php?page=evenimente&event=roundtable_221014
http://www.cefimo.ro/index.php?page=evenimente&event=roundtable_251114
http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp
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http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC2_2014/0_CUPRINS.pdf. Au fost publicate 16 working papers în 
anul 2014. 

S-au făcut totodată demersuri pentru următorul număr al revistei în care se vor publica lucrările acceptate 
şi prezentate de studenţi la Sesiunea ştiinţifică din 24 aprilie 2015. Deja este lansat Call for papers pentru 
sesiunea ştiinţifică. Toate aceste informaţii sunt disponibile pe site-ul facultății la adresa 
http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2015/index.asp.  

Cadrele didactice ale facultăţii FABBV contribuie la editarea a trei reviste indexate în BDI, precum şi a 
două reviste neindexate, respectiv: 

 The Review of Finance and Banking (RFB) (http://rfb.ase.ro/) 

 Romanian Journal of Fiscal Policy (RJFP) (http://www.rjfp.ro/ ) 

 Budgetary Research Review (BRR) (http://www.buget-finante.ro/brr) 

 Advances in Economic and Financial Research – 

DOFIN (http://www.dofin.ase.ro/advances%20in%20economic%20and%20financial%20research.

php) 

 Colecția de working papers ABC-ul LUMII FINANCIARE (http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp) 

Totodată, echipa de management a facultăţii FABBV a avut in vedere permanent  sprijinirea revistelor 
editate de colective ale facultăţii. Astfel, în martie 2014 s-a desfăşurat conferinţa internaţională 
International Finance and Banking Conference FI BA 2014 care s-a bucurat de succes având în vedere 
faptul că au fost peste 80 de participanţi din 15 state de la nivel european şi nu numai. Prin intermediul 
acestei conferinţe s-au promovat şi s-a asigurat vizibilitate internaţională revistelor editate prin implicarea 
unor colective  de cadre didactice ale facultăţii FABBV, respectiv Review of Finance and Banking, 
Romanian Journal of Fiscal Policy, Burgetary Research Review.  

S-a realizat promovarea revistei Advances in Economic and Financial Research - DOFIN Working Paper 
Series prin toate activităţile cu vizibilitate internaţională precum conferinţa FI BA, comisia de susţinere a 
dizertaţiilor de la nivelul Programului de studii universitare de masterat DOFIN din care au făcut parte şi 
profesori de la centre universitare cu prestigiu internațional. Prin aceasta din urmă se asigură diseminarea 
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale studenţilor masteranzi. 

 De asemenea, echipa de management a facultăţii FABBV a făcut demersuri de intensificare a cercetării 
ştiinţifice şi prin activităţile derulate în vederea organizării şi lansării unei noi ediţii a conferinţei 
internaţionale International Finance and Banking Conference FI BA 2015 la care şi-au anunţat participarea 
profesori de prestigiu de la centre universitare europene şi care sunt keynote speakers. Detalii despre 
conferinţă sunt disponibile la adresa http://www.fin.ase.ro/FIBA2015/index.asp. 

Promovarea revistei Colecţia de working papers ABC-ul LUMII FINANCIARE s-a realizat prin activităţile 
vizate de sesiunea ştiinţifică a studenţilor FABBV din 11 aprilie 2014 şi prin lansarea ediţiei ce va avea loc 
în 24 aprilie 2015. 

Ediţia conferinţei FI BA 2014 din 27-28 martie 2014 (http://www.fin.ase.ro/FIBA2014/index.asp) a prilejuit 
derularea de activităţi care să contribuie la intensificarea cercetării ştiinţifice prin dezvoltarea de noi linii 
de cercetare interdisciplinară şi prin implicarea de parteneri din străinătate. 

 

 

http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC2_2014/0_CUPRINS.pdf
http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2015/index.asp
http://rfb.ase.ro/
http://rfb.ase.ro/
http://www.rjfp.ro/
http://www.rjfp.ro/
http://www.buget-finante.ro/brr
http://www.buget-finante.ro/brr
http://www.dofin.ase.ro/advances%20in%20economic%20and%20financial%20research.php
http://www.dofin.ase.ro/advances%20in%20economic%20and%20financial%20research.php
http://www.dofin.ase.ro/advances%20in%20economic%20and%20financial%20research.php
http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp
http://ideas.repec.org/s/cab/wpaefr.html
http://ideas.repec.org/s/cab/wpaefr.html
http://www.fin.ase.ro/FIBA2015/index.asp
http://www.fin.ase.ro/FIBA2014/index.asp
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3. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor 

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-
activități 

Valoare propusă 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 2014 

Dezvoltarea 
competenţelor de 

cercetare ale tinerilor 

Conferințe , seminarii, 
ateliere de lucru dedicate 

tinerilor cercetători din 
cadrul facultății în scopul 

partajării și dezvoltării 
cunoașterii 

1 eveniment 10 evenimente 

Numărul de articole în 
reviste/publicaţii ISI din 

străinătate 

0,1 * nr. cadre 
didactice din 

facultate 

7 cadre didactice premiate de 
ASE 

Numărul de noi centre de 
cercetare postdoctorală 
dezvoltate în facultate 

1 

cadre didactice implicate în 
proiectele POSDRU dedicate 

doctoranzilor şi 
postdoctoranzilor (3 proiecte 

la nivel de ASE) 

Proiecte de cercetare - 1 proiect internaţional 

Realizări: 

Centrul de Cercetări Financiar-Monetare CEFIMO din cadrul facultăţii FABBV a organizat seminarii 
doctorale la nivelul cărora s-au prezentat teme de actualitate şi de interes pentru comunitatea 
doctoranzilor şi cadrelor didactice ale FABBV. Astfel, în anul 2014 s-au desfăşurat 8 astfel de seminarii 
(http://www.cefimo.ro/index.php?page=evenimente) după cum urmează: 

- 24 martie 2014, prof.dr. Monica Mihaela Maer Matei, tema seminarului Modelarea 
variabilelor categoriale. Tehnici de reducere a dimensionalității 

- 5 mai 2014, drd. Dan Gabriel Anghel, tema seminarului Eficiența piețelor și analiza tehnică 
în țările din Europa centrală și de est 

- 12 mai 2014, drd. Letiţia Brătulescu, tema seminarului Eficiența cheltuielilor publice prin 
prisma modelului Data Envelopment Analysis și a funcției de producție Cobb-Douglas 

- 12 mai 2014, drd. Letiţia Brătulescu, tema seminarului Impactul ciclului electoral asupra 
nivelului și structurii cheltuielilor publice locale 

- 19 mai 2014, prof.dr. Xavier Galiegue, Laboratory of Economics of Orléans, University of 
Orléans, National Innovation Systems and Economic Catch Up: 
Lessons from Recent Experiences 

- 12 iunie 2014, drd. Adina Străchinaru, tema seminarului Impactul informațiilor furnizate de 
situațiile financiare asupra rentabilității obținute de acționari pe piața farmaceutică din 
România 

- 10 octombrie 2014, drd. Mihai Dinică (ASE Bucureşti), dr. Marian Neagu 
Director in cadrul Comisiei de Prognoza a Ministerului Finanțelor Publice, tema seminarului 
Metodologia de calcul a deficitului structural 

- 18 noiembrie 2014, conf.dr. Mirela Bardi, tema seminarului Learning the practice of 
scholarly publication in English. A Romanian perspective 

 

http://www.cefimo.ro/index.php?page=evenimente
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În cadrul CEFIMO au fost organizate două mese rotunde: 
- 22 octombrie 2014, prof.dr. Victor Dragotă şi conf.dr. Andreea Stoian, Oportunități de 

finanțare a cercetării. Competițiile CERGE-EI Foundation, Global Development Network 
(GDN), Institute for New Economic Thinking (INET)  

- 25 noiembrie 2014, prof.dr. Emilia Câmpeanu şi conf.dr. Andreea Stoian, tema Finanțarea 
cercetării prin programul "ORIZONT 2020" 

 
Cadrele didactice care au fost premiate la nivel de ASE pentru publicarea de articole în reviste ISI cu SRI >0 
sunt: prof.dr. Victor Dragotă, lect.dr. Carmen Lipară, asist.dr. Radu Ciobanu, conf.dr. Eugen Mitrică, 
lect.dr. Andrei Stănculescu, prof.dr. Bogdan Negrea și lect.dr. Iustina Boitan. 
 
Proiecte de cercetare internaţionale: 1. Gabriel Bobeică The Flexibility and Efficiency of Central and 
Eastern European Labor Markets in Accommodating Adverse Macroeconomic Shocks – Proiect CERGE-EI – 
competiţie 2014 
 
 

4. Premierea rezultatelor cercetării:  

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-
activități 

Valoare propusă 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 2014 

Premierea rezultatelor 
cercetării 

Numărul de articole în 
reviste/publicații ISI din 
străinătate participante la 
concursul de premiere anual 
organizat la nivelul ASE 

0,1 * nr de cadre 
didactice din 

facultate 

4 articole publicate de 7 
cadre didactice premiate 

de ASE (cca. 10% din 
totalul cadrelor didactice 

titulare şi aflate în 
activitate) 

Numărul de premii de 
excelenţă obținute de 

studenții facultății 

3 premii (unul pentru 
programele de 

licență și două pentru 
programele de 

masterat) 

12 premii din care 6 
premii pentru studenţii 

de la programe de 
masterat şi 6 premii 

pentru studenţii de la 
programul de licenţă 

Realizări: 

Articolele ISI premiate de ASE sunt: 

- Dragotă, Victor; Lipară Carmen; Ciobanu, Radu, “Agency Problems and Synergistic Effects in 
Romania: The Determinants of the Control Premium”, Czech Journal of Economics and 
Finance – Finance a uver, vol. 63 (2), 2013, p. 197-
219, http://ideas.repec.org/a/fau/fauart/v63y2013i2p197-219.html.  

 
- MITRICĂ Nelu Eugen, MITRICĂ Dana Bianca, STĂNCULESCU Andrei, "Economic analysis of 

nature preservation investments: the zonal travel cost approach applied for Harghita County 
of Romania",   Environmental and Ecological Statistics, vol. 21 (1), nr. 21 (1), pg. 83-93, 2014, 
ISSN 1352-8505 

 
- NEGREA Bogdan, A statistical measure of financial crises magnitude, Physica A, nr. 397 

(2014) pag. 54-75, ISSN 0378-4371 

http://ideas.repec.org/a/fau/fauart/v63y2013i2p197-219.html
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- BOITAN Iustina, The Concentration of Labor Market Risks – an EU Cross-Country 

Perspective, Journal of Economic Issues, Vol. 48 No. 1 (March 2014), pag 197-
228, ISSN: 0021-3624 

 
 
La Sesiunea științifică a studenților FABBV s-au acordat 12 premii 
(http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2014/premii2014.pdf).  
 
Facultatea FABBV a fost reprezentată prin studenţii săi la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, 
respectiv:  
- “Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului companiilor din perspectiva metodologiei Griffith-
Devereux ”, autor PĂUNESCU RADU;  
- “Analiza efectului de contagiune la nivelul pieţelor financiare”, autor PASCAL CARMEN; 
- “Managementul performanţelor bancare vs. Marketingul bancar”, autori MALIN MĂDĂLINA-MARIA şi 
RĂDOI GABRIEL. 
 
 

6. Managementul cunoștințelor  
 
Indicatori de măsurare - Activități:  
 

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-
decembrie 2014 

Valoare 
realizată 
Ianuarie-

decembrie 2014 

 
Managementul 
cunoștinţelor 

Nr. de cercetători din cadrul facultății 
afiliați la polii de cercetare 
interdisciplinară de excelență 

             
               1 2 

 
 
Realizări: 

 
Cadrele didactice ale celor două departamente ale facultăţii FABBV sunt afiliate la diferiţi poli de cercetare 
interdisciplinară atât la nivel de ASE, cât şi în afara instituţiei prin colaborări în cadrul activităţilor de 
cercetare pe teme de actualitate şi cu impact economic. 
Polii de cercetare interdisciplinară s-au consolidat la nivelul celor două centre de cercetare ale FABBV ale 
căror rezultate au contribuit la obținerea de proiecte internaționale derulate prin competiție. 
Totodată, cadre didactice ale FABBV s-au afiliat la poli de cercetare din cadrul unor entităţi de profil, 
respectiv: 

- International Network for Economic Research (INFER) (afiliere: prof.dr. Emilia Câmpeanu) 
- Scientific Papers (afiliere: prof.dr. Emilia Câmpeanu, conf.dr. Gherghina Rodica) 

 

 

http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2014/premii2014.pdf


Raport anual privind starea FABBV 2014 
 

10  

 

 

Program Educație și formare continuă 

 

Indicatori de performanţă: 

1 Numărul studenților 

2 Gradul de satisfacție a studenţilor privind programele de studii  

3 Rata de absolvire  a programelor de studii  

4 Inserția pe piața muncii  

5 Evaluarea externă a calității procesului educațional  

6 Discipline implementate in sistemul blended learning la nivelul facultăţii  

7. Mobilitatea internațională a cadrelor didactice 

8. Internaționalizarea universității  

Priorităţi : 

1 Numărul studenților 

2 Gradul de satisfacție a studenţilor privind programele de studii  

3 Rata de absolvire  a programelor de studii  

4 Inserția pe piața muncii  

6. Discipline implementate in sistemul blended learning la nivelul facultăţii  

7. Mobilitatea internațională a cadrelor didactice 

8. Internaţionalizarea Universităţii 

 

 

2 
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Realizări: 

1. Numărul studenților 

Indicatori de măsurare - Activități: 

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Numărul studenților 

Numărul de studenți înscriși în 
programele de studii din cadrul facultății 
în conformitate cu reglementările legale 
din domeniu, capacitatea de şcolarizare şi 
evoluția la nivel naţional și/sau regional 
din învățământul superior economic 

100% din cifra de 
școlarizare aprobată 
pentru 2014-2015 

TOTAL: 85,73% 
- licenţă - 80,14% 

- masterat – 96,18% 

Realizări: 

La începutul anului 2014, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV) avea 
înmatriculaţi 2594 de studenţi (aferenţi anului universitar 2013/2014), la nivelul programelor de licenţă şi 
masterat, în scădere faţă de anul universitar 2012/2013, când erau înmatriculaţi 2967 de studenţi.  
Trendul descendent al înmatriculărilor se păstrează pe tot parcursul anului 2014, anul universitar 
2014/2015 debutând cu 2517 studenţi înmatriculaţi la nivelul aceloraşi programe de studii (licenţă şi 
masterat). Se poate constata, însă, o încetinire a ritmul de scădere a numărului de studenţi, ca urmare a 
unei mai bune acoperiri a cifrei de şcolarizare aferentă concursului de admitere pentru programele de 
masterat.  Trendul descendent este dat, la nivelul economiei românești, de câteva elemente ce o 
caracterizează în ultimii ani și anume:  

- scăderea demografică la nivelul grupelor de vârstă aferente admiterii la programele de studii 
universitare de licenţă 

- gradul redus de promovabilitate la examenul de bacalaureat, fapt ce diminuează numărul 
potențialilor candidați; 

- orientarea potențialilor candidați către universități din străinătate, mult mai bine clasate 
decât universitățile din România. 

Astfel că, centralizând, evoluția numărului de studenți este următoarea: 

Programul de studii 
Număr de studenţi an universitar 

2013/2014 2014/2015 

Licenţă 1857 1777 

- din care la 
distanţă 

368 301 

Masterat 737 740 

Total studenţi 2594 2517 
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Pentru concursul de admitere 2014, FABBV a scos la concurs următoarele locuri: 

- la nivelul programelor de licenţă: 

Nr. 
crt. 

Programul 
de studii 

universitare 

Forma de 
învățământ 

Capacitatea 
de 

școlarizare 
acreditată 

(nr.studenți) 

Cifra de școlarizare 
(nr. studenți) 

Locuri ocupate 
(admitere) 

% 

Total Buget Taxă Total Buget Taxă 

1 
LICENȚĂ: 
Finanțe și 
Bănci 

Cu frecvență (în 
limba română) 

500 485 275 210 465 255 210 95,88% 

Cu frecvenţă (în 
limba engleză) 

100 100 40 60 50 40 10 50% 

TOTAL IF 600 585 315 270 515 295 220 88,03% 

ID București 100 100 - 100 41 - 41 41% 

ID Extensie 
Buzău 

50 
50 - 50 33 - 33 66% 

TOTAL ID 150 150 - 150 74 - 74 49,33% 

TOTAL FABBV: 750 735 315 420 589 295 294 80,14% 

Faptul că programele de licenţă cu frecvenţă organizate de FABBV sunt cerute de către absolvenţii de 
licee, reiese și din situația centralizată a înscrierilor pentru concursul de admitere 2014: 

Nr. 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENTA 
Numar 

candidati 

Prima optiune Total optiuni 

Olimpici Rromi 
Rep. 

Moldova 
crt Buget Taxa Buget Taxa 

1 FINANTE SI BANCI 895 799 96 2371 1266 0 10 27 

2 FINANTE SI BANCI (IN LIMBA ENGLEZA) 44 41 3 132 64 0 0 0 

- la nivelul programelor de masterat: 

În baza înscrierilor şi a numărului minim de candidaţi înscrişi pe fiecare program, număr necesar 
desfăşurării programului vizat, conform metodologiei de admitere la studiile universitare de masterat 
Comisia centrală de admitere a hotărât neorganizarea formaţiilor de studiu pentru anul universitar 2014-
2015 la nivelul următoarelor programe: 

1) Cercetări avansate în finanţe; 
2) Bănci şi politici monetare 
3) Managementul riscului şi asigurări 
4) Finanţe şi opţiuni publice. 

  

2. MASTERAT: 

Capacitate 
de 

şcolarizare 
acreditată 

Cifră de școlarizare 
propusă 

Cifră de școlarizare 
aprobată de Comisia 
centrală de admitere 

Total Buget Taxă Total Buget Taxă 

2.1. 
- DE 
CERCETARE 

Cercetări avansate în 
Finanţe 

50 48 40 8 - - - 

2.2. - PROFESIONAL 

Bănci şi asigurări 50 49 18 31 49 28 21 

Finanţe şi Bănci – DOFIN 50 49 21 28 49 35 14 

Management financiar şi 75 74 24 50 74 38 36 
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investiţii 

Finanţe corporative 50 49 21 28 49 36 13 

Bănci şi politici monetare 50 50 15 45 - - - 

Fiscalitate 75 74 24 50 74 38 36 

Managementul 
sistemelor bancare 

50 49 17 32 49 28 21 

Managementul riscului şi 
asigurări 

50 50 15 35 - - - 

Finanţe şi opţiuni publice 75 75 15 60 - - - 

Tehnici actuariale 50 49 5 44 49 12 37 

Total cifra şcolarizare: 616 215 401 393 215 178 

Cifra de şcolarizare ocupată în urma concursului de admitere pentru programele de studii universitare de 
masterat a fost: 

MASTERAT: 

Candidaţi declaraţi 
admişi (număr) 

Pondere total 
candidaţi/cifră 

şcolarizare Total Buget Taxă 

2. - PROFESIONAL 

Bănci şi asigurări 49 28 21 100% 

Finanţe şi Bănci – DOFIN 49 35 14 100% 

Management financiar şi 
investiţii 

74 38 36 
100% 

Finanţe corporative 49 36 13 100% 

Fiscalitate 74 38 36 100% 

Managementul 
sistemelor bancare 

49 28 21 
100% 

Tehnici actuariale 34 12 22 69,4% 

Total 378 215 163 96,18% 

Pentru promovarea programelor organizate de FABBV, comunitatea academică a facultăţii s-a implicat 
activ în activităţile organizate la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti: 

- „Caravana ASE”, acţiune care s-a continuat şi la începutul anului 2014, prin promovarea 
programelor de licenţă la nivelul celor mai importante colegii şi licee bucureştene: 

o Săptămâna 13-17 ianuarie 2014 

Nr. 
crt 

Colegiul/liceul Participanti din partea FABBV Data 

1. 
Colegiul Economic “Virgil 
Madgearu” 

Lector dr. Filip IORGULESCU 
Luni, 13.01.2014, ora 
9.30 

2. C.N. "Mihai Viteazul" 
Prof.dr Dalian DUMITRESCU – 
Decan FABBV 

Luni, 13.01.2014, ora 
13.00 

3. C.N. "Iulia Haşdeu” 

Lector dr. Georgiana CREŢAN 

Marti, 14.01.2014, ora 
9.00 

4. C. Economic Hermes 
Marti, 14.01.2014, ora 
11.00 

5. 
Şcoala Superioară 
Comercială “Nicolae 
Kretzulescu” 

Marti, 14.01.2014, ora 
13.00 

6. 
Colegiul Economic "A. D. 
Xenopol" 

Conf.Dr. Attila GYORGY – 
Prodecan FABBV 

Miercuri, 15.01.2014, 
ora 12.00 

7. C.N. “Gheorghe Şincai” Miercuri, 15.01.2014, 
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ora 13.30 

8. C.N. "Matei Basarab" 

Conf.dr. Emilian MIRICESCU 

Joi, 16.01.2014, ora 
9.00 

9. C.N. "Mihai Eminescu" 
Joi, 16.01.2014, ora 
11.15 

10. 
Colegiul Economic "Costin  
Kiriţescu" Conf.dr. Emilia CÂMPEANU – 

Prodecan FABBV 

Vineri, 17.01.2014, ora 
10.30 

11. C.N. "Grigore Moisil” 
Vineri, 17.01.2014, ora 
12.30 

o Săptămâna 20-24 ianuarie 2014 

Nr. 
crt 

Colegiul/liceul Reprezentant FABBV Data 

1 C.N. "Gheorghe Lazăr" 
Prof.dr. Mariana VUŢĂ 

Marti 21. 01. 2014, ora 11.30 

2 C.N. "I. L. Caragiale" Marti 21. 01. 2014, ora 14.00 

3 
Liceul Teoretic C. A. 
Roseti 

Conf.dr. Emilia 
CÂMPEANU 

Miercuri 22.01.2014, ora 10.20 

4 
Liceul Teoretic 
"Alexandru I.Cuza" 

Miercuri 22.01.2014, ora 12.30 

- „Săptămâna porţilor deschise la ASE”, acţiune desfăşurată între 7 şi 11 aprilie 2014, 
perioadă în care reprezentanţi ai studenţilor şi ai cadrelor didactice FABBV au discutat cu potenţialii 
candidaţi ce ne-au vizitat. 

În vederea promovării programelor de masterat, la nivelul anului III al programelor de licenţă (cu 
frecvenţă şi la distanţă) s-a realizat o întâlnire a studenţilor cu directorii programelor de studii, ocazie cu 
care a fost prezentată oferta educațională a FABBV la nivelul studiilor universitare de masterat. Pentru a 
putea realiza o îmbunătățire a campaniei de promovare a programelor de masterat, s-a realizat și o 
anchetă la nivelul absolvenților programelor de licență în ceea ce privește continuarea studiilor prin 
intermediul programelor universitare de masterat, cu accent pe punctele forte ale programelor organizate 
de FABBV.  
Rezultatele acestei anchete sunt: 
 

Opțiunea 
Nr opțiuni  sau prima 

opțiune în cadrul 
programelor FABBV) 

Pondere în total opțiuni sau în 
total opțiuni FABBV (pentru 

masterele FABBV) 

Nu doresc să continui studiile la masterat 16 
27,33% 

 
97 chestionare 

Doresc să continui studiile în ASE, dar nu FABBV 51 

Doresc să continui studiile la altă universitate 17 

Doresc să continui studiile la în străinătate 13 

Doresc să continui studiile la FABBV, din care: 258 72,67% 

Cercetări avansate în finanţe 4 1,55% 

Bănci şi asigurări 33 12,79% 

Bănci şi politici monetare 5 1,93% 

Finanţe şi bănci – DOFIN 15 5,81% 

Finanţe corporative 20 7,75% 

Finanţe şi opţiuni publice 4 1,55% 

Fiscalitate 87 33,72% 
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Management financiar şi investiţii 47 18,21% 

Managementul riscului şi asigurări 7 2,71% 

Managementul sistemelor bancare 11 4,26% 

Tehnici actuariale 7 2,71% 

Optiuni fara ordine 17 6,58% 

TOTAL  CHESTIONARE = FABBV + NU + ASE + 
Alta univ + STR 

355 100% 

Sondajul evidențiază, în același timp și situația efectiv înregistrată în urma concursului de admitere, din 
perspectiva candidaților înscriși pe programe. 

Trebuie amintit faptul că, începând cu anul universitar 2014/2015, la nivelul FABBV se organizează pentru 
prima dată şi programul de licenţă cu predare în limba engleză, ceea ce va permite facultăţii perspectiva 
internaţionalizării programelor de studii.  

  

2. Gradul de satisfacție a studenților privind programele de studii 

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Gradul de satisfacție a 
studenţilor privind 
programele de studii 

Ancheta la nivelul studenților din cadrul 
facultății privind procesul didactic 

min. 60% din formațiile 
de studiu 

4,17 în sem I 

Realizări:  

Începând cu anul universitar 2012-2013, la nivelul facultății a fost implementat un sistem informatic de 
evaluare periodică a calității procesului didactic, studenții fiecărei formații de studiu având posibilitatea ca 
în ultimele două săptămâni ale fiecărui semestru să își exprime opinia în ceea ce privește calitatea 
activității la nivelul fiecărei discipline, pe fiecare program universitar de studiu. 

La evaluarea on-line a activităţii didactice din semestrul I al anului universitar 2013-2014 au fost primite 
1580 de evaluări. Media evaluării a fost de 4,17 pct. din 5 din partea tuturor studenţilor care au efectuat 
evaluarea. Punctajele menţionate reprezintă un grad de satisfacţie de peste 80%. 

Pentru fiecare întrebare din chestionar, media punctajelor acordate în cele 1580 de evaluări este 
prezentată mai jos: 

Nr. 
întrebare 

Întrebare Medie evaluare 

1 
Conținutul general al cursului/seminarului mi-a permis dobândirea de 
cunoștințe, deprinderi şi atitudini care s-au corelat cu cele de la 
disciplinele anterioare (1-foarte slab ... 5-foarte bine) 

4,11 

2 
Structura tematică a acestui curs /seminar este (1-foarte slabă ... 5-foarte 
bună) 

4,11 

3 Pentru fiecare capitol de curs/seminar mi-a fost clar prezentat cum 3,93 
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contribuie acesta la pregătirea mea în viitoarea profesie (1-foarte slab ... 
5-foarte bine) 

4 
Temele predate/seminarizate au contribuit la dezvoltarea competenţelor 
anunțate (1-foarte slab ... 5-foarte bun) 

4,05 

5 
Activitatea aferentă fiecărui curs/seminar a fost raportata la elemente din 
realitatea economică (1-foarte slab ... 5-foarte bine) 

4,20 

6 
Manualul, bibliografia şi suportul de curs/aplicațiile de seminar şi suportul 
de seminar au contribuit la procesul de însuşire a conținutului disciplinei 
(1-foarte slab ... 5-foarte bun) 

4,09 

7 
Cunoștințele cadrului didactic privind această disciplină le apreciez a fi: (1-
foarte slabe ... 5-foarte bune) 

4,57 

8 
Cadrul didactic de predare/seminarizare încurajează studenții să pună 
întrebări şi răspunde la aceste întrebări (1-foarte slab ... 5-foarte bine) 

4,20 

9 

Cadrul didactic de predare/seminarizare stimulează interesul studenților 
pentru aprofundarea disciplinei şi interesul pentru profesiunea la care 
disciplina contribuie pentru dezvoltarea cunoașterii (1-foarte slab ... 5-
foarte bun) 

4,02 

10 
Corectitudinea manifestată de cadrul didactic în relaţiile cu studenţii o 
consider ca fiind: (1-foarte slab ... 5-foarte bun) 

4,37 

După cum se poate observa din tabel, punctajul cel mai mare s-a obţinut la întrebarea „Cunoștințele 
cadrului didactic privind această disciplină le apreciez a fi:” unde s-au cumulat 4,57 puncte din 5. 

Scorul mediu cel mai mic s-a obţinut la întrebarea „Pentru fiecare capitol de curs/seminar mi-a fost clar 
prezentat cum contribuie acesta la pregătirea mea în viitoarea profesie” unde aprecierea de 3,93 din 5 
este superioară pragului asumat de 60% 

În semestrul al doilea al anului universitar 2013/2014, la evaluare au participat 239 studenti dintr-un total 
de 2576, din care: 

- LICENTA:  234 studenti dintr-un total de 1841 studenți (12,7%) 
- MASTERAT:   5 studenti dintr-un total de 736 studenți (0,7%) 

Au fost evaluate 98 cadre didactice, rezultatele analizei la nivelul anilor de studii, a disciplinelor aferente 
fiecărui an şi pe formaţii de studii regăsindu-se în materialul de mai jos (rezultate ce au fost analizate în 
cadrul şedinţei Consiliului FABBV din 19 septembrie 2014): 

1. ACTIVITATEA DE CURS: 

ANALIZA REZULTATELOR ANUL I 

DISCIPLINA 

SERIA (evaluari) 

TOTAL A B C 

181 145 152 

FINANTE PUBLICE 20 11 31 62 

MONEDA 25 11 19 55 

MACROECONOMIE 33 11 34 78 

MARKETING 20 13 29 62 

STATISTICA 23 10 33 66 

TAO 26 14 30 70 
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Anul  II 

Seria 
TOTAL 

STUDENTI 
PE SERIE 

NUMAR EVALUARI 

Produse si 
servicii 

bancare 

Piete de 
capital 

Modelarea 
diciziei 

financiar-
monetare 

Disciplina 
optionala 

(mru; 
contabilitate 
de gestiune) 

Gestiunea 
financiara a 

intreprinderii 

Etica in 
afaceri 

A 143 16 16 14 10 15 16 

B 137 1 1 2 9 1 1 

C 148 13 13 16 9 15 14 

TOTAL 428 30 30 32 28 31 31 

 

 
 
Anul III 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

FINANTE
PUBLICE

MONEDA MACROE
CONOMIE

MARKETI
NG

STATISTIC
A

TAO

A 3,91 2,95 4,57 3,60 3,46 4,38

B 4,19 4,28 4,45 4,09 4,31 4,65

C 2,76 4,09 4,84 2,85 3,91 4,74

MEDIE 3,39 3,73 4,67 3,35 3,81 4,59

Evaluare sem.2, anul I 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

PRODUSE SI
SERVICII

BANCARE

PIETE DE
CAPITAL

MODELAREA
DECIZIEI

FINANCIAR
MONETARE

DISCIPLINA
OPTIONALA

GESTIUNEA
FINANCIARA A

INTREPRINDERII

ETICA IN
AFACERE

A 4,21 4,66 3,56 4,60 3,95 4,27

B 4,10 3,50 3,65 4,52 3,40 2,50

C 4,14 3,62 2,56 3,79 4,35 4,31

MEDIE 4,17 4,17 3,07 4,31 3,13 4,23

A B C MEDIE



Raport anual privind starea FABBV 2014 
 

18  

 

TOTAL STUDENTI 
  

 178 160  155 493 

A B C 
TOTAL 

EVALUARI 

ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA 16 3 8 27 

BUGET SI TREZORERIE PUBLICA 14 8 8 30 

CONTABILITATE BANCARA 14 6 9 29 

FINANTE SI INSTITUTII PUBLICE 13 6 8 27 

GESTIUNE BANCARA 12 6 7 25 

DISCIPLINA OPTIONALA (MC; TRANZACTII 
COMERCIALE) 

8 5 6 19 

 

 
 

2. ACTIVITATEA DE SEMINAR: 

ANUL I 

DISCIPLINA 
SERIA 

TOTAL 
A B C 

FINANTE PUBLICE 29 19 33 81 

MONEDA 29 11 27 67 

MACROECONOMIE 26 24 31 81 

MARKETING 25 17 38 80 

STATISTICA 36 12 36 84 

TAO 27 13 35 75 

 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

ASIGURARI SI
PROTECTIE

SOCIALA

BUGET SI
TREZORERIE

PUBLICA

CONTABILITA
TE BANCARA

FINANTE SI
INSTITUTII
PUBLICE

GESTIUNE
BANCARA

DISCIPLINA
OPTIONALA

(MC;
TRANZACTII

COMERCIALE
)

A 2,24 4,17 3,39 4,57 3,97 4,79

B 3,97 3,46 3,38 3,03 4,50 3,46

C 4,55 4,40 3,72 4,46 4,29 3,15

MEDIE 3,12 4,04 3,49 4,20 4,18 3,92
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Anul II 

 

A B C MEDIE 

PRODUSE SI SERVICII BANCARE 23,00 5,00 13,00 41,00 

PIETE DE CAPITAL 23,00 1,00 12,00 36,00 

MODELAREA DECIZIEI FINANCIAR 
MONETARE 4,00 2,00 5,00 11,00 

GESTIUNEA FINANCIARA A 
INTREPRINDERII 20,00 2,00 25,00 47,00 

ETICA IN AFACERE 16,00 1,00 15,00 32,00 

 

 
 
Anul III 

  
A B C 

TOTAL 
EVALUARI 

ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA 17 6 6 29 

BUGET SI TREZORERIE PUBLICA 17 8 9 34 

CONTABILITATE BANCARA 13 6 7 26 

FINANTE SI INSTITUTII PUBLICE 16 5 7 28 

GESTIUNE BANCARA 14 13 9 36 

DISCIPLINA OPTIONALA (MC; 
TRANZACTII COMERCIALE) 

7 6 2 15 

 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

FINANTE
PUBLICE

MONEDA MACROEC
ONOMIE

MARKETIN
G

STATISTIC
A

TAO

A 3,81 4,41 4,16 3,49 4,43 4,56

B 4,06 4,20 3,68 3,29 4,43 4,68

C 3,28 4,45 4,59 3,99 4,56 4,46

MEDIE 3,66 4,39 4,18 3,69 4,48 4,53

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

PRODUSE SI
SERVICII

BANCARE

PIETE DE
CAPITAL

MODELAREA
DECIZIEI

FINANCIAR
MONETARE

GESTIUNEA
FINANCIARA A

INTREPRINDERII

ETICA IN
AFACERE

A 4,20 3,65 4,00 4,37 4,24

B 3,74 3,40 1,60 4,00 3,20

C 3,77 3,90 3,56 4,25 4,07

MEDIE 4,01 3,73 3,36 4,29 4,13
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3. Rata de absolvire a programelor de studii 

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-
activități 

Valoare propusă 
Ianuarie-

decembrie 2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 2014 

 Rata de absolvire  a 
programelor de studii 
 

Procentul de absolvire pe total 
programe de studii din cadrul 
facultății  
Mentorat si tutorat 

Min 60% 
78,2% - Licenţă 

85% - medie Masterat 

Realizări: 

În ceea ce privește rata de absolvire a programelor de studii, la nivelul programului de studii universitare 
de licență, forma de învățământ cu frecvență, la începutul anului III, an universitar 2013-2014, erau 
înmatriculați 481 de studenți. La finele anului universitar, în procesul de finalizare a studiilor au fost incluşi 
383 de studenți aferenţi promoţiei curente. 7 absolvenţi ai promoţiei curente nu s-a înscris la examenul 
de finalizare a studiilor, 92 de studenţi nepromovând anul III. În aceste condiții, rata de absolvire a 
programului de licenţă cu frecvenţă Finanţe şi Bănci a fost de 81,1% (în scădere față de anul anterior - 
83% ).   

La programul de licență la distanță, numărul studenților înmatriculați la începutul anului III, 2013-2014 a 
fost de 106 din care 53 de studenți în cadrul centrului București și 53 în cadrul extensiei de la Buzău, 
dintre aceștia finalizând studiile (cu susținerea examenului de licență) 60 de studenți (25 în cadrul ID 
București  și 35 în cadrul extensiei ID Buzău). Rata de absolvire a programului de studiu a fost de 65,1%.  

Totalizând, la nivelul programului de licență (pentru ambele forme de învățământ) gradul de absolvire a 
programului de studii a fost de 78,2% (459 de absolvenţi din totalul studenților înscriși în anul III - 587). 
Din totalul absolvenţilor, 453 de absolvenţi au susţinut şi examenul de licenţă 
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A 3,31 4,31 4,22 4,28 4,46 5,00

B 3,27 3,40 3,43 3,42 4,51 3,77

C 4,63 4,28 4,13 4,76 4,17 2,75

MEDIE 3,58 4,09 4,01 4,24 4,40 4,21
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În cadrul programelor de masterat, pe total programe, numărul studenților înmatriculați în anul II, 2012-
2013, a fost de 386 de studenți, numărul total de absolvenți înscrişi pentru examenul de disertație fiind de 
333 absolvenţi aferenţi promoţiei curente, adică o rată de promovabilitate de 86,3%. 

Rata de absolvire la nivelul programelor de masterat este detaliată în tabelul de mai jos:  
 

Nr.crt. Tip programe Denumire program 

Nr 
studenți 

an 
terminal 

Nr. 
absolvenți 

Rata de 
absolvire 

1 Cercetare 

Bănci și politici monetare 45 34 76% 

Finanțe corporative 47 44 94% 

Finanţe publice 24 23 96% 

2. Profesionale 

BANCAS 47 45 96% 

DOFIN 48 27 56% 

DAFI 45 42 93% 

MRACT 35 34 97% 

MSBANK 40 34 85% 

TOTAL: 331 283 85% 

 
  

4. Inserția pe piața muncii 

Indicatori de măsurare - Activități:  
 

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Inserția pe piața muncii 
 

Platforma e-alumni: comunitatea virtuală 
a absolvenților facultății 

minim 40% din 
absolvenții facultății 
din fiecare an înscriși 

pe platformă 

1 platformă Facebook, 
1049 membri (163 

membri din promoţia 
2014 = 42%)  

 
1 platformă LinkedIn 

191 membri 

Realizări: 

 Facultatea a creat pe platforma facebook.com grupul „Alumni FABBV” care numără 1049 membri 
(contul a fost deschis în 2013) Din totalul membrilor curenţi, 163 reprezintă absolvenţi ai 
promoţiei 2014. Dintre cei 163 de absolvenţi ai promoţiei 2014, 45 s-au înscris după susţinerea 
examenului de licenţă. 

 Facultatea a creat pe platforma LinkedIn.com grupul „Alumni FABBV” care numără 191 membri 
(contul a fost deschis pe 4 iunie 2013) 

 



Raport anual privind starea FABBV 2014 
 

22  

 

Cu prilejul colocviilor de practică studenţii au fost chestionați cu privire la locurile lor de muncă. În plus, 
facultatea monitorizează permanent statutul pe piaţa muncii al studenţilor FABBV în momentul 
înscrierilor la evenimentele facultăţii. 

6. Blended learning  

Activități: Implementarea sistemului blended learning la nivelul facultății 
 
Valoare propusă pentru perioada ianuarie – decembrie 2014: 10% din disciplinele programelor de studii la 
nivelul facultăţii 
 
 Realizări:  

La nivelul facultăţii FABBV, toate disciplinele aferente programului de licenţă la distanţă sunt postate pe 
platforma online.ase.ro. În acelaşi timp, o mare parte dintre cadrele didactice care desfăşoară activităţi 
didactice la nivelul programelor de licenţă cu frecvenţă şi masterat utilizează, experimental, platforma 
amintită pentru o mai bună comunicare cu studenţii din cadrul formaţiilor proprii de studiu. 

7. Mobilitatea internațională a cadrelor didactice 

Indicatori de măsurare - Activități:  
 

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Mobilitatea 
internațională a 
cadrelor didactice 

Procentul cadrelor didactice din cadrul 
facultății beneficiare de mobilități 
internaționale 

10% 17,33% 

 
Realizări:  
 
La nivelul Facultăţii FABBV următoarele cadre didactice au efectuat mobilități internaționale 

 

Nr.crt Numele si prenumele 
Data si durata 

deplasarii 
Locul 

deplasarii 
Scopul deplasarii 

1 Conf.univ. Gyorgy Attila 27.-30 aprilie Franta Mobilitate Erasmus 

2 
Conf.univ.dr. Miricescu 
Emilian 

24.11 – 26.11 Bratislava 
Conferinţa “16

th
 International Scientific 

Conference on FINANCE AND RISK 2014 

3 
Conf.univ.dr.Stoian 
Andreea Maria 

7 februarie  
27-30 aprilie 
29-31 mai 
17-18 august 

Belgia 
Orleans 
,Franta 
Italia 
Praga, 
Republica 
Ceha 

Dezbatere INFER 
Mobilitate Erasmus 
16th INFER Annual Conference finantare 
CEFIMO, ASE Bucuresti 
Conferinta 

4 
Lect.univ.dr.Cretan 
Georgiana 

8—11 
octombrie 

Spania 
3rd International Conference on Social 
Responsibility, Ethics and Sustainable 
Business 

5 
Lect.univ.dr. Iorgulescu 
Filip 

6-9 septembrie 
8 noiembrie-9 
decembrie 

Albena, 
Bulgaria, 
Madrid, 

SGEM International Multidisciplinary 
Scientific Conferences on Social Sciences and 
Arts 2014 
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Spania, Mobilitate de cercetare-documentare 
postdoctorala (proiectul EXCELIS) 

6 Lect.univ.dr. Lazar Paula 
22-25 
octombrie 
12-15noiembrie 

Spania 
Milano 

Conferinta “14
th

 EBES 
Conferinta 

7 
Lect.univ.dr. Moscalu 
Maricica 

24-25 
noiembrie 

Bratislava 
Conferinţa “16

th
 International Scientific 

Conference on FINANCE AND RISK 2014 

8 Conf.univ.dr.Nagy Laura 
06.09.2014-
08.09.2014 

Albena, 
Bulgaria 

Conferinata Internationala multidisciplinara 

9 
Lect. univ.dr. Bobeica 
(Bojesteanu) Elena 

14.10.2014-
14.01.2015 

Frankfurt am 
Main, 
Germania 

Economist in cadrul Bancii Centrale Europene 

10 
Lect.univ.dr. Ciurila 
Nicoleta 

01.10.2014-
01.09.2015 

Amsterdam, 
Olanda 

Universitatea din Amsterdam 

11 
Lect.univ.dr. Radu Alina 
Nicoleta 

01.10.2013-
30.09.2014 
21.11.2014-
23.11.2014 

Zürich, 
Elvetia 
Zürich, 
Elvetia 

Bursa postdoctorala SCIEX, Universitatea din 
Zürich 
Bursa postdoctorala SCIEX Universitatea din 
Zürich 

12 Lect.univ.dr.Boitan Iustina 
06.09.2014-
09.09.2014 

Albena, 
Bulgaria 

Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Sciences and Arts(SGEM) 

13 Lect.univ.dr.Boitan Iustina 
26.10.2014-
09.12.2014 

Madrid, 
Spania 

Studiu de cercetare si documentare la 
Universitatea Complutense 

14 
Asist.univ.dr. Narcis 
Tulbure 

3-7 .09.2014 
Albena, 
Bulgaria 

International Conference on Political 
Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, 
SGEM 2014 

15 
Asist.univ.dr. Narcis 
Tulbure 

19 si 24 
noiembrie 2014 

San Antonio, 
SUA 

Convention of the Association for Slavic, East 
European, & Eurasian Studies: ”25 Years After 
the Fall of the Berlin Wall: Historical Legacies 
and New Beginnings 

 

8. Internaţionalizarea Universităţii 

Indicatori de măsurare - Activități:   
 

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Internaționalizarea 
Universității* 

Număr de programe în limbi de circulaţie 
internaţională la nivelul facultății 

1 Program 

Programul de licenţă 
Finanţe şi bănci cu 
predare în limba 
engleză 

*Indicator pe mandat 

 
 Realizări:  

Facultatea FABBV  a realizat autorizarea provizorie a programului de licenţă Finanţe şi bănci, cu predare în 
limba engleză. Începând cu anul universitar 2014-2015 s-a asigurat formarea primei serii aferente acestui 
program.  
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Participarea, în data de 28 noiembrie, a reprezentanților FABBV Lect. Dr. Iustina Boitan și Lect. Dr. Filip 
Iorgulescu la o întâlnire cu reprezentanții Facultății de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul 
Universității Complutense din Madrid în vederea identificării oportunităților viitoare de colaborare. 
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Program: Relaţia cu mediul economico-social 

 

Indicatori de performanţă: 

1 Rețele/ asociații profesionale/ instituții 

2 Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social  

3 Incubator de afaceri  

Priorităţi : 

1 Rețele/ asociații profesionale/ instituții 

2 Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări: 

4 
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1.  Rețele/ asociații profesionale/ instituții 

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

 Rețele/ asociații 
profesionale/ instituții 

Numărul de participări la 
evenimente organizate în cadrul 
rețelelor/asociațiilor profesionale și 
a diverselor instituții 

8 participări 40 participări 

Numărul de afilieri la noi 
rețele/asociații profesionale 

1 7 

Realizări:  

Participări la evenimente organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții: 

 Eveniment Data Participanți 

1.  

Seminar de informare: Proiectul ECTRANZ – Facilitarea 

tranziției de la școală la viața activă pentru studenții de 

profil economic 

15 ianuarie 

Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu,  

Prof. Dr. Dumitru 

Badea, Lect. Dr. 

Laura Elly Naghi 

2.  
Misiune economică la Oslo şi Bergen, Norwegian-
Romanian Chamber of Commerce (NOROCC) 

22 ianuarie 
Lect. Dr. Dan Costin 
Nițescu 

3.  
Debate on Economic Crisis - The Leuven Center for Irish 
Studies, INFER  

7 februarie 
Conf. Dr. Andreea 
Stoian 

4.  Workshop „Emerald and Pathway to getting published” 17 februarie 
Prof. Dr. Emilia 
Câmpeanu 

5.  International Conference on Knowledge Society 2014 
21-22 

februarie 
Prof. Dr. Emilia 
Câmpeanu 

6.  Forumul Dezbatere ACADEMICA BNR 2-7 martie 

Prof. Dr. Ion Stancu,  

Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu,  

Lect. Dr. Filip 

Iorgulescu 

7.  Educația financiară: Investiție în viitorul societății 13 martie 
Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu 

8.  Simpozionul: Transformări în economia românească 7 aprilie 

Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu,  

Lect. Dr. Filip 

Iorgulescu 

9.  
Conferința: Inovare prin politici de cercetare și învățământ 

superior 
14 mai 

Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu 

10.  

Conferinţa ARSIT „Creșterea gradului de conformare 

fiscală voluntară prin îmbunătățirea relației contribuabil - 

autoritate fiscala” 

19 mai 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

Lect. Dr. Delia 
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Cataramă 

11.  Forumul Naţional al IMM-urilor 20 mai 
Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

12.  
Lansarea Strategiei de Parteneriat de Ţară a Băncii 

Mondiale 
28 mai 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

13.  Economia: de la Made IN Romania la Made BY Romania 3 iunie 
Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu 

14.  
Conferința “Romanian migrants and Romania: Long term 

investment“ 
12 iunie 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

15.  Seminar Internațional “Life in Focus”, Clubul de la Roma 5 iunie 
Lect. Dr. Dan Costin 
Nițescu 

16.  
Conferinţa “Plata cu cardul – o soluţie modernă pentru 

eficientizarea sectorului public – ediţia a II-a” 
17 iunie 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

17.  
Conferinţa “Uniunea Bancară Europeană - Element central 

pentru asigurarea stabilității financiare” 
17 iunie 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

18.  Lansarea programului Tinere Talente - ASF 17 iunie 
Conf. Dr. Ionela 

Costică 

19.  

Gala de acordare a premiilor competiției CFA Romania 

pentru cele mai bune lucrări de cercetare și articole 

economice și financiare, ediția a III-a 

17 iunie 

Prof. Dr. Ion Stancu,  

Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu,  

Conf. Dr. Ionela 

Costică 

20.  
„How to write a competitive Proposal for Horizon 2020”, 
Asociaţia Română a Managerilor şi Administratorilor de 
Cercetare (RARMA) 

11 iulie 

Prof. Dr. Emilia 
Câmpeanu, 
Lect. Dr. Iustina 
Boitan 

21.  
Dezbatere pe tema noului proiect al Codului Fiscal și al 

celui de Procedură Fiscală – MFP și ASE 
18 iulie 

Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu, 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila, 

Conf. Dr. Lucian Țâțu 

22.  
Dezbaterea noului Cod Fiscal alături de Coaliția pentru 

Dezvoltarea României 
31 iulie 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

23.  Dezbaterea noului Cod Fiscal alături de Ziarul financiar 1 august 
Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

24.  
Festivitatea de deschidere a primei ediții Economic 
Summer College 

4 august 
Prof. Dr. Emilia 
Câmpeanu 

25.  
Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din 

Mediul Academic din Străinătate 
20 august 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

26.  Forumul Dezbatere ACADEMICA BNR 
31 august – 5 

septembrie 

Prof. Dr. Ion Stancu,  

Prof. Dr. Dalina 

Dumitrescu,  

Lect. Dr. Filip 

Iorgulescu 

27.  Conferința „Global Economy & Governance” 
10-12 

septembrie 
Prof. Dr. Emilia 
Câmpeanu 
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28.  Congresul CECCAR 12 septembrie 
Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

29.  
Forumul „Piața financiară din România: Reglementare, 

dezvoltare și finanțare eficientă a economiei” 
6 octombrie 

Conf. Dr. Ionela 

Costică 

30.  
Lansarea Fundației "Dreptul la educație" de către OTP 

Bank 
9 octombrie 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

31.  Lansare de carte: „Controling Profesional” 10 octombrie 

Prof. Dr. Ion Stancu, 

Prof. Dr. Constantin 

Roman, 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

32.  
Conferința „Uniunea Bancară Europeană: evoluţii recente 
şi implicaţii la nivelul sectorului bancar românesc”, BNR 

15 octombrie 
Lect. Dr. Dan Costin 
Nițescu 

33.  Conferinţa anuală AEMR 
17-18 

octombrie 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

34.  
Conferinţa “ENHANCE - Enhancing risk management 

partnerships for catastrophic natural disasters in Europe” 
23 octombrie 

Conf. Dr. Gyorgy 

Attila 

35.  
Conferinţa “Planeta epuizată – Cum goana după bogății 
minerale jefuiește Planeta“, Clubul de la Roma 

29 octombrie 
Lect. Dr. Dan Costin 
Nițescu 

36.  

Misiune economică pentru identificarea de oportunități 
de colaborare bilaterală între Norvegia şi România, de 
acordare de suport financiar, în special în domeniile ITC şi 
al resurselor umane, Oslo 

24-27 
noiembrie 

Lect. Dr. Dan Costin 
Nițescu 

37.  

Grupele de lucru din cadrul Corpului Expertilor Contabili si 
Contabililor Autorizati din Romania (Grupa de lucru 
pentru cele mai bune practici în promovarea serviciilor 
contabile si Grupa de lucru Legislaţie în domeniul fiscal şi 
contabil) 

 
Asist.dr. Radu 
Ciobanu 

38.  
Sedintele FEE Banks Working Party (Fédération des 
Experts Comptables Européens) – Bruxelles 

 
Asist.dr. Radu 
Ciobanu 

39.  
Participare in cadrul Comisiei de dialog social din cadrul 
Ministerului de Finanţe, din partea Forumului Tinerilor din 
România 

 
Asist.dr. Radu 
Ciobanu 

40.  
Participare la faza internationala a concursului KPMG 
International Case Competition – Sao Paolo, Brazilia 

 
Asist.dr. Radu 
Ciobanu 

Afilieri la noi rețele/asociații profesionale: 

 European League for Economic Cooperation (ELEC) – Lect. Dr. Dan Costin Nițescu 

 International Fiscal Association (IFA) România – Conf. Dr. Emilian Miricescu 

 International Network for Economic Research (INFER) – Prof. Dr. Emilia Câmpeanu 

 FEE Banks Working Party (Fédération des Experts Comptables Européens) – Asist.dr. Radu 
Ciobanu 

 IFA (International Fiscal Association) – Asist.dr. Radu Ciobanu 

 Forumul Tinerilor din România – Asist.dr. Radu Ciobanu 

 Mensa România – Asist.dr. Radu Ciobanu 
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Colaborări cu asociații profesionale: 

 Asociaţia Română de Finanţe şi Bănci - RoFIBA 

 Asociaţia Facultăţilor de Economie din România – AFER 

 CNCSIS – proces de evaluare proiecte de cercetare 

 INFER 

 Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe (ARSIT) 

 

2. Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social 

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Interacțiunea cu 
mediul de afaceri și 

social 

Parteneriate cu mediul de afaceri și social 
dezvoltate la nivelul facultății 

 
2 parteneriate 

 
10 parteneriate 

Numărul de evenimente organizate cu 
mediul de afaceri și social la nivelul 
facultății 

2 evenimente 

37 de evenimente din 
care: 23 de sesiuni de 

guest speaking, 14 
conferinţe, seminarii și 

alte evenimente 

Numărul de participări la întâlnirile 
Consiliului Consultativ 

2 întâlniri 2 întâlniri 

Programe de masterat derulate în 
parteneriat pe parcursul anului 2014 

- 4 programe 

Programe postuniversitare de formare 
continuă 

- 2 programe finalizate 

Realizări:  

Pe parcursul anului 2014, echipa de management și cadrele didactice ale FABBV au manifestat o 
interacțiune susținută cu mediul de afaceri și social manifestată prin: 

- Încheierea de parteneriate:  

Nr.  

crt. 
Data Partenerul Durata Obiective 

1 18.02.2014 
Banca Comercială 

Feroviară SA 
3 ani 

Definirea cadrului general de organizare în 
parteneriat a programului de masterat 
„Managementul sistemelor bancare (MSBank)”, 
aflat în oferta educațională a FABBV. 
Stabilirea condițiilor generale de colaborare în 
cadrul organizării, în condițiile legislației în 
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vigoare, a programului de masterat 
”Managementul sistemelor bancare (MSBank)”. 

2 14.04.2014 
OTP Bank România 

SA 
3 ani 

Asigurarea bazei de practică pentru studenții 
ASE în sensul stabilirii cadrului în care se 
organizează și se desfășoară stagiul de practică 
pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi 
pentru formarea abilităţilor practicantului în 
vederea aplicării acestora. 
Participarea specialiştilor băncii la cursuri şi 
conferinţe organizate de FABBV, la invitaţia 
acesteia. 
Realizarea de studii de cercetare în parteneriat, 
în condiţiile stabilite de părţi, respectând 
standardele de etică a cercetării utilizate la 
nivel mondial. 

3 22.05.2014 

Asociația Națională 
a Evaluatorilor 
Autorizați din 

România - ANEVAR 

4 ani 

Reglementarea cadrului general privind 
echivalarea formării profesionale în domeniul 
evaluării pentru absolvenții care au finalizat 
programul de studii universitare de masterat 
„Management financiar și Investiții” din cadrul 
FABBV. 
Stabilirea cadrului prin care absolvenții 
programului de studii universitare de masterat 
„Management financiar și Investiții” pot obține 
o diplomă de absolvire a cursului, în 
specializarea pentru care s-a solicitat 
echivalarea, eliberată de către ANEVAR. 

4 29.09.2014 
Consola Grup 

Construct SRL 

Anul 

universitar 

2014-2015 

Stabilirea cadrului general în care se vor 

organiza și desfășura stagiile de practică ale 

studenților ASE în vederea consolidării și 

valorificării cunoștințelor teoretice primite în 

cadrul procesului de instruire 

5 03.10.2014 Tradeville SA 

Anul 

universitar 

2014-2015 

Stabilirea cadrului general în care se vor 

organiza și desfășura stagiile de practică ale 

studenților ASE în vederea consolidării și 

valorificării cunoștințelor teoretice primite în 

cadrul procesului de instruire 

6 15.10.2014 
Luand Agent de 

Asigurare SRL 

Anul 

universitar 

2014-2015 

Stabilirea cadrului general în care se vor 

organiza și desfășura stagiile de practică ale 

studenților ASE în vederea consolidării și 

valorificării cunoștințelor teoretice primite în 

cadrul procesului de instruire 

7 22.10.2014 
Roedl & Partner 

Audit SRL 

Anul 

universitar 

2014-2015 

Stabilirea cadrului general în care se vor 

organiza și desfășura stagiile de practică ale 

studenților ASE în vederea consolidării și 

valorificării cunoștințelor teoretice primite în 

cadrul procesului de instruire 

8 17.11.2014 
Mușat & Asociații 

Consultanță Fiscală 

Anul 

universitar 

Stabilirea cadrului general în care se vor 

organiza și desfășura stagiile de practică ale 
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SRL 2014-2015 studenților ASE în vederea consolidării și 

valorificării cunoștințelor teoretice primite în 

cadrul procesului de instruire 

9 17.11.2014 
Țucă Zbârcea & 

Asociații Tax SRL 

Anul 

universitar 

2014-2015 

Stabilirea cadrului general în care se vor 

organiza și desfășura stagiile de practică ale 

studenților ASE în vederea consolidării și 

valorificării cunoștințelor teoretice primite în 

cadrul procesului de instruire 

10 04.12.2014 

Banca de Export 

Import a României 

EximBank SA 

1 an 

Asigurarea condiţiilor în cadrul programului de 
pregătire practică, astfel încât stagiul de 
pregătire să contribuie în mod concret la 
consolidarea cunoştinţelor teoretice şi la 
formarea abilităţilor practicantului în vederea 
aplicării acestora. 
Participarea specialiştilor partenerului la cursuri 
şi conferinţe organizate de FABBV, la invitaţia 
acesteia. 
Realizarea de studii de cercetare în parteneriat, 

în condiţiile stabilite de părţi, respectând 

standardele de etică a cercetării utilizate la 

nivel mondial. 

- Organizarea de sesiuni de guest speaking: 

Nr.  

crt. 
Data Invitat Tema 

1 15 ianuarie 

Marius Marsanu - Portfolio 

Manager, Direcția Operațiuni de 

piață, BNR 

Strategii pentru instrumente cu venit fix 

2 15 ianuarie 

Adrian Dragan - Client Risk Advisor, 

Global Banking and Markets, RBS 

Bank 

Derivative pe mărfuri 

3 16 ianuarie 
Nagy Bede Zoltan, Membru în 

Comitetul de Reglementare ANRE 
Formarea preţurilor finale la energie 

4 13 martie 
Valentin Mavrodin, Director 

General Trezorerie, MFP 
Etica în finanţe 

5 19 martie Nicolae Domnita, ProCredit Bank Produsele de creditare 

6 20 martie 
Valentin Mavrodin, Director 

General Trezorerie, MFP 
Operațiunile Trezoreriei Statului 

7 25 martie Nicolae Domnita, ProCredit Bank Produsele de creditare 

8 1 aprilie Cosmin Păunescu, consilier ASF Organisme de plasament colectiv 

9 3 aprilie 
Ovidiu Dumitrescu, Director general 

adjunct SSIF Tradeville 
Finanţarea companiilor prin piaţa de capital 

10 7 aprilie Radu Cătălin Petre, OTP Bank 
Pieţele de capital – perspectiva istorică 

postdecembristă 

11 8 aprilie Alina Marinescu, JTI Corporate Social Responsibility 
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12 8 aprilie 
Paul Baranga, șef serviciu Abuz de 

piață 
Tranzacţionarea produselor structurate 

13 6 mai 
Cristian Agalopol, Președinte 

Depozitarul Central 
Post-tranzacţionarea instrumentelor financiare 

14 13 mai Ciprian Copariu, Director ASF Ofertele publice 

15 14 mai 
Gheorghe Marinescu, şef serviciu 

impozite locale, MFP 
Legislația privind impozitele locale 

16 21 mai 
Gheorghe Marinescu, şef serviciu 

impozite locale, MFP 

Perspectivele politicii fiscale la nivelul 

impozitelor şi taxelor locale la nivel național 

17 
29 

octombrie 
Paul Ichim, Vicepreședinte 
EXIMBANK 

Marketing bancar 

18 
3 

noiembrie 

Gabriel Sincu, Executive Director 

Tax Advisory Services, Ernst & 

Young SRL 

Transferul de părți sociale într-o tranzacție 

internațională: analiză, structurare fiscală și 

implementare 

19 
18 

noiembrie 

Georgiana Dragomir, Partener 

InnerLook Consulting 
Contabilitatea afacerilor 

20 
18 

noiembrie 

Costin Lianu, Director General 

Adjunct, MFP 
Impozitarea profiturilor companiilor 

21 
9 

decembrie 
Vlad Boeriu, Director Deloitte Taxa pe valoare adăugată 

22 
10 

decembrie  
Rodica Dutu, ANAF Conformarea voluntară la plata impozitelor 

23 
12 

decembrie 
Dragoș Ungureanu, MFP Reforma bugetului UE 

- Organizarea de evenimente destinate studenților și/sau cadrelor didactice ale facultății cu 
sprijinul partenerilor din mediul economic și social: 

Nr.  

crt. 
Data Eveniment 

1 5 martie 
Workshop: Tendințe în fiscalitatea internațională și impactul lor asupra sistemului 

fiscal românesc, Deloitte 

2 5 martie 
Conferința: Fuziuni și achiziții: Universul tranzacțiilor, Radu Stoicoviciu - partener 

PwC 

3 19 martie 
Conferința: Actori implicaţi. Proces. Evaluare versus Preţ, Radu Stoicoviciu - 

partener PwC 

4 20 martie  
Conferința: Big Data - O perspectivă practică asupra complexității datelor 

economice, Deloitte 

5 24 martie 
Seminar: Introducere în lumea produselor derivative, Nicholas Dunn - ETX Capital, 

Londra 

6 27-28 martie 

International Finance and Banking Conference FI BA 2014, organizată în 

colaborare cu SIF Banat-Crișana, Asociația Română de Finanțe-Bănci și Centrul de 

Cercetări Financiar-Monetare 

7 2 aprilie 
Conferința: Fuziuni şi achiziţii: Contractul de vânzare-cumpărare, Anda Rojanschi – 

avocat partener al D&B David şi Baias, Radu Stoicoviciu - partener PwC 

8 9 aprilie Conferința: Fuziuni şi achiziţii: Cuantificarea beneficiilor, Radu Stoicoviciu - 
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partener PwC 

9 11 aprilie 
Sesiunea științifică  a studenților 2014 
(http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2014/index.asp) 

10 9-10 mai 
Conferința-seminar: EFICIENȚA  PIEȚEI DE CAPITAL - tendințe actuale, Prof.univ.dr. 

Alexandru TODEA, UBB Cluj-Napoca 

11 10-24 august Bucharest Summer University, a 10-a ediție (www.bsu.ase.ro)  

12 
19-21 

noiembrie 
Conferința: Incidența impozitelor asupra activităților unei societăți, Deloitte 

13 25 noiembrie Conferința: De la ofertare la despăgubire în asigurări, UNSAR si IA 

14 11 decembrie Seminar: Managementul daunelor auto în secolul vitezei, UNSAR si IA 

Evenimentele organizate de FABBV care au permis interacţiunea cu mediul de afaceri sunt indicate în 
secţiunea Anunţuri şi secţiunea Arhiva Evenimente de pe site-ul facultăţii (www.fabbv.ase.ro). 

De asemenea, se impune evidențiată organizarea și desfășurarea Bucharest Summer University (10-24 
august 2014) sub coordonarea FABBV. BSU a reunit peste 50 de studenţi din ţară şi din străinătate care au 
participat la activităţi didactice şi socio-culturale, precum şi la schimburi interculturale. 

- Consultări cu mediul de afaceri și social: 
În ceea ce priveşte consultările cu mediul de afaceri şi social, au avut loc discuţii privind implicarea 
partenerilor în susţinerea conferinţei ştiinţifice studenţeşti. Astfel de consultări au avut loc cu Deloitte 

Romania, P&G România, Eximbank România.  
 
În cadrul ședințelor Consiliului Consultativ (2 ședințe derulate pe parcursul anului 2014) a fost analizată 
noua strategie a ASE și noi posibilități de implicare a partenerilor în susținerea activității ASE. 

 

 Relaţia cu mediul socio-economic este evidenţiată şi de programele de masterat ce sunt 
susţinute de parteneriatele cu acesta. La începutul anului universitar 2014/2015 se desfăşurat 
următoarele programe de Masterat în parteneriat:  

o Fiscalitate (în parteneriat cu Camera Consultanţilor Fiscali, PwC Romania şi Ernst & 
Young România); 

o Management financiar şi investiţii în parteneriat cu ANEVAR şi CFA România; 
o Managementul sistemelor bancare – în parteneriat cu Banca Comercială Feroviară; 
o Tehnici actuariale (în parteneriat cu Institutul de Asigurări şi Pensii) 

 

 Implicarea mediului socio-econonomic în susţinerea demersului FABBV este evidenţiată şi de 
programele postuniversitare organizate pe parcursul anului 2014: 

o Aspecte practice în actuariat – în parteneriat cu Allianz Managed Operations & Services 
(AMOS) din Bucureşti cu un număr de 21 de absolvenţi certificaţi dintr-un număr de 25 
de cursanţi; 

 Director de program: Conf.dr Laura Naghi 
o Evaluarea bunurilor imobile – în parteneriat cu ANEVAR cu un număr de 14 absolvenţi 

certificaţi dintr-un număr de 24 de cursanţi. 
 Director de program: Prof.dr. Laura Mihaeşa Braşoveanu 

 

 

http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2014/index.asp
http://www.bsu.ase.ro/
http://www.fabbv.ase.ro/
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Program: Parteneriatul cu studenții 

 

Indicatori de performanţă: 

1 Viața studențească 

2 Mobilitatea internațională a studenților 

 

Priorităţi : 

1 Viața studențească 

2 Mobilitatea internațională a studenților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Realizări: 

1.  Viața studențească  

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Viața studențească Reuniuni de lucru cu studenţii facultății participare la 4 întâlniri  9 întâlniri 

Realizări:  

La nivelul facultăţii FABBV se manifestă preocuparea pentru o cât mai bună cunoaştere a activităţii 
studenţilor şi a implicării acestora în buna coordonare a tuturor activităţilor (fie că este vorba de activități 
didactice, de cercetare sau extrașcolare). În acest sens, am avut şi avem în vedere o permanentă 
comunicare cu aceştia, care să ne permită să adoptăm decizii optime. În perioada ianuarie – decembrie 
2014 au avut loc mai multe astfel de întâlniri, printre care amintim: 

- 16 ianuarie 2014 – Întâlnire cu reprezentanţii studenţilor FABBV: 

 Evenimente înregistrate de la ultima întâlnire cu studenţii  
 Diverse 

 
- 2 aprilie 2014 - Întâlnire cu studenţii anului III: 

 Pregătirea examenului de finalizare a studiilor (examenul de licenţă) 
 Promovarea ofertei educaţionale pentru programele universitare de masterat – 

Admitere 2014 
 

- 23 aprilie 2014 -  Întâlnire cu studenţii anilor I şi II  
 Organizarea întâlnirii anuale pentru alegerea disciplinelor opţionale aferente 

anului universitar următor 
 Demararea procesului de alegere a lucrării de licenţă (în cazul anului II) pentru 

anul universitar 2014 
 

- 12 mai 2014 – Întâlnire cu studenţii anului III: 

 Finalizare studii; 

 Pregătire sesiunea de examene; 

 Prezentarea ofertei educaţionale pentru programele de masterat ale FABBV 

 
- 15 mai 2014 -  Întâlnire cu studenţii anilor I şi II 

 Pregătirea sesiunii de examene; 

 Alegerea disciplinelor opţionale şi facultative; 

 Demararea activităţilor privind alegerea lucrărilor de licenţă (pentru anul 

universitar 2014-2015). 

- 4 noiembrie  2014 -  Întâlnire cu studenţii anului I  
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 Prezentarea principalelor direcţii de activitate în domeniul social şi 
interinstituţional 

 Probleme privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 Principalele prevederi ale Regulamentului privind activitatea didactică pentru 

studiile universitare de licenţă 
 Diverse 

- 5 noiembrie 2014: Întâlnire cu studenţii anului II  

 Prezentarea principalelor direcţii de activitate în domeniul social şi 
interinstituţional 

 Probleme privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 Principalele prevederi ale Regulamentului privind activitatea didactică pentru 

studiile universitare de licenţă 
 Diverse 

- 2 DECEMBRIE 2014 -  Întâlnire cu studenţii anului I  

 Discuţii privind evenimentele importante produse pe parcursul lunii noiembrie 
 Diverse 

- 16 DECEMBRIE 2014 – Întâlnire cu studenţii anului III 

 Pregătirea examenului de finalizare a studiilor (examenul de licenţă) 

 Desfăşurarea activităţii de consultaţii 
 Elaborarea lucrării de licenţă 
 Schimbări produse în procedura privind examenul de finalizare a studiilor 

 
În acelaşi timp, reprezentanţii studenţilor în cadrul Consiliului facultăţii şi al Senatului ASE se implică în 
numeroase activităţi precum: 

- cazarea studenţilor; 
- distribuirea cardurilor de student; 
- asigurarea accesului la platforma pentru evaluarea semestrială a cadrelor didactice (distribuirea 

codurilor de acces); 
- asigurarea suportului pentru întâlnirile periodice cu studenţii; 
- implicarea în activitatea comisiilor tehnice de admitere 
- implicarea în organizarea sesiunilor ştiinţifice studenţeşti şi a celorlalte evenimente la nivelul 

FABBV; 
- organizarea conferinţei semestriale a studenţilor 

 
Pe lângă aceste activităţi, mulţi dintre studenţii FABBV s-au implicat în acţiuni de voluntariat (USASE), fac 
parte din diferite organizaţii studenţeşti (ASER, VIP etc), au participat şi la ASE Jobs and Internship Fair, 
târg organizat în perioada 30 martie - 2 aprilie, timp în care companii de renume au organizat standuri 
cadrul ASE şi şi-au prezentat astfel, ofertele de muncă şi modul în care studenţii pot aplica pentru acele 
oferte, dar şi conferinţe organizate de importante instituţii financiare din România (printre care cele mai 
importante ar fi conferinţele BNR, BCR, BRD, ING). 
 
Alte  Activități: Nominalizarea beneficiarilor de burse finanţate de la bugetul de stat  

Realizări:  

Pentru semestrul II al anului universitar 2013-2014, Direcţia Socială din cadrul ASE a repartizat facultăţii 

suma de 72578 lei/lună pentru acordarea burselor de performanţă, merit, studiu şi sociale. Având în 

vedere reglementările în domeniu şi cuantumul burselor stabilit la nivel de ASE, comisia de acordare a 

burselor a stabilit lista beneficiarilor celor 178 de burse după cum urmează: 
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SEMESTRUL II  
2013-2014 

Burse de  
performanţă 

Burse de merit Burse de studiu Burse sociale TOTAL 

Licență, anul I  6 28 11 45 

Licență, anul II 1 6 25 13 45 

Licență, anul III  6 30 9 45 

Master, anul I 1 3 18 1 23 

Master, anul II  2 17 1 20 

TOTAL 2 23 118 35 178 

 
Pentru semestrul I al anului universitar 2014-2015, Direcţia Socială din cadrul ASE a repartizat facultăţii 

suma de 82248 lei/lună pentru acordarea burselor de performanţă, merit, studiu şi sociale. Având în 

vedere reglementările în domeniu şi cuantumul burselor stabilit la nivel de ASE, comisia de acordare a 

burselor a stabilit lista beneficiarilor celor 204 burse după cum urmează: 

 

SEMESTRUL I 
2014-2015 

Burse de  
performanţă 

Burse de merit Burse de studiu Burse sociale TOTAL 

Licență, anul I, engleză  1 4 1 6 

Licență, anul I, română  5 24 20 49 

Licență, anul II, română 1 6 28 10 45 

Licență, anul III, română  6 28 16 50 

Master, anul I  4 21 11 36 

Master, anul II 1 3 13 1 18 

TOTAL 2 25 118 59 204 

 2.  Mobilitatea internațională a studenților  

Indicatori de măsurare - Activități 

Indicatori de performanță Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-
decembrie 2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Mobilitatea internațională a 
studenților 

Procentul studenților din cadrul 
facultății beneficiari de mobilități 
internaționale 

1.5% 

22 studenţi (1,5% din 
nr. studenţilor care pot 

aplica pentru 
mobilitate – 1476) 

 Realizări: 

Pe parcursul anilor universitari 2013-2014 şi 2014-2015, studenţii FABBV au beneficiat de mobilităţile 
Erasmus, universităţile de destinaţie fiind: 

1 Norwegian Business School - Oslo 

2 Universidad de Murcia 

3 Universidad de Santiago de Compostella 

4 Universidade do Porto 

5 Università degli Studi di Verona 

6 Université dOrléans 

7 University of Nicosia 
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8 University of Reading 

9 University of Rijeka 

Astfel că, pe parcursul anului 2014, dintre cei 22 de studenţi care au beneficiat de mobilitate Erasmus, 15 
au fost nivelul programului de licență cu frecvență, iar 7 la nivelul programelor de masterat. Din totalul 
celor 22 de mobilități, 11 s-au derulat pe parcursul întregului an universitar 2013/2014. 

Alte Activități: Fiecare an si serie de studenţi să aibă un tutore/mentor cadru didactic (la nivel de ASE) 

 

Realizări: Sistemul de tutorat-mentorat este aplicat la nivelul derulării stagiilor de practică, încă din anul I, 

fiecare grupă de studii având atribuit câte un cadru didactic care asigură o bună comunicare în acest sens. 

Pe de alta parte, prodecanii facultății asigură mentoratul la nivelul programelor de studii, pe domeniul de 

competență atribuit.  
 
Alte  Activități: Colectarea şi analiza sugestiilor; Analiza soluţionării contestaţiilor 
 

Realizări: 

La nivelul facultăţii, există cutia pentru sugestii/reclamaţii pe care studenţii sau terţe persoane o pot folosi 
pentru a transmite echipei de management sugestii, recomandări, reclamaţii posibile. În acelaşi timp, la 
nivelul secretariatului, există registrul unic privind înregistrarea contestaţiilor depuse de studenţi în urma 
obţinerii rezultatelor evaluărilor. Rezultatul soluţionării acestui tip de contestaţii se comunică prin 
intermediul paginii personale a studenţilor. 
Emailul facultăţii, gestionat de secretarul şef al facultăţii contribuie, în mare măsură, la o mai bună 
comunicare cu studenţii facultăţii, acest lucru fiind asigurat şi de membrii echipei de management. 
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Program de perfecţionare a 
managementului universităţii  

 

Indicatori de performanţă: 

1. Leadership și management 
2. Dezvoltarea profesională a personalului 

 

Priorităţi : 

1. Leadership și management 
2. Dezvoltarea profesională a personalului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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Realizări: 

1. Leadership și management 

2. Dezvoltarea profesională a personalului 

Indicatori de măsurare - Activități:  

Indicatori de 
performanță 

Modalitate de măsurare-activități 
Valoare propusă 

Ianuarie-decembrie 
2014 

Valoare realizată 
Ianuarie-decembrie 

2014 

Leadership și 
management 

 
Platforma e-guvernanță pentru 
implementarea unui leadership 
participativ la nivelul facultății 

1 platformă utilizată 
pentru 

implementarea unui 
leadership 

participativ la nivelul 
facultății 

Simce.ase.ro 
Profesor.ase.ro 

cercetare@ase.ro 

Sistem de management al 
performanței la nivelul facultății 
 

Raport anual Realizat 

 
Nr. cadrelor didactice formate prin 
programul de masterat EDURES 

minim 2 cadre 
didactice candidate 

pentru ocuparea 
locurilor din 

veniturile proprii ale 
instituției 

 

2. Dezvoltarea 
profesională a 
personalului 

Work-shop 
Conferințe 

Min 60%  

1. Platforma e-guvernanță pentru implementarea unui leadership participativ la 
nivelul facultăţii 

Realizări:  

Facultatea FABBV, alături de celelalte facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti s-a 
implicat activ în utilizarea platformelor de comunicare dezvoltate la nivel instituțional. Aici amintim 
platformele: SIMUR, SIMCE, CA.ASE, ștate funcții, online.ase.ro, cercetare.ase.ro, profesor.ase.ro.  

Prin intermediul acestor platforme se asigură o îmbunătățire a actului didactic (prin utilizarea sistemului 
blended learning), acces rapid la informațiile legate de rezultatele cercetării comunității academice (prin 
intermediul platformei cercetare.ase.ro). In același timp, fiecare membru al comunității academice are 
acces la informațiile necesare desfășurării activității proprii, prin intermediul platformei profesor.ase.ro.  
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2. Sistem de management al performanței la nivelul facultăţii  

Realizări:  
 
Echipa de management a FABBV are în vedere, în permanenţă, realizarea indicatorilor propuşi prin 
programul de management al decanului, indicatorii propuşi fiind monitorizaţi permanent de către 
membrii echipei. Toate activităţile derulate se raliază asigurării optime a acestor indicatori. 

Alte activități:  Încurajarea personalului de management administrativ, didactic și didactic auxiliar al 
universităţii pentru participarea la cursuri de perfecţionare, în specializarea proprie sau din alte 
specializări organizate în universitate (prin reducerea taxelor conform criteriilor stabilite de Senat) 

Realizări: 

Pe parcursul anului 2014, întregul personal didactic-auxiliar al FABBV (secretare facultate și secretare 
departamente) a participat la trei cursuri de formare în domeniul utilizării Office 2007.  

Alte Activități: Creşterea motivaţiei, eficienţei şi profesionalismului personalului didactic şi administrativ 

Realizări: 

Cadrele didactice aferente celor două departamente s-au evaluat conform legislației în vigoare. În același 
timp, personalul didactic auxiliar al facultății, ca urmare a numărului mare de studenți pe care îl are 
facultatea, beneficiază a o stimulare financiară, în limita a maxim 30% din salariu (proporțional cu 
numărul de studenți ce depășește norma de secretar). 

Alte  Activități: Colectarea şi analiza sugestiilor; Analiza soluţionării contestaţiilor 
 

Realizări: 

 

La nivelul facultăţii, în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii studenţilor, s-a identificat locul unde 

poate fi amplasata cutia pentru sugestii/reclamaţii, astfel încât constituirea acesteia să fie eficientă. (în 

dreptul ghișeului aferent secretariatului de la etajul I (sala 3103) o cutie pentru reclamații si sugestii care 

să fie gestionată de decanat).  

 

La nivelul secretariatului există un registru privind înregistrarea/soluţionarea contestaţiilor depuse de 

către student. 
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Alte activităţi desfăşurate la nivelul 
Decanatului FABBV  

 

Realizări: 

Organizarea și desfășurarea Bucharest Summer University (10-24 august 2014) sub coordonarea 
FABBV. BSU a reunit peste 50 de studenţi din ţară şi din străinătate care au participat la activităţi 
didactice şi socio-culturale, precum şi la schimburi interculturale. 

Organizarea Sesiunii ştiinţifice a studenţilor Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 
Valori (http://www.fabbv.ase.ro/sesiunea-stiintifica-a-studentilor). 

Organizarea fazei locale a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti din România prin 
activităţi desfăşurate de echipa de management a Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse 

de Valori cu sprijinul cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii.  

Participarea la şedintele de departamente. 

Raspunsuri la solicitarile petentilor in scris cat si online 

Desfăşurarea de activităţi indicate la nivel instituţional prin relaţiile interdepartamentale şi la care FABBV 
a răspuns prompt respectând indicaţiile transmise ce au vizat activităţi didactice, activităţi de cercetare şi 
activităţi administrative. 

  

Prezentul raport de activitate include realizările obţinute pe parcursul mandatelor decanilor: 
prof.dr. Dalina Dumitrescu (1 ianuarie 2014-30 septembrie 2014) şi Conf.dr. Ionela Costică (1 
octombrie 2014 – prezent).  

Data, Echipa de management a FABBV 

25 ianuarie 2015 1. Conf.univ.dr. Ionela COSTICĂ - Decan 

 2. Prof.univ.dr. Emilia Mioara CÂMPEANU - Prodecan 

 3. Lect.univ.dr. Iustina BOITAN - Prodecan 

 4. Lect.univ.dr. Filip IORGULESCU - Prodecan 
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