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IP1. Îmbunătăţirea calităţii procesului
educațional şi orientarea către cerinţele pieţei
muncii

Tab 1

IP1:

INDICATORI:
 1. Numărul studenților (IP 1.1)
o Studenţi înscrişi la programele de studii
o Ponderea studenţilor care îşi continuă studiile în aceeaşi instituţie

 2.Gradul de satisfacție a studenţilor privind programele de studii (IP 1.2)
 3. Rata de absolvire a programelor de studii (IP 1.3)
 4. Inserția pe piața muncii (IP 1.4)
o Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenţilor
o Studiu privind evoluţia cerinţelor de pe piaţa muncii, care să stea la baza
reanalizării şi ajustării programelor de studii universitare, pregătirii specifice a
studenţilor şi anticipării ofertei educaţionale complementare
o Consolidarea programelor de masterat profesionale realizate în parteneriat cu
mediul economico-social
o Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii

 5. Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine
o Consolidarea programelor de studii de masterat şi doctorat cu predare în limbi
străine

 6. Evaluarea externă a calității procesului educațional
o Certificarea periodică a programelor de studii de către ARACIS

 1. Numărul studenților (IP 1.1)
o Studenţi înscrişi la programele de studii
o Ponderea studenţilor care îşi continuă studiile în aceeaşi instituţie
Nr.
crt.
1.




Indicatori de
Valoare propusă
performanță
NUMĂRUL STUDENȚILOR (IP 1.1)
În conformitate cu evoluția
Studenţi înscrişi la
la nivel naţional și/sau
programele de studii
regional din învățământul
superior economic (statistica
oficială a INS)
Ponderea studenţilor
care îşi continuă
studiile în aceeaşi
55%
instituţie

REALIZAT

Toate programele de studii universitare
de licenţă şi masterat, pentru care au fost
scoase la concurs locuri, se organizează

89,45%

La începutul anului 2016, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV) avea înmatriculaţi, la
nivelul programelor de studii universitare de licență și masterat, 2584 de studenţi (aferenţi anului universitar
2015/2016), dintre care 2487 studenţi aferenți înscrierii curente, iar 97 studenți proveniți din reînmatriculări, reluări
de studii. Față de anul universitar 2014-2015 se înregistrează o ușoară creștere. Debutul anului universitar 2016-2017
este marcat de un număr de 2553 de studenți înmatriculați la nivelul celor două cicluri ale studiilor universitare
(licență, respectiv masterat). Astfel că, se poate observa o stabilizare a numărului de studenți înmatriculați pe cele
două cicluri și pe toate formele de învățământ în jurul cifrei de 2500. Menținerea numărului de studenți înmatriculați
este un rezultat bun, dat fiind numărul din ce în ce mai mic al absolvenților de liceu, respectiv de licență care pot
urma programele de licență și masterat.
Dacă avem în vedere numărul de candidaţi în cadrul concursului de admitere, pentru 2016 avem următoarea
situaţie:
Nr.
crt.

Programul

PROGRAME DE LICENŢĂ
1.
Finanţe şi bănci
2.
Finanţe şi bănci (în
limba engleză)
3.
Finanţe şi bănci
4
Finanţe şi bănci (la
Buzău)

Forma de
învăţământ

Nr.
candidaţi

IF
IF

854
58

ID

59
42

Nr. opţiuni
pentru
program

3307
295

ADMIȘI
BUGET

TAXĂ

Media
BUGET

232
40

219
20

8,91
8,18

-

59
40

-

TAXĂ

6,35
6,16
-
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PROGRAME DE MASTERT
Nr.

Program

crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL:

Cercetări avansate în finanțe
Bănci și asigurări
Finanțe și Bănci – DOFIN
Finanțe corporative
Fiscalitate
Management financiar și
investiții
Managementul sistemelor
bancare
Tehnici actuariale

Opțiuni buget

Opțiuni taxă

Prima

Toate

Prima

Toate

8
36
22
21
85

67
193
125
212
212

9
39
25
24
90

61

222

12
17
262

CANDIDAŢI ADMIŞI:
Total

Buget

Taxă

73
207
138
226
226

12
39
32
33
50

11
29
28
29
36

1
10
4
4
14

64

235

47

36

11

160

13

175

35

29

6

108
1299

28
292

125
1405

24

8

16

272

206

66

La nivelul programelor de masterat, dintre cei 272 de candidaţi declaraţi admişi, 222 sunt absolvenţi ai
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 198 fiind absolvenţi ai facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse
de Valori.
Astfel că, 246 de absolvenți dintre cei 275 aferenți programului de licență, își continuă studiile în cadrul
Academiei de Studii Economice din București
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” a contribuit şi în anul 2016 la promovarea programelor de licenţă organizate la
nivelul FABBV în rândul potenţialilor candidaţi pentru admiterea 2017. Campania de promovare s-a desfăşurat în
perioada 17 noiembrie – 9 decembrie 2016, facultatea FABBV fiind prezentă în cadrul următoarelor licee:
Nr.
loc.

LOCALITATEA

1

CONSTANŢA
(CT)

2

BUZĂU (BZ)

3

FOCŞANI (VN)

4

PITESTI (AG)

5

GALAŢI (GL)

6

TÂRGOVIŞTE
(DB)

7

8

PLOIEŞTI (PH)

ALEXANDRIA
(TR)

COLEGIUL/LICEUL
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân" (33)
Liceul Teoretic "Ovidius" (24)
Colegiul Economic (65)
C. N. "Mihai Eminescu" (29)
C.N. ”Al. Ioan Cuza” (25)
Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” (62)
C.N. “Zinca Golescu“ (31)
Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” (31)
Colegiul Economic Virgil Madgearu(22)
C.N. Vasile Alecsandri (24)
Colegiul Economic “Ion Ghica” (58)
C.N. “Ienăchiţă Văcărescu” (23)
C. N “Constantin Carabella” (27)
Colegiul Economic “Virgil Madgearu” (40)
C.N. ”I.L. Caragiale” (23)
C.N. “Mihai Viteazul“ (34)
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” (46)
Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” (26)
Colegiul Naţional ”Alexandru Dimitrie Ghica”
(21)

Data şi ora plecării

Joi, 17 nov., ora
7.00
Luni, 21nov. ora
8.30
Marţi, 22 nov. ora
7.00
Miercuri, 23nov.
ora 7.30
Joi, 24nov. ora 7.00

Participanţi ASE

Lect.univ.dr. Kagitci
Meral
Conf.univ.dr.
Miricescu Emil
Cioacă Sorin
Lect. univ.dr.
Hândoreanu Cătălina
Stoica Tiberiu

Vineri, 25 nov. ora
8.00

Conf.univ.dr.
Georgiana Crețan

Luni, 28nov. ora
8.00

Conf.univ.dr.
Miricescu Emil

Marti, 29nov. ora
8.00

Bucur Crina Raluca
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RÂMNICU
VÂLCEA (VL)

9

Colegiul Naţional ”Alexandru Lahovari” (27)
C.N. de Informatică ”Matei Basarab” (23)
C.N. ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea (22)
C.N. “Ion Minulescu“(25)

Miercuri, 7 dec.,
ora 7.30

Conf.univ.dr.
Miricescu Emil

- „Săptămâna porţilor deschise în ASE” la care au participat şi reprezentanţi ai FABBV, a reprezentat o altă
oportunitate pentru promovarea programelor de studii universitare de licență la nivelul liceenilor. Astfel, în
perioada 18-22 aprilie 2016 reprezentanţii FABBV (atât cadre didactice cât și studenți) s-au întâlnit cu elevii
interesaţi de urmarea studiilor în cadrul facultăţii noastre.
- Participarea decanului FABBV, alături de delegația ASE, la târgul internațional educațional de la
Liverpool organizat de European Association for International Education (EAIE) (septembrie 2016) a permis
promovarea programelor derulate în limba engleză la nivelul partenerilor participanți la târg. Astfel că, în urma
acestei participări, au fost stabilite mai multe contacte cu universități din străinătate, o parte a acestora
concretizându-se în parteneriate care să asigure mobilitatea studenților și a cadrelor didactice, cât și dezvoltarea
relațiilor de colaborare în domeniul educațional și de cercetare.
- În cadrul întâlnirii periodice cu studenţii FABBV, la nivelul anului 3 (2016), s-a asigurat, prin intermediul
directorilor de programe, prezentarea atuurilor programelor reprezentate.

 2.Gradul de satisfacție a studenţilor privind programele de studii (IP 1.2)
Nr. crt.

Indicatori de performanță



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

2.

Valoare
propusă

50%

Activități

REALIZAT

Anchetă la nivelul
studenților din cadrul
facultăţii privind procesul
didactic pe baza unui
chestionar specific

Grad de satisfacţie sem. II
2015-2016 – 64% (ponderea
evaluărilor cuprinse între 4 și 5
în total evaluări)

La nivelul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori acordăm o atenţie deosebită procesului
didactic, activitatea privind evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor fiind unul dintre obiectivele echipei de
management, în scopul îmbunătăţirii permanente a activităţii şi al asigurării unei pregătiri a viitorilor finanţişti, în
concordanţă cu cerinţele pieţei.
Cu toate acestea, implicarea studenţilor în evaluarea cadrelor didactice este din ce în ce mai redusă, un
prim argument adus de studenţi fiind numărul mare de întrebări şi platforma de evaluare care presupune multe
accesări pentru a asigura evaluarea activităţii didactice.
Astfel că, participarea la evaluare, pentru 2016, a fost conform tabelului de mai jos, gradul de satisfacţie al
studenţilor privind programele de studii fiind de 65% (pondere determinată pe baza evaluărilor a căror medie a
fost cuprinsă în intervalul 4-5).
EVALUARE

2015-2016
Sem.2
Sem.1

Nr studenţi implicaţi, din care:
- LICENŢĂ CU FRECVENȚĂ
- MASTERAT

182
166
16

397
356
41

Cadre didactice evaluate

104

126
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 3. Rata de absolvire a programelor de studii (IP 1.3)
Nr. crt.


3.

Indicatori de
performanță

Valoare propusă

Activități

REALIZAT

60%

Monitorizarea procesului didactic
(prezență curs și seminar, existența şi
utilizarea de către studenţi a
suporturilor de curs, a bibliografiei
recomandate, participarea la activităţile
de consultaţii acordate de către cadrele
didactice ale FABBV conform activităţilor
prevăzute în orarul departamentelor)

62,48%

Rata de absolvire a
programelor de studii (IP
1.3)

La nivelul programelor de studii (licenţă şi masterat) organizate la nivelul Facultăţii de Finanţe, Asigurări,
Bănci şi Burse de Valori rata de absolvire a programelor de studii organizate a fost de:
Nr.crt.
1
2

Tip programe
Licenţă
Masterat
TOTAL:

Nr studenți an terminal
526
327
853

Nr. absolvenți
275
258
533

Rata de absolvire
52%
79%
62,48%

Îmbunătăţirea ratei de absolvire a programelor de studii este condiţionată de mai multe elemente, printre
care menţionăm asigurarea accesului facil la resursele de învăţare, dezvoltarea activităţilor de tutorat şi mentorat
etc. În acest sens, trebuie să evidenţiem faptul că pentru programul de studii de licență cu frecvență, cu predare
în limba română, gradul de utilizare al platformei online.ase.ro de către cadrele didactice, prin încărcarea de
suporturi de curs și/sau de seminar a fost în 2016 de 33,34% (discipline studiate în anul 1), respectiv 83,34%
(pentru disciplinele studiate în anii 2 și 3).
La nivelul programului licență cu predare în limba engleză, gradul de utilizare al platformei este 0 pentru
anul 1, 50% pentru anul 2 și 66,67% pentru disciplinele studiate în anul 3.
Pentru cele două programe de studii de licență la distanță, gradul de utilizare al platformei este 100%
pentru disciplinele studiate în anul 1 și 2, respectiv 66,67% pentru disciplinele aferente anului 3 (chiar dacă natura
acestui tip de învăţământ impune utilizarea, în principal a platformei, ca metodă de învăţare).
Activitatea de consultaţii a fost cantonată, în cea mai mare parte către activitatea de coordonare a
lucrărilor de finalizare, toate cadrele didactice asigurând urmărirea progresului realizat de către studenții
coordonați (prin însemnările periodice realizate în fișele de progres).
Astfel că, rata de absolvire pe fiecare program de studii organizat la nivelul FABBV, pentru anul 2016 se
regăseşte prezentată în tabelul de mai jos:
Program de studii
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Program/forma de
învățământ
Licență/IF
ID

Masterat

Denumire
Finanțe și bănci (ro)
Finanțe și bănci
Finanțe și Bănci (la Buzău)
Bănci și asigurări
Finanțe și Bănci – DOFIN
Finanțe corporative
Fiscalitate
Management financiar și investiții
Managementul sistemelor bancare
Tehnici actuariale

Nr studenți an
terminal (III licență/
II masterat)
416
66
44
41
43
41
67
61
45
29

Nr.
absolvenți
244
12
19
35
15
36
60
52
33
27

Rata de
absolvire (%)
58,65
18,18
43,18
85,37
34,88
87,80
89,55
85,25
73,33
93,10
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 4. Inserția pe piața muncii (IP 1.4)
o Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenţilor
o Studiu privind evoluţia cerinţelor de pe piaţa muncii, care să stea la baza
reanalizării şi ajustării programelor de studii universitare, pregătirii specifice a
studenţilor şi anticipării ofertei educaţionale complementare
o Consolidarea programelor de masterat profesionale realizate în parteneriat cu
mediul economico-social
o Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii
Nr. crt.
4.

Indicatori de
Valoare propusă
performanță
Inserția pe piața muncii (IP 1.4)



Platforma e-alumni:
comunitatea virtuală a
absolvenţilor



Studiu privind evoluţia
cerinţelor de pe piaţa
muncii, care să stea la
baza reanalizării şi
ajustării programelor de
studii universitare,
pregătirii specifice a
studenţilor şi anticipării
ofertei educaţionale
complementare





40% din
absolvenţii
promoţiei
curente

-

Consolidarea
programelor de
masterat profesionale
realizate în parteneriat
cu mediul economicosocial

menținerea celor
5 programe de
masterat
derulate în
parteneriat

Anchetă la nivelul
absolvenţilor privind
statutul pe piaţa muncii

1 anchetă

Activități

REALIZAT

- promovarea platformei facebook:
Alumni FABBV la nivelul viitorilor
absolvenţi;
- promovarea pe această platformă a
ştirilor privind evoluţii remarcabile în
carieră ale absolvenţilor FABBV;
- promovarea ofertelor de angajare
destinate absolvenţilor

Peste 40% dintre absolvenții
promoției curente a FABBV
(licență și masterat) sunt
conectați la paginile FABBV
de pe rețelele de socializare

-

- implicarea activă a partenerilor în
susţinerea de prelegeri şi conferinţe la
nivelul programelor vizate;
- asigurarea de stagii de internship
pentru studenţii programelor vizate;
- desfăşurarea sesiunii ştiinţifice
studenţeşti la nivelul panelului dedicat
programelor de masterat şi prin
implicarea partenerilor din cadrul
programelor vizate
Anchetă realizată la nivelul
absolvenţilor promoţiilor 2016 privind
statutul pe piaţa muncii

Studiu
în
desfăşurare,
demarat la finele anului
2016

- 5 programe de masterat
derulate în parteneriat;
- peste 15 evenimente
susținute de reprezentanți ai
mediului de afaceri

O anchetă realizată la finele
anului universitar

o Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenţilor
Pe site-ul facultăţii este creată secţiunea ALUMNI (http://www.fabbv.ase.ro/alumni), pagină prin
intermediul căreia promovăm realizările absolvenților noștri.
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Totodată, pagina de Facebook a FABBV (ALUMNI FABBV) este adresată absolvenţilor FABBV care pot să
acceseze informaţii privind evenimentele organizate la nivelul facultăţii pentru studenți/absolvenţi, inclusiv
anunţuri pentru internship-uri şi/sau angajare lansate de partenerii FABBV.
Peste 40% dintre absolvenții promoției curente a FABBV (programe de licență și masterat) sunt conectați la
rețelele de socializare prin intermediul cărora FABBV promovează evenimentele organizate, ofertele de job-uri și
internship-uri, astfel:
1. FACEBOOK:
 Student FABBV – grup dedicat tuturor studenților FABBV (licență și masterat), reunind un
număr total de 3224 de membri, dintre care 534 au aderat începând cu luna aprilie 2016 (creștere
de 19,85% față de valoarea înregistrată în luna martie 2016). La momentul absolvirii o mare parte
dintre membrii acestui grup nu abandonează grupul, motiv pentru care o parte din numărul total al
membrilor grupului este reprezentat de Alumni FABBV;
 Alumni FABBV – grup dedicat absolvenților FABBV (ciclul licență și masterat), reunind un
număr total de 1198 de membri, dintre care 321 au aderat începând cu luna aprilie 2016 (creștere
de 36,60% față de valoarea înregistrată în luna martie 2016). În cadrul acestui grup regăsim postări
realizate de facultate, reprezentând: informări din partea echipei de management a FABBV și ASE,
oportunități pentru conferințe, seminarii organizate în colaborare cu/de către mediul de business,
job-uri, locuri de practică, internship etc.
2. LINKEDIN:
 profilul Facultatea FABBV a fost lansat și înregistrează aproximativ 200 de contacte și 146
de followers (persoane ce urmăresc activitatea și postările din acest profil);
 grupul Alumni FABBV reunește 194 de membri.

o
Studiu privind evoluţia cerinţelor de pe piaţa muncii, care să stea la baza reanalizării şi
ajustării programelor de studii universitare, pregătirii specifice a studenţilor şi anticipării ofertei
educaţionale complementare
La începutul anului 2016, consiliul FABBV a aprobat constituirea Consiliului Consultativ al FABBV. Astfel că,
în speranţa acoperirii unui număr cât mai mare de instituţii specifice domeniului financiar, am constituit Consiliul
Consultativ cu următoarea structură:
NR.
CRT

NUMELE ŞI
PRENUMELE

DOMENIUL
REPREZENTAT

INSTITUŢIA

FUNCŢIA

1

ILEANA BOTEZ

PIAŢA DE
CAPITAL

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Head of Listing Department

2
3

FLORIN DĂNESCU
GABRIELA FOLCUŢ

BANCAR

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
BĂNCILOR

4

CLAUDIU GHIURLUC

CONSULTANŢĂ

DELOITTE ROMÂNIA

5

ADRIAN MARIN

ASIGURĂRI

Preşedinte executiv
Director de comunicare
Director - Audit and advisory
services
CEO
PREŞEDINTE

6

TUDOR MIHĂILESCU

CORPORATE

GENERALI ROMÂNIA
UNSAR
SOUTH EAST EUROPE
OPERATIONS AT PROCTER &
GAMBLE

CFO

În vederea asigurării îmbunătăţirii pregătirii viitorilor finanţişti şi al corelării acesteia cu cerinţele pieţei
muncii, este în desfăşurare o anchetă privind gradul de satisfacţie al angajatorilor în ceea ce priveşte calitatea
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angajaţilor proveniţi din rândul absolvenţilor FABBV. Termenul limită de finalizare a anchetei este martie 2017.
Pe baza rezultatelor anchetei vom propune consiliului măsuri de îmbunătăţire a curriculei.

o
Consolidarea programelor de masterat profesionale realizate în parteneriat cu mediul
economico-social
La nivelul FABBV sunt organizate 5 programe de masterat derulate în parteneriat, astfel:
1. Finanţe corporative, având ca parteneri:

Generali România Asigurare Reasigurare SA – Acord nr. 4361/11.05.2015;

Allianz Managed Operations & Services SE Munchen – Acord nr. 194/23.09.2015
2. Fiscalitate:

Ernst&Young Service SRL – Acord nr. 341/19.12.2013;

Camera Consultanților Fiscali – Acord nr. 575/08.02.2013;

PricewaterhouseCoopers Tax Advisors&Accountants SRL – Acord nr. 52/28.01.2013
3. Management financiar şi investiţii:

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – Acord nr. 240/22.05.2014
4. Managementul sistemelor bancare:

Banca Comercială Feroviară – Acord nr. 107/10.03.2014
5. Tehnici actuariale

Fundația Institutul de Studii Financiare - Acord nr. 2708/14.12.2015
Partenerii programelor de masterat se implică activ în susţinerea prelegerilor (aferente activităţii didactice
curente), dar participă şi în susţinerea unor conferinţe destinate studenţilor programelor de masterat, conferinţe
vizând teme de actualitate. Dintre aceste evenimente, amintim:
1) 3 martie 2016, “Influențarea situațiilor financiare. Povestea din spatele cifrelor” – Deloitte România;
2) 21 martie 2016, “Drumul spre succes”, Alin Comșa, trainer de peste 15 ani, cu experiență în zona de soft
skills și cu expertiză în zona serviciilor financiare, specialist în relaţii publice şi comunicare, co-fondator al Self
trust Academy, companie de training prin metode ne-convenţionale;
3) 21 aprilie 2016, EY Romania și FABBV au organizat Conferința “Noutăţi legislative în domeniul
fiscalităţii” la nivelul programului de masterat Fiscalitate. În cadrul evenimentului prezentările au fost realizate de
domnul Gabriel Sincu, Tax Executive Director și doamna Inga Țîgai, Manager, People Advisory Services;
4) 25 aprilie 2016, Master Fiscalitate, doamna Claudia Sofianu, Director Executiv EY Romania, Liderul
practicii “People Advisory Services” a susţinut prelegerea cu tema: “Aspecte practice privind impozitarea
persoanelor fizice – activităţi dependente”;
5) 17 mai 2016, "Fluent in Finance" susţinut de Bursa de Valori București şi OTP Asset Management;
6) 23 mai 2016, Master Fiscalitate, domnul Adrian Stoian, Tax Senior Manager Deloitte Romania, a
susţinut prelegerea cu tema: “Impozitarea veniturilor din investiţii”;
7) 2 iunie 2016, “International Conference on Non-Bank Finance”, Autoritatea de Supraveghere
Financiară;
8) 2 iunie 2016, “A Forward-looking Model of the Term Structure of Interest Rates”, Albert Chun, Dr., The
University of Queensland, seminar CEFIMO;
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9) 26 octombrie 2016, master BANCAS, “Finanțarea riscurilor auto la nivel de portofoliu (asigurări auto)”,
speakeri: domnul Daniel Buciu (Manager Departament Risk & Insurance Management OMV Petrom și domnul
Alexandru Nemțisor (Insurance Expert OMV Petrom)
10) 3 noiembrie 2016, master Finanțe Corporative, “Prezentarea Programului de internship Actuarial
Support Center”, reprezentanții Allianz ManagedOperations& Services (AMOS);
11) 15 noiembrie 2016, master Managementul Sistemelor Bancare, ”Indicatori de stabilitate financiară”,
speaker domnul Florian Neagu (director adjunct al Direcției de Stabilitate din Banca Națională a României);
12) 22 noiembrie 2016, masterat Managementul Sistemelor Bancare, în cadrul cursului de la disciplina
Stabilitate financiară, domnul Iulian Panait (Autoritatea de Supraveghere Financiară) a susținut o prelegere cu
tema: "Indicatori de stabilitate pe piața financiară nebancară”;
13) 24 noiembrie 2016, masterat Fiscalitate, prezentarea "Noua Directivă de stabilire a normelor
împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, adoptată anul acesta de Uniunea Europeană (iunie 2016)"
susținută de Daniel Petre (Director) și Andreea Geacu (Manager), DeloitteTax;
14) 6 decembrie 2016, masterat Finanțe Corporative, în cadrul cursului de la disciplina Fuziuni, achiziții și
restructurări, doamna Miruna Enache (Partener Tax Advisory & Compliance Services, EY Service) a susținut o
prelegere cu tema: "Reorganizări - aspecte practice”;
15) 8 decembrie 2016, master Managementul Sistemelor Bancare, în cadrul cursului de la disciplina Audit
bancar, domnul Claudiu Ghiurluc (Deloitte Romania) a susținut o prelegere cu tema: "Auditul financiar al
instituțiilor financiar-bancare”;
16) 15 decembrie 2016, master Managementul Sistemelor Bancare, în cadrul cursului de la disciplina Audit
bancar, doamna Gabriela Andrei (IDEA Bank) a susținut o prelegere cu tema: Auditul intern: etică și performanță.
Partenerii FABBV din mediul de afaceri se implică activ şi în susţinerea evenimentelor ştiinţifice organizate
pentru studenţii programelor de masterat, sesiunea ştiinţifică studenţească „ABC-ul lumii financiare” evidenţiind
acest lucru. La sesiunea ştiinţifică a studenţilor FABBV, din 22 aprilie 2016, s-au acordat premii oferite de: ASE
Bucureşti, Allianz-Tiriac Asigurări SA, Bancpost, BCR, BCR Asigurări de viaţă, BNR, BVB & ERSTE ASSET
MANAGEMENT, Citi, Deloitte, FNGCIMM SA IFN, KFC, KPMG, OTPBank, P&G,PwC, Rompetrol, TPA Horwath,
Tradeville. Mult mai multe detalii legate de acest eveniment regăsiţi la adresa:
http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2016/Premii%20acordate_Sesiune%20Stiintifica_22%20aprilie%20201
6.pdf

o

Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii

Pentru anul universitar 2016/2017, dintre studenții din anul II de studiu de la programele de masterat
(aceştia fiind absolvenţi ai programului de licenţă al FABBV) (decembrie 2016): 156 de studenți sunt angajați
(61,9% din numărul total al studenților de la masterat), dintre care 132 (52,38% din numărul total al studenților de
la masterat) în domeniul programului de masterat și 24 (9,52% din numărul total al studenților de la masterat) în
domeniul financiar-bancar.
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Nr. crt.
5.

5. Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine

Indicatori de
Valoare propusă
Activități
performanță
Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine
Consolidarea
programelor de studii de
masterat şi doctorat cu
predare în limbi străine

Nr. crt.
6.

1 program de
masterat pe
perioada
mandatului

Demararea procesului de
acreditare a programului de
masterat cu predare în limba
engleză

Indicatori de
Valoare propusă
performanță
Evaluarea externă a calității procesului educațional
Certificarea periodică a
programelor de studii de
către ARACIS

-

Activități

Demararea procesului de
acreditare a programului de
masterat cu predare în limba
engleză

REALIZAT

Programul de masterat
Finanţe aplicate (în limba
engleză) a fost încadrat în
domeniu şi va fi inclus în
oferta educaţională aferentă
concursului de admitere 2017.
REALIZAT

Programul de masterat
Finanţe aplicate (în limba
engleză) a fost încadrat în
domeniu şi este inclus în
oferta educaţională aferentă
concursului de admitere 2017.

Pe parcursul anului 2016, pe fondul accentuării eforturilor privind internaționalizarea ASE, dar și ca o
consecință normală a existenței programului de licență cu predare în limba engleză și a consolidării acestuia (a
cărui primă promoție va finaliza studiile în anul 2017), la nivelul FABBV a fost aprobată de către consiliul facultății
demararea activităților pentru crearea programului de masterat cu predare în limba engleză. Astfel că, în luna
iulie, structura programului a fost aprobată, denumirea unanim acceptată fiind: MASTER OF APPLIDE FINANCE (in
English), directorul de program fiind domnul conf.dr. Adrian Mitroi.
În baza hotărârii Senatului ASE nr. 167 din 28.09.2016, am înaintat dosarul programului de masterat, către
ARACIS, în vederea încadrării în domeniu. Decizia ARACIS a fost luată în ședința Consiliului din 24 noiembrie 2016,
fiind astfel inclus în oferta educațională aferentă concursului de admitere iulie 2017.
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IP2.Consolidarea excelenţei în cercetare
ştiinţifică şi inovare
IP2:
Tab 2

INDICATORI:
 1. Iniţiative de atragere de fonduri
o Sesiuni de dezbatere şi consultanţă pentru scrierea de proiecte la fiecare
competiţie lansată în programele naţionale de cercetare
o Actualizarea permanentă a site-ului FABBV, cu anunţuri privind competiţiile
de proiecte de cercetare lansate

 2. Intensitatea cercetării ştiinţifice
o Serie workingpaper pentru activitatea de cercetare studenţească
o Conferinţe internaţionale organizate
o Participări la conferințe internaționale de prestigiu

 3. Dezvoltarea competenţelor de cercetare a tinerilor
o Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători în
scopul partajării şi dezvoltării cunoaşterii
o Studenți de la masterat și doctorat implicați în echipe mixte de cercetare
interdisciplinară aplicativă

 4. Premierea rezultatelor cercetării
o Premii anuale pentru cele mai bune articole publicate în reviste/publicații ISI
din străinătate cu impact important în ierarhizarea naţională şi
internaţională a universităţii
o Premii de excelenţă pentru cercetarea studenţească
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 1. Iniţiative de atragere de fonduri
o
Sesiuni de dezbatere şi consultanţă pentru scrierea de proiecte la fiecare
competiţie lansată în programele naţionale de cercetare
o
Actualizarea permanentă a site-ului FABBV cu anunţuri privind competiţiile de
proiecte de cercetare lansate
Nr. crt.





1.

Indicatori de
performanță

Valoare propusă

Activități

REALIZAT

Sesiuni de dezbatere
Seminarii de consultanţă pentru
scrierea de proiecte

5 sesiuni de informare

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

În conformitate cu
numărul de lansări de
proiecte de către
autoritatea națională
competentă în
domeniul cercetării

Echipa de management a facultăţii FABBV este preocupată să impulsioneze activitatea de cercetare a
cadrelor didactice ale celor două departamente, precum şi a doctoranzilor Şcolii doctorale de Finanţe. Astfel, au
loc activităţi de informare permanentă prin e-mail cu privire la competiţiile dedicate proiectelor de cercetare,
precum şi a altor modalităţi de diseminare a rezultatelor cercetării. La acestea contribuie şi cele două centre de
cercetare ale facultăţii, respectiv Centrul de Cercetări Financiar Monetare CEFIMO şi Center for Advanced
Research in Finance and Banking (CARFIB). O altă linie de acţiune pentru dezvoltarea de noi direcţii de cercetare
este afilierea FABBV, la propunerea Asociaţiei Române a Băncilor, la Institutul Bancar European, instituţie ce îşi
propune să asigure conlucrarea dintre mediul academic şi mediul de afaceri în scopul realizării de studii ştiinţifice
în domeniul bancar (al reglementării, supravegherii şi rezoluţiei bancare).
S-au realizat cinci sesiuni de informare asupra proiectelor de cercetare la care cadre didactice ale FABBV
pot aplica (conform lansărilor de competiţii iniţiate de autoritatea naţională în domeniul cercetării: UEFISCDI).
Acestea s-au derulat prin comunicare tip e-mail.
Pe parcursul anului 2016 s-a asigurat, de către prodecanul de resort, informarea permanentă a cadrelor
didactice cu privire la oportunităţile de atragere de fonduri prin aplicarea la competiţiile de proiecte de cercetare.
Totodată, s-a asigurat şi actualizarea site-ului FABBV cu privire la informaţii privind cercetarea.
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 2. Intensitatea cercetării ştiinţifice
o Serie working paper pentru activitatea de cercetare studenţească
o Conferinţe internaţionale organizate
o Participări la conferințe internaționale de prestigiu
Nr. crt.









2.

Indicatori de
Valoare propusă
performanță
Intensitatea cercetării ştiinţifice
Serie working paper
1 - ABC-ul Lumii
pentru activitatea de
financiare
cercetare studenţească
Promovarea revistelor
editate de A.S.E. şi a
manifestărilor ştiinţifice
de prestigiu/de tradiţie
desfăşurate în A.S.E.
Conferinţe
internaţionale
organizate
Participări la conferințe
internaționale de
prestigiu

Activități

REALIZAT

Publicarea lucrărilor aferente
Sesiunii Științifice a studenților
FABBV aprilie 2016

Colecţia de Working Papers
ABC-ul LUMII FINANCIARE
nr. 4/2016
 Review of Finance and
Banking,
 Colecţia de Working
Papers ABC-ul LUMII
FINANCIARE
 FI BA 2016 (a XIV-a
ediţie)

-

-

-

-

2 participări

- Promovarea conferinţelor
internaţionale de prestigiu

FI BA 2016 (a XIV-a ediţie)

13 participări

16 lucrări ce au fost susţinute în cadrul Sesiunii ştiinţifice studenţeşti, eveniment desfășurat pe 22 aprilie
2016, au fost publicate în Colecţia de workingpapers ”ABC-ul LUMII Financiare” (nr. 4/2016, ISSN 2344-1844)
editată de colectivul revistei împreună cu Editura ASE Bucureşti (http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp). Prin
această revistă se asigură diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale studenţilor facultăţii FABBV sub
coordonarea cadrelor didactice de la cele două departamente ale facultăţii. Astfel, este disponibil nr. 4 al acestei
reviste, ce poate fi accesat la adresa: http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC4_2016/000_CUPRINS.pdf.
În ceea ce privește promovarea revistelor și a manifestărilor științifice, prin intermediul site-ului FABBV și a
anunțurilor postate la nivelul rețelelor de socializare se are în vedere, în principal promovarea revistelor
funcționale și a conferinței anuale a facultății FI BA care, în 2017, ajunge la ediția a 15-a. Dintre revistele care au
prezentat activitate editorială pe parcursul anului 2016, menționăm Review of Finance and Banking și revista
lucrărilor științifice studențești: ABC-ul LUMII FINANCIARE care în 2017 va ajunge la numărul 5. Aceste reviste
beneficiază de suportul logistic al echipei de management a facultăţii, care urmăreşte ca prin activităţile cu
expunere internaţională să asigure şi vizibilitate externă.
Echipa de management a facultăţii susţine intensificarea cercetării ştiinţifice şi prin activităţile derulate în
vederea organizării şi lansării unei noi ediţii a conferinţei internaţionale International Finance and Banking
Conference FI BA 2017, care și în acest an se dorește a fi un eveniment științific important pentru comunitatea
academică. Detaliile se regăsesc la adresa: http://www.fin.ase.ro/FIBA2017/index.asp.
Ediția 2016 a FI BA (XIV Edition) a avut, printre participanți și colegi din cadrul FABBV, lucrările prezentate
de aceștia fiind:
1."Comparative valuation of companiesbyusingthediscounted cash flows (DCF), the economic valueadded
(EVA) andtheresidual profit (RI) models", autori Ion Stancu, Laura Obreja Brașoveanu, Anamaria Ciobanu
2. “Corporate social responsibility (CSR),sustainabledevelopmentandresilience”, autori Liliana Simionescu,
Dalina Dumitrescu
3. “Comparative analysis of commodityprices, stock market indicesandlistedmetallurgicalcompanies”,
autori Florin Turcas, Florin Dumiter, Petre Brezeanu, Silvia Todor
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4.“The role of fiscal policies in therelationbetween public governanceand economic performance at the EU
level”, autori Cristina Vlad, Birol Ibandula, Petre Brezeanu
Creșterea vizibilității internaționale a FABBV este asigurată și de participarea cadrelor didactice ale facultății
la conferințe internaționale de prestigiu. Dintre acestea amintim:
1) Conferinta 54th International conferences on Economics and Social Sciences (ICESS), 17th-18th May,
2016 at Los Angeles - "Using PLS Methodology for Understanding Commodity Market Behaviour and Improving
Decision-Making Process", autori Bernard Morard, Florentina Olivia Bălu, Laura Obreja Brașoveanu
1) International Conference on Non-Bank Finance, 2 - 3 iunie 2016, "Macroeconomic determinants of
shadow banking – evidencefrom EU countries", autori T.Barbu, I.Boitan, S. Cioacă
3) Conferința internaționala de Statistica Aplicata – ICAS 10 2016, 3 - 4 iunie 2016, Brasov, "Quality of life
measurement across European Union countries – an exploratory approach", autori I.Boitan, I. Costică, A.
Davidescu
4) 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: SavingtheSinkingShipThroughHuman Capital,
Zabreb, “Ethical business Roadmaps for effectivehuman capital”, autori Dalina Dumitrescu, Oana Firica, Carmen
Mincu
5) 27th IBIMA Conference, “A panel data assessment of the link betweencorporategovernanceandtaxation
for U.S. listedcompanies ”, autori Păunescu Radu Alin, Vintilă Georgeta, Gherghina Ştefan Cristian
6) 11th edition of the International Conference on Accounting and Management Information Systems
(AMIS 2016)
6.1. “Determinants of CorporateTaxation: Through the Eyes of Corporate Governance and Audit Fee”,
autori Vintilă Georgeta, Păunescu Radu Alin, Gherghina Ştefan Cristian
6.2. “The link between value relevance, corporate governance and related part transaction as a measure of
earnings management: Romanian Case”, autori Florin Dobre, Eugeniu Ţurlea,Laura Brad, Radu Ciobanu
6.3. “Risk estimation in price transfer of Romanian large taxpayer sbased on own computation”, autori
Florin Dobre, Bogdan Stana, Nicu Popa, Laura Brad
7) International Conference on Euro and the European Banking System – Evolutions and Challenges,
“Comparative Approaches on Corporate Performance Measurement Systems”, autori Vintilă Georgeta, Nenu
Elena Alexandra
8) 26th IBIMA Conference, “Effective Corporate Tax Rate for US Companies in the Context of CEO
Remuneration”, autori Vintilă Georgeta, Păunescu Radu Alin
9) 23rd International Economic Conference – IECS 2016, The Competitive Economic And Social Environment
Of The International Market, Sibiu, 20-21 mai 2016, “The wayexcisedutiesevolved in Romania and European
Union in time of economic crisis”, autori Cristina Vlad, Petre Brezeanu
10) Conferinta SEA 9.3, Universitatea Ovidius Constanta, 8-9 iulie 2016, “Taxationinfluence on economic
stability in Romania and European Union”, autori Birol Ibandula, Cristina Vlad, Petre Brezeanu
11) 11th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2016, 8-9 iunie,
ASE București, CIG, “How fiscal policy can lead to economic growth”, autori Cristina Vlad, Andrei Laurentiu, Petre
Brezeanu
12) Conference Europe, Nations, and Insecurity: Challenges to Identities, organized by Vytautas Magnus
University in cooperation with the Association for the Study of Nationalities (ASN), Kaunas, June 30-July 2, 2016,
“Economic Knowledge and Data Production across the Iron Curtain: Resilient Elites and Social Change in the
Former Socialist World.” autor Narcis Tulbure.
12) the 48th Annual Convention of the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies
(ASEEES), in Washington D.C. (USA), November 17-20, 2016 “Prediction, rhythm, stochasticity: The time of
socialist statistics.” autor Narcis Tulbure
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13) Comparative Waysinto Competing Versions of Modernity in East Central Europe, Conference at the
Institute for Advanced Study, CEU, Budapest, May 6-7, 2016, “Historywith data, history of data: Disclosure,
concealment, andselectivity in socialist statistics.” autor Narcis Tulbure

 3. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor
o Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători în scopul partajării şi
dezvoltării cunoaşterii
o Studenți de la masterat și doctorat implicați în echipe mixte de cercetare interdisciplinară
aplicativă
Nr.
crt.
3.

Indicatori de
Valoare propusă
Activități
performanță
Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor
Conferinţe, seminarii,
Conferinţe, seminarii,
ateliere de lucru
ateliere de lucru
dedicate tinerilor
dedicate tinerilor
1 eveniment
cercetători, organizate la
cercetători în scopul
nivelul Şcolii Doctorale
partajării şi dezvoltării
şi/sau al centrelor de
cunoaşterii
cercetare
Studenți de la masterat
Crearea echipelor de
și doctorat implicați în
cercetare la nivelul Şcolii
echipe mixte de
2 studenţi
doctorale de Finanţe în
cercetare
cooperare cu centrele de
interdisciplinară
cercetare ale FABBV
aplicativă

REALIZAT

49 evenimente, dintre care:
1) CEFIM0: 9 evenimente
2) Şcoala Doctorală Finanţe: 40
seminarii doctorale

3 studenţi

Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor este asigurată prin conferinţele, seminariile,
atelierele de lucru organizate la nivelul centrelor de cercetare şi al Şcolii Doctorale de Finanţe.
I. La nivelul Centrului de Cercetări Financiar – Monetare CEFIMO din cadrul facultăţii FABBV şi în anul 2016
s-a continuat seria seminariilor ştiinţifice destinate tinerilor cercetători, precum şi studenţilor de la programele
de masterat şi doctorat. Dintre aceste evenimente amintim:
a) SEMINARII DE CERCETARE:
1) 1 martie 2016 “Public financesand economic growth”, invitat Prof.dr. BettinaBökemeier, Bielefeld
University;
2) 23 martie 2016“The Art of Publishing”, invitat Prof.dr. Paul Wachtel, New York University Stern;
3) 2 iunie 2016, seminar de cercetare organizat în cadrul CEFIMO “A Forward-looking Model of
theTermStructure of InterestRates”, invitat Prof.dr. Albert Chun (University of Queensland Australia)
4) 1 noiembrie 2016, VolatilityDuringthe Financial CrisisThroughthe Lens of HighFrequency Data: A
Realized GARCH Approach seminar susţinut de : Denisa Bănulescu University of Orléans;
5) 2 noiembrie 2016, AppliedEconometrics for Finance: CAPM andFama-FrenchModels, seminar susţinut
de Denisa Bănulescu University of Orléans;
6) 7 noiembrie 2016, Piața forței de muncă din România: efectul de demonstrație, legea lui Okun și
identificarea șocurilor structurale Prezentator: Gabriel Stavre, student an II masterat Finanţe şi Bănci – DOFIN,
Academia de Studii Economice București;
b) GRUPURI DE LUCRU:
1) 23 noiembrie 2016 „Bugetul cetăţeanului”, grup de lucru iniţiat și coordonat de dl conf.dr. Attila
Gyorgy.
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c) SEMINARII DOCTORALE:
1) 14 noiembrie 2016 cu tema: The role of themonetarypolicy in the context of the macroeconomic
policiesmix – a fiscal andmonetarypolicy case study for Romania, susţinut de drd. Georgiana Alina Ioniţă,
referent ştiinţific: asit.dr. Dan Gabriel Anghel;
2) 21 noiembrie 2016 cu tema: The role of themonetarypolicy in the context of the macroeconomic
policiesmix – a quantitativeandqualitativeapproach for Romania, susţinut de drd. Georgiana Alina Ioniţă,
referent ştiinţific: conf.dr. Bogdan Dumitrescu;
În acelaşi timp, activitatea CEFIMO este caracterizată şi de o implicare activă a studenţilor (mai ales a celor
de la programele de masterat) în realizarea de proiecte de cercetare care se concretizează în studii susținute în
cadrul centrului. Pe parcursul anului 2016, au fost susținute și publicate 3 astfel de studii:
Nr.
crt.

Student

1.

STAVRE
GABRIEL

2.

PASMANGIU
GEORGE

3.

PREDA ANCA

Anul și
programul de
studii

Denumire studiu
Piața forței de muncă din România:
analiză de robustețe folosind legea lui
Okun
Presiunea fiscală efectivă exercitată
asupra societăților comerciale și
factorii de influență ai acesteia: studiu
de caz Marea Britanie

Anul apariției

Anul I DOFIN

Buletin de analiză
CEFIMO, nr. 11/martie
2016

Anul II
Finanţe
Corporative

Buletin de analiză
CEFIMO, nr. 12/iunie
2016

Anul I
Fiscalitate

Buletin de analiză
CEFIMO, nr.
13/septembrie 2016

Estimarea evaziunii fiscale în România

II. Activitatea tinerilor cercetători este puternic susţinută şi de activităţile desfăşurate la nivelul Şcolii
Doctorale Finanţe, coordonată de prof.dr. Georgeta Vintilă. Astfel că, pe parcursul anului 2016 au fost susţinute
de doctoranzi mai multe seminarii ştiinţifice doctorale dintre care amintim:
Nr.
crt.
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Denumirea temei
Solvabilitatea companiilor de asigurări: teste
și previziuni
Evaluarea riscurilor operaționale cu ajutorul
rețelelor bayesiene - modalități utilizate cu
succes în alte industrii decât cea de asigurări
Prețurile de transfer pe piața asigurărilor
Perspectivele implementării unei metodologii
unitare de management al riscurilor la nivelul
tuturor autorităților și instituțiilor implicate în
gestionarea finanțărilor nerambursabile în
România
Aplicarea și analiza unui bussinescontingengy
plan în cazul unui eveniment major
Impactul potențial al IDD asupra pieței de
asigurări din România
Asemănări și deosebiri între riscul operațional
reglementat de Basel III și Solvency II și
tendințele în acest domeniu
Relația dintre valoarea unei companii și costul
finanțării
Structura capitalului – Companii românești și
companii est-europene
Importanța pilonului II de pensii în reducerea
dezechilibrelor macroeconomice cauzate de

Data şi ora
susţinerii
09.03.2016
(ora 15:00)

Profesori coordonatori

Studenți doctoranzi

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Cătălin Goia

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Răzvan Tudor

09.03.2016
(ora 15:30)

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Costin Istrate

09.03.2016
(ora 16:00)

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Ciprian Nicolae

09.03.2016
(ora 16:30)

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru
Prof. univ. dr. Badea
Dumitru
Prof. univ. dr. Badea
Dumitru
Prof. univ. dr. Ilie
Vasile
Prof. univ. dr. Ilie
Vasile
Prof. univ. dr. Necula
Ciprian

Mădălin Roșu
Paul Dumitru
Paul Baranga
Stănică FlorinaAdriana
Țaga Liviu-Adrian
Veaceslav Grigoraș

09.03.2016
(ora 17:00)
09.03.2016
(ora 17:30)
09.03.2016
(ora 18:00)
17.03.2016
(ora 17:30)
17.03.2016
(ora 18:30)
24.03.2016
(ora 18.00)
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24



îmbătrânirea populației
Politica monetară și fluctuațiile pieței forței de
muncă: Evidențe pe baza unui model FAVAR
Prognoze de densităţi de repartiţie în modele
DSGE: Care fricţiuni sunt importante?
Fricțiuni pe piața creditului și politicile
macroprudenţiale în economiile emergente
Mecanisme de formare a preturilor in modele
macroeconomice
Modelarea interacțiunilor fiscal monetare în
economii emergente
Influența asimetriei de informații asupra
costului finanțării întreprinderii
Modelarea dinamicii PIB real pe termen scurt.
Aplicaţie pe cazul României
Structura capitalului întreprinderii –
particularități ale societăților românești
Managementul Trezoreriei Statului din
perspectiva proiecției fluxurilor de numerar
Analiza corelaţiei dintre datoria publică şi
deficitul bugetar şi PIB în România versus
Olanda
Studiu empiric privind cota efectivă de
impozitare a profitului și factorii de influență
Modelarea comparată a PIB potențial și
output gap prin teoria filtrelor. Aplicație:
România
Politica de dividend și factorii socio-culturali: o
introducere în context
Riscul sistemic al principalelor bănci
comerciale din România – Abordarea CopulaCovar

Prof. univ. dr. Necula
Ciprian
Prof. univ. dr. Necula
Ciprian
Prof. univ. dr. Necula
Ciprian
Prof. univ. dr. Necula
Ciprian
Prof. univ. dr. Necula
Ciprian
Prof. univ. dr. Ilie
Vasile
Prof. univ. dr. Armeanu
Daniel
Prof. univ. dr. Ilie
Vasile
Prof. univ. dr.
Brezeanu Petre

Andra Smădu
Valeriu Nalban
Mădălin Viziniuc
Cristian Bulete
Alina Bobașu
Stănică FlorinaAdriana
Lache Leonard
Țaga Liviu-Adrian
Andrei Dumitru
Laurentiu

24.03.2016
(ora 19.00)
25.03.2016
(ora 18.00)
25.03.2016
(ora 19.00)
28.03.2016
(ora 17.30)
28.03.2016
(ora 18.00)
07.04.2016
(ora 17:30)
7.04.2016
(ora 18:00)
07.04.2016
(ora 18:30)
21.04.2016
(ora 16:00)

Prof. univ. dr.
Brezeanu Petre

Păun Ana-Petrina

21.04.2016
(ora 16:30)

Prof. univ. dr. Vintilă
Georgeta

Păunescu Radu Alin

21.04.2016
(ora 17:00)

Prof. univ. dr. Armeanu
Daniel

Lache Leonard

21.04.2016
(ora 17:30)

Prof. univ. dr. Dragotă
Victor

HanaanYaseen

25.04.2016
(ora 19:00)

Prof. univ. dr.
Anghelache Gabriela

Oanea Cristian

12.05.2016
(ora 17:00)

25

Relația dintre politica fiscală și performanța
pieței de capital

Prof. univ. dr.
Anghelache Gabriela

Jakova Stela

12.05.2016
(ora 17:30)

26

Analiza comparativă a eficienței sistemelor
fiscale din Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Armeanu
Daniel

Mitroi Mihaela

12.05.2016 (ora
18:00)

Prof. univ. dr. Vintilă
Georgeta

Păunescu Radu Alin

19.05.2016
(ora 17:00)

Prof. univ. dr. Armeanu
Daniel

Carmen Pascal

19.05.2016
(ora 17:30)

27

28
29
30
31

32

33

Studiu empiric privind corelația dintre cota
efectivă de impozitare a profitului și
guvernanța corporativă
Managementul Riscului de Contagiune în
Contextul Şocurilor Economice, Financiare și
Politice
Societăţile cu profil limitat care înregistrează
pierderi un semnal de mutare a profitului
Implicaţiile etice ale implementării IDD asupra
pieţei de asigurări
Implicațiile adoptării IFRS si Solvency 2 asupra
companiilor de asigurări din România
Metodologiile de managementul riscurilor
utilizate de beneficiarii de finanţare
nerambursabilă în perioada financiară 20072013
Identificarea și analiza mutaţiilor de natură
financiar-economică și psihologică pe piaţa
asigurărilor în contextul crizei financiare

Prof. univ. dr.
Brașoveanu Viorel
Prof. univ. dr. Badea
Dumitru
Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Butnaru
Iulia
Paul Dumitru
Costin Istrate

2.06.2016
(ora 13:30)
13.06.2016 (ora
14:30)
13.06.2016 (ora
15:00)

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Ciprian Nicolae

13.06.2016 (ora
15:30)

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Cătălin
Goia

16.06.2016
(ora 15:00)
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34

35

36

37
38

Riscurile operaționale în IT în industria de
asigurări - reglementări și provocări;
perspectiva românească
Determinarea posibilelor efecte în urma unui
eveniment major cu impact în domeniul socioeconomic
Riscurile operaţionale IT în industria
fondurilor de investiţii – reglementări și
provocări
Analiză empirică privind factorii de influență
asupra performanței financiare a
întreprinderii
Nivelul fiscalităţii și decizia companiilor
multinaţionale de a investi în România

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Răzvan Tudor

16.06.2016
(ora 15:30)

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Mădălin Roșu

16.06.2016
(ora 16:00)

Prof. univ. dr. Badea
Dumitru

Paul Baranga

16.06.2016
(ora 16:30)

Prof. univ. dr. Vintilă
Georgeta

Nenu Alexandra
Elena

16.06.2016
(ora 17:00)

Prof. univ. dr.
Brașoveanu Viorel

Butnaru
Iulia

16.06.2016
(ora 17:30)

39

Contul curent general al Trezoreriei Statului factor autonom al lichidității în modelarea
politicilor BNR

Prof. univ. dr.
Brezeanu Petre

Andrei Dumitru
Laurentiu

16.06.2016
(ora 19:00)

40

Studii privind evaluarea activelor financiare

Prof. univ. dr.
Brezeanu Petre

Turcaș Florin

16.06.2016
(ora 19:30)

 4. Premierea rezultatelor cercetării
o Premii anuale pentru cele mai bune articole publicate în reviste/publicații ISI din
străinătate cu impact important în ierarhizarea naţională şi internaţională a
universităţii
o Premii de excelenţă pentru cercetarea studenţească
Nr.
crt.
4.

Indicatori de
Valoare propusă
performanță
Premierea rezultatelor cercetării
Premii anuale pentru
cele mai bune articole
publicate în
reviste/publicații ISI din
străinătate cu impact
1 premiu
important în
ierarhizarea naţională şi
internaţională a
universităţii
Premii de excelenţă
pentru cercetarea
studenţească

1 premiu

Activități

REALIZAT

Încurajarea publicării de
articole în reviste ISI
reprezentative

2 premii

Promovarea burselor de
excelenţă acordate
studenţilor cu rezultate
deosebite în activitatea
de cercetare

5 premii

La nivelul FABBV au fost obţinute 2 premii pentru articole publicate în reviste/publicaţii ISI, după cum
urmează:
- Prof. univ. dr. Georgeta Vintilă; Asist. univ. dr. Ştefan Cristian Gherghina, The Effects of Corporate Board
and CEO Characteristics on FirmValue: Empirical Evidence from Listed Companies on the Bucharest Stock
Exchange, Emerging Markets Financeand Trade, ISSN: 1540-496X, vol. 51, nr. 6, pp. 1244- 1260, 2015, SRI = 0.24
- Prof. univ. dr. Dragotă Ingrid Mihaela, Investment, Protection, or Waste of Money: The Determinants of
the Demand for Life Insurance and Private Pensions in the Case of Romania, Transformations in
Business&Economics, vol. 14, nr. 2 (35), 2015, pp. 97-116, ISSN: 1648-4460, SRI = 0.114
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Activitatea ştiinţifică studenţească a fost şi ea recompensată cu numeroase premii acordate atât de ASE, cât
şi de partenerii FABBV din mediul de afaceri. Astfel că au fost acordate 3 premii şi două menţiuni studenţilor de la
programele de masterat, 3 premii şi două menţiuni pentru studenţii aferenţi programelor de licenţă şi 6 premii
speciale acordate de partenerii din mediul de afaceri. Toate aceste informaţii şi cuantumul premiilor acordate se
regăsesc pe site-ul FABBV:
http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2016/Premii%20acordate_Sesiune%20Stiintifica_22%20aprilie%20201
6.pdf
Burse de excelență pentru activitatea de cercetare științifică:
- semestrul I, an universitar 2016/2017 – 4 studenți ai FABBV, astfel: 2 studenți din anul II de studii, ciclul
licență (Bodrug Olga și Dinu Andrei) și 2 studenți din anul II de studii, de la programele de masterat (Crețu Andrei
Florin – Finanțe și Bănci - DOFIN și Joldeș Cătălina Camelia – Tehnici Actuariale);
- semestrul II, an universitar 2015/2016 – un student din anul III de studii, ciclul licență (Minoiu Bianca).
De asemenea, la nivelul FABBV, au fost repartizate și burse de performanță pentru rezultate deosebite în
activitatea de cercetare științifică, astfel:
- semestrul I, an universitar 2016/2017 – un student din anul II de studii, ciclul licență (Barcău Nick
Alexandru);
- semestrul II, an universitar 2015/2016 – un student din anul I de studii, programul de masterat Finanțe și
Bănci – DOFIN (Stavre Ioan - Gabriel).
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IP3. Recunoaşterea, valorizarea şi
dezvoltarea capitalului uman
IP3:
INDICATORI:
Tab 3

 Studiu cu privire la satisfacţia angajaţilor Academiei de
Studii Economice din Bucureşti (atât cadre didactice,
cât și personal administrativ), valorificarea și
integrarea rezultatelor acestuia

În realizarea studiului privind gradul de satisfacţie al angajaţilor ASE ne-am propus o creştere a ratei de
răspuns la nivelul angajaţilor FABBV, pentru aceasta, atât directorii de departament, cât şi echipa de conducere
comunicând cadrelor didactice importanţa completării chestionarului. Deoarece nu am primit rezultatele
centralizate, nu ştim în ce măsură acest indicator a fost îndeplinit (propunându-ne o creştere a ratei de răspuns cu
5% faţă de anul anterior).
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IP4. Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor
internaţionale
IP4:

INDICATORI:
 1. Internaționalizarea universității

Tab 4

o Participări
la
evenimente
organizate
în
cadrul
rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții
internaționale
o Afilieri la noi rețele universitare/asociații profesionale
internaționale
o Acorduri de colaborare încheiate cu universități din străinătate
o Participări la târguri internaționale de prezentare a ofertei
educaționale a universității noastre
o Studenți străini care vin să studieze în Academia de Studii
Economice din București, atât din ţările UE, cât şi din alte ţări

 2. Mobilitatea internațională a cadrelor didactice și de
cercetare și a studenților
o Cadre didactice și de cercetare beneficiare de mobilități
internaționale
o Studenți beneficiari de mobilități internaționale
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 1. Internaționalizarea universității
o Participări la evenimente organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor profesionale și
a diverselor instituții internaționale
o Afilieri la noi rețele universitare/asociații profesionale internaționale
o Acorduri de colaborare încheiate cu universități din străinătate
o Participări la târguri internaționale de prezentare a ofertei educaționale a
universității noastre
o Studenți străini care vin să studieze în Academia de Studii Economice din
București, atât din ţările UE, cât şi din alte ţări

Nr.
crt.
1.

Indicatori de performanță
Internaționalizarea universității
Participări la evenimente
organizate în cadrul
rețelelor/asociațiilor
profesionale și a diverselor
instituții internaționale
Afilieri la noi rețele
universitare/asociații
profesionale internaționale
Acorduri de colaborare
încheiate cu universități din
străinătate
Participări la târguri
internaționale de prezentare
a ofertei educaționale a
universității noastre
Studenți străini care vin să
studieze în Academia de
Studii Economice din
București, atât din ţările UE,
cât şi din alte ţări

Valoare propusă

1 eveniment

1 afiliere

1 acord

-

În conformitate cu
media națională din
învățământul
superior economic

Activități

Onorarea invitaţiilor
primite
Vor fi iniţiate afilieri cu
asociaţii profesionale și
ştiinţifice din domeniul de
specializare al facultăţii
Contactarea universităţilor
care asigură şi programe de
studii din domeniul FABBV
Promovarea programului
de licenţă (în limba engleză)
(în plan internaţional: la
nivelul ambasadelor din
România, prin intermediul
universităţilor partenere
etc)

REALIZAT

19 evenimente

5 afilieri

2 acorduri

1 participare

75 studenţi

o Participări la evenimente organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor profesionale și a
diverselor instituții internaționale
Cadrele didactice din cadrul FABBV au participat la o serie de evenimente organizate în cadrul
reţelelor/asociaţiilor profesionale şi a diverselor instituţii internaţionale, dintre care amintim:
1) 4 martie 2016, prof.univ.dr. Emilia Câmpeanu: “H2020 Communication Campaign”
2) martie 2016, Conf.univ.dr. Attila Gyorgy - Network of public finance economists in public administration,
organizata de CE, Brussels
3) 14 – 17 aprilie 2016, Conf.univ.dr. Attila Gyorgy: Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și
FMI, organizată de World Bank și FMI
4) 19 aprilie 2016, Conf.univ.dr. Attila Gyorgy: Forumul privind finanțarea pentru dezvoltare, organizat de
ONU, New York
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5) 20-22 aprilie 2016, Conf.univ.dr. Dan Niţescu - Eurofi Financial Forum, organizat de Eurofi și Președinția
olandeză a Consiliului Uniunii Europene, în Amsterdam, Olanda
6) 25-26 aprilie 2016, Conf.univ.dr. Dan Nițescu: Conferința Internaţională privind securitatea energetică și
alimentară, organizată de Liga Europeană pentru Cooperare Economică (ELEC), Bucureşti
7) 16 mai 2016, Prof.univ.dr. Anamaria Ciobanu: Recognised European Valuer (REV) Recognition Committee
Meeting, TEGoVA – Bruxelles, Belgia
8) 8-10 iunie 2016, Prof.univ.dr. Andreea Stoian: 18th INFER Annual Conference, organizată de INFER și
Universitat Rovira I Virgili, Reus, Spania; - INFER Board Meeting
9) 9 iunie 2016, participarea la evenimentul FemaleTalent@ECB Open Day, organizat de Banca Centrală
Europeană, Frankfurt, Germania, a două studente ale programului de masterat DOFIN (Ruxandra Dima, Claudia
Voicilă), însoţite de prodecan Emilia Câmpeanu ;
11) 24 iunie 2016, Conf.univ.dr. Attila Gorgy: Business Forum “Supporting Economic Growth in Hungary
andthe CEE Region”, organizata de International Investment Bank, Budapesta
12) 4 – 8 iulie 2016, Conf.univ.dr. Attila Gorgy : Managementul cheltuielilor publice - Şcoala de Vară
organizată de Ministerul de Finanţe al Olandei, Haga
13) 8-10 septembrie 2016, Prof.univ.dr. Andreea Stoian: INFER Workshop on Economic
GrowthandSustainableDevelopment,organizat de Harokopio University Atena, Grecia
14) 13-16 septembrie 2016, Conf.univ.dr. Ionela Costică, EAIE Liverpool 2016
15) 20-21 septembrie 2016, Prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu: Forbes CEE Forum, Athenee Palace Hilton,
București
16) 22-23 septembrie 2016, Conf.univ.dr. Georgiana Crețan: Duets on International Taxation, la IBFD în
Amsterdam, Olanda.
17) 11 octombrie 2016, Conf.univ.dr. Attila Gorgy: Seminar privind planul operațional 2017-2019 al Băncii
Europene de Investiții, organizator BEI
21 octombrie 2016, Prof.univ.dr. Anamaria Ciobanu: Recognised European Valuer (REV)
RecognitionCommittee Meeting, TEGoVA - Malahide, Irlanda
19) 24–25 noiembrie 2016, Prof.univ.dr. Anamaria Ciobanu: EACVA’s 10th Annual Business
ValuationConference, Berlin, Germania

o Afilieri la noi rețele universitare/asociații profesionale internaționale
 1) Afilierea Academiei de Studii Economice din Bucureşti, reprezentată de FABBV la European Banking
Institute – decembrie 2016;
 2) Acreditarea ACCA a programelor de licenţă şi a programelor de masterat Fiscalitate, Finanţe
corporative şi Management financiar şi investiţii;
 3) Prof.univ.dr. Anamaria Ciobanu - membru Comitetul de Standarde de Evaluare (EVS Board), TEGoVA The European Group of Valuers' Associations;
 4) Asist. univ. dr. Narcis Tulbure - Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES);
Association for theStudy of Nationalities (ASN)
 5) Prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu – membru European Science Foundation College of Expert Reviewers
(ESF, Strasbourg).
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o Acorduri de colaborare încheiate cu universități din străinătate
Facultatea FABBV a inițiat și a încheiat pe parcursul anului 2016, 2 acorduri de colaborare (Erasmus +)
1) Acord ERASMUS+ încheiat cu University of Akureyri, Islanda (mai 2016)
2) Acord ERASMUS+ încheiat cu Universite Catholique de Lille, Franța (octombrie 2016),
la finele anului aflându-se în discuții un nou acord de colaborare.
În același timp, acordul de parteneriat cu Uzbekistanul s-a finalizat cu obținerea finanțării prin cadrul
programului Erasmus +, doi studenţi de la programul de licenţă din cadrul Tashkent Financial Institute urmând să
beneficieze de mobilitate începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017.

o Participări la târguri internaționale de prezentare a ofertei educaționale a universității noastre
În luna septembrie (13-16 septembrie 2016), o delegație condusă de dl Prorector Marius Profiroiu a
participat la Târgul internațional Educațional de la Liverpool, eveniment organizat de European Association of
International Education, din partea FABBV participând decanul facultății, conf.dr. Ionela Costică.

o Studenți străini care vin să studieze în Academia de Studii Economice din București, atât din
ţările UE, cât şi din alte ţări
Numărul studenţilor străini care au optat pentru programele de studii ale facultăţii noastre este în continuă
creştere, fapt reflectat de centralizarea pe programe de studii de licenţă şi masterat:
Anul 2015-2016, programe de studii de licenţă:

Nr.
studenţi
străini

Licenţă cu predare în limba română
Anul 1
Anul 2
Anul 3
TOTAL
21

18

15

Licenţă cu predare în limba engleză
Anul 1
Anul 2
TOTAL

54

11

1

12

Anul 2015-2016, programe de studii de masterat:
Nr. studenţi
străini

Programe de masterat
Anul 1
Anul 2
TOTAL
4
5
9

Anul 2016-2017, programe de studii de licenţă:
Nr.
studenţi
străini

Licenţă cu predare în limba română
Anul 1
Anul 2
Anul 3
TOTAL
26

18

18

62

Licenţă cu predare în limba engleză
Anul 1
Anul 2
Anul 3
TOTAL
1

7

1

9

Anul 2016-2017, programe de studii de masterat:
Nr. studenţi
străini

Programe de masterat
Anul 1
Anul 2
TOTAL
1
3
4

Ţările de provenienţă ale acestora sunt: Albania, Angola, Bulgaria, Burundi, China, Iran, Irak, Macedonia,
Mongolia, Nigeria, Rep. Moldova, Siria, SUA, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina.
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 2. Mobilitatea internațională a cadrelor didactice și de cercetare și a
studenților
o Cadre didactice și de cercetare beneficiare de mobilități internaționale
o Studenți beneficiari de mobilități internaționale
Nr.
crt.

Indicatori de
Valoare
Activități
performanță
propusă
Mobilitatea internaţională a cadrelor didactice şi de cercetare şi a studenţilor
În conformitate cu
Cadre didactice și de
Promovarea acordurilor
media națională din
cercetare beneficiare de
încheiate de FABBV cu
învățământul
mobilități internaționale
universităţi din străinătate
superior economic
Promovarea acordurilor
încheiate de FABBV cu
În conformitate cu universităţi din străinătate
Studenți beneficiari de
media naționala din Realizarea unui link în
mobilități internaționale
învățământul
cadrul site-ului FABBV
superior economic privind „impresii din
mobilitate” ale studenţilor
FABBV

2.

REALIZAT

3 cadre didactice

13 studenţi în anul
universitar 2015-2016
19 studenţi în anul
universitar 2016-2017

o Cadre didactice și de cercetare beneficiare de mobilități internaționale
Informarea cadrelor didactice FABBV asupra ofertei de mobilităţi de predare ERASMUS+ :

Nr.crt.

Universitatea gazdă

Nr. cadre
didactice
prevăzute de
acord
1
1

Perioadamaximă

1
2

University of Macedonia, Thessaloniki, Grecia
Cracow University of Economics, Cracow, Polonia

5 zile
5 zile

3
4
5

University of Dubrovnik, Croatia
University of Pardubice, Cehia
University of National and World Economy, Sofia,
Bulgaria

3
2
3

5 zile
5 zile
5 zile

6
7

Universidad Complutense de Madrid, Spania
University of Economics in Katowice, Polonia

2
1

15 zile
5 zile

8
9
10

Universitat Bielefeld, Germania
University Akureyri, Iceland
Universite Catholique de Lille, France

1
1
2

5 zile
5 zile
5 zile

Dintre cadrele didactice care au beneficiat de mobilități, menționăm:
Prof.univ.dr. Ciprian Necula – Universitatea Zurich (bursă postdoctorală – 2 ani);
Prof. univ.dr. Andreea Stoian (27-30 iunie 2016, Universitatea Orleans);
Lector univ.dr. Filip Iorgulescu (27-30 iunie 2016, Universitatea Orleans)
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o Studenți beneficiari de mobilități internaționale
Pe parcursul anului universitar 2015-2016, 13 studenţi FABBV au beneficiat de mobilităţile de studii
ERASMUS, pe baza concursului desfășurat în martie 2015, universităţile de destinaţie fiind:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

University of Rijeka/Croatia
UniversitaetHohenheim/Germania
University of Nicosia/Cipru
University of Zagreb/Croatia
University of Reading/Marea Britanie
Universitéd’Orléans/Franţa
UniversidadComplutense de Madrid/Spania
Istanbul University/Turcia
Université de Montpellier/Franţa

Repartizarea pe programe de studii a celor 13 studenţi care au beneficiat de mobilitate ERASMUS pe
parcursul anului 2016 este următoarea: 11 la nivelul programului de licență cu frecvență, respectiv 2 la nivelul
programelor de masterat. Din totalul celor 13 mobilități, 10 s-au derulat pe parcursul întregului an universitar
2015/2016.
În luna martie 2016 a avut loc concursul pentru mobilitățile de studii ce urmează a se desfășura pe parcursul
anului universitar 2016-2017. 19 studenți FABBV beneficiază de mobilitate ERASMUS, universitățile de destinație
fiind:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

University of Reading/Marea Britanie
Lazarski University, Warsaw/Polonia
University of Rijeka/Croatia
UniversitadegliStudi di Pavia/Italia
Cracow University of Economics/Polonia
Universitéd’Orléans/Franţa
University of Groningen/Olanda
Université Toulouse 1 Capitole/Franţa
Budapest Business School/Ungaria
Université Lille 1 - Sciences et Technologies/Franţa
University of Pardubice/Cehia
Universidade do Porto/Portugalia

Din cei 19 studenți FABBV, 17 sunt la nivelul programului de licență cu frecvență, respectiv 2 la nivelul
programelor de masterat. Din totalul celor 19 mobilități, 10 se vor derula pe parcursul întregului an universitar
2016/2017, iar una doar în semestrul 2.
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IP5. Creșterea implicării studenţilor în
managementul universităţii și îmbunătățirea
condițiilor sociale ale acestora
IP5:

INDICATORI:
 1. Întâlniri consultative cu studenţii

 2. Acţiuni ale studenţilor
o Evenimente ale studenţilor susţinute de către A.S.E.

 3. Burse
o Burse acordate la nivelul FABBV

 4. Practică şi internship

 5. Consiliere şi orientare în carieră

Tab 5

o Locuri de practică şi internship oferite de FABBV
o Parteneriate noi încheiate pentru practică şi internship
o Activităţi de consiliere
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 1. Întâlniri consultative cu studenții
Nr.
crt.

Indicatori de
performanță

Întâlniri consultative

Valoare propusă

Activități

REALIZAT

2 întâlniri

Organizarea de sesiuni de informare
privind: alegerea disciplinelor
opţionale, procedura privind
alegerea lucrării de finalizare a
studiilor, prezentarea ofertei
educaţionale la nivelul programelor
de masterat;
Întâlniri periodice cu şefii de grupe la
nivelul programelor de studii

7 întâlniri

La nivelul facultăţii FABBV se manifestă permanent 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 şi în anul 2016 am avut în vedere o permanentă
comunicare cu aceştia, care să ne permită să adoptăm decizii optime. În perioada ianuarie – decembrie 2016 au
avut loc mai multe astfel de întâlniri, printre care amintim:
- Anul 1 (an univ. 2015/2016): 19 aprilie 2016, ora 10.30, sala 3M7, prezentare discipline opţionale,
informare privind stagiile de practică;
- Anul 2 (an univ. 2015/2016): 19 aprilie 2016, ora 15.00, sala 3M2, prezentare discipline opţionale,
informare privind stagiile de practică;
- Anul 3 (an univ. 2015/2016): 12 mai 2016, ora 13.30, sala 3M2, prezentare grafic organizare și
desfăşurare examen de licenţă, prezentarea ofertei de programe de masterat a FABBV;
- Anul 1 (an univ. 2016/2017): 15 noiembrie 2016, ora 15.00, sala 3101, întâlnire cu șefii de grupă,
prezentare regulamente, burse, practică, programul ERASMUS, sesiunea de comunicări științifice, activități de
voluntariat;
- Anul 2 (an univ. 2016/2017): 9 noiembrie 2016, ora 10.30, sala 3101, întâlnire cu șefii de grupă,
prezentare regulamente, burse, practică, programul ERASMUS, sesiunea de comunicări științifice, activități de
voluntariat;
- Anul 3 (an univ. 2016/2017): 7 noiembrie și 5 decembrie 2016, ora 10.30, sala 3101, întâlnire cu șefii de
grupă, prezentare regulamente, burse, practică, programul ERASMUS, sesiunea de comunicări științifice,
elaborarea lucrării de licență, activități de voluntariat.
În acelaşi timp, comunicarea cu studenţii s-a realizat mult mai dinamic prin intermediul reţelelor sociale,
orice informaţie postată pe grupurile de facebook având imediat rezultatul scontat. A se vedea grupul student
FABBV.
Pentru rezolvarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor studenţilor, am creat în cadrul paginii web a
facultăţii şi secţiunea destinată cererilor online, numărul cererilor depuse şi soluţionate pe parcursul anului 2016,
pentru anul universitar 2015-2016 fiind de peste 200.
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 2. Acţiuni ale studenţilor
o Evenimente ale studenţilor susţinute de către A.S.E.
Nr.
crt.

Indicatori de
performanță

Evenimente ale
studenţilor
susţinute de către
A.S.E.

Valoare
propusă

Activități

1 eveniment

REALIZAT
Competiția sportivă – Liga economistului,
campionatul de fotbal al Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, echipele fiind formate atât
din studenţi, cât şi profesori, inclusiv de la nivelul
FABBV
https://www.facebook.com/LigaEconomistului/

Pe lângă acest eveniment, trebuie să amintim şi implicarea studenţilor noştri în alte evenimente precum:
1. Olga Bodrug, studentă a anului II al programului de licenţă a participat la

organizarea "European Digital Youth Summit", pentru prevenirea discursului
instigator la ură, eveniment aflat sub patronajul Parlamentului European și a
Președinției Slovace a Consiliului Uniunii Europene.
2. Olga Bodrug a participat
la concursul "Dacă acum ai avea
10.000 de lei într-un cont de
tranzacţionare la BVB, disponibili
pentru un an de zile, tu cum i-ai
investi?", organizat de Bursa de

Valori Bucureşti, în cadrul celei de-a doua ediţii "Banii tăi
Expo", 27-28 mai 2016, obţinând premiul al II-lea.
La acestea se adaugă participarea unei echipe formate
din 4 studenţi ai FABBV (Ana Istode, Olga Molocenco, Andrei
Creţu, Gabriel Stavre) sub coordonarea colegului nostru, dl,
conf.dr. Bogdan Murăraşu la competiţia europeană de
trading (mai multe informaţii se regăsesc la RETC 2016 http://retc.luiss.it/). Echipa noastră s-a poziționat pe locul
27 din 29 de echipe participante.
(http://retc.luiss.it/files/2016/08/Scorecard.pdf ).

33 | P a g e

 3. Burse
o Burse acordate la nivelul FABBV
Pe parcursul anului 2016, studenții FABBV au beneficiat de burse acordate la nivelul FABBV. Bursele
acordate au fost de mai mult tipuri, respectiv: sociale, de studiu, de merit și de performanță.
2015-2016
Sem.2

2016- 2017
Sem.1

48
25
166
2
1

55
25
160
2
1

activitatea de cercetare
științifică;
- pentru rezultate deosebite în
activitățile activitățile culturale,
organizatorice și sportive.

1

1

TOTAL

241

242

BURSE

SOCIALE
MERIT
STUDIU
PERFORMANȚĂ, din care:
- pentru rezultate deosebite în

În anul 2016, la nivelul FABBV, au fost repartizate următoarele burse de performanță, astfel:
- pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică:
 semestrul I, an universitar 2016/2017 – un student din anul II de studii, ciclul licență (Barcău
Nick Alexandru);
 semestrul II, an universitar 2015/2016 – un student din anul I de studii, programul de masterat
Finanțe și Bănci – DOFIN (Stavre Ioan - Gabriel).
- pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive:
 semestrul I, an universitar 2016/2017 – o studentă din anul II de studii, Programul de Masterat
Fiscalitate (Dumitru V. Bianca Adriana);
 semestrul II, an universitar 2015/2016 – o studentă din anul III de studii, ciclul licență (Florea
Maria Raluca).
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 4. Practică şi internship
o Locuri de practică şi internship oferite de FABBV
o Parteneriate noi încheiate pentru practică şi internship
Nr.
crt.

Indicatori de
performanță

Valoare propusă

Locuri de practică şi
internship oferite de
FABBV

100 locuri anual

Parteneriate noi
încheiate pentru
practică şi internship

1 parteneriat

Activități
Încheierea de parteneriate de
practică;
Promovarea ofertelor de internship
transmise de către reprezentanţii
mediului de afaceri
Contactarea potenţialilor parteneri
Iniţierea de discuţii privind
potenţiale colaborări cu
reprezentanţi ai mediului de afaceri

REALIZAT

129 locuri de practică
22 locuri de internship

5 acorduri

Implicarea din ce în ce mai activă a mediului de afaceri în susţinerea activităţii FABBV a fost evidenţiată, pe
parcursul anului 2016 şi de numărul de locuri de practică oferite studenţilor facultăţii noastre. Astfel că, în
perioada martie-decembrie 2016, FABBV a asigurat, prin intermediul parteneriatelor dezvoltate cu mediul de
afaceri, următoarele locuri de practică:
- 40 de locuri de practică la Ministerul Finanțelor Publice;
- 15 locuri de practică la ANAF;
- 17 locuri de practică la BCR Asigurări;
- 4 locuri de practică la Allianz Țiriac Asigurări SA;
- 19 locuri de practică la Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- 10 locuri de practică la Exim Bank România;
- 2 locuri de practică la Ensight Management Consulting;
- 10 locuri de practica la Bursa de Valori Bucureşti;
- 12 locuri de practica la Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe Limited Dublin Sucursala București.
- 6 locuri de internship la Piraeus Bank;
- 2 locuri internship la Procter & Gamble Marketing România;
- 1 loc internship la Ensight Management Consulting;
- 3 locuri de internship la Exim Bank România.
- 10 locuri de internship oferite de KPMG, Tradeville, FNGCIMM SA IFN, BCR, BCR Asigurări de viaţă –
oferite câştigătorilor de la sesiunea ştiinţifică studenţească
Toate aceste locuri de practică au fost susţinute şi de încheierea de noi acorduri de parteneriat, mediul de
afaceri fiind din ce în ce mai prezent în viaţa facultăţii noastre. În perioada martie – decembrie 2016, FABBV a
încheiat următoarele parteneriate pentru practică și internship:
1) Acord de parteneriat nr. 316/14.07.2016, Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de
practică nr. 315/14.07.2016, Bursa de Valori București - maxim 10 locuri de practică pentru anul universitar
2016/2017;
2) Acord de parteneriat nr. 317/14.07.2016, Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de
practică nr. 322/14.07.2016, MetLife Europe Limited (Metropolitan Life Asigurări – sucursala București) - intre 8
și 12 locuri de practică pentru anul universitar 2016/2017;
3) Acord de parteneriat nr. 465/20.10.2016, Banca de Export Import a României EximBank SA - 3 locuri de
internship, maxim 10 locuri de practică pentru anul universitar 2016/2017;
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4) Acord de parteneriat nr. 645/28.11.2016, Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de
practică nr. 644/28.11.2016, Ensight Management Consulting, 2 locuri de practică pentru anul universitar
2016/2017.
5) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practică nr. 708/21.12.2016, Piraeus Bank
România SA - 20 de locuri de practică pentru anul universitar 2016/2017.

 Consiliere şi orientare în carieră
o Activităţi de consiliere
Nr.
crt.

Indicatori de
performanță
Activităţi de
consiliere

Valoare propusă

-

Activități

-

REALIZAT

Coordonate de asist.dr.
Radu Ciobanu

Reprezentantul FABBV în cadrul CCOC ASE (Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră), dl. asist.univ.dr.
Radu Ciobanu a organizat întâlniri de consiliere și workshop-uri, astfel:
- realizarea unui CV și prezentarea la interviul de angajare – consiliere și orientare în carieră. La această
activitate (desfășurată la sala 3109, în data de 29.11.2016 și în data de 06.12.2016) au participat 14 studenți ai
FABBV;
- informarea și ghidarea studenților din anul 1 în ceea ce privește comunitatea ASE și FABBV;
- informarea studenților FABBV și discuții online, prin intermediul social media privind bursele, locurile de
cazare, activitatea secretariatului, organizarea orarului, promovarea materiilor etc.
- informarea și consilierea studenților din anul 2 de studii, ciclul licență și ciclul de masterat în privința
activității de practică.
- informarea studenților din anul 3 în privința activităților de consultații pentru realizarea lucrărilor de
licență, proceduri, etc.
- informarea studenților FABBV cu privire la activitatea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din
cadrul ASE.
- promovarea în rândul tuturor studenților FABBV, pe rețelele de socializare, a site-ului
www.consiliere.ase.ro;
- promovarea oportunităților de internship, a job-urilor și a locurilor de practică oferite de partenerii
facultății prin intermediul grupurilor de facebook, dar și prin pagina de web a facultății www.fabbv.ase.ro;
- promovarea programelor ASE prin intermediul social media. Informațiile privind ASE și facultatea FABBV
au fost postate pe paginile de social media ale celor mai importante 20 de orașe din țară și pe grupurile de
facebook ale celor mai importante licee și colegii din țară.
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IP6. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu
mediul economico-social
IP6:

INDICATORI:
 1. Noi afilieri instituţionale
o Participări
la
evenimente
organizate
în
reţelelor/asociaţiilor profesionale şi a diverselor instituţii
o Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social
o Consilii Consultative ale facultăţilor

cadrul

 2. Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social
o Parteneriate cu mediul de afaceri şi social
o Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social
o Întâlniri ale Consiliului Consultativ al A.S.E.

Tab 6
37 | P a g e

 1. Noi afilieri instituţionale
o Participări la evenimente organizate în cadrul reţelelor/asociaţiilor profesionale
şi a diverselor instituţii
o Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social
o Consilii Consultative ale facultăţilor
Nr.
crt.

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

o

Valoare propusă

1 eveniment

1 afiliere

1 consiliu

Activități

Onorarea invitaţiilor transmise la
nivelul FABBV

Vor fi iniţiate afilieri cu asociaţii
profesionale şi ştiinţifice din
domeniul de specializare al facultăţii
Activarea Consiliului consultativ
pentru care deja s-au purtat discuţii
Stabilirea direcţiilor de activitate

REALIZAT

15 evenimente

4 afilieri

2 ședințe ale CC FABBV

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

Facultatea FABBV a fost reprezentată la o serie de evenimente organizate în cadrul reţelelor/asociaţiilor
profesionale, dintre care amintim:
1)14 martie 2016, Conf.univ.dr. Iustina Boitan: European Money Week – conferinţa “Rolul industriei
financiare în economie şi costul educaţiei financiare” organizată de ARB și IBR;
2) 16 martie 2016, Conf.univ.dr. Iustina Boitan: European Money Week – seminarul „Importanţa educaţiei
financiare pentru un tânăr antreprenor” organizat de ARB și IBR;
3) 30 martie 2016, Conf.univ.dr. Iustina Boitan: Bursa de Valori Bucureşti, lansarea programului educaţional
Fluent în Finanţe 3 dedicat studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
4) 31 martie 2016, Conf.univ.dr. Ionela Costică si Conf.univ.dr. Iustina Boitan - Conferinţa Strategia de
dezvoltare a României, ediţia a doua, cu tema “Capitalul autohton – sursă de creştere economica”, organizată de
Grupul de presă BURSA în parteneriat cu ARB și Asociaţia Naţională a Antreprenorilor;
5) martie 2016 - Conf.dr. Ionela Costică – a participat la jurizarea competiţiei organizate de MasterCard
si WALL-STREET.RO, Bank of the Year 2015, un concurs în care au fost premiate băncile şi IFN-urile din piaţa locală
pentru realizările deosebite din cursul anului 2015;
6) 8 aprilie 2016, Conf.univ.dr. Iustina Boitan, Colocviu-dezbatere “Politici monetare neconvenţionale”,
organizat de Societatea Română de Economie și Institutul European din România,
7) 11 mai 2016, Conf.univ.dr. Iustina Boitan – Conferinţa ”NEW AGE SERVICES – Cât de multă tehnologie în
servirea clienţilor?”, organizată de Mastermind Communications
8) 6 – 10 iunie 2016, Conf.univ.dr. Iustina Boitan, a doua ediţie a SUMMER BANKING ACADEMY, organizată
de Institutul Bancar Român, cu sprijinul BNR & ARB

38 | P a g e

9) 13 septembrie 2016, Conf.univ.dr. Iustina Boitan, “Publishing in ISI Journals – Seminar on Academic
Publishing: Trends, Opportunities, Pitfalls”, organizat de Griffiths School of Management, ASE, SNSPA și
Transparency International România;
10) 29 septembrie 2016, Conf.univ.dr. Georgiana Camelia Crețan, Academica BNR, Banca Națională a
României, Centrul de Perfecționare Profesională și Activități Sociale de la București;
11) 14 octombrie 2016, Conf.univ.dr. Iustina Boitan, Seminar “Audit”, organizat de Deloitte și Professional
WomenNetwork;
12) 11 noiembrie 2016, conf.univ.dr. Iustina Boitan : Seminar “Resurse umane”, organizat de Professional
Women Network
13) 15 noiembrie 2016, prof. univ. dr. Emilia Câmpeanu, conferința ”Tendinţe şi provocări în educaţia
profesională financiară din România”, organizată de Institutul de Studii Financiare, București;
14) 16 noiembrie 2016, conf.univ.dr. Georgiana Camelia Crețan, Forumul Bancar Român – Noua ordine
bancară, ediția a XIX-a, București;
15) 13 decembrie 2016, prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu, Conferința de presă pentru prezentarea Raportului
asupra stabilității financiare, decembrie 2016, susținută de viceguvernatorul Liviu Voinea, Banca Națională a
României, București.
Pe parcursul anului 2016, cadre didactice ale FABBV s-au afiliat la instituții/organizații precum:
1) Prof.univ.dr. Laura Braşoveanu - afiliere ANEVAR
2) Prof.univ.dr. Anamaria Ciobanu - membru Comitetul de Standarde de Evaluare (EVS Board), TEGoVA The European Group of Valuers' Associations
3) Asist.univ.dr. Narcis Tulbure - Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES);
Association for theStudy of Nationalities (ASN)
4) Prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu – membru European Science Foundation College of Expert Reviewers
(ESF, Strasbourg).
În ceea ce privește activarea Consiliului consultativ al FABBV, acesta a fost constituit şi şi-a început
activitatea. Componenţa CC FABBV:
NR.
CRT

NUMELE ŞI
PRENUMELE

DOMENIUL
REPREZENTAT

INSTITUŢIA

FUNCŢIA

1

ILEANA BOTEZ

PIAŢA DE
CAPITAL

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Head of Listing Department

2
3

FLORIN DĂNESCU
GABRIELA FOLCUŢ

BANCAR

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
BĂNCILOR

4

CLAUDIU GHIURLUC

CONSULTANŢĂ

DELOITTE ROMÂNIA

5

ADRIAN MARIN

ASIGURĂRI

Preşedinte executiv
Director de comunicare
Director - Audit
andadvisoryservices
CEO
PREŞEDINTE

6

TUDOR MIHĂILESCU

CORPORATE

GENERALI ROMÂNIA
UNSAR
SOUTH EAST EUROPE
OPERATIONS AT PROCTER &
GAMBLE

CFO
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 2. Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social
o Parteneriate cu mediul de afaceri şi social
o Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social
o Întâlniri ale Consiliului Consultativ al A.S.E.

Nr.
crt.

Indicatori de
performanță
Parteneriate cu
mediul de afaceri şi
social

Valoare propusă
2 parteneriate

Evenimente
organizate cu mediul
de afaceri şi social

2 evenimente

Întâlniri ale Consiliului
Consultativ A.S.E.

2 întâlniri

Activități
Discuţii cu reprezentanţi ai mediului
de afaceri pentru posibile direcţii de
colaborare (didactic, cercetare etc);
Iniţierea de parteneriate pentru
promovarea proiectelor
educaționale și de cercetare ale
FABBV
Organizarea de evenimente
destinate studenţilor împreună cu
reprezentanţii mediului de afaceri
(conferinţe, seminarii, prezentarea
oportunităţilor de angajare
asigurare de parteneri etc.)
Participarea la întâlnirile consiliului
consultativ

REALIZAT

6 parteneriate

9 evenimente

2 participări

FABBV a încheiat, în perioada martie - decembrie 2016, următoarele 6 parteneriate cu mediul economicosocial:
1) Acord de parteneriat nr. 316/14.07.2016, Bursa de Valori București;
2) Acord de parteneriat nr. 317/14.07.2016, MetLife Europe Limited (Metropolitan Life Asigurări – sucursala
Bucureşti);
3) Acord de parteneriat nr. 465/20.10.2016, Banca de Export Import a României EximBank SA;
4) Acord de parteneriat nr. 469/21.10.2016, TPA Consultanță Fiscală SRL;
5) Acord de parteneriat nr. 632/25.11.2016, Ernst&Young SRL;
6) Acord de parteneriat nr. 645/28.11.2016, Ensight Management Consulting.
Evenimentele organizate cu partenerii noştri au fost reprezentate de:
1) 22 aprilie 2016, Vizita de studiu - Ziua Porților Deschise la Depozitarul Central – instituţie fundamentală şi
infrastructură a pieţei de capital din România;
2) 17 mai 2016, evenimentul ”Seminar Fluent în Finanţe” organizat cu BVB şi OTP Asset Management;
3) 20 octombrie 2016, eveniment ”Workshop - internship” organizat cu Piraeus Bank.
4) 3 noiembrie 2016, master Finanţe Corporative, “Prezentarea Programului de internship Actuarial Support
Center”, reprezentanții Allianz Managed Operations& Services (AMOS);
5) 8 noiembrie 2016, în cadrul cursului de la disciplina Relaţii monetar-financiare internaţionale -program
licenţă, domnul Daniel Buciu (Manager Departament Risk& Insurance Management OMV Petrom și domnul
Andrei Drăgan (Expert Risk Management OMV Petrom) au susţinut prelegerea cu tema: “Gestionarea riscului de
curs valutar (analiză, micro hedging, macro hedging)”.
6) 9, 10 și 16 noiembrie 2016, Conferințele Deloitte ”Incidența Fiscalității asupra Societăților Comerciale:
Prețuri de transfer, TVA, Corporate tax”, organizate de FABBV în parteneriat cu Deloitte.
7) 21 noiembrie 2016, în cadrul cursului de la disciplina Politici fiscale și bugetare - program licență
(Engleză), domnul Bogdan Dumitrescu, Șef Serviciu Centrul de Cercetări Financiare și Monetare Victor Slăvescu 40 | P a g e

Consiliul Fiscal a susținut o prelegere cu tema: Deficit structural versus deficit efectiv. Politici fiscale pro și
anticiclice”.
8) 6 decembrie 2016, Seminar Fluent in finance, susţinut de Bursa de Valori București (lectori proprii și de la
companiile intermediare- ESTINVEST), dedicat studenţilor FABBV de la programele de licență și masterat.
9) 7 decembrie 2016, în cadrul cursului de la disciplina Protecție socială și pensii private - program licență,
doamna Marieta Dascălu (Consultant Financiar Specialist) a susţinut o prezentarea a programului ”Start în cariera”
dedicat studenților din anul III de studiu.
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IP8. Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității
universităţii
IP8:

INDICATORI:
 1. Comunicare şi P.R.
o Creşterea gradului de utilizare a ResearchGate, Linkedin etc.

 2. Promovareaprogramelor de studii
o Campanii Caravana A.S.E.

 3. Promovare prin eveniment
o Acţiuni culturale la care A.S.E. este co-organizator
o Expoziţii, mese rotunde pe teme culturale organizate de către
A.S.E.

Tab 7
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 1. Comunicare şi P.R.
o Creşterea gradului de utilizare a ResearchGate, Linkedin etc.
În perioada martie-decembrie 2016, promovarea FABBV a fost realizată prin intermediul următoarelor
reţele sociale:
1. Facebook, astfel:
- Pagina oficială a FABBV (în limba română) - 3191 like-uri, reprezentând numărul de persoane ce
urmăresc postările de pe această pagină, dintre care 534 începând cu luna aprilie 2016 (creștere de 20,01% față
de valoarea înregistrată în luna martie 2016). Această pagină a fost actualizată cu peste 300 de postări realizate de
facultate, reprezentând: informări din partea echipei de management a FABBV și ASE, oportunități pentru
conferințe, seminarii organizate în colaborare/de către mediul de business, job-uri, locuri de practică, internship
etc. ;
- Pagina oficială a FABBV (în limba engleză) – lansată în octombrie 2016, 315 like-uri, reprezentând
numărul de persoane ce urmăresc postările de pe această pagină. Toate postările de pe această pagină sunt
redactate exclusiv în limba engleză;
- Viitor Finanţist – grup dedicat tuturor celor interesați în a deveni studenți ai FABBV, reunind un număr
total de 607 membri, dintre care 107 au aderat începând cu luna aprilie 2016 (creștere de 21,40% față de valoarea
înregistrată în luna martie 2016);
- Student FABBV – grup dedicat tuturor studenților FABBV (licență și masterat), reunind un număr total
de 3224 de membri, dintre care 534 au aderat începând cu luna aprilie 2016 (creștere de 19,85% față de valoarea
înregistrată în luna martie 2016);
- Alumni FABBV – grup dedicat absolvenților FABBV (ciclul licență și masterat), reunind un număr total de
1198 de membri, dintre care 321 au aderat începând cu luna aprilie 2016 (creștere de 36,60% față de valoarea
înregistrată în luna martie 2016);
2. Linkedin:
- profilul Facultatea FABBV a fost lansat și înregistrează aproximativ 200 de contacte și 146 de followers
(persoane ce urmăresc activitatea și postările din acest profil);
- grupul Alumni FABBV reunește 194 de membri.
3. Research Gate: cadrele didactice din cadrul celor două departamente, precum şi doctoranzii Şcolii
Doctorale se regăsesc în cadrul acestei reţele, numărul celor înscrişi şi activi fiind de 73 de membri (dintre care 53
Departamentul Finanţe şi 20 Departamentul Monedă şi Bănci).

43 | P a g e

 2. Promovarea programelor de studii
o Campanii Caravana A.S.E.

Aşa cum am mai amintit (în cadrul IP1), Caravana ASE a fost una dintre acţiunile prin care şi FABBV, alături
de celelalte facultăţi ale ASE a participat la promovarea programelor de studii (a programelor de licenţă).
„Caravana ASE”a contribuit şi în anul 2016 la promovarea programelor de licenţă organizate la
nivelul FABBV în rândul potenţialilor candidaţi pentru admiterea 2017.Campania de promovare s-a desfăşurat în
perioada 17 noiembrie – 9 decembrie 2016, facultatea FABBV fiind prezentă în cadrul următoarelor colegii şi licee:
Nr.
loc.

LOCALITATEA

1

CONSTANŢA
(CT)

2

BUZĂU (BZ)

3

FOCŞANI (VN)

4

PITESTI (AG)

5

GALAŢI (GL)

6

TÂRGOVIŞTE
(DB)

7

PLOIEŞTI (PH)

8

ALEXANDRIA
(TR)

9

RÂMNICU
VÂLCEA (VL)

COLEGIUL/LICEUL
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân" (33)
Liceul Teoretic "Ovidius" (24)
Colegiul Economic (65)
C. N. "Mihai Eminescu" (29)
C.N. ”Al. Ioan Cuza” (25)
Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” (62)
C.N. “Zinca Golescu“ (31)
Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” (31)
Colegiul Ec. Virgil Madgearu(22)
C.N. Vasile Alecsandri (24)
Colegiul Economic “Ion Ghica” (58)
C.N. “Ienăchiţă Văcărescu” (23)
C. N “Constantin Carabella” (27)
Colegiul Economic “Virgil Madgearu” (40)
C.N.”I.L. Caragiale” (23)
C.N. “Mihai Viteazul“ (34)
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” (46)
Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” (26)
Colegiul Naţional ”Alexandru Dimitrie Ghica”
(21)
Colegiul Naţional ”Alexandru Lahovari” (27)
C.N. de Informatică ”Matei Basarab” (23)
C.N. ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea (22)
C.N. “Ion Minulescu“(25)

Data şi ora
plecării

Participanţi ASE

Joi, 17 nov., ora
7.00

Lect.univ.dr. Kagitci
Meral

Luni, 21nov. ora
8.30

Conf.univ.dr. Miricescu
Emil

Marţi, 22 nov.
ora 7.00

Cioacă Sorin

Miercuri, 23nov.
ora 7.30

Lector dr.Hândoreanu
Cătălina

Joi, 24nov. ora
7.00

Stoica Tiberiu

Vineri, 25 nov.
ora 8.00

Conf.univ.dr.Georgiana
Crețan

Luni, 28nov. ora
8.00

Conf.univ.dr. Miricescu
Emil

Marti, 29nov. ora
8.00

Bucur Crina Raluca

Miercuri, 7 dec.,
ora 7.30

Conf.univ.dr.Miricescu
Emil
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 3. Promovare prin eveniment
o Acţiuni culturale la care A.S.E. este co-organizator
o Expoziţii, mese rotunde pe teme culturale organizate de către A.S.E.
Reprezentanţi ai studenţilor şi ai cadrelor didactice ai FABBV au participat la competiţia sportivă Liga
Economistului, campionatul de fotbal al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
(https://www.facebook.com/LigaEconomistului/)
La nivelul ASE a fost constituit şi Corul USASE - înfiinţat si coordonat de USASE, începând cu luna octombrie,
cu ajutorul domnului dirijor prof. Alin-Alexandru Rusu. În cadrul ședinței Senatului universitar din 14 decembrie
2016, corul USASE a susținut un concert de colinde în Aula Magna - ASE, moment ce a marcat debutul activității
Corului. Unul dintre membrii corului este student al FABBV (Georgiana Ecaterina Bîrloveanu, anul III de studii,
ciclul licență).
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IP9. Promovarea unui management performant,
participativ și transparent
IP9:

INDICATORI:
Tab 8

 1. Management participativ
o Consultări cu membrii comunităţii FABBV

Nr.
crt.

Indicatori de
performanță
Consultări cu membrii
comunităţii A.S.E.

Valoare propusă

Activități

REALIZAT

2 consultări cu
membrii
comunității FABBV

Iniţierea şi permanentizarea acţiunii
„Decanul FABBV în dialog cu
membrii comunităţii FABBV”

3 consultări cu cadrele
didactice

Pentru o mai bună comunicare cu cadrele didactice din cadrul FABBV, în ultima vineri din fiecare lună
DECANUL FABBV este în dialog cu membrii comunităţii FABBV
În luna aprilie 2016 cadrele didactice ale FABBV au fost consultate în vederea actualizării planurilor de
învăţământ. Comunitatea FABBV a fost consultată şi în ceea ce priveşte iniţierea demersurilor pentru acreditarea
ACCA a unora dintre programele FABBV. Cadrele didactice aferente celor două departamente au fost consultate şi
implicate în crearea programului de masterat Finanţe aplicate (în limba engleză).
În ceea ce priveşte consultarea studenţilor, aceasta este o constantă a echipei de management, studenţii
fiind implicaţi permanent în luarea deciziilor ce îi vizează (participarea activă a reprezentanţilor acestora în cadrul
şedinţelor Consiliului FABBV, consultarea studenţilor privind graficul evaluărilor semestriale, consultări privind
organizarea stagiilor de practică etc).
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9. Alte realizări

Alte:

INDICATORI
Tab 9

 Utilizarea bugetului FABBV pe anul 2016

Pentru anul 2016, Facultatea FABBV a beneficiat (ca urmare a încasărilor realizate) de un buget de
aproximativ 132500 lei (sumă ce a reprezentat 2% din veniturile totale înregistrate la nivelul FABBV). Această
suma a asigurat, pe parcursul anului 2016 acoperirea unor cheltuieli, dintre care enumerăm:
- Asigurarea multiplicării tuturor subiectelor de examen pentru studenţii FABBV;
- Asigurarea necesarului de materiale la nivelul FABBV (departamente, secretariat decanat),
- Acoperirea cheltuielilor privind întreţinerea site-ului FABBV şi a tuturor componentelor acestuia;
- Acoperirea unei părţi a cheltuielilor destinate achiziţionării materialelor de curăţenie la nivel de ASE;
- Acoperirea tuturor cheltuielilor legate de constituirea şi funcţionarea comisiei internaţionale pentru
examenul de disertaţie la nivelul programului de masterat Finanţe şi Bănci – DOFIN;



Decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa dlui. prof. univ.dr.Paul
Wachtel

Pe 24 martie, în Aula Magna a avut loc ceremonia de decernare a Titlului de Doctor Honoris Causa domnului
prof. univ.dr. Paul WACHTEL, profesor de economie la Universitatea din New York - Stern School of Business. Cu
această ocazie, prof. univ.dr. Paul Wachtel a susţinut, în cadrul şedinţei festive a Senatului Universitar, prelegerea
cu tema: "Ownership and institutions - the story of banking in transition economies".
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