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IP1. Îmbunătăţirea calităţii procesului 
educațional şi orientarea către cerinţele pieţei 

muncii 

IP1: T
ab

 1
 

 

 

  

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 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 
o Consolidarea programelor de studii de licenţă cu predare în limbi străine 

 

 6. Evaluarea externă a  calității procesului educațional 
o Evaluarea externă a programelor de studii în vederea ierarhizării acestora conform 

reglementărilor MEN 
o Certificarea periodică a programelor de studii de către ARACIS 
o Certificarea periodică instituțională de către ARACIS 

 

 7. Campus virtual 
o Integrarea de noi funcţionalităţi pe baza platformelor utilizate de cadrele didactice 

din A.S.E. 
o Actualizarea metodologiei pentru implementarea sistemului blended learning 

 

 8. Modernizarea bibliotecii 
o Achiziție fond carte, publicații 
o Completarea şi dezvoltarea fondului curent de publicaţii românesc şi străin, inclusiv 

accesul online 
 



Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă REALIZAT 

1.  NUMĂRUL STUDENȚILOR (IP 1.1) 

 

 Studenţi înscrişi la 
programele de studii 

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

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

 

 Ponderea studenţilor 
care îşi continuă 
studiile în aceeaşi 
instituţie 

55% 65,8% 

 

La începutul anului universitar 2017/2018, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV) 

avea înmatriculaţi la nivelul programelor de studii universitare 2594 studenţi, dintre care 2363 studenţi erau aferenţi 

promoţiilor curente, restul de 231 reprezentând studenți aflaţi în prelungiri de şcolaritate (an suplimentar, în cazul 

programelor de licenţă şi masterat, respectiv prelungire sau perioadă de graţie, în cazul studenţilor doctoranzi).  
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FINANȚE ȘI BĂNCI IF 1307 148 1455 1286 141 1427 1293 96 1389 

FINANȚE ȘI BĂNCI (în limba 
engleză) 

IF 192 9 201 188 9 197 181 11 192 

FINANȚE ȘI BĂNCI ID 155 11 166 144 11 155 131 19 150 

FINANȚE ȘI BĂNCI (la Buzău) ID 96 11 107 92 11 103 84 4 88 

TOTAL: 1750 179 1929 1710 172 1882 1689 130 1819 

M
A

ST
ER

A
T 

BĂNCI ȘI ASIGURĂRI IF 82 0 82 80 0 80 74 2 76 

CERCETĂRI AVANSATE ÎN 
FINANȚE 

IF 27 1 28 27 1 28 27 2 29 

FINANȚE APLICATE/MASTER 
OF APPLIED FINANCE 

IF 21 0 21 21 0 21 50 0 50 

FINANȚE CORPORATIVE IF 74 2 76 74 2 76 73 3 76 

FINANȚE ȘI BĂNCI - DOFIN IF 71 8 79 71 8 79 73 11 84 

FISCALITATE IF 100 2 102 100 2 102 120 2 122 

MANAGEMENT FINANCIAR ȘI 
INVESTIȚII 

IF 98 1 99 96 1 97 89 0 89 

MANAGEMENTUL 
SISTEMELOR BANCARE 

IF 35 3 38 35 2 37 0 7 7 

TEHNICI ACTUARIALE IF 57 0 57 57 0 57 64 0 64 

TOTAL: 565 17 582 561 16 577 570 27 597 

TOTAL STUDENȚI STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
ȘI MASTERAT: 

2315 196 2511 2271 188 2459 2259 157 2416 
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D
R

D
. 

ȘCOALA DOCTORALĂ FINANȚE 
IF/frecvență 

redusă 
48 35 83 39 35 74 48 25 73 

TOTAL: 48 35 83 39 35 74 48 25 73 

TOTAL FABBV: 2363 231 2594 2310 223 2533 2307 182 2489 

 

La debutul anului universitar 2018-2019 se poate constata o diminuare a numărului de studenţi înmatriculaţi pe 

programele de licenţă, în timp ce la nivelul programelor de masterat înregistrăm o creştere a numărului total de studenţi 

înmatriculaţi pe ani de studii. În ceea ce priveşte Şcoala doctorală de Finanţe, numărul studenţilor înmatriculaţi la debut 

de an universitar este acelaşi pentru cei doi ani avuţi în vedere. 

Menţinerea numărului de studenţi este şi rezultatul implicării membrilor FABBV în promovarea programelor de 

studii organizate: 

- participarea membrilor comunităţii academice a FABBV (cadre didactice şi studenţi) la evenimentele prilejuite 
de „Săptămâna porţilor deschise în ASE”, când au avut loc întâlniri cu potenţiali candidaţi pentru programele 
de licenţă; 

- participarea membrilor comunităţii FABBV la acțiunile prilejuite de ”Caravana ASE”:  

Nr. 
crt. 

Data şi ora 
plecării 

LOCALITATEA COLEGIUL/LICEUL REPREZENTANT FABBV 

1 
Luni, 5 nov. ora 
7.00 

CÂMPINA  

Liceul Tehnologic Energetic TOADER CATALINA 
TOFAN ANDREI  
(studenţi) 

C. N. "Nicolae Grigorescu" 

Colegiul Tehnic Forestier 

2 
Marți, 6 nov. 
ora 7.00 

PITEŞTI  

C. N. "Zinca Golescu" 

ARSENIE EMANUEL 
(student) 

C. N. "Ion C. Brătianu" 

Colegiul Economic „Maria 
Teiuleanu” 

C. N. "Alexandru Odobescu" 

3 
Miercuri, 7 nov. 
ora 7.30 

ALEXANDRIA  

Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" 

Asist.dr. COSMIN CEPOI C. N. "Al.D. Ghica" 

Liceul Teoretic "Al.I. Cuza" 

4 
Vineri, 9 nov. 
ora 8.00 

TÂRGOVIȘTE  

Colegiul Economic ”Ion Ghica” 

Conf.dr. EMIL MIRICESCU C.N. ”Ienăchiță Văcărescu” 

C.N.”Constantin Carabella” 

5 
Luni, 12 nov. 
ora 7.30 

SLOBOZIA  

C. N. „Mihai Viteazul” 

Asist.univ.dr. Sorin CIOACĂ Liceul Tehnologic "Al. Ioan Cuza" 

Liceul Pedagogic "Matei Basarab" 

6 
Miercuri, 14 
nov. ora 7.30 

SLATINA  

C. N.  "Radu Greceanu" 
GUIANU CECILIA FLORENTINA 
GLIGA ROXANA 
(studenți) 

C. N.  "Ion Minulescu" 

C. N. Vocational "Nicolae 
Titulescu" 

7 
Joi, 15 nov. ora 
7.00 

FOCSANI  

C. N. "Al. I. Cuza" 

 Colegiul Ec. "Mihail Kogalniceanu" 

Liceul Pedagogic "Spiru Haret" 

8 
Luni, 19 nov. 
ora 7.00 

CALARASI  

Colegiul Economic (cladirea 
veche) 

Conf.dr. EMIL MIRICESCU 
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 

C. N. "Barbu Stirbei" 

9 
Marți, 20 nov. 
ora 8.00 

PLOIEŞTI  

Colegiul Economic "Virgil 
Madgearu"    

Conf.dr. EMIL MIRICESCU 
C. N. "Mihai Viteazul" 

C. N. "Ion Luca Caragiale" 

C. N. "Nichita Stănescu" 

C. N. "Jean Monnet" 

10 
Joi, 22 nov. ora 
7.30 

CONSTANŢA  
Liceul Teoretic ”Ovidius” 

Lector dr. MERAL KAGITCI 
C. N. ’Mircea cel Bătrân’ 
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C. N.”Mihai Eminescu” 

11 
Vineri, 23 nov. 
ora 7.00 

GALATI  

Colegiul Economic "Virgil 
Madgearu" 

Conf.dr. EMIL MIRICESCU  
C. N. "Vasile Alecsandri" 

C. N. "Costache Negri" 

12 
Luni, 26 nov. 
ora 7.00 

BRĂILA  

C. N. "Nicolae Bălcescu" 
VIRJE TITIRIGA ANDREEA MARIA 
POPA STEFANIA 
(studenți) 

C. N. "Gheorghe Munteanu 
Murgoci" 

C. N. "Nicolae Iorga" 

13 
Marti, 27 nov. 
ora 7.00 

RÂMNICU 
VÂLCEA  

C. N. "Alexandru Lahovari" 

AVĂDĂNEI ALINA ALEXANDRA 
(student) 

C. N. "Mircea cel Batrin"   

C. N. de Informatica “Matei 
Basarab" 

14 
Joi, 29 nov. ora 
7.00 

BUZĂU  

Colegiul Economic DEACONESCU LUIZA  
CHIRIAC 
ALEXANDRA 
(studenți) 

C. N. "B. P. Hasdeu" 

C. N. "Mihai Eminescu" 

15 
Luni, 3 dec. ora 
7.00 

CÂMPULUNG 
MUSCEL 

C. N. "Dinicu Golescu" 

Conf. dr. GEORGIANA CREŢAN Liceul Teoretic "Dan Barbilian" 

C. N. Pedagogic "Carol I" 

 

- promovarea tuturor programelor licență și de masterat în cadrul grupurilor facebook: admitere FABBV, 
respectiv ”viitor finanțist”. 

- pentru programele de masterat, s-a realizat o scurtă prezentare pentru fiecare program, acestea fiind postate 
pe grupul de facebook ”student FABBV”, cât și pe alte grupuri de profil atât din cadrul ASE, cât și din cadrul 
altor universități; în același timp, afișele au fost postate la avizierele din cadrul clădirilor ASE; 
 

Dacă avem în vedere numărul de candidaţi în cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2018, avem 

următoarea situaţie: 

- programele de licenţă cu frecvenţă 

Nr. 
crt. 

Programul 
Forma de 

învăţământ 

Nr. 
candi-

daţi 

Nr. opţiuni 
pentru 
program 

ADMIȘI Media 

BUGET TAXĂ BUGET TAXĂ 

PROGRAME DE LICENŢĂ 

1. Finanţe şi bănci IF 662 2597 227 246 8,79 7,17 

2. Finanţe şi bănci (în limba engleză) IF 59 275 34 27 8,47 6,56 

 
- programele de masterat: 

Nr. 
crt. 

Program 
Opțiuni CANDIDAŢI ADMIŞI: 

Prima Toate Total Buget Taxă 

1.  Cercetări avansate în finanțe 9 85 19 18 1 

2.  Bănci și asigurări 28 190 34 20 14 

3.  
Finanţe aplicate/Master of 
Applied Finance 

27 38 28 20 8 

4.  Finanțe și Bănci – DOFIN 34 136 32 20 12 

5.  Finanțe corporative 39 225 35 20 15 

6.  Fiscalitate 99 224 71 20 51 

7.  
Management financiar și 
investiții 

48 211 46 20 26 

8.  Tehnici actuariale 32 111 33 17 16 

TOTAL: 316 1222 298 155 143 
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O mare parte a absolvenţilor programelor de licenţă ale FABBV îşi continuă studiile în cadru ASE. Astfel că, în 

cadrul concursului de admitere 2018 pentru programele de masterat, dintre cei 421 de absolvenţi care au promovat 

examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă în sesiunea iulie 2018, 277 (adică 65,8%) au susţinut examen de 

admitere în cadru ASE,  249 continuându-şi studiile în cadrul FABBV.   

În ceea ce priveşte admiterea la programele de studii universitare de doctorat, situaţia este prezentată în 

tabelul de mai jos: 

An 
admitere 
doctorat 

Studenți drd. 
absolvenți ai 
programelor 
de masterat 

FABBV 

Absolvenți 
programe 

de masterat 
FABBV 

Pondere 
studenţi 

doctoranzi B
Ă
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2017 13 183 7,10% 1 0 6 1 1 2 2 0 

2018 3 176 1,70% 1 0 1 0 1 0 0 0 

 

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

performanță 
Valoare 
propusă 

Activități REALIZAT 

2.  

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

Min.50% 

 Anchetă în rândul studenților 

referitoare la gradul de satisfacție 

privind procesul educațional din 

ASE; 
 Promovarea şi aplicarea 

conceptului de învăţământ centrat pe 

student, în rândul cadrelor didactice 

Grad de satisfacţie an 
universitar 2017-2018, la 

finele sem.2 – 65,4% 
(ponderea evaluărilor 

notate cu 4 și 5 în total 
evaluări) 

 

La nivelul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori acordăm o atenţie deosebită actului 

didactic, calităţii acestuia, pregătirii viitorului absolvent astfel încât acesta să poată face faţă provocărilor pieţei 

forţei de muncă în domeniu. Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor este unul dintre obiectivele 

importante ale echipei de management deoarece, în baza rezultatelor obţinute, se pot identifica noi direcţii de 

acţiune în scopul îmbunătăţirii permanente a activităţii. 

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.  

 

EVALUARE 
2017-2018 

Sem.2 Sem.1 

Nr studenţi implicaţi, din care: 258 321 

- LICENŢĂ CU FRECVENȚĂ 239 299 

- MASTERAT 19 22 
 

Cadre didactice evaluate 105 128 
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La finele sem.2 al anului universitar 2017-2018, rezultatul evaluării gradului de satisfacţie a studenţilor a 

fost de 65,4% la nivelul celor două cicluri de studii universitare, așa cum reiese și din tabelul de mai jos: 

Anul de 
studiu 

CURS 

  

SEMINAR 

CADRE 
DIDATICE 

EVALUATE 

MEDII 
TOTAL 

EVALUĂRI 

CADRE 
DIDATICE 

EVALUATE 

MEDII 
TOTAL 

EVALUĂRI N<2,5 2,5≤N≤4 N>4 N<2,5 2,5≤N≤4 N>4 

LICENTA 39 76 150 333 559 62 44 126 426 596 

MASTERAT 20 3 11 22 36 20 4 7 19 30 

TOTAL 59 79 161 355 595 82 48 133 445 626 

Grad satisfacție 13,28% 27,06% 59,66%       7,67% 21,25% 71,09%   

 

Aceste rezultate au fost analizate în cadrul şedinţei Consiliului FABBV din 16 octombrie 2018, pe lângă 

această analiză, la nivelul departamentelor, în cadrul şedinţelor proprii fiind analizate rezultatele obţinute la 

nivelul cadrelor didactice proprii. 

 

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

Nr. crt. 
Indicatori de 
performanță 

Valoare 
propusă 

Activități REALIZAT 

3.  

 Rata de absolvire  a 
programelor de 
studii (IP 1.3) 60% 

- Actualizarea informațiilor oferite la curs și seminar; 

- Extinderea programului de consultații de către 

cadrele didactice; 

 Promovarea, în rândul studenţilor, a conceptului de 

învăţare activă; 

- Adoptarea, de către cadrele didactice, a unor metode 

de predare corespunzătoare, adaptate la fondul de 

cunoaştere iniţială al studenţilor, astfel încât să fie 

asigurată transmiterea cunoştinţelor necesare însuşirii 

competenţelor prevăzute în fişele de disciplină; 
- Actualizarea și corelarea planurilor de învățământ cu 

cerințele de pe piața forței de muncă 

62,73% 

 

În ceea ce priveşte finalizarea studiilor, situaţia aferentă anului 2018 este următoarea: 

- la nivelul programelor de licenţă: 
 

Specializarea/ Programul de studii 
universitare de licență  

Fo
rm

a 
d

e
 

în
vă

ță
m

ân
t 

Număr 
studenţi an III 

2017-2018 
(01.01.2018) 

NUMĂR ABSOLVENȚI 

an III 
2017-
2018  

an III supl. 
2017-
2018 

 an III 
supl.bis 
2017-
2018 

promoţie 
2014-2017 

promoţie 
2013-2016 

 promoţie  
2012-2015 

promoţie  
2011-2014 

şi mai 
veche  

Finanţe şi bănci IF 434 279 25 7 14 9 4 1 

Finanţe şi bănci (în limba 
engleză) 

IF 53 39 3 0 1 0 0 0 

Finanţe şi bănci ID 39 9 1 0 1 0 0 1 

Finanţe şi bănci (la Buzău) ID 29 14   0 5 1 0 0 

TOTAL 555 341 29 7 21 10 4 9 
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- la nivelul programelor de masterat: 
 

Programul de studii universitare de 
masterat 

Limba de 
studii 

Număr 
studenţi an 
II 2017-2018 
(01.01.2018) 

Număr absovenți cu disertație 

 an II 
2017-
2018 

II supl 
2017-
2018 

promoţie 
2015-
2017 

promoţie  
2014-
2016 

Cercetări avansate în finanţe română 10 5 0 0 0 

Bănci şi asigurări română 35 25 0 1 1 

Finanţe şi bănci – DOFIN română 31 7 2 3 0 

Finanţe corporative română 33 21 0 0 1 

Managementul sistemelor bancare română 35 17 0 0 2 

Tehnici actuariale română 26 22 0 0 0 

Management financiar şi investiţii română 47 35 0 2 1 

Fiscalitate română 49 42 0 1 1 

TOTAL 266 174 2 7 6 

 

Rata de absolvire la nivelul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat este de 62,73%, fiind 

evidenţiată pe cicluri de studii, pe programe şi forma de învăţământ în tabelele de mai jos: 

- la nivelul programelor de licenţă: 
 

Nr.crt. 
Specializarea/ Programul de studii 

universitare de licență  

Fo
rm

a 
d

e
 

în
vă

ță
m

ân
t Număr 

studenţi an 
III 2017-

2018 
(01.01.2018) 

Absolvenți 
cu 

diploma 
de licență 

Rata de absolvire 
a programului de 

studii 

1 2 3 4 5 6 = col.5/col.4 

1 Finanţe şi bănci IF 434 279 64,29% 

2 Finanţe şi bănci (în limba engleză) IF 53 39 73,58% 

3 Finanţe şi bănci ID 39 9 23,08% 

4 Finanţe şi bănci (la Buzău) ID 29 14 48,28% 

TOTAL 555 341 61,44% 

 
- la nivelul programelor de masterat: 

Nr.crt. 
Programul de studii universitare de 

masterat 

Număr 
studenţi an 
II 2017-2018 
(01.01.2018) 

Absolvenți 
cu 

disertație 

Rata de 
absolvire a 

programului 

1 2 3 4 5 = col.4/col.5 

1 Cercetări avansate în finanţe 10 5 50,00% 

2 Bănci şi asigurări 35 25 71,43% 

3 Finanţe şi bănci – DOFIN 31 7 22,58% 

4 Finanţe corporative 33 21 63,64% 

5 Fiscalitate 49 42 85,71% 

6 Management financiar şi investiţii 47 35 74,47% 

7 Managementul sistemelor bancare 35 17 48,57% 

8 Tehnici actuariale 26 22 84,62% 

TOTAL 266 174 65,41% 
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Îmbunătăţirea ratei de absolvire a programelor de studii organizate de FABBV este preocuparea permanentă a 
echipei de management a facultăţii, fiind rezultatul unui cumul de activități, precum: 

- actualizarea, la începutul fiecărui an universitar, a conținutului fișelor de disciplină, conform cerințelor specifice 
pieței forței de muncă și rezultatelor consultării Consiliului Consultativ al FABBV; 

- activitatea didactică este adaptată potențialului cognitiv al studenților, îmbinând predarea, cu învăţarea activă şi 
examinarea. Procedeele de evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele învăţării ce sunt comunicate studenţilor 
pe parcursul activităţilor didactice în detaliu; 

- utilizarea orelor de consultaţii aferente normelor didactice în scopul discuţiilor cu studenţii care nu au reuşit să 
îşi însuşească, pe parcursul activităţilor didactice, toate elementele  specifice fiecărei discipline, pentru coordonarea 
lucrărilor prezentate de studenţi la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti ; 

- utilizarea platformei online.ase.ro pentru a asigura o cât mai bună comunicare cu studenţii aferenţi formaţiilor 
de studii proprii (încărcarea suporturilor de curs/seminar, a diverselor materiale de studiu individual etc). 

Din păcate, la nivelul programelor de licenţă la distanţă, activitatea specifică acestei forme de învăţământ se 
desfăşoară în mică măsură conform cerinţelor specifice învăţământului la distanţă. 

 

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

Valoare propusă Activități REALIZAT 

4.  Inserția pe piața muncii (IP 1.4) 

 

 Platforma e-alumni: 
comunitatea 
virtuală a 
absolvenţilor  

50% dintre 
absolvenții fiecărui 

an înscriși pe 
platformă 

- Actualizarea periodică a conținutului 
platformei;  
- Întâlniri periodice cu membrii ALUMNI. 

Peste 50% dintre 
absolvenţii FABBV 

sunt înscrişi în grupul 
FABBV 

 

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

Min. 6 la nivelul 
ASE 

- Invitarea unor specialişti din cadrul 
organizaţiilor partenere, în vederea transmiterii 
informaţiilor de actualitate din mediul 
economico-social, corespunzător domeniului 
din care face parte programul; 
- Continuarea desfășurării programelor de 
masterat realizate în parteneriat cu mediul de 
afaceri 
- Permanenta adaptare a fișelor disciplinelor în 
urma consultărilor cu reprezentanții Consiliului 
Consultativ. 

6 programe derulate 
în parteneriat 

 

 Anchetă la nivelul 
absolvenţilor 
privind statutul pe 
piaţa muncii 

1 anchetă 

- Efectuarea unei anchete prin intermediul 
COCC (Centrul de Orientare și Consiliere în 
Carieră), în rândul absolvenţilor ASE, care să 
urmărească aspectele referitoare la statutul 
acestora pe piaţa muncii, percepţia privind 
relevanţa programului absolvit pentru 
domeniul în care activează, gradul în care 
competenţele însuşite în urma promovării 
disciplinelor din planul de învăţământ concordă 
cu cele solicitate de piaţa forţei de muncă 

O anchetă realizată 
la finele anului 
universitar 

 

o Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenţilor      
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Prin intermediul paginii de facebook „Alumni FABBV” se asigură accesul absolvenţilor FABBV informaţii privind 

evenimentele organizate la nivelul facultăţii pentru student/absolvenţi, inclusiv anunţuri pentru internship-uri şi/sau 

angajare transmise de partenerii facultății.  

- Peste 50% dintre absolvenții promoției curente a FABBV (licență și masterat) sunt conectați la rețelele de 

socializare (Facebook si Linkedin) prin intermediul cărora FABBV promovează evenimentele organizate, ofertele de job-

uri și internship-uri, astfel: 

 

Denumire 1 ianuarie 2018 31 decembrie 2018 Diferenta 

Student FABBV 3775 membri 4147 membri +372 membri (anul 1) 

Alumni FABBV 1342 membri 1384 membri +42 membri 

Viitor Finantist 673 membri 689 membri + 16 membri 

Pagina oficiala a FABBV 
(romana) 

3639 like-uri 4569 like-uri +930 like-uri 

Pagina oficiala a FABBV 
(engleza) 

389 like-uri 396 like-uri +7 like-uri 

 
- „Student FABBV” – este grup dedicat tuturor studenților FABBV (licență și masterat), reunind un număr total de 4147 

membri în decembrie 2018, dintre care 372 au aderat începând cu luna ianuarie 2018 (creștere de 9,85% față de 

valoarea înregistrată în luna ianuarie 2018). La momentul absolvirii promoţiei 2018, o mare parte dintre membrii acestui 

grup nu abandonează grupul, motiv pentru care o parte din numărul total al membrilor grupului este reprezentat şi de 

Alumni FABBV; 

- „Alumni FABBV” – este grup dedicat absolvenților FABBV (ciclurile licență și masterat), reunind un număr total de 1384 

de membri la final de decembrie 2018, în creştere cu 3,13% fata de luna ianuarie 2018 (in principal studenţii din anul 3 

care au susţinut licenţa in iulie 2018) . 

În cadrul acestor grupuri 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. 

Începând cu anul 2018, FABBV are şi cont INSTAGRAM – fabbv.ase. 
 

o Consolidarea programelor de masterat profesionale realizate în parteneriat cu 
mediul economico-social 
 

La nivelul FABBV 6 programe de masterat se derulează în parteneriat cu mediul de business. Acestea sunt: 

1. Finanţe corporative (Generali România Asigurare Reasigurare SA – Acord nr. 4361/11.05.2015; Allianz Managed 

Operations & Services SE Munchen – Acord nr. 194/23.09.2015); 

2. Fiscalitate (Ernst&Young Service SRL – Acord nr. 341/19.12.2013; Camera Consultanților Fiscali –Acord nr. 

575/08.02.2013; Pricewaterhouse Coopers Tax Advisors&Accountants SRL – Acord nr. 52/28.01.2013); 

3. Management financiar şi investiţii (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – Acord nr. 

1468/13.12.2018); 

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); 

6. Finanțe aplicate/Master Of Applied Finance (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Acord nr. 

234/28.03.2018). 

În cadrul programelor de studii universitare de masterat au fost invitaţi specialişti din cadrul partenerilor FABBV, 

care au prezentat studenţilor problematici de actualitate corespunzătoare domeniului programului de masterat. Din 

cadrul acestor evenimente precizăm câteva: 

1) 6-11 decembrie 2018, la nivelul programului de masterat Cercetări avansate în finanţe (CEFIN) au fost organizate 

cursuri deschise la disciplina Macroeconomie monetara si financiara, prelegerile fiind susţinute de către prof. 

univ. dr. Alexandru Minea, Universitatea d' Auvergne, Franţa - Passion for Finance. Cele mai noi abordări în 



14 | P a g e  

 

macroeconomia monetara şi financiară (cursuri utile tuturor studenţilor în general, dar în special celor pasionaţi 

de teme legate de macroeconomie, politici monetare, politici fiscale). Cursurile s-au desfăşurat după următorul 

program:  

- joi, 6 decembrie 2018 – sala 4105 (16:30-19:20) si sala 4209 (19:30-20:50); 

- vineri, 7 decembrie 2018 – sala 4010 (16:00-18:00); 

- sâmbăta, 8 decembrie 2018 – sala 4010 (13:00-17:00); 

-  luni, 10 decembrie 2018 – sala 4207 (16:30-21:00); 

- marți, 11 decembrie 2018 – sala 4203 (16:00-21:00). 

2) 3-7 decembrie 2018,  programul de masterat Finanţe aplicate /Master of Applied Finance a organizat un curs 

deschis "Quantitative Finance Course", prelegerile fiind susținute de către Prof. Erich Walter Farkas, University 

Of Zurich. 

3) 4 decembrie 2018, ora 18:00, sala 3M5, Programul de masterat Fiscalitate a organizat un curs deschis cu tema 

"Consecințe asupra mediului de afaceri ale implementării directivei ATAD in legislația din Romania", prelegerea 

fiind susținută de o echipa de specialişti din cadrul EY Romania. 

4) 22 noiembrie 2018, ora 19.30, in colaborare cu Finastra, la nivelul programului de masterat Cercetări Avansate 

în Finanţe a fost organizată o prezentare din ciclul întâlnirilor CEFIN, cu tema  Financial markets: innovation and 

fintech landscape, susţinută de Mădălina Ţurlea, Senior Product Analyst (BA), Finastra.  

5) 25 octombrie 2018, ora 19:00, Sala 3209, în cadrul programului de masterat Cercetări avansate în finanţe 

(CEFIN) a fost organizată conferinţa "A trader's life with a focus on market data / O zi de tranzactionare sau 

despre cum trebuie sa privim cotaţiile pieţei", prelegerea fiind susţinută de către Adrian Duna, Lead Business 

Analyst in cadrul companiei Finastra (fosta Misys Banking Systems)  

6) 22 mai 2018, ora 18:00, sala 3M6 - in cadrul Masterului de Fiscalitate, disciplina Impozitarea veniturilor 

persoanelor fizice, domnul Claudiu Ioniţă, Individual Taxation and Global Mobility Manager, BDO Tax, a susţinut 

o prelegere cu tema: Impozitarea veniturilor realizate in mai multe state in contextul mobilităţii internaţionale; 

7) 21 mai 2018, ora 16:30, sala Virgil Madgearu - Masa rotunda pe tema "Government competitiveness : Research, 

results and an agenda for strengthening governance" – Ass. Prof. Jesse W. Campbell, PhD. – Incheon National 

University, Coreea; 

8) 8 mai 2018 - Seminar CEFIMO - On the fariness and redistributive effects of PIT in Central and Eastern European 

countries; 

9) 29 martie 2018, ora 17:00 - 17:50, sala 3M VIII - INFER Debate Series on Challenges of the EU economies after 

Brexit,  speakers: Camelia Turcu - Professor, PhD, University of Orleans, LEO, Chair of INFER, Cristina Badarau - 

Associate Professor, PhD, University of Bordeaux, LAREFI, INFER, Pedro Cerqueira - Assistant Professor, PhD, 

University of Coimbra, CeBER, INFER,  Moderator: Andreea Maria Stoian - Professor, PhD, Faculty of Finance and 

Banking, CEFIMO, INFER; 

10) 22-23 martie 2018 - Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor FABBV "ABC-ul Lumii Financiare", organizată de FABBV în 

colaborare cu parteneri din mediul de business; 

11) 15 martie 2018, ora 10:00, in Aula Magna - Conferinţa susţinută de ANTHONY DE LANNOY - EXECUTIVE 

DIRECTOR AT INTERNATIONAL MONETARY FUND, organizată de FABBV în cadrul Forumului pentru Dezvoltare 

Durabilă şi Antreprenoriat, ediția 2018; 

12) 17 ianuarie 2018 – Guest speaker - reprezentanţii Otto Broker (Alina Dobre – Directorul departamentului de 

Vânzări Galerii şi Francize, Bianca Enache – Coordonator Vânzări) au susţinut prelegerea cu titlul RCA, 

Decontarea Directa si CASCO, in cadrul programului de masterat BANCAS; 

13) 16 ianuarie 2018, ora 18, sala 3M5 – Guest speaker - in cadrul disciplinei Impozitarea profiturilor companiilor, 

Master Fiscalitate, o echipa de specialişti din cadrul BDO Tax a susţinut prelegerea cu tema "Abordări practice 

privind sediile permanente"; 
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14) 11 ianuarie 2018 – Guest speaker - reprezentanţii Otto Broker (Vlad Stoichiţescu – Management Vânzări 

Corporate – Clienţi existenţi) au susţinut prelegerea cu titlul Asigurarea de Garanţii, în cadrul programului de 

masterat BANCAS. 

 

Mediul de afaceri  este prezent în activitatea FABBV şi prin rezultatele consultării privind actualizarea permanentă 

a conţinutului fişelor de disciplină, aici evidenţiind următoarele aspecte: 

1. Programul de masterat Tehnici actuariale este singurul la nivel naţional în domeniul actuariatului, la 

momentul angajării pentru absolvenţii FABBV, parcurgerea acestui program reprezentând un atu, ARA 

recunoscând acest program în procesul de certificare a actuarilor pe piaţa românească.  De asemenea vreau 

sa adaug faptul că acest program, cu susţinerea ARA a demarat procesul de acreditare internaţională. 

2. La nivelul programului de masterat Management financiar şi investiţii, absolvenţii fiecărei promoţii 

(cu respectarea condiţiilor impuse de ANEVAR) se pot înscrie direct pentru examenul de echivalare a 

formării profesionale în domeniul evaluării  -  http://dafi.ase.ro/anevar.asp 

3. Dintre cele 9 programe de masterat oferite de FABBV, trei programe beneficiază de acreditare ACCA:  

a. Finanţe corporative http://www.finantecorporative.ase.ro/images/CertificatF9.pdf; 

b. Fiscalitate http://www.fiscalitate.ase.ro/files/Masters%20in%20Taxation%202018%20certificate.pdf; 

c. Management financiar şi investiţii http://www.dafi.ase.ro/acca.asp. 

 

o Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii 
 

Ancheta a fost derulată la nivelul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. Astfel, ancheta INSERȚIA 

ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ, decembrie 2018, a 

fost elaborata în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea echităţii sociale pentru studenții Academiei de Studii Economice 

din București - CESA”, cod de înregistrare: CNFIS-FDI-2018- 0189, DMCI - 919/12.06.2018, proiect finanțat de Ministerul 

Educației Naționale prin Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior în cadrul Fondului de Dezvoltare 

Instituțională FDI 2018 domeniul 1 - „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la 

învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și 

orientarea în carieră”, implementat de Academia de Studii Economice din București prin Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră . 

 

Din analiza realizată reies următoarele aspecte care vizează şi FABBV: 

1) INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR ASE NIVELUL DE LICENȚĂ, 2016-2018  

- „Din punctul de vedere al inserției autodeclarate pe piața muncii, dacă luăm în considerare bifarea 

răspunsurilor angajați cu normă întreagă, angajați cu jumătate de normă, liber profesioniști și antreprenori, 

pe primele locuri se află următoarele facultăți: FABBV (95%), REI (88%), CIG și CSIE (87%); 

- Topul facultăților ai căror absolvenți activi au un contract de muncă pe perioadă nedeterminată este condus 

de AMP și FABIZ (71%), REI și FABBV (70%); 

- Cei mai importanți angajatori ai absolvenților de licență ASE, incluși în studiu, sunt KPMG, BCR și IBM; 

- Cei mai mulți dintre absolvenții activi lucrează în companii din domeniile de activitate: Servicii, Finanțe și IT; 

- 71% dintre respondenți urmează în prezent un program de studii, care pentru aproximativ 89% dintre 

aceștia este un program de studii tot în cadrul ASE (masterat); 

- Inserția pe piața muncii este cea mai mare în cazul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

(95% dintre absolvenții FABBV care au răspuns la studiu), urmată de REI (88%) și CIG și CSIE (ultimele două 

cu 87%); 

- Pe primul loc in clasamentul facultăților din ASE în funcție de procentul de absolvenți inserați pe piața 

muncii care activează în domeniul studiat se găsește facultatea CSIE, de unde 75% dintre absolvenți lucrează 

http://dafi.ase.ro/anevar.asp
http://www.finantecorporative.ase.ro/images/CertificatF9.pdf
http://www.fiscalitate.ase.ro/files/Masters%20in%20Taxation%202018%20certificate.pdf
http://www.dafi.ase.ro/acca.asp
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în domeniu. Pe locul al doilea se află FABBV. Deși numărul respondenților de la această facultate a fost 

foarte mic în studiul nostru, 64% din cei inserați pe piața muncii lucrează în domeniu.” 

2) INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR ASE NIVELUL DE MASTERAT 

- „Din punctul de vedere al inserției autodeclarate pe piața muncii, dacă luăm în considerare bifarea 

răspunsurilor angajați cu normă întreagă, angajați cu jumătate de normă, liber profesioniști și antreprenori, 

pe primele locuri se află următoarele facultăți: CIG și CSIE (câte 99%) și FABBV (96%); 

- În clasamentul facultăților ai căror absolvenți activi lucrează în domeniul studiilor, pe primele 3 locuri se 

găsesc facultățile CSIE (85%), FABBV (77%) și CIG (74%); 

- Cei mai mulți dintre absolvenții activi lucrează în companii din domeniile de activitate Servicii și Finanțe, 

urmate la mare distanță de IT, Producție și Comerț; 

- Pe primul loc in clasament ul facultăților din ASE în funcție de procentul de absolvenți inserați pe piața 

muncii care activează în domeniul studiat se găsește facultatea CSIE, de unde 85% dintre absolvenți lucrează 

în domeniu. Pe locul al doilea se află FABBV cu 77%, iar pe al treilea se găsește CIG (74%).  

Absolvenții au menționat că au următoarele ocupații: economist (24), analist financiar (5), consultant fiscal (5), 

consultant financiar (4), actuar (3), funcționar economic (3), consultant (2), contabil (2), referent (2). Cu o singură 

mențiune sunt următoarele ocupații: agent de poliție, analist achiziții, analist bancar, analist credite, analist servicii 

clienți. După cum se poate observa, ocupațiile menționate sunt diverse, acoperind cel mai mult domeniul financiar-

bancar, studiat la masterat, și izolat domeniul Serviciilor sau Administrației publice.” 

 

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

străine 
o Consolidarea programelor de studii de licenţă cu predare în limbi străine 

 

 Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă Activități REALIZAT 

 Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine 

 

Consolidarea 
programelor de studii de 
masterat şi doctorat cu 
predare în limbi străine 

1 program de 
masterat pe 

perioada 
mandatului 

- Invitarea unor cadre didactice 
și specialişti din străinătate, în 
vederea transmiterii 
informaţiilor de actualitate 
pentru domeniul din care face 
parte programul 
- Introducerea disciplinei Etică 
și deontologie academică 

Programul de masterat 
„Finanţe aplicate/Master of 
Applied Finance” a fost 
încadrat în domeniu în 2017 şi 
este organizat la nivelul FABBV 
începând cu anul universitar 
2017/2018 

 

Consolidarea 
programelor de studii de 
licență cu predare în 
limbi străine 

1 program de 
licenţă pe 
perioada 

mandatului 

Invitarea unor cadre didactice și 
specialişti din străinătate, în 
vederea transmiterii 
informaţiilor de actualitate 
pentru domeniul din care face 
parte programul 

Programul de licenţă „Finanţe 
şi bănci (în limba engleză)” 
este organizat la nivelul FABBV 
începând cu anul universitar 
2014/2015 

La nivelul FABBV sunt organizate două programe de studii cu predare în limba engleză: 

- un program de licență: ”Finanțe și bănci (în limba engleză); 
- un program de masterat: ”Finanțe aplicate/Master of Applied Finance. 

 

În cadrul activităților didactice aferente programului de masterat ”Finanțe aplicate” , pe parcursul anului 

universitar 2017/2018 studenții au avut posibilitatea de a interacționa cu cadre didactice din străinătate, ce au susținut 

activități de tip curs și seminar, dar şi activităţi de evaluare, în calitate de visiting professor: 

- Prof. Erich Walter Farkas de la University of Zurich, Elveția și  
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- Prof. Alexandru Minea de la Universite d’ Auvegne din Franța).  

Colaborarea cu cele 2 cadre didactice din străinătate va continua și pe parcursul anului universitar 2018-2019. 

La nivelul programului de licență În anul universitar 2017-2018, Prof. David Duffy de la Ulster University, Regatul 

Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a susținut activități de predare de tip curs și seminar și a participat la evaluarea 

studenților. 

Ca urmare a ordinului de ministru, atât la nivelul programelor de licenţă, cât şi la nivelul celor de masterat, 

începând cu anul universitar 2018/2019 a fost introdusă disciplina „Etica şi integritate academică” (la nivelul 

programelor de licenţă ca disciplină opţională, iar la nivelul programelor de masterat ca disciplină obligatorie). Aceasta 

disciplină se regăseşte şi în programul de pregătire bazat pe studii avansate din cadrul Şcolii doctorale Finanţe.  

 

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

 

Indicatori de performanță Valoare propusă Activități REALIZAT 

Evaluarea externă a  calității procesului educațional   

Certificarea periodică a 
programelor de studii de 
către ARACIS 

Min 4 programe 

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

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

Certificarea periodică 
instituțională de către 
ARACIS 

Menținerea 
gradului de 

încredere ridicat 
  

 

Facultatea FABBV a depus, la finele anului 2017, documentația necesară acreditării programului de licență 

”Finanțe și bănci (în limba engleză)”, respectiv documentația necesară evaluării periodice a programului de studii de 

licență ”Finanțe și bănci”, forma de învățământ cu frecvență. 

Pentru programul de licență ”Finanțe și bănci (în limba engleză)”, comisia de evaluare ARACIS a realizat vizita în 

perioada 21-23 februarie 2018. Rezoluția Consiliului ARACIS a fost acordarea calificativului ”INCREDERE” și acreditarea 

programului de licență cu o capacitate de şcolarizare maxima de 100 de studenţi. La acestea, adaug și recomandările 

făcute de către comisia de evaluare: 

- implicarea tuturor cadrelor didactice care desfășoară activități la nivelul programului în elaborarea de 

materiale bibliografice și punerea acestora la dispoziția studenților; 

- implicarea cadrelor didactice care deservesc specializarea în granturi de cercetare naționale și 

internaționale; 

- crearea unui cadru adecvat implicării studenților de la programul de studii evaluat în programe de mobilitate 

Erasmus; 

- realizarea unei evidențe a absolvenților încadrați cu contract de muncă legal, pe posturi corespunzătoare 

specializării obținute la absolvire. 

Programul  de licență ”Finanțe și bănci” în limba română a fost inclus în eșantionul de programe avute în vedere în 

cadrul evaluării instituționale, vizita comisiei având loc în perioada 7-9 martie 2018. În urma evaluării instituționale ASE 
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a primit calificativul ”GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, programul de licență primind calificativul ”ÎNCREDERE” pentru o 

capacitate de școlarizare de 500 de studenți.  

Printre recomandările formulate de comisia de evaluare, enumerăm: 

-  actualizarea conţinuturilor fişelor de disciplină, îndeosebi în ceea ce priveşte data apariţiei unor lucrări sau 

manuale; 

- asigurarea unei corespondenţe optime între inputurile de la cursuri şi seminarii şi, respectiv, structura şi 

modul de examinare a studenţilor; 

- încurajarea studenţilor pentru a participa la programele de tip Erasmus şi dezvoltarea reţelei de parteneriate 

Erasmus ale facultăţii; 

- optimizarea orarului la programul de studii evaluat pentru a evita apariţia timpilor de aşteptare între două 

activităţi didactice succesive; 

- analiza oportunităţii introducerii unor cursuri care să genereze abilităţi de genul „soft skills”, cerinţă 

menţionată şi de către angajatori; 

-  îmbunătăţirea relaţiilor dintre studenţi şi secretariatul FABBV. 

Tot în anul 2018, au fost demarate procedurile de evaluare periodică a domeniului de masterat, fiind depus 

dosarul aferent domeniului de masterat „Finanţe”, dintre cele 9 programe de masterat incluse în domeniu fiind selectate 

pentru evaluare programele „Bănci şi asigurări” şi „Tehnici actuariale”. 

 

 7. Campus virtual 
o Actualizarea metodologiei pentru implementarea sistemului blended learning 

Indicatori de performanță Valoare propusă Activități REALIZAT 

Campus virtual  

Integrarea de noi 

funcţionalităţi pe baza 

platformelor utilizate de 

cadrele didactice din 

A.S.E. 

1 funcţionalitate 
- Actualizare SIMUR pentru editare 

Registru matricol 

Printate registre matricole 
pentru primele promoţii 
înregistrate în SIMUR 

Actualizarea metodologiei 
pentru implementarea 
sistemului blended learning 

Extindere 

platformă online 

la toate 

programele de 

studii 

- Elaborarea materialelor didactice in 

format digital  

- Încărcarea materialelor didactice 

online 

Suporturile de curs sunt 
postate de cadre didactice pe 
platforma online.ase.ro 

În baza îmbunătăţirii programului SIMUR, la nivelul secretariatului FABBV s-au generat registrele matricole pentru 

primele promoţii înregistrate în sistemul informatic. 

În ceea ce priveşte activitatea didactică, o mare parte a disciplinelor aferente planurilor de învăţământ pentru 

programele de studii organizate de FABBV au la bază şi utilizarea platformei online.ase.ro, unde cadrele didactice 

postează suporturi de curs/seminar, teme pentru acasă, referinţe bibliografice suplimentare.  

 

 8. Modernizarea bibliotecii 
o Achiziție fond carte, publicații 
o Completarea şi dezvoltarea fondului curent de publicaţii românesc şi 

străin, inclusiv accesul online 
 

Anual, fiecare departament din cadrul FABBV transmite către conducerea bibliotecii, propuneri privind potenţiale 

achiziţii de materiale bibliografice aferente domeniului Finanţe, astfel încât fondul de carte al bibliotecii să fie , în 

permanenţă corelat cu cele mai noi apariţii în domeniu. 

Pe de altă parte, departamentele asigură şi o evaluare periodică a fondului de carte aflat în dotarea bibliotecii, 

astfel încât, materialele care nu mai corespund realităţii economico-financiare să fie înlocuite cu noi titluri din domeniu. 
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IP2.Consolidarea excelenţei în cercetare 
ştiinţifică şi inovare 

IP2:  

T
ab

 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI: 

  1. Clasificarea universităţii 
o Evaluarea externă periodică, conform reglementărilor în vigoare 

 2. 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 

 3. Intensitatea cercetării ştiinţifice 
o Serie working paper pentru activitatea de cercetare studenţească 
o Promovarea revistelor editate de A.S.E. şi a manifestărilor ştiinţifice de 

prestigiu/de tradiţie desfăşurate în A.S.E. 
o Conferinţe internaţionale organizate 
o Participări la conferințe internaționale de prestigiu 

 4. 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 
 5. 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 

 6. Managementul inovării şi cunoștințelor 
o Parteneriate încheiate cu Academia Română, institutele naţionale de 

cercetare şi staţiunile de cercetări în vederea participării la proiecte de 
cercetare naționale și internațional 

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

 



  1. Clasificarea universităţii 
o Evaluarea externă periodică, conform reglementărilor în vigoare 

 

Indicatori de performanță Valoare propusă Activități REALIZAT 

Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare 

Evaluarea externă periodică, 
conform reglementărilor în 
vigoare 

Menţinerea universităţii 
pe prima poziţie în 
domeniul ştiinţelor 
economice şi 
administrarea afacerilor 

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

22 articole ISI/indexate BDI 
2 cărţi/capitole de cărţi în 

edituri de prestigiu 

 

 

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

1. Liliana Simionescu and Dalina Dumitrescu “Empirical Study towards Corporate Social Responsibility Practices and 

Company Financial Performance. Evidence for Companies Listed on the Bucharest Stock Exchange”, 

Sustainability 2018, 10(9), 3141 

2. Vaduva, F.,  Gherghina, R.,   Duca, I. (2018). Quantify the Impact of Innovation and Supply, Tranformation, 

Consumption of Electricity on Economic Development Across EU Countries, Romanian Statistical Review, nr. 3/2018, 

indexată Web Of Science  Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI), a Clarivate Analytics database, 

pp.28-39. 

3. Vaduva, F.,  Gherghina, R.,   Duca, I. (2017). Orientation of Public Policy by Highlighting the Relationship 

between Economic Development, Education and Eco-Innovation in Eu Countries, Romanian Statistical Review, nr. 

3/2017, indexata Web Of Science  Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI), a Clarivate 

Analytics database, pp.3-15. 

4. Vuta, M., Vuta, M., Enciu, A, si Cioaca, S.I., Assessment of the circular economy's impact in the EU economic 

growth, Amfiteatru Economic, nr. 48/2018, Revistă ISI, 

http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Journal_no_48.pdf#page=8. 

5. JORA Octavian-Dragomir, IACOB Mihaela, PĂTRUȚI Alexandru. 2018. The ViciousCircles of Bureaucratic Circular 

Economy: The Case of PackagingWaste Euro-Targets for Romania.Amfiteatru Economic (ISI, FI=0,581).Vol. 20.No. 48. 

Pp: 478-497. 

6. JORA Octavian-Dragomir, APĂVĂLOAEI Matei-Alexandru, IACOB Mihaela. 2018.Cultural heritagemarkets: are 

traderstraitors? Winnersandlosersfromcross-bordershifts of historicalartefacts. Management & Marketing.Vol. 13. No. 

2. Pp. 897-912.  

7. JORA Octavian-Dragomir, IACOB Mihaela &APĂVĂLOAEI Matei-Alexandru. 2018. The cultural heritagecirculation 

in a globalizedworld: Shouldwebuildstrongerborders or strongerbridges? Proceedings of the International Conference 

on Business Excellence.Vol. 12. Issue 1.Pp: 1069-1079. Indexată în EBSCO, Proquest, ExLibris, OCLC, Google Scholar, 

Microsoft Academic, CELDES, CNPIE, Naviga.  

8. Florina-Adriana STĂNICĂ, Vasile ILIE, Liviu-Adrian ȚAGA - Factors of influence of the cost of debt – Romanian 

listed companies example, Revista Română de Statistică Supliment, nr. 6, pag. 93-99, 2018, ISSN 2359-8972. 

9. Stancu, I., Stancu, I.A., Naghi Laura Elly and Bâlteanu D., Predicting Strategic Areas of a Financial Intermediation 

Services (SIF) Company Using BSC and PLS, Amfiteatru Economic, nr. 47/2018, Revistă ISI 

10. Stancu I., Stancu A.T., Panait I., Indicele de stabilitate financiară (4) estimat de către Institutul de Studii 

Financiare, Revista de Studii Financiare (indexată in 7 BDI), nr. Vol 3, nr 4/2018, Bucureşti 

11. Constantinescu C.C., Stancu I., Panait I., Studiu de impact al asigurărilor auto telematice, Revista de Studii 

Financiare (indexată in 7 BDI), nr. Vol 3, nr 4/2018, Bucureşti 

12. Stancu I., Mitroi A., Recenzie de carte, The Undoing Project. Kahneman, Tversky și o prietenie care a schimbat 

modul în care înțelegem mintea umană, Revista de Studii Financiare vol 3, nr. 4/2018, Bucureşti 

http://www.revistadestatistica.ro/index.php/romanian-statistical-review-32017/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=romanian%20statistical%20review
https://clarivate.com/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/orientation-of-public-policy-by-highlighting-the-relationship-between-economic-development-education-and-eco-innovation-in-eu-countries/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/orientation-of-public-policy-by-highlighting-the-relationship-between-economic-development-education-and-eco-innovation-in-eu-countries/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/romanian-statistical-review-32017/
http://www.revistadestatistica.ro/index.php/romanian-statistical-review-32017/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=romanian%20statistical%20review
https://clarivate.com/
https://clarivate.com/
http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Journal_no_48.pdf#page=8
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13. Daniel Ştefan Armeanu, Georgeta Vintilă, Ştefan Cristian Gherghina- Empirical Study towards the Drivers of 

Sustainable Economic Growth in EU-28 Countries, Sustainability, Vol. 10, Nr. 1, pp. 1-22, 22 pg, Ianuarie 2018, ISSN: 

2071-1050 (online), indexată în: Social Sciences Citation Index - Web of Science (Clarivate Analytics) 

14. Elena Alexandra Nenu, Georgeta Vintilă, Ştefan Cristian Gherghina- The Impact of Capital Structure on Risk and 

Firm Performance: Empirical Evidence for the Bucharest Stock Exchange Listed Companies, International Journal of 

Financial Studies, Vol. 6, Nr. 2, pp. 1-29, 29 pg, Iunie 2018, ISSN: 2227-7072 

15. Stoian, A.; Brasoveanu Obreja, L.; Dumitrescu, B.; Brasoveanu, I.V. (2018), A Framework to Assess Fiscal 

Vulnerability: Empirical Evidence for European Union Countries,   Sustainability 2018, 10(7), 2482 

16. Stoian, A.; Bokemeier, B. (2018), Debt Sustainability Issues in Central and East European Countries (coautor), în 

curs de publicare în Eastern European Economics, Volume 56, Issue 5, pp.329-333 

17. T.Barbu, I.Boitan Confidence in European retail banking - assessing relationship with economic fundamentals, 

Journal of Economics, p. 181-198, issue 2 - Volume 66/2018, indexat Social Sciences Citation Index, Current 

Contents/Social and Behavioural Sciences, EconLit.http://ekonom.sav.sk/en/casopis/rocnik/2-2018. 

http://ekonom.sav.sk/en/casopis/basic-information 

18. T.Barbu, I.Boitan, Immigrants’ impact on financial market - European countries’ evidence, journal Proceedings of 

Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business (Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis 

za ekonomsku teoriju i praksu), p. 183-212, vol. 36, no. 1, 2018, indexed Social Sciences Citation Index, Social Scisearch 

and Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Thomson Reuters 

19. Florin Turcas, Florin Dumiter, Alexandra Braica, Petre Brezeanu, Olimpia Neagu, (2018), “ARBITRAGE ON 

ROMANIAN STOCK MARKET”,  Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 1/2018; 

Vol. 52 

20. Petre Brezeanu, Florin Dumiter, Rodica Ghiur, Silvia Paula Todor, (2018) “TAX COMPLIANCE AT NATIONAL 

LEVEL”, Studia Universitatis “Vasile Goldis” Arad. Economics Series Vol 28 Issue 2/2018 ISSN: 1584-2339; (online) ISSN: 

2285 – 3065 

21. Petre Brezeanu, Ghiur Rodica, Silvia Paula Todor, (2018) “The impact of VAT on the economy in relation to other 

taxes in South East Europe”, Law, Society & Organisations, Volume III, Issue 4 (1 / 2018), pages: 11 – 21; 

22. Birol Ibandula, Cristina Vlad, Petre Brezeanu, (2018) “Taxation Impact On Economic Growth In European Union”, 

Management and Business Research Quarterly 2018(5)21–33, Pages: 21 -33. 

 

Publicare de cărţi/capitole de cărţi în edituri de prestigiu 

1. Gherghina, R., Duca, I. (2018). The Role of Social Entrepreneurship and Social Economy in Romanian 

Sustainable Business Development: Social Entrepreneurship and Social Economy, In Ethics and Decision-Making for 

Sustainable Business Practices,(ed.) Oncioiu, I., Chapter 8, pp.128-144, ISBN13: 9781522537731, https://www.igi-

global.com/book/ethics-decision-making-sustainable-business/181511; 

2. Duca, I., Gherghina, R. (2018). CSR Initiatives: An Opportunity for the Business Environment, In Ethics and 

Decision-Making for Sustainable Business Practices, (ed.) Oncioiu, I.,Chapter 11, pp.187-202. ISBN13: 9781522537731, 

https://www.igi-global.com/chapter/csr-initiatives/193485 

 

 

 

 

 

 

http://ekonom.sav.sk/en/casopis/rocnik/2-2018
http://ekonom.sav.sk/en/casopis/basic-information
https://www.igi-global.com/chapter/the-role-of-social-entrepreneurship-and-social-economy-in-romanian-sustainable-business-development/193482
https://www.igi-global.com/chapter/the-role-of-social-entrepreneurship-and-social-economy-in-romanian-sustainable-business-development/193482
https://www.igi-global.com/book/ethics-decision-making-sustainable-business/181511
https://www.igi-global.com/book/ethics-decision-making-sustainable-business/181511
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 2. 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. Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă Activități REALIZAT 

 1. 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 

- Organizarea de sesiuni de 

dezbatere pentru depistarea 

oportunităților de aplicare 

pentru proiecte de cercetare. 

 - Organizarea de seminarii de 

pentru consilierea echipelor de 

cercetare în vederea elaborării 

de proiecte 

Mai mult de două sesiune 
de informare 

  

Actualizarea 
permanentă a site-ului 
FABBV cu anunţuri 
privind competiţiile de 
proiecte de cercetare 
lansate 

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

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

Site-ul FABBV este 
actualizat permanent cu 

competiţiile de proiecte ce 
se lansează 

 

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

 

Sesiunile de informare asupra evenimentelor dedicate instruirii cu privire la scrierea de proiecte cu finanţare 

europeană s-au desfăşurat prin intermediul comunicării de tip email. De asemenea, s-au transmis cadrelor didactice ale 

FABBV documente puse la dispoziţie cu ocazia acestor instruiri derulate centralizat la nivel de ASE Bucureşti şi adresate 

tuturor cadrelor didactice şi doctoranzilor. La acestea se adaugă întâlnirile şi activităţile consiliului ştiinţific de la nivelul 

universităţii care au dinamizat mobilizarea, crearea de echipe de lucru care să scrie aplicaţiile la proiecte de cercetare. 

Totodată, astfel de dezbateri au avut loc şi la nivelul Centrului de performanţă din ASE, la care au fost invitaţi 

reprezentanţi ai facultăţilor, la nivelul centrelor de cercetare ale facultăţii şi echipelor de lucru formate din cadre 

didactice ale FABBV. 

De asemenea, cadrele didactice FABBV au beneficiat si de comunicarea directă de la nivel de universitate, 

prorectorul de resort prezentând, de fiecare dată, detaliile competiţiilor de proiecte. S-au realizat şi sesiuni de 

dezbateri inclusiv pentru pachetul de informaţii al competiţiilor aflat în faza de consultare publică. 

 

o Actualizarea permanentă a site-ului FABBV, cu anunţuri privind competiţiile de 
proiecte de cercetare lansate 

Actualizarea informaţiilor este realizată la nivelul site-ului FABBV conform sesiunilor derulate în ASE şi a 

competiţiilor lansate. 
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 3. Intensitatea cercetării ştiinţifice 
o Serie working paper pentru activitatea de cercetare studenţească 
o Promovarea revistelor editate de A.S.E. şi a manifestărilor ştiinţifice de 

prestigiu/de tradiţie desfăşurate în A.S.E. 
o Conferinţe internaţionale organizate 
o Participări la conferințe internaționale de prestigiu 

 

Indicatori de performanță Valoare propusă Activități REALIZAT 

Intensitatea cercetării ştiinţifice 

Serie working paper pentru 
activitatea de cercetare 
studenţească 

1 serie de 
workingpaper 

Publicarea articolelor aferente 
Sesiunii Ştiinţifice studenţeşti. 
Publicarea articolelor din 
seminariile ştiinţifice ale 
Şcolilor Doctorale 

Colecţia de Working Papers 
ABC-ul LUMII FINANCIARE nr. 
6/2018 și nr.7/2018 (număr 

special)  
 

Promovarea revistelor editate de 
A.S.E. şi a manifestărilor 
ştiinţifice de prestigiu/de tradiţie 
desfăşurate în A.S.E. 

1 indexare a 
unei reviste 

editate de ASE 
sau a unei 
conferinţe 

desfăşurate în 
ASE 

Activităţi de editare şi gestiune 
a revistelor şi conferinţelor 

 4 reviste destinate lucrărilor 
cadrelor didactice & 
cercetătorilor 
(http://fabbv.ase.ro/reviste1) 

 1 revistă destinată 
publicării lucrărilor 
studenților 

Conferinţe internaţionale 
organizate 

1 conferință la 
nivel de 

facultate 

Desfășurarea de activităţi 
specifice de organizare a 
conferinţelor internaționale 

FI BA 2018 (a XVI-a ediţie) 

Participări la conferințe 
internaționale de prestigiu 

Indicator 
propus  150 la 
nivel de ASE 

 

Promovarea conferinţelor 
internaţionale de prestigiu prin 
finanțarea a min.150 de 
participări la conferințe 
internaționale  

36 participări la conferinţe de 
prestigiu 

 
o Serie working paper pentru activitatea de cercetare studenţească 

 

La nivelul FABBV se publică Colecţia de working-papers „ABC-ul LUMII FINANCIARE”  ce conţine lucrări diseminate 

de studenţii participanţi la sesiunea ştiinţifică  (nr.6/2018 - 

http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC6_2018/0_CUPRINS.pdf )şi la Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare 

(ediţia a XIII), secţiunea masterat - http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC7_2018/CUPRINS_7_2018.pdf. 

 

o Promovarea revistelor editate de A.S.E. şi a manifestărilor ştiinţifice de 
prestigiu/de tradiţie desfăşurate în A.S.E. 

 

Promovarea revistelor se asigură cu ocazia evenimentelor ştiinţifice derulate la nivelul FABBV privind conferinţa 

internaţională, stagii de visiting professor, stagii ERASMUS. Astfel, lucrări de la conferinţa internaţională a FABBV se 

regăsesc în portofoliul de publicare al revistelor din ASE conform dispoziţiilor autorilor. 

 

o Conferinţe internaţionale organizate 
La nivelul FABBV s-a organizat o conferinţă internaţională International Finance and Banking Conference FI BA 

2018. Mai multe detalii se pot regăsi la adresa:  http://www.fin.ase.ro/FIBA2018/index.asp.  

o Participări la conferințe internaționale de prestigiu 
 

http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC6_2018/0_CUPRINS.pdf
http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC7_2018/CUPRINS_7_2018.pdf
http://www.fin.ase.ro/FIBA2018/index.asp
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În anul 2018, la nivelul FABBV au fost înregistrate peste 30 de participări la conferinţe internaţionale de prestigiu, 

indicatorul stabilit la nivelul ASE fiind de 150 de conferinţe finanţate. Acestea se regăsesc mai jos: 

1. CURMEI Catalin, DINCA Lavinia Elena, SEMENESCU Ileana – Andreea, The influence of the strategic financial policies 

on share valuation in an unstable economic environment, International COnference on Business Excellence - 

Innovation and sustainability in a turbulent economic environment, ICBE 2018 

2. NAGHI (NOVAC) Laura-Elly, GLONT Oana Ramona, DARMAZ-GUZUN Adina Alexandra, The Influence of Foreign 

Direct Investments on Economic Policies in Romania,, International Conference on Economics and Social Sciences, 

ICESS 

3. Georgiana Cretan, Rodica Gherghina, Ioana Duca, Mirela Anca Postole, Marilena Ciobanasu (2018). Expenditure on 

education, economic growth and unemployment rate - case study Romania, The 1st International Conference On 

Economics And Social Sciences Challenges And Trends In Economic And Social Sciences Research 

4. JORA Octavian-Dragomir, APĂVĂLOAEI Matei-Alexandru & IACOB Mihaela „Cultural heritagemarkets: are 

traderstraitors? Winnersandlosersfromcross-bordershifts of historicalartefacts”,  The 12th International 

Conference on Business Excellence. Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment, March 22-

23, 2018 

5. Felicia Alexandru, Beatrice Radadiana Calciu, George-Daniel Stoian, GLOBALISATION – AN OPPORTUNITY OR  A 

LETHAL RISK FOR THE ROMANIAN ENTREPRENEUR? Al XXVII Congres Internaţional Academia Europeană de 

Management şi Administrarea Afacerilor (AEDEM) Bucureşti, 4-5 septembrie 2018 Antreprenoriatul local şi 

globalizarea 

6. Dalina DUMITRESCU, Liliana SIMIONESCU,2018, “Non-Financial Information Reported by Companies Listed on 

Bucharest Stock Exchange”, The 1st International Conference On Economics And Social Sciences, Challenges And 

Trends In Economic And Social Sciences Research 

7. Dalina DUMITRESCU, Andreea ZAMFIR, Valentin LAZĂR, 2018, “100 Years of Validity and Modernity of the Lectures 

Held at the Bucharest University of Economic Studies. Applied research – Virgil Madgearu’s  Economic Discourse”, 

The 1st International Conference On Economics And Social Sciences, Challenges And Trends In Economic And Social 

Sciences Research 

8. Florin CRISTEA, Vasile ILIE, Quantification of the Operative Risks in the Cost of Capital, The 1st International 

Conference on Economics and Social Sciences, Challenges and Trends in Economic and Social Sciences Research,16-

17 April 2018 

9. Constantinescu C.C., Stancu I., Panait I., Studiu de impact al asigurărilor auto telematice, Conferința europeană a 

serviciilor financiare (ECFS), 15 - 16 martie 2018, Braşov, România 

10. NAGHI (NOVAC) Laura-Elly, GLONT Oana Ramona, DARMAZ-GUZUN Adina Alexandra, The Influence of Foreign 

Direct Investments on Economic Policies in Romania, Challenges and Trends in Economic and Social Sciences, 

International Conference on Economics and Social Sciences, ICESS, 16.04.2018 - 17.04.2018, Bucuresti, România,  

11. NAGHI (NOVAC) Laura-Elly, Reshaping the future of training in financial services,  International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM, 24.08.2018 - 02.09.2018, Bulgaria, Vol.  

12. NAGHI (NOVAC) Laura-Elly, DARMAZ-GUZUN Adina Alexandra, The legislative impact on investments flows applied 

on the capital market. Romanian case, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and 

Arts, SGEM, 24.08.2018 - 02.09.2018, Bulgaria,  

13. NAGHI (NOVAC) Laura-Elly Formare profesionala continua - oportunitate sau amenintare, European Conference of 

Financial Services -ECFS 2018, 15-16 martie 2018, Brasov Romania  

14. Ingrid-Mihaela Dragotă, Simona Laura Dragoș, Codruța Mare, Cristian Dragoș, DEVELOPMENT AND VALIDATION OF 

A NEW INSURANCE LITERACY INDEX FOR A COUNTY SPATIAL ECONOMETRIC ANALYSIS: EMPIRICAL EVIDENCE ON 

THE ROMANIAN LIFE INSURANCE MARKET, The 19th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA 2018, 

la Faculty of Finance and Accounting,  University of Economics, Prague, 25 Mai 2018 
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15. Radu Alin Păunescu, Georgeta Vintilă, Ştefan Cristian Gherghina- The influence of firm characteristics and corporate 

governance on corporate taxation. Empirical research on S&P 500 companies, International Finance and Banking 

Conference FI BA 2018 (XVI edition 

16. Stoian Andreea, Tatu L., Vintila, N., Miricescu, On the fairness and the redistributive effects of PIT in Central and 

Eastern European Countries, FI BA 2018, 29-30 martie 2018 

17. Stanculescu, Andrei. A new approach to corporate governance, International Finance and Banking Conference FI BA 

2018 

18. Narcis Tulbure, „From quantitative techniques to affective economies: Cybernetics and the shaping of economic 

time in socialist Romania”. Paper presented at the 15th EASA Biennial Conference - Staying,Moving, 

Settling, Stockholm University August 14-17, 2018. 

19. Narcis Tulbure, „Crafting statistics for the new society: Ethnicity, ideology and knowledge in the quantitative social 

sceinces during the early socialist period”. Paper presented at the ASN Conference 2018 -  Nationalism in Times of 

Uncertainty, Graz, Austria, July 4-6, 2018. 

20. Narcis Tulbure, „From the Soviet model to the `rationalist` excess: Dialectics of ethnic and professional identity in 

the quantitative economic sciences during socialist Romania”. Paper Presented at the 2018 Conference of the 

Society for Romanian Studies -  #Romania100: Looking Forward through the Past, Bucharest, June 26-29, 2018. 

21. I.Boitan, Non-Performing Loans’ Forecast – Evidence From Romania, International Conference on Economics and 

Finance Research (ICEFR) organizata de Research World,26 – 27 februarie 2018,Viena, Austria 

22. Campeanu, Emilia; Boitan, Iustina. (2018) Economic growth or prosperity to foster social inclusion, INFER Workshop 

on Finance and Fiscal Policy, September 20-21, 2018, Bucharest 

23. Baciu Boanta Rodica, Brezeanu Petre, (2018) “Impact Of Financial Structure On Economic Return (Roa - Return On 

Asset) Case Study: Wholesale Of Motor Vehicle Parts And Accessories (Nace: 4531)”, 4th International Scientific 

Conference: Knowledge Based Sustainable Economic Development- ERAZ 2018 Sofia, Bulgaria, Sofia City Hotel 

June 7th, 2018 , www.eraz.org.rs 

24. Rodica Baciu Boanta, Petre Brezeanu, (2018), “Insolvency Risk. Application of Altman Z-score to the Auto Parts 

Sector in Romania”, The 1st International Conference On Economics And Social Sciences Challenges And Trends In 

Economic And Social Sciences Research The Bucharest University of Economic Studies Bucharest, April 16-17, 2018 

25. Andrei Ionut Husman, Petre Brezeanu, (2018) “Progressive Taxation and Economic Growth. Case Study on France”, 

The 1st International Conference On Economics And Social Sciences Challenges And Trends In Economic And Social 

Sciences Research The Bucharest University of Economic Studies Bucharest, April 16-17, 2018 

26. Iorgulescu Filip, Cryptocurrencies – The Beauty or the Beast of Financial Markets?, The 1st International 

Conference On Economics And Social Sciences Challenges And Trends In Economic And Social Sciences Research 

The Bucharest University of Economic Studies Bucharest, April 16-17, 2018 

27. Dragotă, Victor; Delcea, Camelia, ”Dividend policy: estimating the duration of making systematically bad 

decisions”, The 29th European Conference on Operational Research (EURO2018), Valencia, Spania, 8 – 11 iulie 

2018. 

28. Yaseen, Hanaan; Dragotă, Victor; ” Harmony, Hierarchy and Dividend Policy around the World”, The 19th Annual 

Conference of Faculty of Finance and Accounting ACFA, Prague, 25 March 2018 

29. Dragotă, Victor; Pele, Daniel Traian; Yaseen, Hanaan, ”Dividend Payout Ratio and Tweedie Distribution”, The 19th 

Annual Conference of Faculty of Finance and Accounting ACFA, Prague, 25 March 2018 

30. Dragotă, Victor; Trifan, Ruxandra, „Do insiders attain systematic abnormal returns? - A study case on the Romanian 

capital market”, INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING CONFERENCE FI BA 2018 (XVI edition) March 29-30, 

2018, Bucharest. 

31. Ciprian Necula, Alina Radu. Allied Social Science Associations (ASSA) 2018 Annual Meating, 5-7 ianuarie 2018, 

Philadelphia, SUA - The Transition to a Mixed Pension System in a Small Open Economy 

32. Ciprian Necula, 10th World Congress of The Bachelier Finance Society, 16–20 iulie 2018, Dublin, Irlanda - An 

Approximation of an Equivalent European Payoff for the American Put Option 

http://www.eraz.org.rs/
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33. Ciprian Necula, Conferinta Anuala a Economistilor Romani din Mediul Academic din Strainatate (ERMAS 2018),  25-

27 iulie 2018, Iasi, Romania - An Approximation of an Equivalent European Payoff for the American Put Option 

34. Radu Alina, Allied Social Science Associations (ASSA) 2018 Annual Meating, 5-7 ianuarie 2018, Philadelphia, SUA -: 

“Quantifying the Social Benefit of Bail-in Measures Using Option-pricing Techniques” 

35. Radu Alina, 10th World Congress of The Bachelier Finance Society, 16–20 iulie 2018, Dublin, Irlanda - 1 lucrare: 

“Quantifying the Social Benefit of Bail-in Measures Using Option-pricing Techniques” 

36. Stoian Andreea, Iorgulescu Filip, ”Do investors listen to fiscal policy? Study case – The Bucharest Stock Exchange 

INFER Workshop on Finance and Fiscal Policy (20-21 septembrie 2018)  

 

4. 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. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă Activități REALIZAT 

3. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor   

 

Conferinţe, seminarii, 
ateliere de lucru 
dedicate tinerilor 
cercetători în scopul 
partajării şi dezvoltării 
cunoaşterii 

1 eveniment 

Organizarea de 
conferinţe, seminarii 
ştiinţifice la nivelul 
facultăţilor 

1) CEFIM0: 3 evenimente 
2) CARFIB 
3) Şcoala Doctorală Finanţe: 43 
de lucrări susţinute în cadrul a 6 
serii de seminarii ştiinţifice 

 

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

2 studenţi 

Crearea echipelor de 
cercetare la nivelul Şcolii 
doctorale de Finanţe în 
cooperare cu centrele de 
cercetare ale FABBV 

2 studenţi  

 

o Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători în scopul 
partajării şi dezvoltării cunoaşterii 

 

La nivelul FABBV s-au desfăşurat seminarii, conferinţe şi ateliere de lucru atât la nivelul centrelor de cercetare (3 

activităţi la nivelul centrului CEFIMO, http://cefimo.ase.ro/index.php/evenimente/?lang=en).  

De asemenea deosebit de utile au fost şi activităţile de coordonare a lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor atât la 

sesiunea ştiinţifică cât şi la olimpiadă. La acestea se adaugă seminariile Şcolii doctorale de Finanţe, 

http://doctorat.ase.ro/finante 

Pe parcursul anului 2018 s-au derulat 6 serii de seminarii ştiinţifice în cadrul cărora s-au realizat 43 de diseminări 

care au asigurat partajarea şi dezvoltarea cunoaşterii specifice specializării FABBV 

(http://doctorat.ase.ro/Media/Default/Cursuri/FIN/2/S1.pdf). 

 

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

 

În luna martie a anului 2018, o echipă formată din 3 studenţi de la programul de licenţă Finanţe şi bănci şi 2 

studenţi de la programul de masterat Management financiar şi investiţii au reprezentat FABBV la competiţia anuală CFA 

CHALLENGE. Echipa a fost formată din următorii studenţi: Andrei ANDON-IONITA, George-Alexandru ANDREI, Olga 

http://cefimo.ase.ro/index.php/evenimente/?lang=en
http://doctorat.ase.ro/finante
http://doctorat.ase.ro/Media/Default/Cursuri/FIN/2/S1.pdf
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BODRUG, Cosmin PATRUTI, Miruna PORCEANU, fiind coordonaţi de către prof.dr. Anamaria CIOBANU, iar din partea CFA 

de către Ilias MALIOUKIS. 

 

După 4 luni de muncă, echipa coordonată de doamna prof.univ.dr. Anamaria 

Ciobanu şi de domnul Ilias Malioukis, CFA, a reprezentat pe 3 martie Facultatea de 

Finanţe, Asigurări şi Burse de Valori în cadrul etapei naţionale a CFA Institute 

Research Challenge. Competiţia se adresează şcoli de business, tematica fiind 

extrasă din curricula programului CFA, considerată cel mai înalt standard profesional 

în analiza investiţională şi cercetare economică. Studiile de caz au vizat compania 

DIGI Communications N.V., acţionarul majoritar al RCS & RDS, echipa clasându-se în 

primele trei echipe.  

 

 

 5. 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. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă Activități REALIZAT 

4. Premierea rezultatelor cercetării   

 

Premii anuale pentru 
cele mai bune articole 
publicate în 
reviste/publicații ISI din 
străinătate cu impact 
important în 
ierarhizarea naţională şi 
internaţională a 
universităţii 

2 premii 

Premierea autorilor 
pentru performanţa în 
cercetare prin 
publicarea articolelor ISI 
la reviste editate în 
străinătate.   

4 premii  

 
Premii de excelenţă 
pentru cercetarea 
studenţească  

1 premiu 

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

4 premii ONEF 

 

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 

La nivelul FABBV, în anul 2018 au fost premiate 4 articole publicate în reviste internaţionale ISI: 

1. Necula Ciprian; Farkas Walter; Gourier Elise; Huitema Robert, A two-factor cointegrated commodity price model 

with an application to spread option pricing, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 77, pp:249-268, ISSN: 0378-

4266 

2. Armeanu Stefan Daniel; Andrei Jean Vasile; Lache Leonard; Panait Mirela, A multifactor approach to forecasting 

Romanian gross domestic product (GDP) in the short run, PLOS ONE, vol. iulie 2017, pp.1-23, ISSN: 1932-6203; 

3. Mitrica Eugen; Mitrica Bianca;  Enciu Petru; Mocanu Irena, An approach for forecasting of public waterscarcity at 

the end of the 21st, TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, vol. 118, pp: 258-269, ISSN: 0040-1625; 
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4. Mitrica Eugen; Mitrica Bianca; Bogardi Istvan; Mocanu Irena; Minciuna Marin, A forecast of public waterscarcity on 

Leu-Rotunda Plain, Romania, for the end of the 21st century, NORSK GEOGRAFISK TIDSSKRIFT-NORWEGIAN 

JOURNAL OF GEOGRAPHY, vol.71, pp: 12-29, ISSN: 0029-1951. 

 

o Premii de excelenţă pentru cercetarea studenţească 
 

Excelenţa în cercetarea ştiinţifică studenţească a fost recompensată în anul 2018 prin bursa de excelenţă în 

cercetare ştiinţifică, obţinută de către Bianca Costache. La aceasta se adaugă premiile obţinute de studenţii FABBV în 

cadrul  Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti, desfăşurată în perioada 22-23 martie 2018: 

- premii oferite de ASE (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 4 menţiuni),  

- premii speciale oferite de parteneri  din mediul de afaceri ai FABBV: 46 premii la Secţiunea I şi 47 premii la 

Secţiunea II. Mult mai multe detalii se regăsesc la adresa: http://fabbv.ase.ro/Media/Default/arhiva2017-2018/RO-

PREMII-SSS-23%20MARTIE%202018.pdf.  

La Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare,  patru lucrări prezentate de studenţii FABBV au fost 

premiate. Acestea se regăsesc mai jos: 

- Secţiunea licenţă, subsecţiunea „Economie” : 

- Marele premiu „Paul Bran” a revenit studenţilor GRECU Robert-Adrian şi POPESCU Alexandru Ioan de 

pentru lucrarea  „Impactul fluxurilor de imigranți asupra evoluției sistemelor bancare; 

- Premiul pentru originalitatea abordării a revenit studentei BODRUG Olga pentru lucrarea 

„Asigurarea fiscală şi managementul datoriei publice”; 

- Secţiunea masterat: 

- Marele premiu „Victor Slăvescu”: a revenit studentei Bianca Costache, pentru lucrarea „Rolul 

asigurărilor în creșterea economică”. 

- Premiul pentru originalitate: „Spread-ul și mecanismele de tranzacționare pe piața de 

capital”, autor: Bogdan Adrian Panaitopulo; 

 

6. Managementul inovării şi cunoștințelor 
o Parteneriate încheiate cu Academia Română, institutele naţionale de cercetare şi 

staţiunile de cercetări în vederea participării la proiecte de cercetare naționale și 
internațional 

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

 

Potrivit noului Regulament de Organizare şi Funcţionare adoptat la nivelul ASE prin Hotărârea nr. 200 din 

16.11.2018, Şcolile doctorale au fost incluse în organigrama facultăţilor. Astfel că, perioada a fost mult prea scurtă 

pentru a permite o mai mare implicare a echipei de management în încheierea de parteneriate .  

În ceea ce priveşte activitatea privind actualizarea de proceduri/regulamente interne în domeniul cercetării, la 

finele anului 2018, conducerea Şcolii doctorale Finanţe a elaborat şi aprobat Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor doctorale, fiind înaintat spre aprobare forurilor decizionale superioare.  

 

http://fabbv.ase.ro/Media/Default/arhiva2017-2018/RO-PREMII-SSS-23%20MARTIE%202018.pdf
http://fabbv.ase.ro/Media/Default/arhiva2017-2018/RO-PREMII-SSS-23%20MARTIE%202018.pdf


IP4. Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor 
internaţionale 

IP4: 
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INDICATORI: 

 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 

 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 în diferite consorții și alianțe pentru accesarea unor programe cu 

finanțare europeană și internațională (Orizont 2020, programe ale Băncii 

Mondiale, Programul Operațional Capital Uman, ERASMUS+ etc.) 
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. 

Indicatori de performanță Valoare propusă Activități REALIZAT 

1. Internaționalizarea universității 

 

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

10 evenimente la 
nivel instituţional 

Participări la evenimente 
27 participări la 

evenimente 

 
Afilieri la noi rețele 
universitare/asociații 
profesionale internaționale 

Min. 2 afilieri pe 
instituţie 

Identificarea şi afilierea la 
noi reţele 
universitare/asociaţii 
profesionale internaţionale 

2 afilieri 

 
Acorduri de colaborare 
încheiate cu universități din 
străinătate 

Min.10 acorduri pe 
instituţie 

Încheierea de acorduri de 
colaborare cu universităţi 
din străinătate 

6 acorduri 

 

Participări în diferite 
consorții și alianțe pentru 
accesarea unor programe cu 
finanțare europeană și 
internațională (Orizont 2020, 
programe ale Băncii 
Mondiale, Programul 
Operațional Capital Uman, 
ERASMUS+ etc.) 

Min.5 participări 

Participare în diferite 
consorţii pentru accesarea 
unor programe cu finanţare 
europeană şi internaţională 

1 participare 

 

Participări la târguri 
internaționale de prezentare 
a ofertei educaționale a 
universității noastre 

Min. 8 participări 

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 

În conformitate cu 
media națională din 

învățământul 
superior economic 

Atragerea studenţilor 
străini la programele de 
studii cu predare în limbi 
străine 

28 studenți 
români de 
pretutindeni 
6 studenți CPV 
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o Participări la evenimente organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor 

profesionale și a diverselor instituții internaționale  
Participări la evenimente : 

1. EIET 2018 - European conference of the national institutes for professional insurance education, 18-19 

octombrie, Madrid, Spania 

2. Participarea la cea de a 9-a întâlnire EUNIFI (EU NETWORK OF INDEPENDENT FISCAL INSTITUTIONS), 25 

septembrie 2018, Bruxelles 

3. ALM & Risk Management Forum la Moscova, 21 septembrie 2018 

4.  Workshop-ul INFER on Finance and fiscal policy, 20-21 septembrie 2018 

5. 20th INFER Annual Conference, University of Gottingen, 5-7 septembrie 2018, Gottingen, Germania  

6. Data Science International Summer School, Organized by the Bucharest University of Economic Studies, 

Predeal, August 24-31, 2018 

7. SUMMER BANKING ACADEMY, Ediţia a IV-a, Ziua 4:  Guvernanţa corporativă – bune practici, din data de29 

iunie 2018 

8. BSUN 2018 Congress UN 2030 Sustainable Development Goals in the Black Sea Region: From Science to 

Implementation, June 18, 2018, Aristotle University Research Dissemination Center 

9. Evenimentul Horizon- Europe, 15 iunie, Palatul Parlamentului 

10. Info Day - Program Cercetare - Granturi SEE in data de  12 iunie, Aula Magna a Academiei de Studii 

Economice 

11. Forum Financiar - 31 mai 2018 

12. Forumul : “Viitorul Modelelor  De Business Bancar – Adaptarea La Schimbare “  26 mai 2015 la BNR 

13. Masa rotunda "Government competitiveness : Research, results and an agenda for strengthening, 

governance", 21 mai 2018 

14. Forumul de afaceri organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (8-9.05.2018 

Iordania) 

15. Seminarul EIB Group Equity Activities organizat de Banca Europeană pentru Investiţii (15.05.2028 

Luxemburg) 

16. FIAR 2018 Forumul Internaţional al Pieţei de Asigurări Reasigurări, 13-16 mai Bucureşti Romania 

17. Coface Country Risk Conference, 9 Mai 

18. Seminar organizat de CFA 2 mai 

19. workshop „Cum să scrii o propunere de succes pentru finanțare din Programul Orizont 2020?“, 27.04.2018 

20. INFER Board meeting, 30 martie 2018, Bucureşti, Romania 

21. conferința ,,Incluziunea financiară - de la vorbe la fapte”, organizată în cadrul proiectului internațional 

,,Global Money Week”, din 16 martie 2018 

22. CONFERINŢA  NAŢIONALĂ  DE  ANTIFRAUDĂ  ŞI  ANTICORUPŢIE  ediţia a-IV-a, PREVENIREA SI 

INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR DE FRAUDĂ ŞI CORUPŢIE,26 martie 2018 

23. European Money Week, 12 martie 2018 

24. Jeffrey Sachs at the Bucharest University of Economic Studies, 8 martie 2018 

25. ACCA - Train the Academics, in perioada 5 - 6 martie 2018 

26. Sesiunea de informare Marie Curie Actions, 26 februarie 2018; 

27. ACCA PwC "Rolul departamentului financiar în lupta împotriva fraudei" 27 februarie 2018 

 

 

 

 

https://incir.us12.list-manage.com/track/click?u=d6d97c7baa4627b4d4f130f01&id=d102dbe597&e=5ccb08008c
https://incir.us12.list-manage.com/track/click?u=d6d97c7baa4627b4d4f130f01&id=d102dbe597&e=5ccb08008c


32 | P a g e  

 

o Afilieri la noi rețele universitare/asociații profesionale internaționale 
1. Naghi Laura Elly - aprilie 2018 CII - Chartered Insurance Institute 

2. Naghi Laura Elly - mai 2018 Eficert - European Financial Certification Organisation - membru comitet acreditare 

programe.  

 

o Acorduri de colaborare încheiate cu universități din străinătate 

Pe parcursul anului 2018, FABBV a iniţiat şi a încheiat următoarele acorduri de colaborare cu universităţi din 

străinătate, dintre care 4 acorduri Erasmus+ şi două acorduri bilaterale: 

1. acord ERASMUS+ cu Poznan University of Economicsand Business, Polonia; 

2. acord ERASMUS+ cu Universite de Bordeaux, Franța;   

3. acord ERASMUS+ cu Technical University of Ostrava, Cehia; 

4. acord ERASMUS+ cu Bielefeld University, Germania                    

5. acord de parteneriat bilateral încheiat cu Bielefeld University, Germania. 

6. acord de parteneriat bilateral încheiat cu Universitatea din Florenţa, Italia 

 

o Participări în diferite consorții și alianțe pentru accesarea unor programe cu 

finanțare europeană și internațională (Orizont 2020, programe ale Băncii 

Mondiale, Programul Operațional Capital Uman, ERASMUS+ etc.) 
Pe parcursul anului 2018, la nivelul FABBV a fost depus spre finanțare proiectul Enhancing Research Quality in 

Economics and Finance (ReECOFIN) , WIDESPREAD – 03 – 2018 Twinning, finanțator UE, consorțiu format din ASE, Vrije 

Universitei Brussel, University of Orleans, International Network for Economic Research (INFER), coordonatorul fiind 

prof.dr. Andreea Stoian. 

o Participări la târguri internaționale de prezentare a ofertei educaționale a 

universității noastre 

Deoarece FABBV nu dispune de buget propriu, reprezentanții facultății nu au dispus de resursele necesare în 

vederea participării la târguri internaționale de promovare a programelor de studii. 

o Studenți străini care vin să studieze în Academia de Studii Economice din 

București, atât din ţările UE, cât şi din alte ţări 

În cadrul programului de licență cu predare în engleză al FABBV au fost înmatriculați, în anul universitar 2017-

2018, 6 studenți străini. Țările de proveniență sunt: Egipt, Turkmenistan, Liban, Niger și Siria. Pentru anul universitar 

2017-2018, la nivelul tuturor programelor de studii ale FABBV erau înmatriculați 28 de studenți reprezentând românii de 

pretutindeni; 26 de bursieri ai statului român (studenți proveniți din țări precum Republica Moldova, Ucraina, Albania), 

16 studenți  înmatriculați pe cont propriu nevalutar și 11 studenți străini veniți la studiu pe cont propriu valutar. La 

debutul anului universitar 2018/2019, situația era următoarea la nivelul tuturor programelor de studii (licență și 

masterat):  114 studenți din categoria românilor de pretutindeni (proveniți în majoritatea cazurilor din Republica 

Moldova); 4 bursieri non-UE și 14 studenți pe cont propriu valutar, dintre aceștia 34 fiind înmatriculați în anul I. 
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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 
performanță 

Valoare 
propusă 

Activități REALIZAT 

2. Mobilitatea internaţională a cadrelor didactice şi de cercetare şi a studenţilor 

 
Cadre didactice și de 
cercetare beneficiare de 
mobilități internaționale 

În conformitate cu 
media națională din 

învățământul 
superior economic 

Promovarea acordurilor 
încheiate de FABBV cu 
universităţi din străinătate 

3 cadre didactice 

 
Studenți beneficiari de 
mobilități internaționale 

În conformitate cu 
media naționala din 

învățământul 
superior economic 

Promovarea acordurilor 
încheiate de FABBV cu 
universităţi din străinătate 
Realizarea unui link în 
cadrul site-ului FABBV 
privind „impresii din 
mobilitate” ale studenţilor 
FABBV 

13 studenţi în anul 
universitar 2015-2016 

19 studenţi în anul 
universitar 2016-2017 

 

o Cadre didactice și de cercetare beneficiare de mobilități internaționale 

Pe parcursul anului 2018, cadre didactice ale FABBV au beneficiat de mobilități internaţionale (inclusiv mobilități 

ERASMUS+ de predare/trening), după cum urmează: 

- Prof. Emilia Câmpeanu – University of Dubrovnik, Croația 

- Conf. Iustina Boitan – University of Dubrovnik, Croația 

- Prof. Andreea Stoian – University of Poitiers, Franța 

- Lect. Filip Iorgulescu - University of Poitiers, Franța 

- Prof. Ciprian Necula – University of Calgary, Canada 

- Conf.univ.dr Iustina Boitan – Universitatea din Florenţa, Italia 

 

 Conținutul rubricii Stagii de predare ERASMUS+ din cadrul site-ului FABBV este actualizat permanent, pe măsură 

ce facultatea încheie noi acorduri de colaborare cu universități din străinătate. Cadrele didactice ale FABBV sunt astfel 

informate privind oferta de mobilităţi de predare ERASMUS+ oferite de facultate: 

 

Nr.crt. Universitatea gazdă 
Nr. cadre didactice 
prevăzute de acord 

Perioada 
maximă 

1 University of Macedonia, Thessaloniki, Grecia 1 5 zile 

2 Cracow University of Economics, Cracow, Polonia 1 5 zile 

3 University of Dubrovnik, Croatia 3 5 zile 

4 University of Pardubice, Cehia 2 5 zile 

5 
University of National and World Economy, Sofia, 
Bulgaria 

3 5 zile 

6 Universidad Complutense de Madrid, Spania 2 15 zile 

7 University of Economics in Katowice, Polonia 1 5 zile 

8 Universitat Bielefeld, Germania 1 5 zile 

9 University Akureyri, Iceland 1 5 zile 
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10 Universite Catholique de Lille, France 2 5 zile 

11 Poznan University of Economics and Business, Polonia 2 5 zile 

12 Technical University of Ostrava, Cehia 2 5 zile 

13 Universite de Bordeaux, Franţa 4 5 zile 
 

 

o Studenți beneficiari de mobilități internaționale 

 

În cadrul concursului pentru mobilitățile de studii ERASMUS+ desfășurat în luna martie 2018, studenții FABBV au 

depus un număr de 25 de candidaturi, respectiv 16 candidaturi în anul precedent (o creștere de 56% în 2018 față de 

2017).  

Acțiunile întreprinse la nivelul FABBV pentru promovarea oportunităților de studii ERASMUS+ au constat în: 

- informarea studenţilor asupra mobilităţilor ERASMUS+ în cadrul întâlnirilor periodice cu echipa de management 

a FABBV; 

- anunțarea, prin email, a studenților privind deschiderea perioadei de aplicare pentru mobilitățile de studii 

ERASMUS+; 

- promovarea acordurilor încheiate de FABBV cu universităţi din străinătate, pe site-ul facultății; 

- realizarea unei secțiuni de testimonial în cadrul site-ului FABBV privind „impresiile din mobilitate” ale studenților 

FABBV. 

- organizarea, în cadrul Săptămânii Internaționale ASE, a unor evenimente (Networking event – The ERASMUS 

challenge: Yesterday, TodayandTomorrow, și o expoziție de fotografii) menite să faciliteze schimbul de experiență între 

studenții care au beneficiat de mobilități ERASMUS+ și studenții interesați de participarea la un program de mobilități.   

 

 



IP5. Creșterea implicării studenţilor în 
managementul universităţii și îmbunătățirea 

condițiilor sociale ale acestora 
IP5: 

 
T

ab
 5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI: 

 1. Întâlniri consultative cu studenţii 

 2. Îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale studenţilor 
o Locuri de voluntariat 

 3. Acţiuni ale studenţilor 
o Şcoli de vară 

o Evenimente ale studenţilor susţinute de către ASE 

 4. Burse 

o Burse acordate la nivelul FABBV 

 5. Practică şi internship 

o Locuri de practică şi internship oferite de FABBV 

o Parteneriate noi încheiate pentru practică şi internship 

 6. Consiliere şi orientare în carieră 

o Număr de specialiști care participă la consilierea și orientarea în 

carieră a studenților și elevilor 
o Activităţi de consiliere 
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1. Întâlniri consultative cu studenţii 
Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă Activități REALIZAT 

  

 Întâlniri consultative 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 

5 întâlniri 

 

- Anul 1: MARTI, 27 noiembrie 2018, orele 09.00-10.20, la sala 3101, aspecte generale, prezentare prevederi 

regulamente ; 

- Anul 2: MIERCURI, 28 noiembrie 2018, orele 10.30-11.50, la sala 3101, aspecte generale, prezentare prevederi 

regulamente ; 

- Anul 3: MARTI, 27 noiembrie 2018, orele 10.30-11.50, la sala 3101, aspecte generale, prezentare prevederi 

regulamente. 

- Anul 1: 19 aprilie 2018, ora 10.30, sala 3M8, prezentare discipline opționale 

- Anul 2: 19 aprilie 2018, ora 13.30, sala 3M1, prezentare discipline opționale ; 

 

 2. Îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale studenţilor 
o Locuri de voluntariat 

 

La nivelul FABBV, în perioada 1 ianuarie 2018- 31 decembrie 2018,  3 studenți au beneficiat burse pentru activităţi 

extracurriculare şi de voluntariat (dintre care 2 in anul universitar 2017/2018 si 1 student in anul universitar 2018/2019). 

 3. Acţiuni ale studenţilor 
o Şcoli de vară 

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

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare 
propusă 

Activități REALIZAT 

  

 Şcoli de vară Min.3  
Şcoala de vară „Data Science” 24-31 august 

2018,Predeal 

 

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

1 eveniment  

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/ 

 

FABBV a organizat, alături de Direcția Relații Internaționale și CSIE, prima ediție a Școlii Internaționale de Vară 

”Data Science”, cu lectori invitați din SUA, Norvegia, Slovenia, Spania și Austria, la Predeal, în perioada 24  - 31 august  

2018. 
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Echipa de fotbal a FABBV, formată din studenți si cadre didactice, a participat și continua să participe la competiția 

”LIGA ECONOMISTULUI”, campionat desfășurat între echipe mixte studenți-profesori constituite la nivelul facultăților din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București. 

 4. Burse 

o Burse acordate la nivelul FABBV 

 

Pe parcursul anului 2018, studenții FABBV au beneficiat de următoarele tipuri de burse:  

 

BURSE 
2017-2018 2018- 2019 

Sem.2 Sem.1 

SOCIALE 83 100 

MERIT 235 202 

PERFORMANŢĂ (Burse de performanță pentru rezultate 
deosebite la învățătură (3% din totalul studenților de la buget) 

37 35 

Bursă de performanţă pentru  rezultate deosebite în activitățile 
culturale, organizatorice și sportive. 

1 1 

Burse de performanță pentru implicarea in activități 
extracurriculare si de voluntariat în cadrul ASE 

1 1 

 

TOTAL NUMĂR BURSE: 357 339 

FOND DE BURSE AFERENT FABBV (RON) 251853 236376 

 

Studenții FABBV au obținut următoarele burse acordate din venituri proprii ale ASE: 

1. semestrul I al anului universitar 2018/2019,burse de excelență pentru rezultate deosebite în 

activitatea de cercetare (licenţă şi masterat): 

- Grecu Robert – anul 2 programul de licenţă; 

- Costache Bianca  - anul 2 programul de masterat Tehnici actuariale. 

 

2. semestrul al II-lea al anului universitar 2017/2018, burse de excelență pentru rezultate deosebite în 
activitatea de cercetare (licenţă şi masterat):  

- Bodrug Olga – anul 3 programul de licenţă; 

- Grecu Robert - anul 2 programul de licenţă; 

                             - Costache Bianca   - anul 2 programul de masterat Tehnici actuariale. 

Studenta Bodrug Olga, anul trei la programul de licenţă ”Finanțe și bănci”, forma de învățământ cu frecvență a 

obținut bursa Regina Elisabeta acordată de Casa Regală a  României. 

În același timp, Bianca Costache, de la programul de masterat Tehnici actuariale a beneficiat și de o bursă ”Every 

Can Counts” în baza proiectului depus. https://www.everycancounts.ro/blog/167-rezultate-competitia-bursele-every-

can-counts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.everycancounts.ro/blog/167-rezultate-competitia-bursele-every-can-counts
https://www.everycancounts.ro/blog/167-rezultate-competitia-bursele-every-can-counts
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 5. Practică şi internship 

o Locuri de practică şi internship oferite de FABBV 

 

La nivelul FABBV, în baza parteneriatelor încheiate cu mediul de afaceri, pentru anul universitar 2017/2018 s-au 

asigurat studenţilor facultăţii 164 de locuri de practică şi 5 locuri pentru internship. Pentru anul universitar 2018/2019, 

pe lângă locurile existente, s-au mai asigurat 74 de locuri de practică şi 3 locuri de internship. 

 

În perioada ianuarie-decembrie 2018, FABBV a aigurat, prin intermediul parteneriatelor dezvoltate cu mediul de afaceri, 

următoarele locuri de practică: 

- parteneriate încheiate în anul universitar 2017/2018 

Nr.crt. COMPANIA 
NUMĂR 
LOCURI 

PRACTICĂ 

1 DELOITTE ROMÂNIA 10 

2 KPMG ROMÂNIA 10 

3 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 20 

4 OTP BANK 20 

5 PORSCHE FINANCE GROUP ROMÂNIA 10 

6 OOTTO BROKER DE ASIGURARE SRL 6 

7 ENSIGHT FINANCE SRL 2 

8 PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMÂNIA SRL 10 

9 DSA GROUP CREDIT ADVISOR SRL 30 

10 LOXON SOLUTIONS SRL 4 

11 SC TPA CONSULTANŢĂ FISCALĂ SRL 20 

12 GENERALI ASIGURARE REASIGURARE SA 5 

13 ERGO ASIGURĂRI SA 10 

14 CEFIMO – Centru de cercetare FABBV 4 

15 EXIMBANK ROMÂNIA 3 

16 BANCA INTERNAŢIONALĂ DE COOPERARE ECONOMICĂ  (BICE) – MOSCOVA 3 

17 ALLIANZ TECHNOLOGY SA 1 

18 ŢUCĂ, SBÂRCEA&ASOCIAŢII 1 

 

- parteneriate încheiate în anul universitar 2018/2019 

Nr.crt. COMPANIA 
NUMĂR 
LOCURI 

PRACTICĂ 

1 PRIMĂRIA SINAIA 10 

2 EXIMBANK ROMÂNIA (practică) 10 

3 EXIMBANK ROMÂNIA (internship) 3 

4 ERGO ASIGURĂRI SA 10 

5 PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL 2 

6 PORSCHE BANK ROMÂNIA SA 3 

7 PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN SA 3 

8 LOXON SOLUTIONS SRL 8 

9 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 10 

10 PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMÂNIA SRL 15 
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o Parteneriate noi încheiate pentru practică şi internship 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost încheiate de către conducerea FABBV 13 ACORDURI CADRU DE COLABORARE PRIVIND 

EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ŞI INTERNSHIP, cu partenerii din mediul de afaceri: 

 

1) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 19/12.01.2018, ASE – GENERALI 

ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA – 5 locuri de practica pentru anul universitar 2017/2018; 

2) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 160/01.03.2018, ASE – COFACE ROMANIA 

CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL – 6 locuri de practica pentru anul universitar 2017/2018; 

3) Acord de parteneriat nr. 376/18.06.2018, Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 

377/18.06.2018, ASE – BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA – 10 locuri de practica ȘI 3 locuri de 

internship  pentru anul universitar 2018/2019; 

4) Acord de parteneriat nr. 388/21.06.2018, Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 

385/21.06.2018,  ASE- S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL- 10  locuri de practică pentru anul universitar 

2017/2018; 

5) Acord de parteneriat nr. 398/28.06.2018, Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 

318/09.05.2018,  ASE-PRIMĂRIA SINAIA - 10 locuri de practică pentru anul universitar 2018/2019;  

6) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 426/09.07.2018, ASE – ERGO ASIGURARI 

SA – 10 locuri de practica pentru anul universitar 2017/2018; 

7) Acord de parteneriat nr. 428/12.07.2018, Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 

426/12.07.2018, ASE – ERGO ASIGURĂRI SA – 10 locuri de practica pentru anul universitar 2017/2018; 

8) Acord de parteneriat nr. 428/12.07.2018, Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 

427/12.07.2018, ASE – ERGO ASIGURARI SA – 10 locuri de practica pentru anul universitar 2018/2019; 

9) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 1465/13.12.2018, ASE – BURSA DE 

VALORI BUCURESTI SA – 10 locuri de practica pentru anul universitar 2018/2019; 

10) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 1466/13.12.2018, ASE – PROCTER AND 

GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL – 15 locuri de practica pentru anul universitar 2018/2019 

11) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 1482/20.12.2018, ASE – PORSCHE 

BROKER DE ASIGURARE SRL – 2 locuri de practica pentru anul universitar 2018/2019; 

12) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 1483/20.12.2018, ASE – PORSCHE BANK 

ROMANIA SA – 3 locuri de practica pentru anul universitar 2018/2019; 

13) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului de practica nr. 1484/201.12.2018, ASE – PORSCHE 

LEASING ROMANIA IFN SA – 3 locuri de practica pentru anul universitar 2018/2019.   
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 6. Consiliere şi orientare în carieră 

o Număr de specialiști care participă la consilierea și orientarea în carieră a 

studenților și elevilor 
o Activităţi de consiliere 

 

În perioada 8-10 mai 2018, FABBV si OTP Bank au dezvoltat un programul de consiliere si orientare in cariera la 

care participa specialiştii de resurse umane din cadrul OTP Bank. Programul s-a adresat studenţilor si masteranzilor 

FABBV. La acestea se adaugă activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în carieră din 

cadru ASE, unde FABBV este reprezentată de domnul lector.dr. Radu Ciobanu. 

Începând cu anul universitar 2017/2018, la nivelul FABBV a fost inițiat un program de tutorat pentru studenţii din 

anul I, ciclul de licenţă. Astfel, fiecare serie de studenți are repartizat un tutore – cadru didactic al unuia dintre cele două 

departamente ale facultăţii, ce are ca principală responsabilitate îndrumarea studenților din anul I pentru a facilita 

tranziţia de la viaţa de elev la cea de student. Activitățile de tutorat se desfășoară atât prin intermediul întâlnirilor față în 

față, cât si prin intermediul poştei electronice/reţelelor de socializare ale facultăţii. 

De asemenea, prin intermediul cadrului didactic desemnat de FABBV pentru a efectua activități de consiliere in 

cadrul CCOC, lector univ.dr. Radu Ciobanu, in perioada ianuarie – decembrie 2018 au fost desfăşurate următoarele 

activități: 

- informarea studenţilor FABBV privind sesiunea de iarna şi prevederile din regulamentele ASE în ceea ce 

priveşte examinarea; 

- informarea studenţilor din anul 3 FABBV în privinţa activităţilor de consultaţii pentru realizarea lucrărilor 

de licenţă, proceduri, etc. ; 

- informarea studenţilor FABBV şi discuţii online prin intermediul canalelor social media privind bursele, 

locurile de cazare, secretariat, organizarea orarului, condițiilor necesare pentru accederea în anul de studiu 

superior, etc; 

- informarea și ghidarea studenților din anul 2 de la programele de licență și masterat FABBV în privința 

activității de practică;  

- ajutor in realizarea de CV-uri și scrisori de intenție pentru studenții FABBV care au aplicat la job-uri 

oferite de diferite companii.  

- promovarea oportunităților de internship, job-uri și practică oferite de partenerii facultății. Promovarea 

se realizează prin intermediul rețelelor social media, dar și prin pagina de web a facultății www.fabbv.ase.ro 

- discuții cu studenții care doresc să aplice la locurile de muncă oferite de partenerii FABBV din mediul de 

afaceri și asigurarea suportului pentru a parcurge cu succes pașii în privința angajării; 

- informarea studenților FABBV în privința activităților CCOC.  

- promovarea în cadrul rețelelor de social media a coordonatelor Centrului COC - www.consiliere.ase.ro  - 

în rândul tuturor studenților FABBV; 

- informarea tuturor studenților se realizeză prin intermediul grupurilor oficiale de facebook ale facultății: 

Student FABBV, Alumni FABBV  și a paginii oficiale a facultății. 

 

 

 



IP6. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu 
mediul economico-social 
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INDICATORI: 

 1. Noi afilieri instituţionale 

o Participări la evenimente organizate în cadrul 

reţelelor/asociaţiilor profesionale şi a diverselor instituţii 

o Afilieri la noi reţele/asociaţii profesionale  
o Consilii Consultative ale facultăţilor 

 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 



 1. Noi afilieri instituţionale 

o Participări la evenimente organizate în cadrul reţelelor/asociaţiilor profesionale şi 

a diverselor instituţii 

o Afilieri la noi reţele/asociaţii profesionale  
o Consilii Consultative ale facultăţilor 

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă Activități REALIZAT 

  

 

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

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

29 evenimente 

 
Afilieri la noi 
reţele/asociaţii 
profesionale 

2 afilieri la nivel 
instituţional 

Afilieri la noi reţele/asociaţii 
profesionale 

2 afilieri 

 
Consilii Consultative 
ale facultăţilor  

1 consiliu Activarea Consiliului consultativ 
pentru care deja s-au purtat discuţii 
Stabilirea direcţiilor de activitate 

2 întâlniri ale CC FABBV 

 

o Participări la evenimente organizate în cadrul reţelelor/asociaţiilor 

profesionale şi a diverselor instituţii 
 

PARTICIPĂRI LA 29 DE EVENIMENTE: 

1. EFMD GN Central & Eastern Europe, 2018 EQUIS and EPAS Accreditation Seminars, 19-21 noiembrie, Praga, 

Republica Ceha; 

2. EIET 2018 - European Conference of the National Institutes for Professional Insurance Education, 18-19 octombrie, 

Madrid, Spania. 

3. Participarea la cea de a 9-a întâlnire EUNIFI (EU NETWORK OF INDEPENDENT FISCAL INSTITUTIONS), 25 septembrie 

2018, Bruxelles 

4. ALM & Risk Management Forum la Moscova, 21 septembrie 2018 

5. Workshop-ul INFER on Finance and fiscal policy, 20-21 septembrie 2018 

6. 20th INFER Annual Conference, University of Gottingen, 5-7 septembrie 2018, Gottingen, Germania 

7. Data Science International Summer School, Organized by the Bucharest University of Economic Studies, Predeal, 

August 24-31, 2018 

8. SUMMER BANKING ACADEMY, Editia a IV-a, Ziua 4:  Guvernantacorporativa – bunepractici, din data de29 iunie 2018 

9. BSUN 2018 Congress UN 2030 Sustainable Development Goals in the Black Sea Region: From Science to 

Implementation, June 18, 2018, Aristotle University Research Dissemination Center 

10. evenimentul Horizon- Europe, 15 iunie, PalatulParlamentului 

11. Info Day - Program Cercetare - Granturi SEE in data de  12 iunie, Aula Magna a Academiei de Studii Economice 

12. Forum Financiar - 31 mai 2018 

13. Forumul : “Viitorul Modelelor  De Business Bancar – Adaptarea La Schimbare “  26 mai 2015 la BNR 

14. masa rotunda "Government competitiveness : Research, results and an agenda for strengthening, governance", 21 

mai 2018 

15. Forumul de afaceri organizat de Banca Europeana pentru Reconstrucţie si Dezvoltare (8-9.05.2018 Iordania) 

16. Seminarul EIB Group Equity Activities organizat de Banca Europeană pentru Investiţii (15.05.2028 Luxemburg) 

17. FIAR 2018 Forumul International al Pieţei de Asigurări Reasigurări,13-16 mai Bucureşti Romania 
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18. Coface Country Risk Conference, 9 Mai 

19. Seminar organizat de CFA 2 mai 

20. workshop ,,„Cum să scrii o propunere de succes pentru finanțare din Programul Orizont 2020?“, 27.04.2018 

21. INFER Board meeting, 30 martie 2018, Bucureşti, Romania 

22. conferința ,,Incluziunea financiară - de la vorbe la fapte”, organizată în cadrul proiectului internațional ,,Global 

Money Week”, ce a avut loc în data de 16 martie 2018 

23. Conferinţa  naţională  de  antifraudă  şi  anticorupţie  ediţia a-IV-a, prevenirea si investigarea infracţiunilor de fraudă 

şi corupţie,26 martie 2018 

24. Conferința Europeană a Serviciilor Financiare 2018, Braşov, organizata de ISF, în parteneriat cu Academia de Studii 

Economice din București, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Societatea Română de Cercetare pentru 

Afaceri Publice și Private și Universitatea „Transilvania” din Brașov; 

25. European Money Week, 12 martie 2018 

26. Jeffrey Sachs at the Bucharest University of Economic Studies, 8 martie 2018 

27. ACCA - Train the Academics, in perioada 5 - 6 martie 2018 

28. Sesiunea de informare Marie Curie Actions, 26 februarie 2018 

ACCA PwC "Rolul departamentului financiar în lupta împotriva fraudei" 27 februarie 2018 

 

o Afilieri la noi reţele/asociaţii profesionale  
 

1. Naghi (Novac) Laura - aprilie 2018 CII - Chartered Insurance Institute 
2. Naghi (Novac) Laura - mai 2018 Eficert - European Financial Certification Organisation – membru comitet 

acreditare programe 

o Consilii Consultative ale facultăţilor 

 

Consiliul Consultativ al FABBV a fost înfiinţat încă din anul 2016. Componenţa CC al FABBV este:  

NR.
CRT 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

DOMENIUL 
REPREZENTAT 

INSTITUŢIA FUNCŢIA 

1 ILEANA BOTEZ 
PIAŢA DE 
CAPITAL 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Head of Listing Department 

2 FLORIN DĂNESCU BANCAR 
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A 
BĂNCILOR 

Preşedinte executiv 

4 CLAUDIU GHIURLUC CONSULTANŢĂ DELOITTE ROMÂNIA 
Director - Audit 
andadvisoryservices 

5 ADRIAN MARIN ASIGURĂRI 
GENERALI ROMÂNIA CEO 

UNSAR PREŞEDINTE 

6 TUDOR MIHĂILESCU CORPORATE 
SOUTH EAST EUROPE 
OPERATIONS AT PROCTER & 
GAMBLE 

CFO 

 

Membrii acestuia implicându-se activ în susţinerea demersurilor echipei de conducere a FABBV. Astfel că, întregul 

CC a FABBV a participat la deschiderea anului universitar 2018-2019, evidenţiind deschiderea mediului de afaceri în 

susţinerea demersului academic. Pe de altă parte, au avut loc întâlniri, pe parcursul anului 2018 cu reprezentanţii 

Deloitte România, fiind stabilite activităţile ce se desfăşoară de către reprezentanţi ai acestora în cadrul FABBV 

(conferinţe pe teme de actualitate, respectiv participarea, ca invitaţi, în cadrul cursurilor de specialitate). Pe de altă 

parte, prin intermediul UNSAR, reprezentată de dl Adrian Marin şi al ASF, în anul 2018, a fost organizat cel de-al doilea 

panel al Forumului pentru Dezvoltare Durabilă şi Antreprenoriat, dedicat sistemului de pensii. 
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În acelaşi timp, o parte a membrilor CC ai FABBV au participat la întâlnirea cu comisia ARACIS, de evaluare 

instituţională a ASE, alături de alţi reprezentanţi ai mediului de afaceri. De asemenea, prin intermediul membrilor CC am 

asigurat şi o mai mare implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri în susţinerea demersului ASE de evaluare în 

cadrul QS University Rankings. 

 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 

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă Activități REALIZAT 

  

 

Parteneriate cu 
mediul de afaceri şi 
social 

2 parteneriate Încheierea de noi parteneriate cu 
mediul de afaceri și social 
dezvoltate la nivelul facultăţii sau 
prelungirea acordurilor existente 

4 parteneriate 

 
Evenimente 
organizate cu mediul 
de afaceri şi social 

3 evenimente Organizarea unor evenimente care 
să contribuie la o creșterea 
angajabilității studenților 

23 evenimente 

 

o Parteneriate cu mediul de afaceri şi social 

În perioada ianuarie – decembrie 2018, FABBV a încheiat următoarele parteneriate: 

1) Acord de parteneriat nr. 398/28.06.2018, ASE-PRIMĂRIA SINAIA; 

2) Acord de parteneriat nr. 388/21.06.2018, ASE- S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL; 

3) Acord de parteneriat nr. 376/18.06.2018, ASE – BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA; 

4) Acord de parteneriat nr. 428/12.07.2018, ASE – ERGO ASIGURĂRI SA. 

 

o Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social 

           23 EVENIMENTE 
În perioada ianuarie-decembrie 2018, FABBV a organizat următoarele evenimente, in parteneriat cu mediul de afaceri si 
social:  

1) 6-11 decembrie 2018, programul de masterat Cercetări avansate în finanţe (CEFIN) a organizat cursuri deschise 
la disciplina Macroeconomie monetara si financiara; prelegerile fiind susţinute de către prof. univ. dr. Alexandru 
Minea, Universitatea d' Auvergne, Franţa - CEFIN - Passion for finance. Cursurile s-au desfăşurat după următorul 
program:  

o joi, 6 decembrie 2018 – sala 4105 (16:30-19:20) si sala 4209 (19:30-20:50); 
o vineri, 7 decembrie 2018 – sala 4010 (16:00-18:00); 
o sâmbătă, 8 decembrie 2018 – sala 4010 (13:00-17:00); 
o  luni, 10 decembrie 2018 – sala 4207 (16:30-21:00); 
o marţi, 11 decembrie 2018 – sala 4203 (16:00-21:00). 

2) 10 decembrie 2018, sala 3M6 si 13 decembrie 2018, sala 3M5, Guestspeaker - tema "Institutional trading - the 
good, the bad and the ugly", disciplina Relaţii monetar-financiare internaţionale,  Invitat dl. Florin Cioaca Co-
founder Traderion Inc. 

3) 3-7 decembrie 2018,  programul de masterat Applied Finance a organizat un curs deschis "Quantitative Finance 
Course", prelegerile fiind susţinute de către Prof. ERICH WALTER FARKAS, UNIVERSITY OF ZURICH. 

4) 4 decembrie 2018, ora 18:00, sala 3M5, Programul de masterat Fiscalitate a organizat un curs deschis cu tema 
"Consecinţe asupra mediului de afaceri ale implementării directivei ATAD în legislaţia din Romania", prelegerea 
fiind susţinută de o echipa de specialişti din cadrul EY Romania. 

5) În perioada 30 noiembrie – 2 decembrie s-a desfăşurat în cadrul Centrului de perfecţionare „Ion Gh. Roşca” din 
Predeal activitatea  extracurriculară „Why study Finance în Romania”, eveniment dedicat studenţilor străini din 
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cadrul FABBV, în cadrul căruia, cu sprijinul reprezentanţilor OTP Bank, au avut loc mai multe activităţi de natura 
îmbunătăţirii soft skills. 

6) 30 noiembrie 2018, Centrul de Formare al ASE, Predeal, prelegere cu tema Comunicare eficienta, invitat Marcel 
Florin Stan, trainer learning, OTP; 

7) 27 noiembrie 2018, interval orar 12.00 – 13.20, sala 3M4, Guestspeaker ASF - reprezentanţi ai Autorităţii de 
Supraveghere Financiara au susţinut o prezentare in cadrul Laboratorului Academic cu tema "Pensii private", la 
disciplina "Protecţie socială şi pensii private"; 

8) 22 noiembrie 2018, ora 19.30, in colaborare cu Finastra, programul de masterat Cercetări Avansate în Finanţe a 
organizat o prezentare din ciclul întâlnirilor CEFIN, cu tema  Financial markets: innovation and fintech landscape, 
susţinută de Mădălina Ţurlea, Senior Product Analyst (BA), Finastra.  

9) 25 octombrie 2018, ora 19:00, Sala 3209, programul de masterat Cercetări Avansate în Finanţe (CEFIN) a 
organizat conferinţa "A trader's life with a focus on market data / O zi de tranzacţionare sau despre cum trebuie 
sa privim cotaţiile pieţei", prelegerea fiind susţinută de către Adrian Duna, Lead Business Analyst in cadrul 
companiei Finastra (fosta Misys Banking Systems) . 

10) 24 octombrie 2018, orele 13.30-18.00, sala 3109, Curs ”Politica fiscală și modele de echilibru general dinamic 
stocastic cu fricțiuni 

11) financiare”, invitat Cristina Bădărău, LAREFI, University of Bordeaux, organizat de Centrul de Cercetări Financiar 
Monetare; 

12) octombrie 2018 - Loxon Solutions în parteneriat cu Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 
(FABBV) și CSIE din cadrul ASE București au organizat a doua ediție a “OFSAA for Beginners”, o competiției de 
simulare a activității unei bănci virtuale; 

13) 22 mai 2018, ora 18:00,sala 3M6 - in cadrul Masterului de Fiscalitate, disciplina Impozitarea veniturilor 
persoanelor fizice, domnul Claudiu Ioniţă, Individual Taxation and Global Mobility Manager, BDO Tax, a susţinut 
o prelegere cu tema: Impozitarea veniturilor realizate in mai multe state in contextul mobilităţii internaţionale; 

14) 21 mai 2018, ora 16:30, sala Virgil Madgearu - Masa rotunda pe tema "Government competitiveness : Research, 
results and an agenda for strengthening governance" – Ass. Prof. Jesse W. Campbell, PhD. – Incheon National 
University, Coreea; 

15) 8 mai 2018 - Seminar CEFIMO - On the fariness and redistributive effects of PIT in Central and Eastern European 
countries; 

16) 8 mai 201 -  workshop interactiv OTP Bank - despre propriile aptitudini si despre competentele viitorului!; 
17) 29 martie 2018, ora 17:00 - 17:50, sala 3M VIII - INFER Debate Series on Challenges of the EU economies after 

Brexit,  speakers: Camelia Turcu - Professor, PhD, University of Orleans, LEO, Chair of INFER, Cristina Badarau - 
Associate Professor, PhD, University of Bordeaux, LAREFI, INFER, Pedro Cerqueira - Assistant Professor, PhD, 
University of Coimbra, CeBER, INFER,  Moderator: Andreea Maria Stoian - Professor, PhD, Faculty of Finance and 
Banking, CEFIMO, INFER; 

18) 22-23 martie 2018 - Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor FABBV "ABC-ul Lumii Financiare", organizată de FABBV în 
colaborare cu parteneri din mediul de business; 

19) 15 martie 2018, Cea de-a V-a ediţie a Forumului pentru Dezvoltare Durabila si Antreprenoriat (FSDE), Finance 
DAY; 

20) 15 martie 2018, ora 10:00, in Aula Magna - Conferinţa susţinuta de ANTHONY DE LANNOY - EXECUTIVE 
DIRECTOR AT INTERNATIONAL MONETARY FUND, organizată de FABBV în cadrul Forumului Dezvoltării Durabile, 
ediția 2018; 

21) 17 ianuarie 2018 – Guest speaker - reprezentanţii Otto Broker (Alina Dobre – Directorul departamentului de 
Vânzări Galerii si Francize, Bianca Enache – Coordonator Vânzări) au susţinut prelegerea cu titlul RCA, 
Decontarea Directa si CASCO, in cadrul programului de masterat BANCAS; 

22) 16 ianuarie 2018, ora 18, sala 3M5 – Guest speaker - in cadrul disciplinei Impozitarea profiturilor companiilor, 
Master Fiscalitate, o echipa de specialişti din cadrul BDO Tax a susţinut prelegerea cu tema "Abordări practice 
privind sediile permanente"; 

23) 11 ianuarie 2018 – Guest speaker - reprezentanţii Otto Broker (Vlad Stoichiţescu – Management Vânzări 
Corporate – Clienţi Existenţi) au susţinut prelegerea cu titlul Asigurarea de Garanţii, in cadrul programului de 
masterat BANCAS.  

 

 



46 | P a g e  

 

IP8. Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității  
universităţii 
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La nivelul FABBV, din totalul cadrelor didactice aferente celor două departamente – 75 cadre didactice titulare, 31 

îi putem regăsi înscrişi pe platforma Research Gate, majoritatea cadrelor didactice din cadrul celor două departamente 

regăsindu-se şi pe platforma Linkedin (www.linkedin.com). 

În ceea ce priveşte asigurarea vizibilităţii prin intermediul reţelei facebook, din perspectiva participării studenţilor, 

pentru o cât mai rapidă comunicare, situaţia este următoarea (pentru anul 2018): 

 

Statistici generale: 

Denumire 1 ianuarie 2018 31 decembrie 2018 Diferenta 

Student FABBV 3775 membri 4147 membri +372 membri (anul 1) 

Alumni FABBV 1342 membri 1384 membri +42 membri 

Viitor Finantist 673 membri 689 membri + 16 membri 

Pagina oficiala a FABBV (romana) 3639 like-uri 4569 like-uri +930 like-uri 

Pagina oficiala a FABBV (engleza)  389 like-uri 396 like-uri +7 like-uri 

 

ECHIPA DE CONDUCERE A FABBV 
 

1. Conf.univ.dr. Ionela COSTICĂ - DECAN  

2. Conf.univ.dr. Iustina Alina BOITAN - Prodecan responsabili cu activitatea didactică  

3. 
Prof.univ.dr. Emilia Mioara 
CÂMPEANU 

- Prodecan responsabil cu cercetarea științifică 
și relațiile internaționale 

 

4. 
Conf.univ.dr. Georgiana Camelia 
CREȚAN 

- Prodecan responsabil cu mediul economico-
social și viața studențească 

 

5. Prof.univ.dr. Georgeta VINTILĂ - Director Școala doctorală Finanțe  

6. Conf.univ.dr. Lucian ȚÂȚU - Director Departamentul Finanțe  

7. Conf.univ.dr. Adrian ENCIU - Director Departamentul Monedă și Bănci  

 
Bucureşti,  
Februarie 2019 

INDICATORI: 

 1. Comunicare şi P.R. 
o Creşterea gradului de utilizare a reţelelor de socializare şi 

profesionale 


