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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 
o Organizarea de programe postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă și a învățării pe parcursul vieții în rândul angajaților și 
angajatorilor   
 

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

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

 4. Inserția pe piața muncii (IP 1.4) 
o Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenţilor      
o Studiu privind evoluţia cerinţelor de pe piaţa muncii, care să stea la baza 

reanalizării şi ajustării programelor de studii universitare, pregătirii specifice 
a studenţilor şi anticipării ofertei educaţionale complementare 

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

o Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii 
 

 5. Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine (IP 1.5) 
o Consolidarea programelor de studii de licență, masterat şi doctorat cu 

predare în limbi străine 
 

 6. Evaluarea externă a  calității procesului educațional (IP 1.6) 
o Evaluarea externă a programelor de studii în vederea ierarhizării acestora 

conform reglementărilor ministerului de resort 
o Certificarea periodică a programelor de studii de către ARACIS și obținerea 

calificativului ”Încredere”  

 7. Modernizarea Bibliotecii (IP 1.8.) 
o Achiziție fond carte și publicații științifice  
o Completarea şi dezvoltarea fondului curent de publicaţii românești şi 

străine, 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  

În anul 2021, în cadrul concursului de 
admitere la programele de studii 
universitare de masterat, ca urmare a 
numărului mic de candidați, nu s-au 
organizat formații de studii pentru 
programul de masterat Tehnici 
actuariale 

 

 Ponderea studenţilor care 
îşi continuă studiile în 
aceeaşi instituţie 55% 

59,5% dintre absolvenți își continuă 
studiile în cadrul ASE 

 

Organizarea de programe 
postuniversitare de 
formare și dezvoltare 
profesională continuă și a 
învățării pe parcursul vieții 
în rândul angajaților și 
angajatorilor   

4 (anual) 

1 program și susținerea unui modul în 
cadrul programului organizat în 
cadrul parteneriatului strategic ASE- 
Carrefour România 

 

La începutul anului universitar 2020-2021, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 

(FABBV) avea înmatriculaţi la nivelul programelor de studii universitare 2.382 studenți (1.719 - licență, 

558 – masterat, 105 – doctorat). În anul universitar 2021-2022 numărul total de studenți înmatriculați a 

fost de 2.193, din care 1.738 studenţi sunt înmatriculați la programele de licență cu frecvență și la 

distanță, și 455 la programele de masterat.   
 

C
IC

LU
L 

D
E 

ST
U

D
II

 

DENUMIRE PROGRAM 
FORMA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

An 
universitar 
2020/2021 

An 
universitar 
2021/2022 

se
m

.1
 

se
m

.1
 

LI
C

EN
ȚĂ

 FINANȚE ȘI BĂNCI IF 1324 1349 

FINANȚE ȘI BĂNCI (în limba engleză) IF 147 138 

FINANȚE ȘI BĂNCI ID 167 185 

FINANȚE ȘI BĂNCI (la Buzău) ID 81 66 

TOTAL: 1719 1.738 

M
A

ST
ER

A
T 

BĂNCI ȘI ASIGURĂRI IF 87 78 

CERCETĂRI AVANSATE ÎN FINANȚE IF 20 - 

FINANȚE APLICATE/MASTER OF APPLIED FINANCE IF 56 42 

FINANȚE CORPORATIVE IF 90 88 

FINANȚE ȘI BĂNCI - DOFIN IF 68 47 

FISCALITATE IF 109 98 

MANAGEMENT FINANCIAR ȘI INVESTIȚII IF 105 82 

TEHNICI ACTUARIALE IF 23 20 

TOTAL: 558 455 

TOTAL STUDENȚI STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT: 2277 2193 

D
R

D
. 

ȘCOALA DOCTORALĂ FINANȚE 
IF/frecvență 

redusă 
105 85 

TOTAL: 2382 2278 

 

În ceea ce privește atragerea potențialilor candidați în cadrul procesului de admitere la programele de 

studii universitare organizate la nivelul FABBV, pe fondul menținerii stării de alertă determintată de situația 

epidemiologică generată de virusul SARS Cov2, promovarea programelor de studii universitare de licență s-a 
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realizat pentru concursul de 

admitere 2021 exclusiv prin 

intermediul mesajelor transmise 

în cadrul rețelelor de socializare, 

afișele de promovare (cele de mai 

jos) fiind postate pe grupurile 

liceelor și colegiilor de unde pot 

proveni potențiali candidați (zone 

din care provin studenții FABBV: 

Muntenia, Oltenia, Dobrogea, 

sudul Moldovei) . Tot pentru 

promovarea programelor de licență, reprezentanții studenților FABBV în cadrul USASE realizând un film de 

prezentare (disponibil pe youtube la adresa de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=RJ3erd2ARg8) 

Cât privește promovarea programelor de masterat, și în anul 2021 am continuat acțiunea de 

promovare a programelor organizate de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori sub egida 

”Open day”. Acțiunea (desfășurată online, din cauza menținerii restricțiilor impuse de situația 

epidemiologică) a vizat pregătirea examenului de finalizare pentru absolvenții FABBV, dar și prezentarea 

ofertei educaționale a FABBV pentru concursul de admitere la programele de masterat, sesiunea 2021. 

 

Dacă avem în vedere numărul de candidaţi în cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2021,  

rezultă următoarea situaţie: 

- programele de licenţă cu frecvenţă 

Nr.crt. 
Programul 

Fo
rm

a 
d

e
 în

v.
 

Nr. candidaţi 

Nr. total 
opţiuni 
pentru 

program 

ADMIȘI Media 

BUGET TAXĂ Max Min 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Finanţe şi bănci IF 657 564 3144 2668 193 219 258 209 9,92 10 7,03 7,37 

2 
Finanţe şi bănci 
(în limba 
engleză) 

IF 44 45 256 305  32 30 11 23 9,67 9,69 6,74 6,73 

Notă: pe baza informațiilor aferente admiterii iulie 2020 și iulie 2021. Menționăm că oferta educaționala pentru 
concursul de admitere 2021 a fost de 445 de locuri, capacitatea maximă de școlarizare fiind de 500 de studenți.  
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- programele de masterat: 

Nr.crt. Program 

Opțiuni CANDIDAŢI ADMIŞI: 

2020 2021 2020 2021 

Prima Toate Prima Toate Total Buget Taxă Total Buget Taxă 

1.   Bănci și asigurări 22 127 30 92 40 26 14 33 29 4 

2.   
Finanţe aplicate/Master of Applied 
Finance 

27 33 12 17 28 26 2 12 11 1 

3.   Finanțe și Bănci – DOFIN 29 106 20 52 36 26 10 20 19 1 

4.   Finanțe corporative 46 169 25 119 49 26 23 38 37 1 

5.   Fiscalitate 92 155 74 124 48 26 22 45 40 5 

6.   Management financiar și investiții 46 160 27 124 44 24 20 33 31 2 

7.   Tehnici actuariale 18 26 - - 19 10 9 - - - 

TOTAL: 293 280 188  278 264 164 181 167 14 

 Notă: pe baza informațiilor aferente admiterii iulie 2020 și iulie 2021. Numărul total al candidaților înscriși a fost de 196, dar am eliminat cei 8 candidați 

pentru programul de masterat Tehnici actuariale, program pentru care nu s-au mai organizat formații de studii. 

  

În cadrul concursului de admitere pentru programele de masterat ale FABBV, organizat în sesiunile 

2021, dintre cei 353 absolvenţi ai programelor de studii universitare de licență, 284 au fost absolvenții care  

au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunile iulie și septembrie 2021 (la nivelul tuturor 

programelor de studii unviersitare de licență). Dintre aceștia, 169 s-au înscris la concursul de admitere pentru 

programele de studii universitare de masterat organizate de facultățile din cadrul ASE (ceea ce reprezintă 

59,5%). Dintre cei 169 de candidați, 136 s-au înscris la programele de studii universitare de masterat 

organziate de FABBV. Absolvenții FABBV care au candidat pentru programe de studii universitare de 

masterat organizate de facultăți din cadrul ASE sunt repartizați pe facultăți astfel: 

C
A

N
D

ID
A

ȚI
 

FA
B

B
V

 

A
M

P
 

FA
B

IZ
 

B
T 

C
SI

E 

C
IG

 

EA
M

 

ET
A

 

M
A

N
 

M
K

 

R
EI

 

TO
TA

L 

ABSOLVENTI 
FABBV 2021 
CU EXAMEN 
DE LICENȚĂ 

% 
ABSOLVENȚI 
CONTINUARE 

STUDII ÎN 
ASE 

Nr. 136 1 2 3 5 9 1 5 4 1 2 169 284 59.5 

% 80.47 0.59 1.18 1.78 2.96 5.33 0.59 2.96 2.37 0.59 1.18     

 

Printre cauzele care au dus la reducerea interesului pentru programele de masterat ale FABBV putem 

evidenția:  

- dificulatatea programelor de studii organizate de facultate, dificultate care se concretizează și în 

gradul de promovabilitate redus (la nivelul anumitor discipline din planul de învățământ); 

- mulți dintre candidații la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență nu 

dispun de pregătirea matematică necesară parcurgerii programelor organizate de FABBV (multe dintre 

disciplinele de la programele de licență, cât și de la cele de masterat impun cunoștințe solide de matematică); 

- atitudinea manifestată pe parcursul școlarității (atât la nivelul studenților, cât și al unora dintre cadre 

didactice) care contribuie la deteriorarea imaginii FABBV în exterior, în ciuda eforturilor echipei de 

management de a promova toate evenimentele care au rolul de a contribui la o îmbunătățire a imaginii 

facultății. 

 

- Școala Doctorală de Finanțe 

În ceea ce priveşte Școala Doctorală de Finanțe, coordonarea doctorală este asigurată de 24 de 

conducători de doctorat, pe parcursul anului 2021 alăturându-se școlii 5 noi conducatori de doctorat (mai 

multe detalii se regăsesc aici: http://doctorat.ase.ro/finante).  

Admiterea la nivelul studiilor universitare de doctorat, a condus la selectarea a 15 doctoranzi, așa 

cum reiese din situația de mai jos (același număr de doctoranzi fiind înmatriculați și în baza concursului de 

admitere din 2020): 

http://doctorat.ase.ro/finante
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Admitere 

Cu frecvenţă, 
cu finanţare 
de la buget , 

cu bursă 

Cu frecvenţă, cu 
finanţare de la 

buget , fără 
bursă 

Cu frecvenţă, 
redusă, în regim 
cu taxă, cetăţeni 

UE 

Cu frecvenţă, în 
regim cu taxă, 

cetăţeni non-UE 
(CPV) 

Total sesiuni 
2020-2021 

Iulie  2021 5 3 2 3 13 

Sept.2021 0 0 0 2 2 

Total an univ . 2021-2022 5 3 2 5 15 

 

În ceea ce privește organizarea de programe postuniversitare de formare continuă, FABBV, prin 

intermediul prof.dr. Dalina Dumitrescu a susținut modulul ”Finance for Non-financial retail specialists”, în 

cadrul programului postuniversitar realizat în baza parteneriatului strategic dintre ASE și Carrefour România. 

În același timp, în urma discuțiilor avute la nivel instituțional cu Agenția Națională de Administrare Fiscală 

(ANAF), la solicitarea acesteia, FABBV a propus programul postuniversitar Managementul riscului, director 

de program fiind dl. prof.dr. Bogdan Gabriel Moinescu. 

În asigurarea formării continue și a cadrelor didactice din cadrul FABBV, în perioada 16 noiembrie -14 

decembrie a fost organizat cursul de perfecționare ”Quantitative methods in Finance”, curs susținut de prof. 

Pedro A. Cerqueira, Faculty of Economics, University of Coimbra (mai multe detalii se regăsesc la adresa: 

https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2021/10/perfectionareCD.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2021/10/perfectionareCD.pdf
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 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; 

Grad de satisfacţie an 
universitar 2020-2021, la 

finele sem.2 – 79,25% 
(ponderea evaluărilor 

notate cu nota >4) 

 

La nivelul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori calitatea procesului didactic este 

foarte importantă, toate cadrele didactice implicate în procesul didactic la nivelul programelor de studii 

acordând o atenţie deosebită pregătirii viitorilor absolvenți ai FABBV, astfel încât aceștia să poată face faţă 

provocărilor pieţei forţei de muncă în domeniu și să poată să se adapteze noilor ocupații care apar în 

domeniul financiar în contextul digitalizării. Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor este unul dintre 

obiectivele importante ale echipei de management deoarece, în baza rezultatelor obţinute s-au putut 

identifica 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, iar pe de altă parte, numărul mic al evaluărilor 

realizate la nivelul fiecărui cadru didactc determină ca rezultatele evaluărilor să fie, de multe ori, 

nesemnificative. Comparativ cu anul universitar 2019-2020, în anul universitar 2020-2021, se constată o 

creștere a numărului studenților care au realizat evaluări (în primul semestru), în cel de-al doilea semestrul 

numărul celor implicați reducându-se la aproape jumatate față de semestrul 1.   

 

EVALUARE 
2019-2020 2020-2021 

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2 

Nr studenţi implicaţi, din care: 449 324 575 277 

- LICENŢĂ CU FRECVENȚĂ 411 289 487 249 

- MASTERAT 38 35 88 28 
   

Cadre didactice evaluate 132 102 129 120 

 

La finele sem.1 al anului universitar 2020-2021, rezultatul evaluării gradului de satisfacţie a studenţilor 

a fost de 56,77% la nivelul celor două cicluri de studii universitare, așa cum reiese și din tabelul de mai jos: 

 

 

 

 

 

CICLUL DE 
STUDII 

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 IF 63 105 307 699 1111 85 140 328 912 1380 

LICENȚĂ ID 11 5 7 33 45 2 0 1 3 4 

MASTERAT 41 18 31 182 231 41 9 20 140 169 

TOTAL  128 345 914 1387 128 149 349 1055 1553 

Grad satisfacție 9,23% 24,87% 65,90%     9,59% 22,4% 67,93%  
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Rezultatul evaluărilor aferente semestrului al 2-lea al anului universitar 2020-2021, relevă un grad 

mediu de satisfacție a studenților de 79,25% (ponderea evaluărilor notate cu nota >4 pentru programele de 

licență și masterat). 

CICLUL DE 
STUDII 

CURS 

  

SEMINAR 

CADRE 
DIDACTICE 
EVALUATE 

MEDII 
TOTAL 

EVALUĂRI 

CADRE 
DIDACTICE 
EVALUATE 

MEDII 
TOTAL 

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

LICENTA 47 1 80 414 495 94 36 196 802 1034 

MASTERAT 26 9 51 214 274 28 11 65 220 296 

TOTAL 73 10 131 628 769 122 47 261 1022 1330 

Grad satisfacție 1,30%  17,04% 81,66%       3,53% 19,62% 76,84%   

Dacă avem în vedere aceste rezultate, se poate constata o creștere a gradului de satisfacție a 

studenților FABBV. 
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 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% 
- Procentul de absolvire pe  

programe de studii pe total ASE 
59,07% 

 

Rata medie de absolvire la nivelul programelor de studii universitare de licenţă ale FABBV este de 

64,65% (raportul dintre numărul absolvenților programelor de licență și numărul studenților înmatriculați în 

an terminal), rata celor care au promovat inclusiv examenul de licență fiind de 52,01%.  

La nivelul programelor de masterat, rata de absolvire (determinată pe baza absolvenților care au 

promovat examenul de disertație) este de 73,33%.  

Astfel că, rata medie de absolvire la nivelul programelor de studii universitare de licență și masterat 

organizate de către FABBV a fost de 67,52% (dacă avem în vedere numărul studenților care au acumulat 

numărul de credite necesar absolvirii programului. Dacă luăm în calcul numărul absolvenților care au 

promovat inclusiv examenul de finalizare, procentul de absolvire la nivelul FABBV este de 59,07%. 

 

Situația 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 2020-
2021  

TOTAL 
ABSOLVENȚI  

Din care 
ABSOLVENȚI 
CU LICENȚĂ 

Rata de absolvire a 
programului de 

studii 

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

Finanţe şi bănci IF 414 266 226 54,6% 

Finanţe şi bănci (în limba engleză) IF 55 41 34 61,82% 

Finanţe şi bănci ID 43 24 14 32,56% 

Finanţe şi bănci (la Buzău) ID 34 22 10 29,41% 

TOTAL 546 353 284 52,01%% 

 

Situația la nivelul programelor de masterat: 
 

Programul de studii universitare de masterat 
Limba 

de studii 

Număr 
studenţi an 

II 2020-
2021 

Număr 
absolvenți 
(disertație 

2021) 

Rata de 
absolvire a 

programului de 
studii 

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

Cercetări avansate în finanţe română 20 12 60 % 

Bănci şi asigurări română 42 38 90,48 % 

Finanţe şi bănci - DOFIN română 31 17 54,84 % 

Finanţe corporative română 41 30 73,17 % 

Fiscalitate română 61 44 72,13 % 

Finanţe aplicate / Master of Applied Finance engleză 23 17 73,91 % 

Management financiar şi investiţii română 52 38 73,08 % 

Tehnici actuariale română - - - 
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TOTAL 270 198 73,33 % 

Se constată o scădere a procentului de promovabilitate la nivelul programelor de licență, scădere 

determinată de numărul redus al studenților anului III care reușesc să acumuleze cele 180 de credite necesare 

absolvirii programului și înscrierii în examenul de finalizare, dar și din cauza numărului mare al celor care, din 

diferite motive, fie nu își pregătesc lucrarea de licență sau, aceasta este respinsă în urma verificării 

antiplagiat. La acestea se adaugă și faptul că, o parte a absolvenților însciși în examenul de finalizare nu au 

reușit să promoveze acest examen (nu au obținut media minimă de promovare). 
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4. Inserția pe piața muncii (IP 1.4) 

o Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenţilor 
o Studiu privind evoluţia cerinţelor de pe piaţa muncii, care să stea la 

baza reanalizării şi ajustării programelor de studii universitare, 
pregătirii specifice a studenţilor şi anticipării ofertei educaţionale 
complementare 

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

o Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii 
 
 
 

Nr. crt. 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 

- Înscrierea în platformă, la 
absolvirea programului de studii 

Peste 50% dintre 
absolvenţii FABBV 

sunt înscrişi în grupul 
FABBV 

 

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

1 anchetă  - Pe parcursul mandatului NA 

 

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

1 

- 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 

4 programe derulate 
în parteneriat 

 

 Anchetă la nivelul 
absolvenţilor 
privind statutul pe 
piaţa muncii 

1 anchetă pe 
perioada 
mandatului 

- La momentul înscrierii pentru 
examenul de finalizare a studiilor 
(atât pentru licență, cât și pentru 
masterat) se realizează anual o 
astfel de anchetă.  

- O anchetă la nivelul 
FABBV (la nivelul 
ambelor cicluri de 
studii, la momentul 
înscrierii pentru 
examenul de 
finalizare a studiilor) 
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o Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenţilor      
 
 

Comunitatea virtuală a absolvenților FABBV păstrează legătura cu FABBV și colegii aceleiași promoții, 

respectiv cu colegii din promoțiile precedente și următoare prin intermediul social media. Pagina de 

Facebook a FABBV este adresată şi absolvenţilor FABBV care pot să acceseze informaţii privind evenimentele 

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

angajare, destinate absolvenților FABBV, de la parteneri ai FABBV. 

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

de socializare (Facebook și Linkedin) prin intermediul cărora FABBV promovează evenimentele organizate, 

ofertele de job-uri și internship-uri, astfel că la 31.12.2021 grupul Student FABBV - grup dedicat tuturor 

studenților FABBV (licență și masterat), reunea un număr total de 5052 membri, dintre care 194 au aderat 

începând cu luna ianuarie 2021 (creștere de 4% față de valoarea înregistrată în luna decembrie 2020). La 

momentul absolvirii promoției 2021, o mare parte dintre membrii acestui grup nu abandonează grupul, motiv 

pentru care cea mai semnificativă parte a numărului total al membrilor grupului este reprezentat de Alumni 

FABBV. De asemenea, grupul Alumni FABBV – grup dedicat absolvenților FABBV (ciclul licență și masterat), 

reunea la 31 decembrie 2021 un număr total de 1207 membri. 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/de către mediul de business, job-uri, locuri 

de practică, internship etc.  

În prezent, FABBV are și cont INSTAGRAM – fabbv.ase. și pagină pe Linkedin 

(https://www.linkedin.com/in/facultatea-fabbv-9335498b/?originalSubdomain=ro) pentru a facilita 

comunicarea virtuală dintre absolvenții FABBV și facultate. 

Denumire 31 decembrie 2021 

Student FABBV 5052 membri 

Alumni FABBV 1207 membri 

Instagram FABBV 998 followers 

Linkedin FABBV 245 followers 

 

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

 

La nivelul facultății FABBV a fost avizată în anul 2021 introducerea a două noi discipline opționale în 

planul de învățământ al programelor de studii de licență, și anume: Finanțe personale și Analiza performanţei 

economice în afaceri. 

Facultatea FABBV urmărește în mod consecvent actualizarea și corelarea planurilor de învățământ cu 

cerințele de pe piața forței de muncă. Un exemplu îl reprezintă obținerea unei serii de acreditări a 

programelor de licență și masterat din partea ACCA și CFA (începând cu anul 2018, respectiv 2021), fapt ce 

atestă calitatea activității didactice și alinierea tematicii predate la standardele profesionale internaționale. 

Astfel că, programele de licență ale FABBV sunt acreditate ACCA, la acestea adăugându-se programele 

de masterat Finanțe corporative, Fiscalitate și Management financiar și investiții. 

În același timp, două dintre programele de masterat ale FABBV sunt singurele programe certificate 

CFA; mai precis programele Management financiar și investiții, respectiv Finanțe și bănci – DOFIN. Academia 

de Studii Economice din București, prin cele două programe de studii universitare de masterat, este singura 

universitate din România afiliată org/en/about/universities/university-affiliation#f:_99DF75D5-FDB5-4414-

BBD9-D793CAD18210=[Romania]). 

https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation#f:_99DF75D5-FDB5-4414-BBD9-D793CAD18210=[Romania
https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation#f:_99DF75D5-FDB5-4414-BBD9-D793CAD18210=[Romania
https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation#f:_99DF75D5-FDB5-4414-BBD9-D793CAD18210=[Romania
https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation#f:_99DF75D5-FDB5-4414-BBD9-D793CAD18210=[Romania
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De asemenea, în cadrul proiectului FDI 0039 coordonat de doamna Prorector Prof.dr. Roxana Sârbu a 

fost realizată o astfel de achetă la care au raspuns 20 dintre angajatorii interesați în mod direct de absolvenții 

FABBV.  

La nivelul FABBV este în derulare un proiect tip POCU “Dezvoltarea si consolidarea competentelor 
studentilor prin stagii de practica in contabilitate si finante”, POCU/626/6/13/131881. In cadrul acestui 
proiect s-a inițiat în anul 2021 o anchetă în rândul organizațiilor de practică cu scopul de a ajusta pregătirea 
specifică studenților și de a asigura valorificarea rezultatea învăţării în cadrul stagiilor de practică obligatorie. 
Ancheta a condus la colectarea răspunsurilor de la 38 de organizații. 

 

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

În prezent la nivelul FABBV 4 programe de masterat se derulează în parteneriat cu instituții 

reprezentante ale mediului de afaceri. Acestea sunt: 

1. ”Finanţe corporative” cu următoarele acorduri de parteneriat: 

a. Allianz Technology SE Munchen– Acord nr. 1588/20.12.2017 și  

b. COFACE Romania Credit Management Services SRL – Acord nr. 1046/17.12.2019) 

2. ”Fiscalitate”: 

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

b. Camera Consultanților Fiscali –Acord nr. 575/08.02.2013;  

c. PwC Tax Advisors&Accountants SRL – Acord nr. 52/28.01.2013 

3. ”Management financiar şi investiţii”: 

a. Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – Acord nr. 1468/13.12.2018 

4. Finanțe aplicate/MASTER OF APPLIED FINANCE: 

a. Autoritatea de Supraveghere Financiară – Acord nr. 234/28.03.2018 

La finele anului 2021, la inițiativa conducerii Departamentului de Monedă și Bănci, s-a încheiat un acord 

cadru de parteneriat cu Banca Națională a României, printre prevederile acestui acord avându-se în vedere 

și susținerea programului de masterat Bănci și asigurări, pentru aceasta demarând procesul de actualizare a 

planului de învățământ în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă (începând cu anul universitar 2022-

2023) (Acord de parteneriat nr.947/03/12/2021). 

 

În cadrul programelor de studii organizate de FABBV, pe parcursul anului 2021 au fost invitați mai mulți 

specialiști care au susținut prelegeri pe teme de interes pentru studenți. Dintre acestea enumerăm câteva: 

1) Sesiune de guest speaker la cursul BUGET SI TREZORERIE PUBLICA, seria A, program licenta, anul II, 
miercuri, 19 ianuarie 2021, de la ora 15:30, Invitat dl. Dragoș Gîrjoabă, Șef serviciu, Serviciul operațiuni cu 
Trezoreria, Direcția operațiuni de piață – BNR 

2) Seminar P&G – NEXT LEVEL PRESENTATIONS Data: 18 noiembrie 2021, ora 11:00 
3) Sesiune online –  Deloitte Audit - Marţi, 26 octombrie 2021, ora 17.00 de ziua naţională a Auditorului 

- o sesiune online de 1h unde colegii din Deloitte Audit au discutat cu studenţii despre ce presupune meseria 
de auditor. 

4) Autoritatea de Supraveghere Financiară, Tradeville şi FABBV au organizat, în parteneriat, o 
activitate de educație financiară, organizată în  cadrul World Investor Week 2021, o inițiativă globală a IOSCO 
(Internațional Organization of Securities Commissions), cu obiectivul de a atrage atenția asupra importanței 
educației financiare și a protecției investitorilor,  25 octombrie 2021, ora 11.00. 

 

o Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii 
 

FABBV realizează anual, în momentul finalizării studiilor universitare de licență, respectiv de masterat, 

un sondaj ce vizează statutul absolvenților facultății pe piața muncii. Astfel, dintre cei 273 de candidați 

(programul de licență cu predare în limba română), care s-au înscris în vederea susținerii examenului de 

finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021, 39,19% declară că au deja un loc de muncă, iar 60,81% declară că 

nu au încă un loc de muncă. Referitor la programul de licență cu predare în limba engleză, dintre cei 32 de 

https://practica-contafin.ase.ro/
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candidați care s-au înscris în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021, 

37,5% dețin un loc de muncă, iar 62,5% nu au încă un loc de muncă.  

La nivelul programelor de studii universitare de masterat, în momentul înscrierii pentru examenul de 

finalizare a studiilor (sesiunea iulie 2021), dintre cei 199 de absolvenți care și-au depus cerere de înscriere 

pentru examenul de disertație, 81,91% sunt angajați, iar 18,09% au declarat că încă nu au un loc de muncă. 

Astfel, la nivelul programelor de studii universitare de masterat organizate la nivelul FABBV situația anchetei 

este următoarea: 

 

Nr.crt. PROGRAMUL DE MASTERAT 

SUNT 
ANGAJAȚI LA 

FINELE 
STUDIILOR DE 

MASTERAT 

NU AU LOC 
DE MUNCĂ 

1 BĂNCI ȘI ASIGURĂRI 34 5 

2 CERCETĂRI AVANSATE ÎN FINANȚE 11 1 

3 FINANȚE CORPORATIVE 21 9 

4 FINANȚE ȘI BĂNCI - DOFIN 9 8 

5 FISCALITATE 39 6 

6 
MANAGEMENT FINANCIAR ȘI 
INVESTIȚII 

34 5 

7 MASTER OF APPLIED FINANCE 15 2 

TOTAL:  163 36 
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 5. Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine 
o Consolidarea programelor de studii universitare de licență, masterat 

şi doctorat cu predare în limbi străine 
 

 Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă  REALIZAT 

1.5. Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine 

1.5.1. 

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

2 programe  

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 

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 același timp, la nivelul Școlii doctorale Finanțe, în ultimii ani, au fost atrași doctoranzi străini (chiar 

dacă, pentru moment, anual avem doar câte un doctorand străin).  

La nivelul programului de masterat ”Finanțe aplicate” și pe parcursul anului universitar 2020/2021 

disciplina Metode cantitative în finanțe a fost susținută de Prof. Erich Walter Farkas de la University of Zurich, 

Elveția, alături de prof. Necula Ciprian. 
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 6. Evaluarea externă a  calității procesului educațional 
o Evaluarea externă a programelor de studii în vederea ierarhizării 

acestora conform reglementărilor ministerului de resort; 
o Certificarea periodică a programelor de studii de către ARACIS și 

obținerea calificativului ”încredere” 
 

Indicatori de performanță Valoare propusă Activități REALIZAT 

1.6. Evaluarea externă a  calității procesului educațional   

Evaluarea externă a 
programelor de studii în 
vederea ierarhizării 
acestora conform 
reglementărilor 
ministerului de resort 

Prima clasă din 
domeniul 
ştiinţelor 
economice 

Menţinerea în prima clasă din 
domeniul ştiinţelor economice a 
tuturor programelor 

Menținerea acreditării 
pentru Școala Doctorală 
de Finanțe (Ordinul nr. 
5775/2021) 

Certificarea periodică a 
programelor de studii de 
către ARACIS 

Min 4 programe 

- Elaborarea și depunerea, la 
ARACIS, a documentelor necesare 
evaluării periodice a programelor de 
studii universitare de licență, forma 
de învățământ la distanță conform 
legislaţiei în vigoare şi îndeplinirea 
standardelor corespunzătoare; 

- Evaluarea periodică a 
programelor de studii 
universitare de licență 
organizate de FABBV la 
forma de învățământ la 
distanță și menținerea 
acreditării (grad 
”incredere” propus de 
comisia de evaluare 
externă; 
- Evaluarea periodică și 
menținerea acreditării 
Școlii Doctorale de Finanțe 
 

 

În ceea ce privește evaluarea și clasificarea universităților și a programelor de studii, pentru moment 

ministerul de resort nu a demarat procesul de evaluare a programelor de studii. Pe de altă parte, pe parcursul 

anului 2021 a fost elaborată aplicația pentru demararea procesului de acreditare internațională AACSB, 

candidatura ASE fiind acceptată. 

Cât privește certificarea periodică a programelor de studii de către ARACIS, în perioada noiembrie-

decembrie 2021 s-a desfășurat vizita comisiilor ARACIS pentru reevaluarea programelor de studii ale FABBV 

organizate la forma de învățământ la distanță 

- Finanțe și bănci (locație geografică București); 

- Finanțe și bănci (la Buzău) (locație geografică Buzău). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 | P a g e  

 

 

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

românesc şi străin, inclusiv accesul online 
 

Indicatori de performanță Valoare propusă  

1.8. Modernizarea bibliotecii 

Achiziție fond carte și publicații științifice 10 titluri noi propuse pentru achiziţionare  

Completarea şi dezvoltarea fondului curent 
de publicaţii românești şi străine, inclusiv 
accesul online 

2 abonamente noi propuse pentru achiziţionare 

 

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. Anual, propunerile de fond de 

carte depășesc 10 propuneri. 

Pe de altă parte, prin actualizarea fișelor de disciplină în sistemul informatic SIMUR, biblioteca preia 

automat titlurile noi propuse ca referințe bibliografice, în situația în care acestea nu sunt în bibliotecă fiind 

incluse pe lista de achiziții.  

În același timp, FABBV a propus achiziționarea colecției de date RavenPack. 
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IP2.Consolidarea excelenţei în cercetare 
ştiinţifică şi inovare 

IP2:  

T
ab

 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o    Formarea de echipe de cercetare interdisciplinară de excelență in cadrul 
Centrelor de Cercetare cu activitate internaţională şi consolidarea 
partneriatului cu Centrul ARI 

o    Implicarea activă în derularea parteneriatelor  încheiate  încheiate de ASE 
cu Academia Română, institutele naţionale de cercetare şi staţiunile de 
cercetări în vederea participării la proiecte de cercetare naționale și 
internaționale; 

 

o Monitorizarea termenele stabilite de conducerea ASE pentru raportarea 
rezultatelor cercetării în conformitate cu cerințele unităților din 
subordinea și coordonarea ministerului de resort pentru finanțarea 

INDICATORI: 

  2. Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare 
o Sesiuni de dezbatere şi consultanţă pentru scrierea de proiecte la fiecare 

competiţie lansată în programele naţionale de cercetare 
o Implementarea de proiecte de cercetare finanțate de la buget sau de 

către mediul de afaceri 

 3. Intensitatea cercetării ştiinţifice 
o Serie working paper pentru activitatea de cercetare studenţească 
o Creșterea nivelului de relevanță națională și internațională a 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 
o Participarea membrilor facultatii la conferința ICESS 

 4. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor 
o Organizarea de seminarii sau ateliere de lucru dedicate tinerilor 

cercetători în scopul creării de reţele de cercetare avansată cu participare 
internaţională  

o Studenți de la masterat și doctorat implicați în echipe mixte de cercetare 
 5. Recunoașterea, prin instrumente specifice, a complexității 

obținerii de rezultate în activitatea de cercetare 
o Recunoașterea complexității activității suplimentare pentru publicarea 

celor mai bune articole în reviste/publicații ISI/SCOPUS  din străinătate cu 
impact important în ierarhizarea naţională şi internaţională a 
universităţii  

o Premii de excelenţă pentru cercetarea studenţească 
o Articole publicate în reviste indexate SCOPUS 
o Numărul de articole publicate în reviste ISI în străinătate din zona gri 
o Numărul de articole publicate în reviste ISI în străinătate din zona 

galbenă și roșie 



22 | P a g e  

 

învățământului superior, respectiv cu cerințele pentru evaluarea internă a 
cadrelor didactice 

 

 2. Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare 
o Sesiuni de dezbatere şi consultanţă pentru scrierea de proiecte la 

fiecare competiţie lansată în programele naţionale de cercetare 
o Implementarea de proiecte de cercetare finanțate de la buget sau de 

către mediul de afaceri 
 

Nr. crt. 
Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă REALIZAT 

 2.2. Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare 

 2.2.1 

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

Minimum 2 
sesiuni 

Mai mult de două sesiuni de informare 

 2.2.2. 

Implementarea de 
proiecte de cercetare 
finanțate de la buget 
sau de către mediul de 
afaceri 

3 proiecte 

6 proiecte având ca directori/membri cadre 
didactice ale FABBV; 
2 proiecte de cercetare destinate studenților 
FABBV finanțate la nivel instituțional 

 

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

 

La nivel instituțional, toate competițiile pentru proiectele de cercetare sunt comunicate prin mesaje 

transmise prin adresele de email instituționale. Totodată, s-au derulat sesiuni online la care au participat și 

cadre didactice FABBV, respectiv:  

- 10 iun.2021 pentru Apel "Erasmus+ Teacher Academies"; 

- 16 apr. 2021 pentru Call parteneriate HE Erasmus Plus. 

La acestea se adaugă informațiile transmise de la nivelul universității prin Newsletters dedicat cercetării. 

  

o Implementarea de proiecte de cercetare finanțate de la buget sau 
de mediul de afaceri 

 

Proiectele implementate la nivelul FABBV în anul 2021 se regăsesc în tabelul de mai jos: 

 
Denumire proiect 

 
Cadre didactice de la FABBV 
 

Proiect: Prognoza Asupra Evoluţiei Mediului Economic, 
Prof.univ.dr Margareta FLORESCU - director proiect 

Asist.univ.dr. Cepoi Octavian Cosmin - 
membru echipa cercetare 

Proiect: Transmiterea socurilor in economiile retea: 
mecanisme si implicatii pentru politicile economice, PN-III-
P4-ID-PCE2020-0557, Lect.univ.dr. Petre CARAIANI (FABIZ, 
ASE) - director proiect 

Lect.univ.dr. Anghel Dan Gabriel - 
membru echipa cercetare 

Proiect:  Strategia de cercetare a Academiei de Studii 
Economice din București 2021-2030, Prof. univ. dr. Ion POPA 
(MAN, ASE) - director proiect 

Prof. univ. dr. Emilia Campeanu - 
membru echipa cercetare 

Proiect: Criză sanitară versus criză financiară. Impactul asupra 
eficienței mix-ului de politici economice, Prof. univ.dr. Ciprian 
NECULA - director proiect  

Lansare competiții proiecte 
instituționale de cercetare - Cercetare 
(ase.ro) 

https://cercetare.ase.ro/ro/lansare-competitii-proiecte-institutionale-de-cercetare/
https://cercetare.ase.ro/ro/lansare-competitii-proiecte-institutionale-de-cercetare/
https://cercetare.ase.ro/ro/lansare-competitii-proiecte-institutionale-de-cercetare/
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Proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor 
studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe, 
Cod proiect: POCU/626/6/13/131881 

Coordonator echipa la nivelul facultăţii 
FABBV Prof. univ.dr. Emilia Câmpeanu 

Proiect FDI 0039 – Director de proiect Prorector Prof.dr. 
Roxana Sârbu 

Conf.dr. Carmen Obreja 

 

La acestea se adaugă cele două proiecte de cercetare câștigate prin concurs de către studenți ai FABBV, în 

urma competiției de proiecte desfășurată la finele anului 2021 (informații suplimentare sunt disponibile la 

adresa: https://fabbv.ase.ro/competitii/  

NUME PRENUME 
STUDENT, PROGRAM DE 

STUDII 
DENUMIRE PROIECT PREMIU 

Studenți Nani Daniela, 
Nicolae Maria-
Alexandra, Olaru 
Luciana- Liliana 

Fintech și alfabetizarea 
financiară 

din partea ASE 
Bucureşti 2.500 
lei 

Student Ionescu Andrei 
Alexandru 

Digitalizarea la nivelul 
FABBV – o abordare 
instituțională și una 
socială 

din partea ASE 
Bucureşti 2.500 
lei 

 

În același timp, studenții FABBV  au fost implicați și în competiția de planuri de afaceri: 

https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2021/10/GoBiz-2021.jpg, competiție care s-a finalizat la nivel 

național, sub egida AFER, în cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare. Din cadrul FABBV, s-au 

calificat pentru faza națională a competiței: 

NUME PRENUME STUDENT, PROGRAM DE STUDII DENUMIRE PLAN DE AFACERI 

Student: Diaconu Gheorghe-Eduard CityPack 

Student Dima Dan Mihai TeenAppMaker 

Student Stoian Mihnea VEVE SHOP SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fabbv.ase.ro/competitii/
https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2021/10/GoBiz-2021.jpg


24 | P a g e  

 

 3. Intensitatea cercetării ştiinţifice 
o Serie working paper pentru activitatea de cercetare studenţească 
o Creșterea nivelului de relevanță națională și internațională a 

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 
o Participarea membrilor facultatii la conferința ICESS 

 

Indicatori de performanță Valoare propusă REALIZAT 

IP 2.3. Intensitatea cercetării ştiinţifice 

Serie working paper pentru 
activitatea de cercetare 
studenţească 

1 serie de 
workingpaper (pe 
perioada 
mandatului) 

- Colecţia de Working Papers ABC-ul LUMII  indexată CEEOL 
 

Creșterea nivelului de relevanță 
națională și internațională a 
revistelor editate de A.S.E. şi a 
manifestărilor ştiinţifice de 
prestigiu/de tradiţie 
desfăşurate în A.S.E. 

1 
revistă/manifestare 
științifică indexată 

în trei BDI (pe 
perioada 

mandatului) 

 - Colecţia de Working Papers “ABC-ul LUMII FINANCIARE” 
indexată în baza de date internaţionale CEEOL  

 - The Review of Finance and Banking (indexată în 8 baze 
de date internaționale) 

 

Conferinţe internaţionale 
organizate 

1 conferință la 
nivel de facultate 

FI BA 2021 (a XVIII-a ediţie)  
Reprezentanții FABBV s-au implicat în organizarea și 

desfășurarea sesiunii științifice internaționale la nivelul 
ASE – ICESS 2021 (prin secțiunea aferentă FABBV și 

gestionarea acesteia) 

Participări la conferințe 
internaționale de prestigiu 

20 de participări, 
anual 

 

La nivelul FABBV, cadrele didactice și doctoranzii din cadrul 
SDFIN au participat la 30 conferințe internaționale  

Participarea membrilor 
facultatii la conferința ICESS 

Min 6 articole cu 
participarea unor 

co-autori cu 
afiliere 

internaţională 

8 lucrări susținute de cadre didactice FABBV în cadrul 
secțiunii FABBV, dintre care 1 lucrare are autor cu afiliere 
internațională 

 

Serie working paper pentru activitatea de cercetare studenţească 

Pe parcursul anului 2020 au fost inițiate demersurile privind indexarea CEEOL a revistei destinate 

publicării rezultatelor cercetării științifice a studenților FABBV – ”ABC-ul LUMII FINANCIARE”, rezultatul fiind 

acela de indexare a colecției. (http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp) . Numărul 9/2021 al colecției, include 

lucrările științifice prezentate de studenții FABBV în cadrul Sesiunii Științifice Studențești (informații 

suplimentare se regăsesc la adresa: http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC9_2021/CUPRINS.pdf) 

 

Creșterea nivelului de relevanță națională și internațională a revistelor editate de A.S.E. şi 

a manifestărilor ştiinţifice de prestigiu/de tradiţie desfăşurate în A.S.E 

 

La nivelul FABBV s-a derulat conferința internațională JOINT CONFERENCE EURO WORKING GROUP 

FOR COMMODITIES AND FINANCIAL MODELLING  63rd MEETING & XVIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

FINANCE AND BANKING FI BA 2021, 27-29 mai 2021. De asemenea, tot la nivel de FABBV se gestionează o 

secțiune a conferinței internaționale ICESS 2021, respectiv MINITRACK: FINANCIAL PERSPECTIVES IN 

TURBULENT TIMES la care au fost au fost 14 lucrări științifice înscrise și prezentate 

(https://icess.ase.ro/publication-opportunities/archive/icess-2021/). 

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

conferinţa internaţională, stagii de visiting professor, stagii ERASMUS. Astfel că, la nivelul FABBV este 

asigurată edidarea și publicarea unei singure reviste indexate BDI – ”The Review of Finance and Banking”, 

http://www.fin.ase.ro/abc/fisiere/ABC9_2021/CUPRINS.pdf
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revistă ce este indexată, la acest moment, în 8 baze de date internaționale CEEOL, CABELL, EBSCO Publishing, 

EconLit, Index Copernicus, ProQuest, RePEc, Ulrich.  (mai multe informații pot fi regăsite la adresa: 

http://rfb.ase.ro/).  

În același timp, revista destinată publicării rezultatelor cercetării științifice a studenților – ABC-ul LUMII 

FINANCIARE este, începând cu 2020, indexată CEEOL (http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp).  

 

o Conferinţe internaţionale organizate 
Joint Conference Euro Working Group For Commodities and Financial Modelling  63rd Meeting & XVIII 

International Conference On Finance And Banking Fi Ba 2021, 27-29 Mai 2021 

Tot în 2021, ASE reprezentată de FABBV a fost partener în cadrul International Conference on Finance 

and Economic Policy (ICOFEP) 5th edition, organizată de Unviersitatea din Poznan (https://fabbv.ase.ro/wp-

content/uploads/2021/04/ICFEPS.pdf) .  

 
o Participări la conferințe internaționale de prestigiu 

 

În anul 2021, la nivelul FABBV au fost înregistrate 30 participări la conferinţe internaţionale de 

prestigiu la nivelul cadrelor didactice, acestea incluzând și cele 8 participări la conferințe ale doctoranzilor 

din cadrul Școlii Doctorale Finanțe. Acestea se regăsesc mai jos: 

1) Dragotă, Victor, Yaseen, Hanaan, Democracy and democratic decisions in corporate finance: another 
perspective on dividend policy, Euro Working Group For Commodities and Financial Modelling (63rd Meeting) & 
International Finance and Banking Conference FI BA 2021 (XVIII edition) 27-29 Mai 2021, Bucharest. 

2) Bogdan Aurelian MIHAIL , Dalina DUMITRESCU, Comparative analysis between two tier boards and unitary 
boards in the case of the companies listed on Bucharest Stock Exchange, THE 15th INTERNATIONAL MANAGEMENT 
CONFERENCE - IMC 2021 

3) Teodora Cristina Barbu, Iustina Alina Boitan, Cosmin Cepoi, Are cryptocurrencies safe-havens during the 
COVID-19 pandemic? A threshold regression perspective with pandemic-related benchmarks, the INFER-PUEB 
Workshop on New Economics: Innovation, Digitalization, and Revolution, 11-12 martie 2021, Poznan, Polonia 

4) Iustina Alina Boitan, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Assessment of the sovereign-bank nexus in the face of 
the COVID-19 pandemic: EU cross-country statistical and exploratory approach, International Finance and Banking 
Conference FI BA 2021, 27-28 mai 2021, Bucuresti 

5) Iustina Alina Boitan, Ewa Wanda Maruszewska, Exploratory analysis of corporate governance features 
among European Union countries, International Finance and Banking Conference FI BA 2021, 27-28 mai 2021, Bucuresti 

6) Dan Gabriel Anghel, Iustina Alina Boitan & Kamilla Marchewka-Bartkowiak (2021), Growing fiscal risk in 
European Union resulting from government contingent liabilities in the pandemic crisis – assessment and policy 
recommendations, The 11th RCEA Money, Macro & Finance Conference, Italy, Milan (online) July 27th-28th, 2021, 
organizers: the Rimini Center for Economic Analysis, University of California Riverside & University of Milano-Bicocca 

7) Fatima R., Boitan I, Care R., A bibliometric review of sustainable finance: setting the research agenda, the 
MIRDEC - GLOBECOS - Mutual Online/Virtual 5th International Academic Conference: Economics, Business, and 
Contemporary Issues in Social Science, November 29-30, 2021, Istanbul, Turkey 

8) Ghetu Raluca Andreea, Capatina Cristina Simona, Brezeanu Petre (2021), Quantifying the Fiscal Pressure in 
the Emerging States of the European Union, Starting from Indirect Taxes,Euro-Trans 2021 Sustainable Financial 
Markets vs. Future Mobility; 23rd INFER Annual Conference; 9th UECE Conference on Economic and Financial 
Adjustments: RCEA Money-Macro-Finance Conference; Euro Working Group for Commodities and Financial Modelling 
63rd Meeting & XVIII International Conference on Finance and Banking FI BA 2021;  pages: 402-418, STRATEGICA, 
Shaping the Future of Business and Economy, International Academic Conference -Ninth Edition-Bucharest, Romania, 
October 21-22, 2021, link: https://www.researchgate.net/profile/Alexandra-

Zbuchea/publication/357458054_Strategica_Shaping_the_Future_of_Business_and_Economy/links/61cf09a0b6b5667157ba89bf/Strategica-
Shaping-the-Future-of-Business-and-Economy.pdf#page=403 

9) Butu Ionela, Brezeanu Petre, Porumboiu Adriana, Stefoni Sorina Emanuela (2021), THE INFLUENCE OF 
ECONOMIC STRUCTURE AND INSTITUTIONAL VARIABLES AND VAT GAP, International Conference of Doctoral Students 
and Young Researchers 2021, pages: 291-295, Emerging Markets Economics and Business. Contributions of Young 
Researchers. Proceedings of the 12th International Conference of Doctoral Students and Young Researchers No. 9 - 
December 2021, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-2171-0, ISSN 2344 – 6617 (print), ISSN 2601 – 1840 
(online), ISSN-L 2344 – 661, link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/01/Volum-doctoranzi-
2018.pdf 

10) Ghetu Raluca Andreea, Capatina Cristin Simona, Brezeanu Petre (2021), THE EVOLUTION OF THE FISCAL 
PRESSURE IN THE DEVELOPED STATES, STARTING FROM THE DIRECT AND INDIRECT TAXES, 12th International 
Conference of Doctoral Students and Young Researchers 2021, pages: 299-304, Emerging Markets Economics and 
Business. Contributions of Young Researchers. Proceedings of the 12th International Conference of Doctoral Students 

http://rfb.ase.ro/
http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp
https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2021/04/ICFEPS.pdf
https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2021/04/ICFEPS.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alexandra-Zbuchea/publication/357458054_Strategica_Shaping_the_Future_of_Business_and_Economy/links/61cf09a0b6b5667157ba89bf/Strategica-Shaping-the-Future-of-Business-and-Economy.pdf#page=403
https://www.researchgate.net/profile/Alexandra-Zbuchea/publication/357458054_Strategica_Shaping_the_Future_of_Business_and_Economy/links/61cf09a0b6b5667157ba89bf/Strategica-Shaping-the-Future-of-Business-and-Economy.pdf#page=403
https://www.researchgate.net/profile/Alexandra-Zbuchea/publication/357458054_Strategica_Shaping_the_Future_of_Business_and_Economy/links/61cf09a0b6b5667157ba89bf/Strategica-Shaping-the-Future-of-Business-and-Economy.pdf#page=403
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and Young Researchers No. 9 - December 2021, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-2171-0, ISSN 2344 – 
6617 (print), ISSN 2601 – 1840 (online), ISSN-L 2344 – 661 

11) Moderare sectiune la conferinta internationala International Conference on Finance and Economic Policy 
(ICOFEP) 5th edition, 21-22 oct. 2021 

12) Chiricu Ștefania Cosmina, Vintila Georgeta, Gherghina Ștefan Cristian, Does Fiscal Policy Affect Social 
Welfare? Panel Data Evidence from the Baltic States, 37th IBIMA Conference: 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, 
acceptată spre publicare în 37th IBIMA Conference proceedings, ISBN: 978-0-9998551-6-4, USA, Library of 
Congress:ISSN 2767-9640;  indexată Thomson Reuters Conference Proceeding Citation Index (Web of Science; ISI 
ProceedingsSM; Clarivate Analytics; Scopus; Engineering Village; SJR; Core; USA Library of Congress; Australian Research 
Council; Russian Science Citation Index; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, Federation of 
Finnish Learned Societies; Ministry of Science and Higher Education, Poland, https://ibima.org/accepted-paper/does-
fiscal-policy-affect-social-welfare-panel-data-evidence-from-the-baltic-states/ 

13) Toader Diana Alexandra, Vintilă Georgeta, Gherghina Ștefan Cristian, Firm- and country-level drivers of 
capital structure: Quantitative evidence from Central and Eastern European listed companies, 37th IBIMA Conference: 
30-31 May 2021, Cordoba, Spain, acceptată spre publicare în 37th IBIMA Conference proceedings, ISBN: 978-0-9998551-
6-4, U.S.A. Library of Congress:ISSN: 2767-9640 indexată Thomson Reuters Conference Proceeding Citation Index (Web 
of Science; ISI ProceedingsSM; Clarivate Analytics; Scopus; Engineering Village; SJR; Core; USA Library of Congress; 
Australian Research Council; Russian Science Citation Index; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and 
Publishers, Federation of Finnish Learned Societies; Ministry of Science and Higher Education, Poland 

https://ibima.org/accepted-paper/firm-and-country-level-drivers-of-capital-structure-quantitative-evidence-
from-central-and-eastern-european-listed-companies/ 

14) Toader Diana Alexandra, Vintilă Georgeta, Gherghina Ştefan Cristian, Analysis of the firm- and country-
specific determinants on the financial structure: Empirical evidence from US listed companies, Joint Conference Euro 
Working Group for Commodities and Financial Modelling 63rd Meeting & XVIII International Conference on Finance and 
Banking FI BA 2021, organizată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în colaborare cu Euro 
Working Group for Commodities and Financial Modelling (EWG CFM), INFER, Centrul de Cercetări Financiar-Monetare 
(CEFIMO), Şcoala Doctorală Finanţe, Asociaţia Română de Finanţe-Bănci – RoFIBA, SIF Banat-Crisana, 11 pg, 27-29 Mai 
2021, http://www.fin.ase.ro/fiba2021/Final%20program.pdf#page=13 

15) Andreea Stoian, Nicoleta Vintilă, Filip Iorgulescu, Cosmin Cepoi, Aurora Elena Dima, Andreea Elena 
Drăghia, Risk aversion, financial literacy and investment choices: Evidence from a survey among the Romanian students, 
Euro Working Group For Commodities and Financial Modelling (63rd Meeting) & International Finance and Banking 
Conference FI BA 2021 (XVIII edition) 27-29 Mai 2021, Bucharest. 

16) Dan Gabriel Anghel, Lucky trading rules, Euro Working Group For Commodities and Financial Modelling (63rd 
Meeting) & International Finance and Banking Conference FI BA 2021 (XVIII edition) 27-29 Mai 2021, Bucharest. 

17) Ingrid Mihaela Dragotă, Cosmin Cepoi, Lavinia Ștefan, New insights to old problems: finding new 
determinants for the life insurance demand using a threshold approach, Euro Working Group For Commodities and 
Financial Modelling (63rd Meeting) & International Finance and Banking Conference FI BA 2021 (XVIII edition) 27-29 Mai 
2021, Bucharest. 

18) Cătălin Valeriu Curmei, Andreea Curmei-Semenescu, How can corporate social responsibility help banks in 
turbulent times?, Euro Working Group For Commodities and Financial Modelling (63rd Meeting) & International Finance 
and Banking Conference FI BA 2021 (XVIII edition) 27-29 Mai 2021, Bucharest. 

19) Elena Valentina Țilică, Crisis transmission channel for 17 EastEuropean countries during the Global Financial 
Crisis, Euro Working Group For Commodities and Financial Modelling (63rd Meeting) & International Finance and 
Banking Conference FI BA 2021 (XVIII edition) 27-29 Mai 2021, Bucharest. 

20) Andreea Stoian, Bettina Bokemeier, Bogdan Andrei Dumitrescu, Cosmin Cepoi, For Better and Worse: 
Heterogeneity in the Fiscal Response in EU Countries, Euro Working Group For Commodities and Financial Modelling 
(63rd Meeting) & International Finance and Banking Conference FI BA 2021 (XVIII edition) 27-29 Mai 2021, Bucharest. 

21) Lazăr Paula, Forward thinking on recovery : Covid 19 pandemic responses in emerging markets, Law, Business 
and Inovation Studies Conference, sept 2021, London; 

22) Țibulcă Ioana-Laura – A Study on the Social Sustainability of European Tax Systems, lucrare prezentată în 
cadrul conferinței internaționale 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 
23-24 noiembrie 2021, Sevilia, Spania; https://ibima.org/accepted-paper/a-study-on-the-social-sustainability-of-
european-tax-systems/ 

La acestea se adauga si cele 8 participari ale cadrelor didactice FABBV la conferinta internationala 

ICESS. 

 

o Participarea membrilor facultății la conferința ICESS 
Pe fondul menținerii condițiilor speciale detereminate de pandemia cu virusul SARS CoV2, condiții ce 

s-au menținut și chiar s-auaccentuat in 2021 (comparativ cu 2020; menținerea stării de alertă pe tot parcursul 

anului), situația articolelor susținute în cadrul conferinței ASE – ICESS a fost limitată, vorbim de 8 lucrări 

elaborate de reprezentanți ai FABBV (redate mai jos): 

https://ibima.org/accepted-paper/does-fiscal-policy-affect-social-welfare-panel-data-evidence-from-the-baltic-states/
https://ibima.org/accepted-paper/does-fiscal-policy-affect-social-welfare-panel-data-evidence-from-the-baltic-states/
https://ibima.org/accepted-paper/firm-and-country-level-drivers-of-capital-structure-quantitative-evidence-from-central-and-eastern-european-listed-companies/
https://ibima.org/accepted-paper/firm-and-country-level-drivers-of-capital-structure-quantitative-evidence-from-central-and-eastern-european-listed-companies/
http://www.fin.ase.ro/fiba2021/Final%20program.pdf#page=13
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1) CRYPTO-ASSETS REGIME IN THE EUROPEAN AREA, Raluca MICU, Dalina DUMITRESCU, Bucharest 

University of Economic Studies, Bucharest, Romania 

2) ECONOMIC SENTIMENT PERCEPTIONS DURING COVID-19 PANDEMIC - A EUROPEAN CROSS-COUNTRY 

IMPACT ASSESSMENT, Iustina Alina BOITAN, Emilia Mioara CÂMPEANU, Sanja Sever MALIṦ 

3) LUCKY TRADING RULES, Dan Gabriel ANGHEL 

4) THE IMPACT OF FISCAL FREEDOM, GOVERNMENT EFFECTIVENESS AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX 

ON VAT GAP IN EUROPEAN UNION LEVEL, Ionela BUTU, Petre BREZEANU 

5) FISCAL PRESSURE IN ROMANIA AND THE INFLUENCE OF VALUE ADDED TAX, Raluca Andreea GHEȚU, 

Petre BREZEANU, Cristina-Simona CĂPĂȚÂNĂ (DUMITRACHE) 

6) IS THE DIGITIZATION OF TAX INSTITUTIONS A SOLUTION FOR VOLUNTARY TAX COMPLIANCE?, Adriana 

PORUMBOIU, Petre BREZEANU, 

7) RISK AVERSION, FINANCIAL LITERACY, AND INVESTMENT CHOICE: EVIDENCE FROM A SURVEY AMONG 

THE ROMANIAN STUDENTS, Andreea STOIAN, Nicoleta VINTILĂ, Filip IORGULESCU, Cosmin CEPOI, Aurora 

Elena DINA (MANOLACHE); 

8) FISCAL CONSOLIDATION IN ROMANIA IN THE WAKE OF THE COVID-19 PANDEMIC: HOW MUCH AND 

HOW FAST?, Bogdan Andrei DUMITRESCU, Cătălina Adriana HÂNDOREANU 

Mai multe informații privind secțiunea gestionată de FABBV în cadrul ICESS se regăsesc pe site-ul 

conferinței, la adresa: https://icess.ase.ro/publication-opportunities/archive/icess-2021/. 

 

4. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor 
o Organizarea de seminarii sau ateliere de lucru dedicate tinerilor 

cercetători în scopul creării de reţele de cercetare avansată cu 
participare internaţională  

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

 

Nr. crt. Indicatori de 
performanță 

Valoare 
propusă 

Activități REALIZAT 

IP 2.4. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor 

1. 

Organizarea de 
seminarii sau ateliere 
de lucru dedicate 
tinerilor cercetători 
în scopul creării de 
reţele de cercetare 
avansată cu 
participare 
internaţională 

min 1 reţea cu 
participare 
internaţională 

Organizarea de 
conferinţe, 
seminarii ştiinţifice 
la nivelul 
facultăţilor 

- 11 seminarii organizate la nivelul 
centrului CEFIMO 
 - 35 seminarii ştiinţifice la nivelul 
Şcolii Doctorale de Finanţe 
 - 1 Echipă FABBV coordonată de 
conf.dr. Radu Ciobanu – 
competiția CFA Institute Research 
Challenge   

2. 

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

20 studenţi 
(pe perioada 
mandatului) 

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

- 11 studenți și studenți doctoranzi 
(4 studenţi implicaţi în proiecte de 
cercetare ale competiţiei 
studenţeşti de la nivelul FABBV la 
iniţiativa universităţii  
(https://fabbv.ase.ro/competitii/),  
2 studenţi implicaţi în proiectul 
instituţional de cercetare de ale 
cărui rezultate beneficiază BVB, 5 
studenți – echipa participantă la 
competiția CFA Institute research 
Challenge)) 

 

o Organizarea de seminarii sau ateliere de lucru dedicate tinerilor 
cercetători în scopul creării de reţele de cercetare avansată cu 
participare internaţională 

https://icess.ase.ro/publication-opportunities/archive/icess-2021/
https://fabbv.ase.ro/competitii/
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La nivelul FABBV s-au desfăşurat seminarii, conferinţe şi ateliere de lucru destinate tinerilor 

cercetători.  

Astfel la nivelul Centrului de Cercetări Financiar-Monetare – CEFIMO (www.cefimo.ase.ro)  s-au 

organizat următoarele activități: 

- 11 seminarii de cercetare: 

1) Jean-Charles Bricogne (Banque de France), Seminar CEFIMO, Covid-19 and housing prices in the UK: 

evidence form real-time web-scrapping, 11 martie 2021;  

2) Eleonora Cavallaro (University of Rome Sapienza), Seminar CEFIMO, Financial resilience and growth 

in the EU. Rethinking financial divide, 22 aprilie 2021;  

3) Wildmer Daniel Gregori (Joint Research Centre, European Commissio), Seminar CEFIMO, The effect 

of restrictive measures on cross-border invetsment in the European Union, 13 mai 2021;  

4) Cornel Oroș (CRIEF, University of Poitiers), Seminar CEFIMO, Market insurance, self-insurance and 

self-protection: What complementarity for the Long Term Care coverage?, 20 mai 2021;  

5) Cosmin Octavian Cepoi (FABBV, CEFIMO, ASE București, Seminar CEFIMO, The impact of loans 

moratoriums during COVID19 pandemic on bank non-performing loans: An empirical analysis for the 

European banks, Seminar CEIFMO, 3 noiembrie 2021;  

6) Dan Gabriel Anghel (FABBV, CEFIMO, ASE Bucuresti), Regresia de tip LASSO: Studiu empiric privind 

gradul de promovabilitate a examenelor, Seminar CEFIMO, 10 noiembrie 2021;  

7) Mirela Bardi (REI, ASE Bucuresti), Seminar CEFIMO, Drafting research articles: rhetorical and 

language conventions, Drafting research articles: rhetorical and language conventions, 17 noiembrie;  

8) Daniel May (Harper Adams University), Seminar CEFIMO, International trade on agrifood goods 

under imperfect competition: an international trade network approach, 24 noiembrie 2021;  

9) Narcis Tulbure (FABBV, CEFIMO, ASE Bucuresti), Seminar CEFIMO, Datele statistice și cunoașterea 

economică în perioada comunistă. O perspectivă istorică, 15 decembrie 2021 

10) cursuri de perfectionare, profesor invitat strain Pedro Cerqueira, 16 nov.-14.dec.2021, 

Quantitative methods in Finance 

11) Ziua Stagiarilor CEFIMO: Cercetarea în domeniul financiar – o provocare pentru o carieră de viitor, 

1 apr. 2021 

La acestea se adaugă evenimentele organizate pentru toți studenții FABBV:  

1) Workshop PUSH FORWARD, 25 nov. 2021 

2) Seminar P&G – NEXT LEVEL PRESENTATIONS, 18 nov. 2021 

3) „Cum să scrii o lucrare de cercetare?”, 16 nov. 2021 

4) Sesiune online –  Deloitte Audit, 26 oct. 2021 

5) Seminar ASF și ISF – perfecționare vocatională, 15 apr. 2021 

 

În ceea ce privește Școala Doctorala de Finante, pe parcursul anului 2021 s-au desfășurat următoarele 

seminarii de cercetare: 

Nr. 
crt. 

Denumirea temei 
Profesori   

coordonatori 
Studenți 

doctoranzi 
Data şi ora 

susţinerii 

1 
Politica fiscal-bugetară în contextul   
pandemiei COVID-19 

Prof. univ. dr. 
Necula Ciprian 

Anghelescu 
Cristina 

19.01.2021 
(16:30-20:00) 

online 

2 
The Impacts of the Political Factors on the 
Stock Market Index. 

Prof.univ.dr. 
Dragotă Victor 

Mohamad 
Youness 

3 

Elaborarea unui model de recuperare 
financiara pentru fondul rezidential din 
Romania, in cazul producerii unor 
catastrofe naturale 

Prof.univ.dr. 
Badea Dumitru 

Geanta 
(Radu) 

Nicoleta 

4 Indicatorii riscului de spălare de bani 
Prof.univ.dr. 

Badea Dumitru 
Codescu 

(Vasile) Ana 

http://www.cefimo.ase.ro/
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Maria 

5 

Influența inteligenței artificiale asupra     
Responsabilitatii Sociale Corporative si a 
obiectivelor dezvoltării durabile 

Prof.univ.dr. 
Vintilă Georgeta 

Dobrescu 
Diana 

  6 

Impactul educației și al eficienței 
guvernamentale asupra economiei 
subterane 

Prof.univ.dr.   
Brașoveanu Iulian 

Viorel 

Sorina 
Emanuela 

Ștefoni 6.04.2021 
(18:00-21:20) 

online 

7 

Impactul factorilor de influenta specifici 
companiilor  asupra structurii capitalului – 
Evidente empirice privind companii listate la 
BVB 

Prof.univ.dr. 
Vintilă Georgeta 

Toader 
Diana-

Alexandra 

8 

Abordari teoretice ale ramificatiei fiscale 
ale fraudei in zona TVA si incursiune in 
literatura aferenta de specialitate 

Prof.univ.dr. 
Brezeanu Petre Ionela Butu 

20.04.2021 
(18:00-21:20) 

online 

9 

Analizarea performanței înregistrate pe 
termen scurt de către ofertele publice 
inițiale cu ajutorul tehnicilor de Machine 
Learning 

Prof.univ.dr.  
Dragotă Victor 

Răzvan Ioan 
Tătaru 

10 

Analiza comparativa intre sistemului 
unitar si cel dualist in cazul companiilor 
listate la BVB si performanta lor financiara 

Prof. univ. dr. 
Dumitrescu Dalina 

Mihail   
Aurelian-
Bogdan 

11 
De/valorizarea datelor cu caracter 
personal în industria financiară 

Prof.univ.dr.       
Stancu Ion 

Hodoș Raul 
Felix 

12 

Analiza legăturii dintre asimetria 
informațională de pe piața de capital si 
rentabilitatea bursieră, respectiv piața 
interbancară în timpul pandemiei COVID 

Prof. univ. dr. 
Anghelache 

Gabriela Victoria 
Blaga Florin 

11.05.2021 
(18:00-21:20) 

online 

13 
Factorii determinanți ai dezvoltării 
piețelor de capital 

Prof.univ.dr.  
Dragotă Victor 

Daniela 
Serban 

(Cojocaru) 

14 
Eficiența pieței de capital în timpul 
pandemiei COVID-19 

Prof.univ.dr.  
Dragotă Victor 

Andreea 
Iordache 

15 Regimul cripto-activelor 
Prof. univ. dr. 

Dumitrescu Dalina 

Marin 
(Micu) 

Stefania 
Raluca 

16 
Factori determinanti ai incertitudinii in 
domeniul fiscal 

Prof. univ. dr. 
Stancu Ion 

Lazăr 
Lavinia 

27 
Impactul incertitudinii politice asupra 
ratei de schimb valutar 

Prof.univ.dr.  
Dragotă Victor 

Mohamad 
Youness 

17.05.2021 
(18:00-21:20) 

online 

18 
Aspecte teoretice si abordari stiintifice 
ale conceptului de presiune fiscala 

Prof.univ.dr. 
Brezeanu Petre 

Ghetu 
Raluca 

Andreea 

19 
Abordari teoretice privind riscul fiscal – 
surse de risc fiscal 

Prof.univ.dr. 
Brezeanu Petre 

Porumboiu 
Adriana 

Elena 

20 

Creșterea financiară durabilă a 
companiilor- concepte cheie, importanță 
și aplicabilitate 

Prof.univ.dr. 
Dumitrescu Dalina 

Mușat 
Ileana 

24.05.2021 
(18:00-21:20) 

online  
21 

Analiza componentelor principale în 
construirea unor scenarii realiste pentru 

Prof.univ.dr. 
Anghelache 

Oprea 
Andreea 
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curba randamentelor aferente titlurilor 
guvernamentale românești  

Gabriela Victoria 

22 Inegalitatea și creșterea economică 
Prof.univ.dr.  

Georgescu Florin 
Cojocaru 
Alexandra 

23 
Testarea caracterului cauzal al 
criminalității financiare – fenomen cu 
manifestări sociale 

Prof.univ.dr.       
Stancu Ion 

Căpățînă 
(Dumitrach
e) Cristina-

Simona 

24 Percepția CSR în companiile românești 
Prof.univ.dr.       
Stancu Ion Lakiss Nour 

25 

Analiza Guvernantei Corporative la nivel 
international si a implementarii 
prevederilor Codului de Guvernanta 
Corporativa al BVB  
in perioada 2016-2020 

Prof.univ.dr. 
Vintilă Georgeta Botez Ileana 

26 
Abordări specifice ale cerinței de capital în 
conformitate cu regimul Solvency II 

Prof.univ.dr. 
Badea Dumitru 

Radu Nicoleta 

27 

Modelarea dependentelor nonliniare 
dintre cheltuielile guvernamentale si 
economia subterana folosind tehnici de 
Machine Learning 

Prof.univ.dr. 
Negrea Bogdan 

Codrut 
Ivascu 

25.05.2021 
(18:00-21:20) 

online 
28 

Analiza ciclicitatii veniturilor si 
cheltuielilor guvernamentale in România 

Prof. univ. dr.             
Brașoveanu Iulian 

Popione 
Cătălina 

29 
Adoptarea strategiilor sustenabile în 
activitatea bancară din România 

Prof.univ.dr. 
Dedu Vasile 

Cristea 
Maria 

Alexandra  
01.11.2021 

(16:30-20:00) 
online 

30 
Creșterea financiară durabilă: studiu de 
caz pentru companiile hoteliere și 
companiile de transport 

Prof.univ.dr. 
Dumitrescu Dalina 

Mușat 
Ileana 

31 
Influența factorilor sociali și de 
guvernanță asupra creditelor 
neperformante 

Prof.univ.dr. 
Dedu Vasile 

Cristea 
Maria 

Alexandra 

15.11.2021 
(16:30-20:00) 

online 

32 
Considerații privind volatilitatea 
principalelor criptomonede  

Prof.univ.dr. 
Dumitrescu Dalina Micu Raluca 

13.12.2021 
(16:30-20:00) 

online 

33 
Efectele crizei sanitare COVID-19. A 
analiză a piețelor bursiere  

Prof.univ.dr. 
Armeanu Ștefan 

Daniel 

Ene 
Giorgiana-

Roxana 

34 
Relația dintre dezvoltarea pieței 
asigurărilor și creșterea economică 

Prof.univ.dr. 
Armeanu Ștefan 

Daniel 

Andrei 
Ioana  

35 
Studiul efectelor de contagiune pe piețele 
de capital prin metodologia DCC-GARCH 

Prof.univ.dr. 
Armeanu Ștefan 

Daniel 

Pușcașu 
Andrada 

Toate informațiile precizate mai sus sunt disponibile și la următoarele adrese: 

https://fabbv.ase.ro/evenimente-2020-2021/; http://cefimo.ase.ro/index.php/evenimente/?lang=ro; 

http://www.doctorat.ase.ro/Media/Default/Cursuri/2021/Finante-Seminarii%20stiintifice_2021-

2022_v1.pdf. 

 

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

 

https://fabbv.ase.ro/evenimente-2020-2021/
http://cefimo.ase.ro/index.php/evenimente/?lang=ro
http://www.doctorat.ase.ro/Media/Default/Cursuri/2021/Finante-Seminarii%20stiintifice_2021-2022_v1.pdf
http://www.doctorat.ase.ro/Media/Default/Cursuri/2021/Finante-Seminarii%20stiintifice_2021-2022_v1.pdf
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9 studenți de la programe de masterat FABBV au fost implicați în activități de cercetare ale căror 

rezultate s-au prezentat la Sesiunea științifică din aprilie 2021 

(http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2021/Program%20SSS2021-01.04_Ro%20(1).pdf) 

Activitatea de cercetare a studenților FABBV este impulsionată și prin implicarea acestora în activitățile 

de cercetare desfășurate la nivelul centrului de cercetare CEFIMO, Ziua stagiarilor CEFIMO fiind un eveniment 

important pentru aceștia. Informații suplimentare privind stagiarii CEFIMO se regăsesc la adresa: 

http://cefimo.ase.ro/index.php/asistenti/?lang=ro 

 

 

5. Recunoașterea, prin instrumente specifice, a complexității obținerii 

de rezultate în activitatea de cercetare 

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanță Valoare propusă REALIZAT 

1 

Recunoașterea complexității activității 
suplimentare pentru publicarea celor 
mai bune articole în reviste/publicații 
ISI/SCOPUS  din străinătate cu impact 
important în ierarhizarea naţională şi 
internaţională a universităţii 

10 articole ISI, din 
care 5 cu AIS mai 

mare 0,15 şi 
publicate în CORE 

Economics 

18 articole ISI, dintre care 15 cu AIS 
mai mare de 0.15, fiind publicate în 

CORE Economics 

2 
Premii de excelenţă pentru cercetarea 
studenţească  

2 premii 

2 premii – obținute de cele două 
propuneri de proiecte de cercetare 
prezentate în competiția de proiecte 
studențești 

3 
Articole publicate în reviste indexate 
SCOPUS 

20 23 articole 

4 
Numărul de articole publicate în reviste 
ISI în străinătate din zona roșie, galbenă, 
gri 

Minim 5 articole 
18 articole, dintre care 1 în zona 
roșie, 5 zona galbenă și 12 în zona 
gri 

5 
Numărul de articole publicate în reviste 
ISI în străinătate din zona galbenă și 
roșie 

Minim 2 articole 
6 articole (1 in zona roșie și 5 în 
zona galbenă) 

6 

Formarea de echipe de cercetare 
interdisciplinară de excelență in cadrul 
Centrelor de Cercetare cu activitate 
internaţională şi consolidarea 
partneriatului cu Centrul ARI 

Min 2 echipe de 
cercetare 

interdisciplinară/1 
proiect/fiecare 

centru de 
cercetare 

3 echipe interdisciplinare 

7 

Implicarea activă în derularea 
parteneriatelor  încheiate  încheiate de 
ASE cu Academia Română, institutele 
naţionale de cercetare şi staţiunile de 
cercetări în vederea participării la 
proiecte de cercetare naționale și 
internaționale 

3 proiecte (pe 
perioada 

mandatului) 

SE VOR AVEA ÎN VEDERE PE 
PARCURSUL MANDATULUI  

8 

Monitorizarea termenelor stabilite de 
conducerea ASE pentru raportarea 
rezultatelor cercetării în conformitate cu 
cerințele unităților din subordinea și 
coordonarea ministerului de resort 
pentru finanțarea învățământului 
superior, respectiv cu cerințele pentru 
evaluarea internă a cadrelor didactice 

O raportare 
La momentul solicitării raportărilor, 
se va asigura respectarea termenelor 
de raportare 

 

o Recunoașterea complexității activității suplimentare pentru 
publicarea celor mai bune articole în reviste/publicații ISI/SCOPUS  
din străinătate cu impact important în ierarhizarea naţională şi 
internaţională a universităţii 

http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2021/Program%20SSS2021-01.04_Ro%20(1).pdf
http://cefimo.ase.ro/index.php/asistenti/?lang=ro
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1) Dan Gabriel Anghel, Iustina Alina Boitan & Kamilla Marchewka-Bartkowiak (2021) Growing fiscal risk in European 

Union resulting from government contingent liabilities in the pandemic crisis – assessment and policy 

recommendations, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, DOI: .1080/1331677X.2021.1941178 (AIS: 

0.432) 

2) Barbu T., Boitan I., Cepoi C., Dumitrescu B. (2021). Bank bailout programs in Europe: a sequential analysis of drivers 

and outcomes, Journal of Business Economics and Management, vol. 22, no. 3/2021, p. 714-734, ISSN 1611-

1699, https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/14227 (AIS: 0.361) 

3) Boitan, I.A., Câmpeanu, E.M. and Mališ, S.S., 2021. Economic Sentiment Perceptions During COVID-19 Pandemic – 

A European Cross-Country Impact Assessment. Amfiteatru Economic journal, vol. 23 (Special issue no. 15), 2021, 

pp. 982 - 1002, ISSN 1582-9146, DOI: 10.24818/EA/2021/S15/982, 

https://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=1212 (AIS: 0.169) 

4) Vintilă G., Gherghina Ș.C., Chiricu C.Ș. - Does fiscal policy influence the economic growth? Evidence from OECD 

countries, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 2/2021; Vol. 55, pp 

229-246, ISSN 0424-267X, eISSN 1842-3264, revistă indexată în baze de date internaționale: ISI Web of Science 

Core Collection (Impact Factor 2020: 0,885, 5-Year Impact Factor 2020: 0,946, Article Influence Score 2020: 0,143, 

SCIE - Mathematics, Interdisciplinary Applications: 97/108 Q4, SSCI - Economics: 323/376 Q4) 

WOS:000661631600014  (AIS: 0,143) 

5) Georgescu (Crețan), Georgiana Camelia; Gherghina, Rodica; Duca, Ioana; Postole, Mirela Anca; Constantinescu, 

Carmen Maria. (2021).  Determinants of Employees’ Option for Preserving Teleworking After the COVID-19 

Pandemic, Amfiteatru Economic, vol. 23, no. 58, pp. 669-682, AUGUST 2021, ISSN:1582-9146/eISSN:2247–9104, 

DOI: 10.24818/EA/2021/58/669, WOS:000678147700007 (AIS: 0,169) 

6) Liliana Nicoleta SIMIONESCU, Ștefan Cristian GHERGHINA, Hiba TAWIL, Ziad SHEIKHA - Does board gender diversity 

affect firm performance? Empirical evidence from Standard & Poor’s 500 Information Technology Sector, 

Financial Innovation, 2021, Vol. 7, Article number: 52, pp. 1-45, 45 pg,  ISSN: 2199-4730 (Online) (AIS 0.843) 

7) Anghel, D. G., Data Snooping Bias in Tests of the Relative Performance of Multiple Forecasting Models. Journal of 

Banking & Finance, Vol.126, Nr. May, 106113, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106113, ISSN: 0378-

4266, WOS:000637969200008 (AIS: 1.505)  

8) Cepoi, C.O., Anghel, D. G., & Pop, I. D., Asymmetries and flight-to-safety effects in the price discovery process of 

cross-listed stocks, Economic Modelling, Vol. 98, Nr. May, pp. 302-318, 2021. 

https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.11.010, ISSN: 0264-9993, WOS:000694856800021 (AIS: 0.712) 

9) Anghel, D. G., A reality check on trading rule performance in the cryptocurrency market: Machine learning vs. 

technical analysis, Finance Research Letters, Vol. 39, Nr. March, 101655, 2021. 

https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101655, ISSN: 1544-6123 (AIS: 0.897) 

10) Toma, F.-M., Cepoi, C.-O., Negrea, B. (2021). Does it payoff to be overconfident? Evidence from an emerging 

market – a quantile regression approach. Finance Research Letters 38, 101480 (AIS: 0.897) 

11) Daniel Ștefan ARMEANU, Camelia Cătălina JOLDEȘ, Ștefan Cristian GHERGHINA, Jean Vasile ANDREI - 

Understanding the multidimensional linkages among renewable energy, pollution, economic growth and 

urbanization in contemporary economies: Quantitative assessments across different income countries’ 

groups, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 142, pp. 1-18, Mai 2021, ISSN: 1364-0321 (AIS: 

2.574) 

12) Oncioiu, Ionica; Duca, Ioana; Postole, Mirela Anca; Georgescu (Crețan), Georgiana Camelia; Gherghina, 

Rodica; Grecu, Robert Adrian. (2021). Transforming the COVID-19 Threat into an Opportunity: The 

Pandemic as a Stage to the Sustainable Economy, Sustainability, vol. 13, issue 4, 2088, pp. 1-18, 

FEBRUARIE 2021, eISSN: 2071-1050 (online), https://doi.org/10.3390/su13042088, 

WOS:000624816900001;  https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2088 (AIS: 0.462) 

13) Dumitrescu, B., Kagitci, M., Cepoi, C.-O. (2021), Nonlinear effects of public debt on inflation. Does the 
size of the shadow economy matter?, Finance Research Letters, doi.org/10.1016/j.frl.2021.102255 (AIS: 
0.9) 

https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/14227
https://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=1212
https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102255
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14) Kagitci, M., Badea, L., Nicula, V. C., (2021),The Catch-Up Effect of Economic Growth. Evidence from The 

European Countries, Romanian Journal of Economic Forecasting, Volume 24, Issue 

4, https://ipe.ro/rjef/rjef4_2021/rjef4_2021p76-86.pdf (AIS: 0.133) 

15)  Onofrei M., Vatamanu A.F., Vintilă G., Cigu E., Government Health Expenditure and Public Health 

Outcomes: A Comparative Study among EU Developing Countries, International Journal of 

Environmental Research and Public Health; Special Issue Risk Assessment for COVID-19, volum18/issue 

20/oct.2021/10725, EISSN 1660-4601, revistă indexată în baze de date internaţionale: ISI Web of 

Science, JCR Category, Environmental Sciences, 118/274, Q2, in SCIE edition , Public, Environmental & 

Occupational Health, 68/203, Q2, in SCIE edition, Public, Environmental & Occupational Health, 42/176, 

in SSCI edition, https://doi.org/10.3390/ijerph182010725 (AIS 0.770) 

16) Țibulcă Ioana-Laura – The impact of the COVID-19 pandemic on tax revenues in the EU, Economic 

Research-Ekonomska Istraživanja, august 2021, pag. 1-18, revistă indexată Web of Science Core 

Collection ISI din categoria Core Economics (Economics) cu (conform JCR 2020), ISSN: 1331-677X, DOI: 

10.1080/1331677X.2021.1954967,  Accession Number: WOS:000680366100001 AIS 0,432 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.1954967 
17) Țibulcă Ioana-Laura – Reducing Air Pollution: Are Environmental Taxes Enough to Help the EU Member 

States Reach Climate Neutrality by 2050?, Polish Journal of Environmental Studies, nr. 5, vol. 30, iulie 
2021, pp. 4205-4218, revistă indexată Web of Science Core Collection ISI din categoria Science 
(Environmental Sciences) cu (conform JCR 2020), ISSN: 1230-1485, DOI: 10.15244/pjoes/132621, 
Accession Number: WOS:000680009500006 http://www.pjoes.com/Reducing-Air-Pollution-Are-
Environmental-Taxes-nEnough-to-Help-the-EU-Member-States,132621,0,2.html AIS 0,216 

 18) Țibulcă Ioana-Laura – Debt Sustainability: Can EU Member States Use Environmental Taxes to Regain 
Fiscal Space?, Sustainability, nr. 11, vol. 13, 5952, mai 2021, pp. 1-15, revistă indexată Web of Science 
Core Collection ISI din categoria Social Sciences (Environmental Studies) cu (conform JCR 2020), eISSN: 
2071-1050, DOI: 10.3390/su13115952, Accession Number: WOS:000660721500001; 
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/5952 AIS 0,462 

 

 

o Premii de excelenţă pentru cercetarea studenţească 
 

 

Premiile obţinute de studenţii FABBV în cadrul  competiției de propuneri de proiecte de cercetare 

destinate studenților FABBV sunt: 

NUME PRENUME STUDENT, PROGRAM DE 
STUDII 

DENUMIRE PROIECT PREMIU 

Studenți Nani Daniela, Nicolae Maria-
Alexandra, Olaru Luciana- Liliana 

Fintech și alfabetizarea financiară 
din partea ASE 
Bucureşti 2.500 
lei 

Student Ionescu Andrei Alexandru 
Digitalizarea la nivelul FABBV – o 
abordare instituțională și una socială 

din partea ASE 
Bucureşti 2.500 
lei 

Mult mai multe detalii se regăsesc la adresa: https://fabbv.ase.ro/competitii/ 

Rezultatele cercetării științifice a studenților FABBV a fost recompensată și prin premiilor obținute 

de aceștia în cadrul Sesiunii Științifice studențești: 

Total premii acordate de ASE Bucureşti şi partenerii FABBV pentru secțiunea aferentă studenților de la 

programele de studii unviersitare de licență: 24 
 

Nr.crt. Nume, prenume student Lucrare Premiul 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

- PREMII – SECTIUNEA 1 

1.  

Tarta Gheorghe Alexandru 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Analiza performanței 

fondurilor de investiții în 

PREMIUL I 

360 lei 

https://ipe.ro/rjef/rjef4_2021/rjef4_2021p76-86.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.1954967
http://www.pjoes.com/Reducing-Air-Pollution-Are-Environmental-Taxes-nEnough-to-Help-the-EU-Member-States,132621,0,2.html
http://www.pjoes.com/Reducing-Air-Pollution-Are-Environmental-Taxes-nEnough-to-Help-the-EU-Member-States,132621,0,2.html
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/5952
https://fabbv.ase.ro/competitii/
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perioada pandemiei COVID-

19 

2.  

Stuparu Alexandru Cătălin 

Program de studii universitare de 

licenţă, an III 

Utilizarea momentelor 

statistice în selecția 

portofoliilor de 

criptomonede. O abordare 

bazată pe analiza cluster 

PREMIUL II 

285 lei 

3.  

Alexandros Gkogkos 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Modalități de gestiunare a 

riscului de credit pentru 

persoanele fizice 

PREMIUL III 

210 lei 

4.  

Zibileanu Dragos-Valentin 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Stagiar Centrul de Cercetări 

Financiar-Monetare (CEFIMO) 

The nexus between foreign 

direct investments and 

interest and exchange rates 

in open economies 

MENŢIUNE I 

180 lei 

5.  

Grumeza Ilinca 

Program de studii universitare de 

licenţă, an III 

Stagiar Centrul de Cercetări 

Financiar-Monetare (CEFIMO) 

Corelația dintre investițiile 

străine directe și creșterea 

economică 

MENŢIUNE II 

180 lei 

6.  

Șuteu Teodora-Ioana  

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Stagiar Centrul de Cercetări 

Financiar-Monetare (CEFIMO) 

The Nexus Between 

Corruption, Economic Growth 

and Government Size 

MENŢIUNE III 

180 lei 

7.  

Popov Daniela 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Testarea modelului CAPM 

pentru piața de capital din 

România 

MENŢIUNE IV 

180 lei 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- BVB - 

1.  

Tarta Gheorghe Alexandru 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Analiza performanței 

fondurilor de investiții în 

perioada pandemiei COVID-

19 

PREMIUL I 

1000 lei 

2.  

Pîslă Renata  

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Finantele comportamentale 

și efectele acestora asupra 

piețelor de capital în 

perioadele de criză 

PREMIUL II 

700 lei 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- DELOITTE - 

1.  

Tarta Gheorghe Alexandru 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Analiza performanței 

fondurilor de investiții în 

perioada pandemiei COVID-

19 

PREMIUL I 
Anti-theft backpack 

Bobby + Deloitte 
Items Pack 

 

2.  

Stuparu Alexandru Cătălin 

Program de studii universitare de 

licenţă, an III 

Utilizarea momentelor 

statistice în selecția 

portofoliilor de 

criptomonede. O abordare 

bazată pe analiza cluster 

PREMIUL II 
Deloitte Charger Pack 
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3.  

Alexandros Gkogkos 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Modalități de gestiunare a 

riscului de credit pentru 

persoanele fizice 

PREMIUL III 
Deloitte Charger Pack 

4.  

Tămîrși Cristian-Constantin  

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Criptomonedele, de la 

început, până astăzi 

 
PREMIUL SPECIAL 

1 week of shadow in 
Deloitte 

 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- ISF - 

1.  

Popov Daniela 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Testarea modelului CAPM 

pentru piața de capital din 

România 

PREMIUL I 

1000 lei 

2.  

Stuparu Alexandru Cătălin 

Program de studii universitare de 

licenţă, an III 

Utilizarea momentelor 

statistice în selecția 

portofoliilor de 

criptomonede. O abordare 

bazată pe analiza cluster 

PREMIUL II 

500 lei 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- MAZARS - 

1. 

Tarta Gheorghe Alexandru 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Analiza performanței 

fondurilor de investiții în 

perioada pandemiei COVID-

19 

PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 

2. 

Stuparu Alexandru Cătălin 

Program de studii universitare de 

licenţă, an III 

Utilizarea momentelor 

statistice în selecția 

portofoliilor de 

criptomonede. O abordare 

bazată pe analiza cluster 

PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- PAID Romania - 

1.  

Stănescu Ruxandra – Ioana 

Daniela  

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Dezvoltarea în mediul digital 
PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 

2.  

Grumeza Ilinca 

Program de studii universitare de 

licenţă, an III 

Stagiar Centrul de Cercetări 

Financiar-Monetare (CEFIMO) 

Corelația dintre investițiile 

străine directe și creșterea 

economică 

PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- TPA Group - 

1.  

Grumeza Ilinca 

Program de studii universitare de 

licenţă, an III 

Stagiar Centrul de Cercetări 

Financiar-Monetare (CEFIMO) 

Corelația dintre investițiile 

străine directe și creșterea 

economică 

PREMIUL SPECIAL 

Voucher Fundaţia Calea 

Victoriei 

2.  

Zibileanu Dragos-Valentin 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

The nexus between foreign 

direct investments and 

interest and exchange rates 

in open economies 

PREMIUL SPECIAL 

Voucher Cărtureşti 
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Stagiar Centrul de Cercetări 

Financiar-Monetare (CEFIMO) 

3.  

Șuteu Teodora-Ioana  

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Stagiar Centrul de Cercetări 

Financiar-Monetare (CEFIMO) 

The Nexus Between 

Corruption, Economic Growth 

and Government Size 

PREMIUL SPECIAL 

Voucher Cărtureşti 

4.  

Popescu Ștefania 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Stagiar Centrul de Cercetări 

Financiar-Monetare (CEFIMO) 

Impactul economiei digitale 

asupra creșterii economice 

PREMIUL SPECIAL 

Voucher Cărtureşti 

5.  

Reti Alexandra 

Program de studii universitare de 

licenţă, an II 

Impozitare a profitului 

societăților comerciale și 

curba Laffer 

PREMIUL SPECIAL 

Voucher Art Safari 

  

Total premii acordate de ASE Bucureşti şi partenerii FABBV la nivelul secțiunii destinate studenților de la 

programele de studii unviersitare de masterat: 18 

 

Nr.crt. Nume, prenume student Lucrare Premiul 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

- PREMII - 

1.  

Ciobanu Mihai-Sebastian 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Dobrin Cosmin 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Modele avansate de evaluare a 

derivativelor financiare 

PREMIUL I 

360 lei 

2.  

Popescu Alexandru-Ioan 

Programul de studii universitare de 

masterat DOFIN, an II 

Stagiar Centrul de Cercetări Financiar-

Monetare (CEFIMO) 

Datorie publică vs 

recesiune/expansiune 

economică: evidențe empirice 

pentru țările Central si Est-

Europene 

PREMIUL II 

285 lei 

3.  

Radu Ştefan-Constantin 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Influenta digitalizarii asupra 

dezvoltarii economice  

PREMIUL III 

210 lei 

4.  

Grecu Robert-Adrian 

Programul de studii universitare de 

masterat Finanțe-Bănci DOFIN, an II 

Efectele economice ale 

pandemiei COVID-19 la nivelul 

statelor membre ale Uniunii 

Europene 

MENŢIUNE I 

180 lei 

5.  
Bancu Emil-Adrian 

CIG, Master CFEE, anul I 

Efectele finanțării pe termen 

scurt prin factoring 

 

MENŢIUNE II 

180 lei 

6.  

Godeanu Georgiana 

Programul de studii universitare de 

masterat DOFIN, an II 

Transmisia șocurilor de politică 

monetară într-o economie mică 

și deschisă 

MENŢIUNE III 

180 lei 
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Stagiar Centrul de Cercetări Financiar-

Monetare (CEFIMO) 

7.  

Poenaru Beatrice Maria 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Impactul Brexit asupra 

volatilității piețelor financiare 

MENŢIUNE IV 

180 lei 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- Apa Nova Bucureşti - 

1.  
Bancu Emil-Adrian 

CIG, Master CFEE, anul I 

Efectele finanțării pe termen 

scurt prin factoring 

PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 

2.  

Poenaru Beatrice Maria 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Impactul Brexit asupra 

volatilității piețelor financiare 

PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- BVB -  

1.  

Ciobanu Mihai-Sebastian 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Dobrin Cosmin 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Modele avansate de evaluare a 

derivativelor financiare 

PREMIUL I 

1000 lei 

2.  

Popescu Alexandru-Ioan 

Programul de studii universitare de 

masterat DOFIN, an II 

Stagiar Centrul de Cercetări Financiar-

Monetare (CEFIMO) 

Datorie publică vs 

recesiune/expansiune 

economică: evidențe empirice 

pentru țările Central si Est-

Europene 

PREMIUL II 

700 lei 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- ISF - 

1.  

Ciobanu Mihai-Sebastian 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Dobrin Cosmin 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Analiza lichidității piețelor 

financiare pe baza 

componentelor spread-ului Bid-

Ask 

PREMIUL I 

1500 lei 

PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- MAZARS - 

1. 

Radu Ioana 

Program de studii universitare de 

masterat Finanțe Corporative, an II 

Fondurile de pensii din 

România în perioada Covid-19 

PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 

2. 
Bancu Emil-Adrian 

CIG, Master CFEE, anul I 

Efectele finanțării pe termen 

scurt prin factoring 

 

PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 

3. 

Grecu Robert-Adrian 

Programul de studii universitare de 

masterat Finanțe-Bănci DOFIN, an II 

Efectele economice ale 

pandemiei COVID-19 la nivelul 

statelor membre ale Uniunii 

Europene 

PREMIUL SPECIAL 

Internship plătit 
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PREMII SPECIALE DE LA PARTENERI 

- TPA Group - 

1.  

Radu Ioana 

Program de studii universitare de 

masterat Finanțe Corporative, an II 

Fondurile de pensii din 

România în perioada Covid-19 

PREMIUL SPECIAL 

Voucher Fundaţia 

Calea Victoriei 

2.  
Bancu Emil-Adrian 

CIG, Master CFEE, anul I 

Efectele finanțării pe termen 

scurt prin factoring 

PREMIUL SPECIAL 

Voucher Cărtureşti 

3.  

Ciobanu Mihai-Sebastian 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Dobrin Cosmin 

Programul de studii universitare de 

masterat CEFIN, an II 

Analiza riscului de piață din 

perspectiva factorilor 

determinanți 

PREMIUL SPECIAL 

Voucher Art Safari 

 

 

o Articole publicate în reviste indexate SCOPUS 
 

În ceea ce privește articolele indexate SCOPUS, la nivelul FABBV au fost raportate 23 articole care la 

acest moment sunt indexate SCOPUS (dată fiind perioada de raportare, este posibil să mai avem articole care 

urmează a fi indexate): 

1) Dan Gabriel Anghel, Iustina Alina Boitan & Kamilla Marchewka-Bartkowiak (2021), Growing fiscal 

risk in European Union resulting from government contingent liabilities in the pandemic crisis – assessment 

and policy recommendations, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, DOI: 

10.1080/1331677X.2021.1941178 

2) Barbu T., Boitan I., Cepoi C., Dumitrescu B. (2021), Bank bailout programs in Europe: a sequential 

analysis of drivers and outcomes, Journal of Business Economics and Management, vol. 22, no. 3/2021, p. 

714-734, ISSN 1611-1699, https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/14227 

3) Boitan, I.A., Câmpeanu, E.M. and Mališ, S.S., Economic Sentiment Perceptions During COVID-19 

Pandemic – A European Cross-Country Impact Assessment, Amfiteatru Economic journal, vol. 23 (Special 

issue no. 15), 2021, pp. 982 - 1002, ISSN 1582-9146, DOI: 10.24818/EA/2021/S15/982, 

https://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=1212 

4) Gherghina, Ș.C., Botezatu, M.A., Simionescu, L.N., Exploring the Impact of Electronic Commerce on 

Employment Rate: Panel Data Evidence from European Union Countries, 2021, Journal of Theoretical and 

Applied Electronic Commerce Research 16(7), pp. 3157-3183 

5) Simionescu, L.N., Gherghina, Ş.C., Tawil, H., Sheikha, Z., Does board gender diversity affect firm 

performance? Empirical evidence from Standard & Poor’s 500 Information Technology Sector, 2021, Financial 

Innovation 7(1),52 

6) Armeanu, D.S., Joldes, C.C., Gherghina, S.C., Andrei, J.V., Understanding the multidimensional 

linkages among renewable energy, pollution, economic growth and urbanization in contemporary 

economies: Quantitative assessments across different income countries’ groups, 2021, Renewable and 

Sustainable Energy Reviews 142,110818 

7) Toader, D.A., Vintilă, G., Gherghina, Ș.C., The impact of microeconomic and macroeconomic factors 

on financial structure: Evidence from United States, 2021, IBIMA Business Review 2021,159931 

8) Vintilă, G., Gherghina, Ş.C., Chiricu, C.Ş., Does fiscal policy influence the economic growth? Evidence 

from OECD countries, 2021, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 

55(2), pp. 229-246 

9) Gherghina, Ş.C., Simionescu, L.N., Exploring the co-movements between stock market returns and 

COVID 19 pandemic: evidence from wavelet coherence analysis, 2021, Applied Economics Letters 
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10) Anghel, D.G., Caraiani, P., Stock prices still move too much for dividends but less so: A reappraisal 

of shiller 1981, Critical Finance Review, 2021, 10(3), pp. 409–418 

11) Anghel, D.G., Data Snooping Bias in Tests of the Relative Performance of Multiple Forecasting 

Models, Journal of Banking and Finance, 2021, 126, 106113 

12) Cepoi, C.-O., Anghel, D.-G., Pop, I.D., Asymmetries and flight-to-safety effects in the price discovery 

process of cross-listed stocks, Economic Modelling, 2021, 98, pp. 302–318 

13) ANGHEL, D.-G., A reality check on trading rule performance in the cryptocurrency market: Machine 

learning vs. technical analysis, Finance Research Letters, 2021, 39, 101655 

14) Anghel, D.G., Corrigendum to ’Data Snooping Bias in Tests of the Relative Performance of Multiple 

Forecasting Models’, Journal of Banking & Finance, Volume 126, May 2021, 106113. (Journal of Banking and 

Finance (2021) 126, (S0378426621000716), (10.1016/j.jbankfin.2021.106113)), Journal of Banking and 

Finance, 2021, 106157 

15) Dumitrescu, B.A., Kagitci, M., Cepoi, C.-O., Nonlinear effects of public debt on inflation. Does the 

size of the shadow economy matter?, Finance Research Letters, 2021, 102255 

16) TOMA, F.-M., CEPOI, C.-O., NEGREA, B., Does it payoff to be overconfident? Evidence from an 

emerging market – a quantile regression approach, Finance Research Letters, 2021, 38, 101480 

17) Yaseen, H., Dragotă, V., Forecasting the Dividend Policy Using Machine Learning Approach: 

Decision Tree Regression Models, Eurasian Studies in Business and Economics, 2021, 18, pp. 19–39 

18) Onofrei, M., Vatamanu, A.-F., Vintilă, G., Cigu, E., Government health expenditure and public health 

outcomes: A comparative study among eu developing countries, International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 2021, 18(20), 10725 

19) Boitan, I.A., Marchewka-Bartkowiak, K., The sovereign-bank nexus in the face of the covid-19 

pandemic outbreak—evidence from eu member states, Risks, 2021, 9(5), 98 

20) Dedu, V., Nițescu, D.-C., Cristea, M.-A., The impact of macroeconomic, social and governance 

factors on the sustainability and well-being of the economic environment and the robustness of the banking 

system, Sustainability (Switzerland), 2021, 13(10), 5713 

21) Istudor, N., Dinu, V., Nitescu, D.C., Influence factors of green energy on eu trade | Žaliosios 

energijos įtakos es prekybai veiksniai, Transformations in Business and Economics, 2021, 20(2), pp. 116–130 

22) Kagitci, M., Badea, L., Nicula, V. C., (2021),The Catch-Up Effect of Economic Growth. Evidence From 

The European Countries, Romanian Journal of Economic Forecasting, Volume 24, Issue 4, 

https://ipe.ro/rjef/rjef4_2021/rjef4_2021p76-86.pdf  

23) Dumitrescu, B., Kagitci, M., Cepoi, C.-O. (2021), Nonlinear effects of public debt on inflation. Does 

the size of the shadow economy matter?, Finance Research Letters , doi.org/10.1016/j.frl.2021.102255  

  

o Numărul de articole publicate în reviste ISI în străinătate din zona 
galbenă,roșie și gri 

 

- 1 articol în zona roșie, respectiv:  
o Daniel Ștefan ARMEANU, Camelia Cătălina JOLDEȘ, Ștefan Cristian GHERGHINA, Jean Vasile 

ANDREI - Understanding the multidimensional linkages among renewable energy, pollution, 
economic growth and urbanization in contemporary economies: Quantitative assessments across 
different income countries’ groups, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 142, pp. 1-
18, Mai 2021, ISSN: 1364-0321; 

 
- 4 articole în zona galbenă, respectiv: 

o Anghel, D. G., Data Snooping Bias in Tests of the Relative Performance of Multiple 
Forecasting Models. Journal of Banking & Finance, Vol.126, Nr. May, 106113, 2021. 
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106113, ISSN: 0378-4266, WOS:000637969200008; 

o Anghel, D. G., A reality check on trading rule performance in the cryptocurrency market: 
Machine learning vs. technical analysis, Finance Research Letters, Vol. 39, Nr. March, 101655, 
2021. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101655, ISSN: 1544-6123; 

https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102255
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o Toma, F.-M., Cepoi, C.-O., Negrea, B. (2021). Does it payoff to be overconfident? Evidence 
from an emerging market – a quantile regression approach. Finance Research Letters 38, 101480; 

o Dumitrescu, B., Kagitci, M., Cepoi, C.-O. (2021), Nonlinear effects of public debt on inflation. 
Does the size of the shadow economy matter?”, Finance Research Letters, 
doi.org/10.1016/j.frl.2021.102255 (AIS: 0.9) 

o Onofrei M., Vatamanu A.F., Vintilă G., Cigu E. (2021), Government Health Expenditure and 
Public Health Outcomes: A Comparative Study among EU Developing Countries, International 
Journal of Environmental Research and Public Health; Special Issue Risk Assessment for COVID-
19, volum18/issue 20/oct.2021/10725, EISSN 1660-4601, revistă indexată în baze de date 
internaţionale: ISI Web of Science , JCR Category, Environmental Sciences, 118/274, Q2, in SCIE 
edition , Public, Environmental & Occupational Health, 68/203, Q2, in SCIE edition, Public, 
Environmental & Occupational Health, 42/176, in SSCI edition , Journal Impact Factor ™ 2020, 
3.39,Five Year3.789, https://doi.org/10.3390/ijerph182010725 (AIS 0.770) 

 
-  12 articole în zona gri, respectiv: 

o Dan Gabriel Anghel, Iustina Alina Boitan & Kamilla Marchewka-Bartkowiak (2021) Growing 
fiscal risk in European Union resulting from government contingent liabilities in the pandemic 
crisis – assessment and policy recommendations, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 
DOI: 10.1080/1331677X.2021.1941178; 

o Barbu T., Boitan I., Cepoi C., Dumitrescu B. (2021). Bank bailout programs in Europe: a 
sequential analysis of drivers and outcomes, Journal of Business Economics and Management, vol. 
22, no. 3/2021, p. 714-734, ISSN 1611-1699, 
https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/14227; 

o Boitan, I.A., Câmpeanu, E.M. and Mališ, S.S., 2021. Economic Sentiment Perceptions During 
COVID-19 Pandemic – A European Cross-Country Impact Assessment. Amfiteatru Economic 
journal, vol. 23 (Special issue no. 15), 2021, pp. 982 - 1002, ISSN 1582-9146, DOI: 
10.24818/EA/2021/S15/982, 
https://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=1212 ; 

o Vintilă G., Gherghina Ş.C., Chiricu C.Ș. - Does fiscal policy influence the economic growth? 
Evidence from OECD countries, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and 
Research, Issue 2/2021; Vol. 55, pp 229-246, ISSN 0424-267X, eISSN 1842-3264, revistă indexată 
în baze de date internaţionale: ISI Web of Science Core Collection (Impact Factor 2020: 0,885, 5-
Year Impact Factor 2020: 0,946, Article Influence Score 2020: 0,143, SCIE - Mathematics, 
Interdisciplinary Applications: 97/108 Q4, SSCI - Economics: 323/376 Q4) 
WOS:000661631600014; 

o Georgescu (Crețan), Georgiana Camelia; Gherghina, Rodica; Duca, Ioana; Postole, Mirela 
Anca; Constantinescu, Carmen Maria. (2021). Determinants of Employees’ Option for Preserving 
Teleworking After the COVID-19 Pandemic Amfiteatru Economic, vol. 23, no. 58, pp. 669-682, 
AUGUST 2021, ISSN:1582-9146/eISSN:2247–9104, DOI: 10.24818/EA/2021/58/669, 
WOS:000678147700007; 

o Oncioiu, Ionica; Duca, Ioana; Postole, Mirela Anca; Georgescu (Crețan), Georgiana Camelia; 
Gherghina, Rodica; Grecu, Robert Adrian. (2021). Transforming the COVID-19 Threat into an 
Opportunity: The Pandemic as a Stage to the Sustainable Economy Sustainability, vol. 13, issue 4, 
2088, pp. 1-18, FEBRUARIE 2021, eISSN: 2071-1050 (online), 
https://doi.org/10.3390/su13042088, WOS:000624816900001 https://www.mdpi.com/2071-
1050/13/4/2088; 

o Liliana Nicoleta SIMIONESCU, Ștefan Cristian GHERGHINA, Hiba TAWIL, Ziad SHEIKHA - 
Does board gender diversity affect firm performance? Empirical evidence from Standard & Poor’s 
500 Information Technology Sector, Financial Innovation, 2021, Vol. 7, Article number: 52, pp. 1-
45, 45 pg, ISSN: 2199-4730 (Online); 

o Cepoi, C.O., Anghel, D. G., & Pop, I. D., Asymmetries and flight-to-safety effects in the price 
discovery process of cross-listed stocks, Economic Modelling, Vol. 98, Nr. May, pp. 302-318, 2021. 
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.11.010, ISSN: 0264-9993, WOS:000694856800021 

o Kagitci, M., Badea, L., Nicula, V. C., (2021), “The Catch-Up Effect of Economic Growth. 
Evidence From The European Countries, Romanian Journal of Economic Forecasting, Volume 24, 
Issue 4, https://ipe.ro/rjef/rjef4_2021/rjef4_2021p76-86.pdf  
o Țibulcă Ioana-Laura – The impact of the COVID-19 pandemic on tax revenues in the EU, 

Economic Research-Ekonomska Istraživanja, august 2021, pag. 1-18, revistă indexată Web of 

https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/14227
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2088
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2088
https://ipe.ro/rjef/rjef4_2021/rjef4_2021p76-86.pdf
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Science Core Collection ISI din categoria Core Economics (Economics) cu (conform JCR 2020), ISSN: 
1331-677X, DOI: 10.1080/1331677X.2021.1954967,  Accession Number: WOS:000680366100001 
AIS 0,432; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.1954967 
o Țibulcă Ioana-Laura – Reducing Air Pollution: Are Environmental Taxes Enough to Help the 

EU Member States Reach Climate Neutrality by 2050?, Polish Journal of Environmental Studies, 
nr. 5, vol. 30, iulie 2021, pp. 4205-4218, revistă indexată Web of Science Core Collection ISI din 
categoria Science (Environmental Sciences) cu (conform JCR 2020), ISSN: 1230-1485, DOI: 
10.15244/pjoes/132621, Accession Number: WOS:000680009500006 
http://www.pjoes.com/Reducing-Air-Pollution-Are-Environmental-Taxes-nEnough-to-Help-the-
EU-Member-States,132621,0,2.html AIS 0,216 
o  Țibulcă Ioana-Laura – Debt Sustainability: Can EU Member States Use Environmental Taxes 

to Regain Fiscal Space?, Sustainability, nr. 11, vol. 13, 5952, mai 2021, pp. 1-15, revistă indexată 
Web of Science Core Collection ISI din categoria Social Sciences (Environmental Studies) cu 
(conform JCR 2020), eISSN: 2071-1050, DOI: 10.3390/su13115952, Accession Number: 
WOS:000660721500001; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/5952 AIS 0,462 

 

o Formarea de echipe de cercetare interdisciplinară de excelență in 
cadrul Centrelor de Cercetare cu activitate internaţională şi 
consolidarea partneriatului cu Centrul ARI 

 

Echipe de cercetare interdisciplinară pentru publicarea de articole științifice, respectiv: 

1) echipa formată din Boitan, I.A., Câmpeanu, E.M. and Mališ, S.S., cu rezultate publicate în articolul 

Economic Sentiment Perceptions During COVID-19 Pandemic – A European Cross-Country Impact 

Assessment,  Amfiteatru Economic journal 

2) echipa formată din Dan Gabriel Anghel, Iustina Alina Boitan & Kamilla Marchewka-Bartkowiak, cu 

rezultate publicate în articolul Growing fiscal risk in European Union resulting from government contingent 

liabilities in the pandemic crisis – assessment and policy recommendations, Economic Research-Ekonomska 

Istraživanja 

3) echipa formată din Liliana Nicoleta SIMIONESCU, Ștefan Cristian GHERGHINA, Hiba TAWIL, Ziad 

SHEIKHA, cu rezultate publicate în articolul Does board gender diversity affect firm performance? Empirical 

evidence from Standard & Poor’s 500 Information Technology Sector, Financial Innovation 

 

o Implicarea activă în derularea parteneriatelor  încheiate  încheiate 
de ASE cu Academia Română, institutele naţionale de cercetare şi 
staţiunile de cercetări în vederea participării la proiecte de 
cercetare naționale și internaționale 

 

 

 Grant derulat de Academia Română: Dan Gabriel Anghel este Director al proiectului de cercetare 

„O nouă abordare în testarea eficienței predictive superioare a modelelor de prognoză”, număr contract PN-

III-P1-1.1-PD-2019-0016, finanțat în cadrul call-ului PN III-P1-1.1-PD-2019 - Proiecte de cercetare 

postdoctorală (PD). Perioada de derulare: 01.09.2020 – 31.08.2022. Buget: 50,000 euro. Autoritatea 

contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării (UEFISCDI). Modul de obținere: prin competiție națională. 

 

 

o Monitorizarea termenelor stabilite de conducerea ASE pentru 
raportarea rezultatelor cercetării în conformitate cu cerințele 
unităților din subordinea și coordonarea ministerului de resort 
pentru finanțarea învățământului superior, respectiv cu cerințele 
pentru evaluarea internă a cadrelor didactice 

 

La nivelul FABBV s-au transmis raportările solicitate respectînd termenele indicate. 
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IP4. Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor 
internaţionale 

IP4: 

T
ab

 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI: 

 1. Internaționalizarea universității 

o Participări la evenimente organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor 

profesionale și a diverselor instituții internaționale  
o Acorduri de cooperare încheiate cu universități din străinătate, 

inclusiv Erasmus+  

o Cadre didactice și de cercetare beneficiare de mobilități 

internaționale  

o Misiuni de predare în străinătate ale cadrelor didactice (Erasmus+, 

visiting professor)  

o Dezvoltarea de programe de studii cu dublă diplomă 

o Participări în diferite consorții și alianțe pentru accesarea unor 

programe cu finanțare europeană și internațională (Orizont 2020, 

"Horizon Europe", programe ale Băncii Mondiale, Programul 
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 1. Internaționalizarea universității 
Nr. crt. Indicatori de performanță Valoare propusă REALIZAT 

1. Internaționalizarea universității 

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

2 evenimente  

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

 
Acorduri de cooperare încheiate cu 
universități din străinătate, inclusiv 
Erasmus+ 

2 
20 acorduri de parteneriat cu 
universități din străinătate (în derulare 
pe parcursul anului 2020) 

 
Misiuni de predare în străinătate ale 
cadrelor didactice (Erasmus+, visiting 
professor) 

5 
3 misiuni de predare (o parte a 
misiunilor au fost anulate ca urmare a 
pandemiei) 

 
Dezvoltarea de programe de studii cu 
dublă diplomă 

1 program (pe 
parcursul 

mandatului) 
NA 

 

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

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

2 
Ca urmare a pandemiei (SARS CoV2), 
deplasările externe au fost suspendate 

 

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 naționala din 

învățământul 
superior economic 

93 studenți străini  

 

o Participări la evenimente organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor 

profesionale și a diverselor instituții internaționale  
1) D Dumitrescu-Centrul de Studii Americane ASE , 21.10.2021, evenimentul intitulat ”Online education 

[synchronous, hybrid, asynchronous] complements traditional education: it's the new normal. Let's talk!”, 

webinar sustinut de catre Ileana Cristina Marine, PhD 

2) D Dumitrescu - International Conference on finance and economic Policy, 5th edition- 21-22 oct 2021 ( 

doar particpare la eveniment organizat in parteneriat cu ASE) 

3) D Dumitrescu- "Power for all: How it realy works, and why it's everyone's business" discutie moderata la 

HBS, 23 sept 2021 

4) D Dumitrescu-Beyond Glasgow: What impact will COP26 have on Europe’s green R&D dreams?, An 

online Science|Business conference Brussels, 25 November 2021, 5) Boitan Iustina - participare la 3rd 

UNICA Green webinar “Social and Civic Responsibility: Adopting a Whole Institution Approach”, organizat 

de University of Edinburgh, 26 martie 2021 

6) Boitan Iustina - participare la workshopul online organizat de UNICA intitulat Universities and the Climate 

Crisis: A Collective Responsibility, 9.11.2021 

7) Boitan Iustina - participare la webinarul organizat de UNICA în parteneriat cu Sapienza University of 

Rome, cu tema: ”Supporting students and scholars at risk: efforts and good practices of UNICA and CIVIS 

universities”, 15.12.2021  

8) Georgiana Georgescu -  ‘How green is your budget? Evolving green budgeting practices in the EU’,DG 

ECFIN Conference, European Commission, 10 iunie 2021 

o Acorduri de cooperare încheiate cu universități din străinătate, 

inclusiv Erasmus+ 
La nivelul FABBV, pe parcursul anului 2021 au fost în derulare 20 de acorduri încheiate cu universități din 

străinătate, colaborarea cu acestea vizând mobilitățile Erasmus+, atât pentru studenți, cât și mobilitățile de 

predare pentru cadrele didactice, precum și posibile colaborări în ceea ce privește cercetarea științifică 

(acorduri ce s-au continuat din anul 2020). 

Nt.crt Universitatea Site universitate 

1 University of Nicosia, CIPRU www.unic.ac.cy 

2 University of Rijeka, CROAȚIA www.efri.hr 

3 University of Dubrovnik, CROAȚIA www.unidu.hr 

4  University of Pardubice, CEHIA www.uni-pardubice.cz 

5 Technical University of Ostrava, CEHIA https://www.vsb.cz/en 

6 Tallinn University of Technology, ESTONIA www.ttu.ee 

7 Université de Picardie, Amiens, FRANȚA www.u-picardie.fr 

8 
Université d’Orléans – Faculté de Droit, 
Economie et Gestion, FRANȚA 

www.univ-orleans.fr 

9 Université Toulouse 1 Capitole, FRANȚA www.univ-tlse1.fr 

10 Université Catholique de Lille, FRANȚA www.univ-catholille.fr 

http://www.unic.ac.cy/
http://www.efri.hr/
http://www.unidu.hr/
http://www.uni-pardubice.cz/
https://www.vsb.cz/en
http://www.ttu.ee/
http://www.u-picardie.fr/
http://www.univ-orleans.fr/
http://www.univ-tlse1.fr/
http://www.univ-catholille.fr/


45 | P a g e  

 

11 Université de Bordeaux, FRANȚA www.u-bordeaux.com 

12 Universitat Bielefeld, GERMANIA https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ 

13 Universita degli Studi di Firenze, ITALIA https://www.unifi.it 

14 University of Luxembourg, Luxembourg https://wwwen.uni.lu/ 

15 University of Economics in Katowice, POLONIA http://www.ue.katowice.pl/no_cache.html 

16 Cracow University for Economics, POLONIA http://www.uek.krakow.pl/en 

17 
Poznan University of Economics and Business, 
POLONIA 

http://ue.poznan.pl/en/ 

18 Universidad Complutense de Madrid, SPANIA www.ucm.es 

19 University of Reading, ANGLIA www.reading.ac.uk 

20 Universitat Rovira i Virgili, SPANIA https://www.urv.cat/en/ 

 

o Misiuni de predare în străinătate ale cadrelor didactice (Erasmus+, 

visiting professor) 

Date fiind condițiile epidemiologice, mai multe misiuni de predare au fost anulate (dacă avem în vedere și 

suspendarea tuturor deplasărilor în străinătate). Cu toate acestea, pe parcursul anului 2021 am avut la nivelul 

FABBV 3 misiuni de predare și una de cercetare științifică: 

Misiuni de predare la universități din străinătate 

Conf.univ.dr. Bogdan Andrei DUMITRESCU - Université de Poitiers, Faculté de Science Economiques, 
programul de masterat :„Monnaie Banque Finance Assurance”, disciplina: Macroeconomie financiară, 8 
ore de activitati didactice 

Prof. univ.dr. Andreea Maria STOIAN - Université de Poitiers, Faculté de Sciences économiques, 

Conf.dr. Iustina Alina BOITAN - mobilitate ERASMUS+ de predare la University of Economics in Katowice, 
Polonia, 3-10 martie 2021 

Prof.univ.dr. Bogdan Cristian NEGREA – Universitatea Sorbona, Paris – 19 noiembrie – 19 decembrie 
2021, misiune de cercetarre științifică 

 

 

 

 

 

 

o Participări în diferite consorții și alianțe pentru accesarea unor 

programe cu finanțare europeană și internațională (Orizont 2020, 

"Horizon Europe", programe ale Băncii Mondiale, Programul 

Operațional Capital Uman, POCA etc.) 

1. Un prim proiect cu finanțare europeană este proiectul ”Creșterea performanței academice în 

învățământul superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-

fin)”, acord de grant nr. AG 220/SGU/NC/II/18.09.2019, cu durata de implementare: 24 luni (18 septembrie 

2019 – 17 septembrie 2021) - Schema de Granturi Necompetitive pentru universități – SGU NC II – Director 

de grant: Conf.univ.dr. Georgiana Camelia Georgescu (prodecan FABBV). (valoare proiect: 700.487, 98 RON) 

Obiectivul general al proiectului constă (conform propunerii de proiect): ” în crearea și implementarea 

unui program de îmbunătățire a performanțelor academice ale studenților înmatriculați în anul I de studii, 

ciclul licență, la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din Academia de Studii Economice 

din București, în vederea creșterii ratei de retenție în primul an de studii universitare, a promovabilității, 

angajabilității și ocupabilității acestora pe piața muncii, prin furnizarea unui set integrat de activități de tipul 

celor remediale, de coaching, dezvoltare personală, îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și 

orientare în carieră unui număr de 320 de studenți, înmatriculați în anul I de studii universitare și aflați într-o 

situație asociată cu risc ridicat de abandon al studiilor universitare”. (mai multe detalii pot fi găsite la adresa: 

https://fabbv.ase.ro/rose-fin/.  

http://www.u-bordeaux.com/
https://www.uni-bielefeld.de/(en)/
https://www.unifi.it/
https://wwwen.uni.lu/
http://www.ue.katowice.pl/no_cache.html
http://www.uek.krakow.pl/en
http://ue.poznan.pl/en/
http://www.ucm.es/
http://www.reading.ac.uk/
https://www.urv.cat/en/
https://fabbv.ase.ro/rose-fin/
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2. Un al doilea proiect cu finanțare europeană, ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor 

studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe” Cod proiect: POCU/626/6/13/131881, finanțat 

din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educaţie şi 

competenţe, proiect derulat în parteneriat între Facultățile Contabilitate și Informatică de Gestiune și 

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa: 

https://practica-contafin.ase.ro/.  

 

 

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

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

În anul universitar 2020-2021, la nivelul tuturor programelor de studii ale FABBV, au fost înmatriculați 

82 de studenți străini, dintre care 64 la nivelul programelor de licență și 18 la nivelul programelor de masterat. 

Pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul tuturor programelor de studii ale FABBV au fost înmatriculați 51 

de studenți străini, dintre care 31 la nivelul programelor de licență și 20 la nivelul programelor de masterat. 

Situația centralizatoare a țărilor de proveniență a studenților străini o regăsim în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Țara de proveniență 
2020-2021 2021-2022 

LICENȚĂ MASTERAT LICENȚĂ MASTERAT 

1 ALBANIA 0 0 1 0 

2 BANGLADESH 0 0 1 0 

3 LIBAN 0 0 0 1 

4 MAROC 0 0 1 0 

5 NIGERIA 1 1 0 1 

6 REPUBLICA CIAD 0 1 0 1 

7 REPUBLICA COREEA DE SUD 0 0 0 1 

8 REPUBLICA MOLDOVA 61 13 21 15 

9 REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 0 1 0 0 

10 SIRIA 1 0 1 1 

11 TURCIA 1 0 1 0 

12 TURKMENISTAN 0 2 1 0 

13 UCRAINA 0 0 3 0 

14 ZIMBABWE 0 0 1 0 

TOTAL PE PROGRAME 64 18 31 20 

 

 

 2. Mobilitatea internațională a cadrelor didactice și de cercetare 

și a studenților 
Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare 
propusă 

REALIZAT 

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

 
Cadre didactice și de 
cercetare beneficiare de 
mobilități internaționale 

25 
Din cauza stării de alertă, pe fondul menținerii pandemiei 
cu virusul SARS CoV2, deplasările au fost suspendate 

 
Cadre didactice invitate de la 
universitățile de prestigiu din 
străinătate 

5 misiuni de 
predare 

5 cadre didactice invitate  

 

Participări la sesiuni de 
formare în domeniul 
acreditărilor / clasamentelor 
internaționale 

2 
4 participări la seminarii de instruire privind acreditarea 
AACSB, respectiv privind clasamentele internaționale QS 

 
Candidați pentru mobilități 
internaționale studențești 
Erasmus+ 

5% din numărul de 
studenți 

În anul 2020 au fost depuse 24 de candidaturi pentru 
mobilitățile Erasmus+ 

https://practica-contafin.ase.ro/
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Organizarea de evenimente 
cu caracter internațional cu 
participarea studenților 
internaționali ai facultății 

2 2 evenimente 

 

o Cadre didactice și de cercetare beneficiare de mobilități 

internaționale 

Misiuni de predare la universități din străinătate 

Conf.univ.dr. Bogdan Andrei DUMITRESCU - Université de Poitiers, Faculté de Science Economiques, 
programul de masterat :„Monnaie Banque Finance Assurance”, disciplina: Macroeconomie financiară, 8 
ore de activitati didactice 

Prof. univ.dr. Andreea Maria STOIAN - Université de Poitiers, Faculté de Sciences économiques, 

Conf.dr. Iustina Alina BOITAN - mobilitate ERASMUS+ de predare la University of Economics in Katowice, 
Polonia, 3-10 martie 2021 

Prof.univ.dr. Bogdan Cristian NEGREA – Universitatea Sorbona, Paris – 19 noiembrie – 19 decembrie 
2021, misiune de cercetarre științifică 

 
 

o Cadre didactice invitate de la universitățile de prestigiu din 

străinătate 

 

La nivelul programului de masterat Finanțe aplicate (Master of Applied Finance) – program organizat 

în limba engleză, am avut ca visiting professor pe dl prof.dr. Erich Walter Farkas, de la Universitatea din 

Zurich, fiind profesor în cadrul acestui program pentru al treilea an. Disciplina pentru care susține activități 

didactice este: Metode cantitative în finanțe.  

La acesta se adaugă: 

1) 1 cadru didactic de la University of Economics in Katowice, Polonia a efectuat o mobilitate ERASMUS+ de 
predare in perioada 6-11 mai 2021                                                              
2) 1 cadru didactic de la Tashkent Institute of Finance, Uzbekistan a efectuat o mobilitate ERASMUS+ de 
predare in perioada 10 - 20 mai 2021                                                                           
3) 1 cadru didactic de la University of Economics in Katowice, Polonia a susținut o activitate de predare în 
calitate de visiting professor în data de 24 noiembrie 2021 
4) 1 cadru didactic de la Coimbra University, Portugalia, ce a susținut 10 module de predare în calitate de 
visiting profesor în perioada 16 nov.-14 dec. 2021 

 
 

o Participări la sesiuni de formare în domeniul acreditărilor / 

clasamentelor internaționale 

1) Campeanu Emilia, Boitan Iustina - 9 martie, ora 15.00 (sesiune de informare cu privire la AACSB, 
prezentarea strategiei ASE 2020-2030) 
2) Boitan Iustina - workshop QS, în vederea îmbunătățirii poziției Academiei de Studii Economice din 
București în clasamentele QS, 7.12.2021, ora 16.00                                                                                             
3) Georgiana Georgescu - AACSB Seminar Assurance of Learning Seminar I (Asia Pacific & EMEA), December 
1-3, 2021,                                                                                                                                                   
4) Ionela Costică și Georgiana Georgescu - workshop QS, în vederea îmbunătățirii poziției Academiei de Studii 
Economice din București în clasamentele QS, 7.12.2021, ora 16.00   

 
 
 

o Candidați pentru mobilități internaționale studențești Erasmus+ 
 

În cadrul concursului pentru mobilitățile de studii ERASMUS+ desfășurat în luna martie 2021, studenții 

FABBV au depus un număr de 24 de candidaturi. Observăm faptul că numărul de candidați pentru un stagiu 
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de mobilitate de studii s-a menținut relativ constant în ultimii ani, nefiind afectat de incertitudinea și limitarea 

perspectivelor de călătorie induse de pandemia COVID-19.  

La nivelul programului de licență al FABBV, 11 studenți au efectuat mobilități de studii ERASMUS+ în 

anul universitar 2020-2021 și 8 studenți le-au efectuat în sem. 1 al anului universitar 2021-2022. 

Lista universităților-gazdă pentru care au aplicat studenții este reprezentată de: 

- University of Reading/Marea Britanie 

- Universidad Complutense de Madrid/Spania 

- Universite de Bordeaux/Franţa 

- Università Commerciale Luigi Bocconi Milano/Italia 

- University of Konstanz/Germania 

- HOCHSCHULE PFORZHEIM/Germania 

- Budapest Business School/Ungaria 

- Edutus College Budapest/Ungaria 

- Yildiz Technical University/Turcia 

La nivelul programelor de masterat ale FABBV, 5 studenți au efectuat mobilități ERASMUS+ în anul 

universitar 2020-2021, iar 3 studenți în anul universitar 2021-2022 (sem. 1). Universitățile-gazdă pentru care 

au optat sunt: 

- Cyprus University of Technology - Limassol/Cipru 

- University of Aveiro/Portugalia 

- Technical University Ostrava/Cehia  

- University of Rijeka- Faculty of Economics/Croatia 

- Academia de Studii Economice a Moldovei/Republica Moldova 

- Universita degli Studi di Firenze/Italia 

- Université de Poitiers/Franţa 

Acțiunile întreprinse la nivelul FABBV pe parcursul anului 2021, pentru promovarea oportunităților de 

studii ERASMUS+ au constat în: 

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

management a FABBV și prin intermediul distribuirii de anunțuri privind sesiunile de informare organizate de 

Biroul de Relații Internaționale al ASE; 

- anunțarea, prin email, a studenților de la toate programele de studii privind deschiderea perioadei 

de aplicare pentru mobilitățile de studii ERASMUS+, calendarul de concurs și componența dosarului de 

aplicație; 

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

- elaborarea unui Ghid al studentului FABBV și postarea pe pagina de Facebook a facultății; 

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

studenților FABBV; 

- organizarea evenimentului online PUSH FORWARD în data de 25 noiembrie 2021, în cadrul 

Săptămânii internaționale a ASE. 

 

 

o Organizarea de evenimente cu caracter internațional cu 

participarea studenților internaționali ai facultății 
 

1) "ERASMUS - a gate to knowledge sharing" -The importance of faithfulness in financial reporting from 

the perspective of financial market participants , 11 mai 2021, eveniment organizat în cadrul International 

week (9-14 mai 2021) 

2) "PUSH FORWARD", 25 nov.2021, eveniment în cadrul International Knowledge Fair (22-26 nov. 2021) 



IP5. Creșterea implicării studenţilor în 
managementul universităţii și îmbunătățirea 

condițiilor sociale ale acestora 
IP5: 
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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 

10 întâlniri 

 

 întâlnirea periodică a echipei de management a FABBV cu studenții de la programul de licență – 15 martie 

2021, ora 15.30 pentru discuții pe tema: sesiunea științifică a studenților, aspecte legate de activitățile 

didactice, probleme semnalate de studenți (on-line: 

https://ase.zoom.us/j/81250548523?pwd=cmFQblZuM1J3MTM0L1Z1OVdPMEw2QT09) 

 

 organizare a prezentării disciplinelor opționale pentru studenții din anul 2 (predare în engleză) - 19 aprilie 

2021, ora 13.00. Temele abordate au vizat: procedura de alegere a disciplinelor opționale; prezentarea 

tematicii și modalității de evaluare a fiecărei discipline opționale, de către cadrele didactice titulare ale 

respectivelor discipline (on-line: 

https://ase.zoom.us/j/88966003323?pwd=RUJJKzY1bWtNRlJCZGNhU05tVVNVQT09) 

 

 organizare a prezentării disciplinelor opționale pentru studenții din anul 3 (predare în engleză) - 19 aprilie 

2021, ora 15.00. Temele abordate au vizat: procedura de alegere a disciplinelor opționale; prezentarea 

tematicii și modalității de evaluare a fiecărei discipline opționale, de către cadrele didactice titulare ale 

respectivelor discipline (on-line: 

https://ase.zoom.us/j/87951074048?pwd=QnpmN1JrS2MyMGhQdWZUVHUyQUY1UT09) 

 

 organizare a prezentării disciplinelor opționale pentru studenții din anul 1, programul de licență în română) – 

20 aprilie 2021, ora 14.00. Temele abordate au vizat: procedura de alegere a disciplinelor opționale; 

prezentarea tematicii și modalității de evaluare a fiecărei discipline opționale, de către cadrele didactice 

titulare ale respectivelor discipline (on-line:  

https://ase.zoom.us/j/89138085038?pwd=TVRGL28rMHhPZEVUYjRqZUFXQkJFZz09) 

 

 organizare a prezentării disciplinelor opționale pentru studenții din anul 2, programul de licență în română) – 

22 aprilie 2021, ora 9.30. Temele abordate au vizat: procedura de alegere a disciplinelor opționale; 

prezentarea tematicii și modalității de evaluare a fiecărei discipline opționale, de către cadrele didactice 

titulare ale respectivelor discipline (on-line: 

https://ase.zoom.us/j/83489560080?pwd=SlVrK3JaY3krWUtLVVlIT1NJbGtjdz09) 

 

 întâlnirea echipei de management a FABBV cu studenții din anul III, programul de licență, pentru discuții pe 

tema: sesiunii de evaluare pentru semestrul al II-lea, examenulului de finalizare, prezentarea ofertei 

educaționale pentru programele de masterat – 20 mai 2021, ora 17.30 (on-line: 

https://ase.zoom.us/j/81172887696?pwd=dENBaU1PcmlldGFReTIwb2psK2J5UT09) 

 

https://ase.zoom.us/j/81250548523?pwd=cmFQblZuM1J3MTM0L1Z1OVdPMEw2QT09
https://ase.zoom.us/j/88966003323?pwd=RUJJKzY1bWtNRlJCZGNhU05tVVNVQT09
https://ase.zoom.us/j/87951074048?pwd=QnpmN1JrS2MyMGhQdWZUVHUyQUY1UT09
https://ase.zoom.us/j/89138085038?pwd=TVRGL28rMHhPZEVUYjRqZUFXQkJFZz09
https://ase.zoom.us/j/83489560080?pwd=SlVrK3JaY3krWUtLVVlIT1NJbGtjdz09
https://ase.zoom.us/j/81172887696?pwd=dENBaU1PcmlldGFReTIwb2psK2J5UT09
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 întâlnirea echipei de management a FABBV cu studenții programelor de studii ID – 28 septembrie 2021, ora 

16.00 pentru a discuta principalele probleme organizatorice și administrative la început de an universitar (on-

line: https://ase.zoom.us/j/82123090028?pwd=MUg3TnpDN3JXUDFOSTQyaGo2VzRwUT09  

 

 întâlnirea echipei de management FABBV cu studenții din anul I - 28 septembrie 2021, ora 14.00 pentru a 

discuta principalele probleme organizatorice și administrative la început de an universitar (on-line: 

https://ase.zoom.us/j/89725026073?pwd=RUpHSkEvVGppb3FSeWQ0WFVrVzBEQT09) 

 

 întâlnirea echipei de management a FABBV cu studenții din anul II – 13 octombrie 2021, ora 13.30 pentru a 

discuta principalele probleme organizatorice și administrative la început de an universitar (on-line: 

https://ase.zoom.us/j/86488091607?pwd=dE0rbUNHSk0rTFllck4wSm94R3VSQT09) 

 

 discutii organizatorice cu reprezentanții studenților din Consiliul facultății privind o serie de activitati 

extracuriculare destinate studentilor, pe care facultatea intenționează să le organizeze – 2 noiembrie 2021, 

ora 13.30 (on-line: https://ase.zoom.us/j/85440007355?pwd=cnpSYXQ5cHhwOHFPTllia1VhWWpTZz09)  

 

 

 2. Îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale studenţilor 
o Locuri de voluntariat 

La nivelul FABBV, pe parcursul anului 2021 studenta Pietku Yulia a desfășurat activități de voluntariat la 

Cabinetului Rectorului/ Departamentul pentru relația cu mediul economico-social. 

 

 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 

REALIZAT 

  

 Şcoli de vară 
1 (pe perioada 

mandatului) 
În anul 2021, FABBV trebuia să organizeze BSU, dar situația 

pandemică a condus la anularea organizării acesteia 

 

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

1 eveniment NA 

 

La nivelul FABBV, a fost lansată cea de a doua ediție a competiției de proiecte de cercetare destinate studenților. 

Tema competiției a fost ”Digitalizarea: oportunități și provocări financiare” 

NUME PRENUME STUDENT, PROGRAM DE 
STUDII 

DENUMIRE PROIECT PREMIU 

Studenți Nani Daniela, Nicolae Maria-
Alexandra, Olaru Luciana- Liliana 

Fintech și alfabetizarea financiară 
din partea ASE 
Bucureşti 2.531 
lei 

Student Ionescu Andrei Alexandru 
Digitalizarea la nivelul FABBV – o 
abordare instituțională și una socială 

din partea ASE 
Bucureşti 2.531 
lei 

 

 

 

https://ase.zoom.us/j/82123090028?pwd=MUg3TnpDN3JXUDFOSTQyaGo2VzRwUT09
https://ase.zoom.us/j/89725026073?pwd=RUpHSkEvVGppb3FSeWQ0WFVrVzBEQT09
https://ase.zoom.us/j/86488091607?pwd=dE0rbUNHSk0rTFllck4wSm94R3VSQT09
https://ase.zoom.us/j/85440007355?pwd=cnpSYXQ5cHhwOHFPTllia1VhWWpTZz09
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 4. Burse 

o Burse acordate din venituri proprii  

În perioada octombrie-decembrie 2021, un numar de 20 de studenți ai FABBV au primit burse sociale 

acordate din venituri proprii ale ASE. 

 

 5. Practică şi internship 

o Locuri de practică şi internship oferite de FABBV (200 de locuri anual) 

În anul 2021, la nivelul FABBV, au fost asigurate 205 locuri de practica prin intermediul parteneriatelor incheiate 

cu mediul economicio-social, astfel: 125 de locuri prin intermediul parteneriatelor semnate in anul 2021 si 80 locuri 

prin intermediul parteneriatelor incheiate de ASE-FABBV in anii anteriori (BRD GSG - 30 locuri, Ministerul Finanțelor 

Publice și ANAF - 30 locuri, Schlumberger - 10 locuri, Procter&Gamble - 5 locuri , Deloitte - 5 locuri. 

 

o Parteneriate noi încheiate pentru practică şi internship (3 parteneriate 

anual) 

 

În anul 2021, la nivelul FABBV, au fost incheiate 17 parteneriate noi pentru practica si internship, 

astfel:                            

AP nr. 386/13.05.2021 Professional Capital Finance Advisors SRL - 2 locuri,                                                                                    

AP nr. 16/18.01.2021 Apa Nova bucurești SA - 5 locuri,                                                                                                                              

AP nr. 156/08.03.2021 Loxon Solutions SRL - 4 locuri,                                                                                                                                 

AP nr. 157/08.03.2021 Otto Broker de Asigurare SA - 10 locuri,                                                                                                         

AP nr. 158/08.03.2021 Otto Broker de Servicii Financiare SA - 10 locuri,                                                                                                

AP nr. 194/18.03.2021 SAI Erste Asset Management SA -  locuri,                                                                                                       

AP nr. 213/25.03.2021 Findex Consulting and Investment SRL - 8 locuri,                                                                                                    

AP nr. 214/25.03.2021 Viboal Transfer Pricing SRL - 8 locuri,                                                                                                                  

AP nr. 215/25.03.2021 Viboal Consulting SRL - 8 locuri,                                                                                                                            

AP nr. 219/25.03.2021 Mazars Consulting SRL - 5 locuri,                                                                                                                            

AP nr. 220/25.03.2021 CITR Filiala Bucurest SPRL - 2 locuri,                                                                                                                       

AP nr. 221/25.03.2021 CTE Solution - Utilaje Specializate SRL - 8 locuri,                                                                                                           

AP nr. 278/07.04.2021 Unicredit Bank SA - 36 locuri,                                                                                                                                  

AP nr. 279/07.04.2021 Idea bank SA - 7 locuri,                                                                                                                                           

AP nr. 951/03.12.2021 TPA Contabilitate SRL - 6 locuri,                                                                                                                                

AP nr. 949/03.12.2021 TPA Consultanta Fiscala SRL - 2 locuri,                                                                                                                       

AP nr. 950/03.12.2021 TPA Audit Advisory SRL - 4 locuri. 

 

 

 6. Consiliere şi orientare în carieră 

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

studenților și elevilor (4 specialiști din mediul de afaceri anual) 
 

1) Dan Florescu - Director Retea IDEA BANK, invitat la cursul PSB (licenta, seria B) in data de 21.05.2021, ora 

9.30 

2) Ciprian Gavriliu, Tax Partner, Deloitte Romania, invitat la cursul Sistem Fiscal (masterat Fiscalitate, anul I), 

in data de 07.12.2021, ora 19.30, Ce este nou in fiscalitate? 

3) Elena Uleia – broker SSIF Prime Transaction  va susţine prelegerea cu tema: „Tranzacționarea la BVB”, la 

disciplina Pieţe de capital, 14 apri. 2021 



53 | P a g e  

 

4) Dragoş Girjoaba, Şef serviciu,, Serviciul operațiuni cu Trezoreria (Statului), Iancu Cutumisu, Șef serviciu, 

Serviciul operațiuni de politică monetară, prelegere Gestiunea lichiditatilor la cursul BUGET ŞI TREZORERIE 

PUBLICĂ, 13 ian.2021 

5) Webinar UniCredit Bank, Cultura de conformitate – o sesiune antrenantă despre cultura de conformitate 

și ce înseamnă ea în sectorul bancar, 18 mai 2021 

6) Webinar UniCredit Bank, Experiență clientului de banking, 21 mai 2021 

7) UniCredit Learning Sessions, Asigurările atașate creditelor bancare, 26 apr. 2021, invitat Laura Crintea, 

Head of Insurance  

Mai multe detalii legate de aceste evenimente se regăsesc pe site-ul FABBV: 

https://fabbv.ase.ro/evenimente-2020-2021/, https://fabbv.ase.ro/evenimente-2021-2022/ 

 

 

o Activităţi de consiliere (200 de studenți consiliați anual) 

239 studenți ai FABBV au fost consiliați pe parcursul anului 2021, astfel: 

o 87 studenți FABBV ce au beneficiat de consiliere profesională în 2021 prin proiectul 

POCU/626/6/13/131881 “Dezvoltarea si consolidarea competentelor studentilor prin stagii de 

practica in contabilitate si finante” 

o 91 studenți FABBV ce au beneficiat de consiliere vocațională în 2021 prin proiectul 

POCU/626/6/13/131881 “Dezvoltarea si consolidarea competentelor studentilor prin stagii de 

practica in contabilitate si finante” 

o 61 studenți FABBV ce au beneficiat de consiliere profesională și orientare în carieră în anul 2021 prin 

proiectul ”Cresterea performantei academice In Invatamant superior din domeniul financiar prin 

prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-fin) - AG 220/SGU/NC/II/18.09.2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fabbv.ase.ro/evenimente-2021-2022/


54 | P a g e  

 

IP6. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu 
mediul economico-social 

IP6: 

T
a

b
 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 3. Universitate antreprenorială 

o Surse de finanțare nou atrase 

o Publicații realizate pentru mediul de afaceri 
o Iniţiative de afaceri susţinute de către A.S.E. în Societatea 

Antreprenorială Studențească 



 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 REALIZAT 

  

 

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

10 participări 11 participări la evenimente 

 

Afilieri la noi 
reţele/asociaţii 
profesionale 

2 afilieri la nivel 
instituţional pe 

perioada 
mandatului 

- 

 
Consilii Consultative 
ale facultăţilor  

2 întâlniri 4 întâlniri 

 

o Participări la evenimente organizate în cadrul reţelelor/asociaţiilor 

profesionale şi a diverselor instituţii 
 

1) D Dumitrescu-Centrul de Studii Americane ASE , 21.10.2021, evenimentul intitulat ”Online education 

[synchronous, hybrid, asynchronous] complements traditional education: it's the new normal. Let's talk!”, 

webinar sustinut de catre Ileana Cristina Marine, PhD 

2) D Dumitrescu - International Conference on finance and economic Policy, 5th edition- 21-22 oct 2021 

(doar particpare la eveniment organizat in parteneriat cu ASE) 

3) D Dumitrescu- "Power for all: How it realy works, and why it's everyone's business" discutie moderata 

la HBS, 23 sept 2021 

4) D Dumitrescu-Beyond Glasgow: What impact will COP26 have on Europe’s green R&D dreams?, An 

online Science|Business conference Brussels, 25 November 2021,                      

 5) Boitan Iustina - participare la 3rd UNICA Green webinar “Social and Civic Responsibility: Adopting a 

Whole Institution Approach”, organizat de University of  

Edinburgh, 26 martie 2021 

6) Boitan Iustina - participare la workshopul online organizat de UNICA intitulat Universities and the 

Climate Crisis: A Collective Responsibility, 9.11.2021 

7) Boitan Iustina - participare la webinarul organizat de UNICA în parteneriat cu Sapienza University of 

Rome, cu tema: ”Supporting students and scholars at risk: efforts and good practices of UNICA and CIVIS 

universities”, 15.12.2021                                                                                                                                  

8) Georgiana Georgescu -  ‘How green is your budget? Evolving green budgeting practices in the EU’,DG 

ECFIN Conference, European Commission, 10 iunie 2021                                     

9) Narcis Tulbure, Iustina Boitan, Carmen Obreja, Andrei Stanculescu, Adina Strachinaru, Georgiana 

Georgescu - conferința internațională Banking 4.0, ediția a V-a - Fintech Banking, 25 și 26 noiembrie 2021 

10) Emilia Câmpeanu - Seminar P&G – NEXT LEVEL PRESENTATIONS, 18 noiembrie 2021 

11) Georgescu Georgiana - Autoritatea de Supraveghere Financiară și Tradeville şi FABBV - activitate de 

educație financiară, organizată în  cadrul World Investor Week 2021, o inițiativă globală a IOSCO (Internațional 

Organization of Securities Commissions), cu obiectivul de a atrage atenția asupra importanței educației 

financiare și a protecției investitorilor, 25 octombrie 2021 
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o Consilii Consultative ale facultăţilor 

Pe parcursul anului 2021, la nivelul FABBV, au fost inițiate demersuri pentru extinderea Consiliului Consultativ, 

respectiv au fost purtate discutii individuale, telefonic și pe platforme online, cu membrii toti membrii noului 

Consiliu Consultativ. Componența noului Consiliul Consultativ al FABBV este următoarea:  

1        Florin DĂNESCU - Președinte executiv Asociația Română a Băncilor (ARB) - BANCAR 

2        Claudiu GHIURLUC - Partener, Audit & Assurance, Deloitte România - CONSULTANȚĂ 

3        Adrian GRECU - Director Adjunct, Resurse Umane - OTP Bank România - BANCAR 

4        Traian HALALAI – Președinte - EximBank SA - BANCAR 

5        Radu HANGA – Presedinte - Bursa de Valori Bucuresti (BVB) - PIATA DE CAPITAL 

6        Adrian MARIN - CEO, Președinte Directorat - Generali România - ASIGURĂRI 

                Președinte Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR)         

7        Florian Alexandru NEAGU - Director adjunct, Direcţia Stabilitate Financiară - Banca Națională a 

României (BNR)        BANCAR 

8        Gabriel SINCU - Director General, TMF GROUP – România – CONSULTANȚĂ 

 

 

 

 2. Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social 

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanță 

Valoare propusă REALIZAT 

  

 
Parteneriate cu 
mediul de 
afaceri şi social 

3 PARTENERIATE 19 parteneriate 

 

Evenimente 
organizate cu 
mediul de 
afaceri şi social 

10 evenimente 
anual 

11 evenimente 

 

Întâlniri ale 
Consiliului 
Consultativ 
A.S.E. 

2 întâlniri 2 participări (conform programărilor la nivelul ASE) 

 

o Parteneriate cu mediul de afaceri şi social   

In anul 2021, la nivelul FABBV, au fost semnate 19 acorduri noi de parteneriat, avand urmatoarele 

rezultate concrete pe parcursul anului 2021:                                                                      

AP nr. 618/04.08.2021 - ASIROM Vienna Insurance Group - burse private pentru 3 studenti FABBV la 

finele anului universitar 2021-2022                                                                                                

AP nr. 161/08.03.2021 - Fundația Institutul de Studii Financiare - premii pentru studenți în cadrul 

Sesiunii Științifice a Studenților, ediția 2021; evenimente organizate pentru studenți, 

AP nr. 438/18.05.2021 - Professional Capital Finance Advisors Srl - internship pentru studenți,  

AP nr. 162/08.03.2021 - Otto Broker de Asigurare - stagii de practica,  

AP nr. 163/08.03.2021 - Otto Broker de Servicii Financiare -  stagii de practica, 

Ap nr. 164/08.03.2021 - Loxon Solutions -  stagii de practica,    

AP nr. 207/24.03.2021 - TPA Audit Advisory -  stagii de practica,    

AP nr. 208/24.03.2021 - TPA Consultanta Fiscala -  stagii de practica,     

AP nr. 209/24.03.2021 - TPA Admin -  stagii de practica,       

AP nr. 210/24.03.2021 - TPA Contabilitate -  stagii de practica,    
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AP nr. 211/24.03.2021 - SAI Erste MAnagement -  stagii de practica,     

AP nr. 233/30.03.2021 - Mazars Consulting -  stagii de practica,         

AP nr. 234/30.03.2021 - CTE Solutins - Utilaje speciale -  stagii de practica,    

AP nr. 240/30.03.2021 - Viboal Transfer Pricing Srl -  stagii de practica,         

AP nr. 241/30.03.2021 - Viboal Consuting Srl -  stagii de practica,       

AP nr. 242/30.03.2021 - Findex Consulting and Investment Srl -  stagii de practica,     

AP nr. 296/12.04.2021 - Idea Bank SA -  stagii de practica,                          

AP nr. 297/12.04.2021 - Unicredit Bank SA -  stagii de practica,       

AP nr. 477/02.06.2021 - CITR Filiala București Srl -  stagii de practica. 

 

o Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social 
 

In anul 2021, la nivelul FABBV, au fost desfasurate urmatoarele 11 evenimente împreună cu mediul 

economico-social:                                                                                                                                                              

1. martie 2021 -  Autoritatea de Supraveghere Financiara - program de educatie financiara - Student Club, 

cursuri pentru studentii pasionati de piata financiara non-bancara - https://edu.asfromania.ro/student-club/    

2.   22 – 26 martie 2021 - Autoritatea de Supraveghere Financiară activități de educație financiară în cadrul 

Global Money Week 2021, o inițiativă globală dedicată educației financiare pentru tineri, desfășurată sub egida 

OECD în peste 175 de țări - https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2021/03/asf_22martie.pdf   

3. 8 aprilie 2021 -    P&G Open Day -   https://fabbv.ase.ro/anunturi-2020-2021/                                       

4.  19 ianuarie 2021 - BNR -   Sesiune de guest speaker la cursul BUGET SI TREZORERIE PUBLICA, seria A, 

program licenta, anul II,  ora 15:30 Invitat dl. Dragoș Gîrjoabă, Șef serviciu, Serviciul operațiuni cu Trezoreria, 

Direcția operațiuni de piață  - https://fabbv.ase.ro/evenimente-2021-2022/       

5. 7 decembrie 2021 - Deloitte Romania -  Sesiune de guest speaker la cursul SISTEM FISCAL de la programul 

de masterat Fiscalitate, anul I, ora 19:30,  Invitat Ciprian Gavriliu, Tax Partner, Tema : Ce este nou in fiscalitate?- 

https://fabbv.ase.ro/evenimente-2021-2022/                                                                                                                         6.  

14 aprilie 2021 -  SSIF Prime Transaction -   Sesiune de guest speaker la disciplina Piete de capital, invitat  Elena 

Uleia - broker,   tema: Tranzacționarea la BVB,  ora 11,30-    https://fabbv.ase.ro/evenimente-2021-2022/     

7. 18 noiembrie 2021 - Seminar P&G – NEXT LEVEL PRESENTATIONS, ora 11.00 - 

https://fabbv.ase.ro/evenimente-2021-2022/                                                                                                

8. 26 octombrie 2021 - Sesiune online –  Deloitte Audit - ce presupune meseria de auditor, ora 15.00 -   

https://fabbv.ase.ro/evenimente-2021-2022/                                                                      

 9. 25 octombrie 2021 - ASF si Tradeville -  Activitate de educație financiară - folosinta gratuita pentru 

platforma demo de tranzacționare Tradeville și experimentare fără risc a modalității de funcționare a Bursei de 

Valori București , ora 11.00 - https://fabbv.ase.ro/evenimente-2021-2022/                                                         

10. 21 aprilie 2021 - Pepsico - vizita companie - Radu Berevoescu, CFO PepsiCo si reprezentanti din 

departamentul de Finance , ora 15.00 - https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2021/04/Vizita-de-studii-

Pepsico.pdf         

11. 15 aprilie 2021 - ISF -  Seminarelor de Perfecționare Vocațională – SmartFIN@ISF, ora 15.30 -      

https://www.isf.ro/ro/seminar-perfectionare-vocationala-smartfin-si-laboratorul-academic-la-academia-de-

studii-economice 
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 3. Universitaea antreprenorială 

 

Nr. crt. Indicatori de performanță Valoare propusă REALIZAT 

1 
Surse de finanţare nou 
atrase 

1 sursă 3 surse 

2 
Publicaţii realizate pentru 
mediul de afaceri 

1 publicație 2 publicații 

3 

Iniţiative de afaceri 
susţinute de către A.S.E. în 
Societatea Antreprenorială 
Studențească 

4 inițiative 4 inițiative 

 

o Surse de finanţare nou atrase 

Pe parcursul anului 2021, la nivelul FABBV a fost atrasă 1 sursă de finanțare reprezentată de finanțarea 

atrasă prin intermediul proiectului Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică 

în contabilitate și finanțe”; Cod proiect: POCU/626/6/13/131881. 

La aceasta se adaugă și premiile acordate de reprezentanții din mediul de afaceri pentru studenții 

participanți la Sesiunea Științifică Studențească. 

 

o Publicaţii realizate pentru mediul de afaceri 

Următoarele publicații reprezintă o sursă reprezentativă pentru informarea mediului de afaceri: 

1) Research Anthology on Environmental and Societal Well-Being Considerations in Buildings and 

Architecture - Cap 18 Financing the Green Building Retrofitting Investments: A Case Study for a Romanian 

Seaside Hotel, Eugen Mitrica, Editat de IGI Global https://www.igi-global.com/chapter/financing-the-green-

building-retrofitting-investments/284830 

2) Iustina Alina Boitan, Kamilla Marchewka-Bartkowiak. 2021. The EU Fiscal Risk Matrix – from 

government debt to climate liabilities, Studia BAS journal, issue 3/67, pages 45–69, ISSN 2082 0658 

3) Boitan, Iustina Alina, Maruszewska, Ewa Wanda. 2021. Corporate governance features among 

European Union countries – an exploratory analysis, Review of Finance and Banking, vol. 13/2021, issue 1, p. 79-

91, http:/ / d x.d oi.o rg / 1 0.2 4 8 1 8 / r fb.2 1.1 3.0 1.0 5, http://rfb.ase.ro/articole/Art5_v13june.pdf 

 

o Iniţiative de afaceri susţinute de către A.S.E. în Societatea 

Antreprenorială Studențească 

 

La nivelul anului 2021 3 studenți ai FABBV s-au calificat la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în 

Formare, secțiunea pentru planuri de afaceri: 

 

NUME PRENUME STUDENT, PROGRAM DE STUDII DENUMIRE PLAN DE AFACERI 

Student: Diaconu Gheorghe-Eduard CityPack 

Student Dima Dan Mihai TeenAppMaker 

Student Stoian Mihnea VEVE SHOP SRL. 

 

 

 

 

http://rfb.ase.ro/articole/Art5_v13june.pdf
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IP7.3: 

T
a

b
 7

 
 

 

IP7. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii și 
îmbunătăţirea capacităţii de finanțare a 

universității 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponderea finanţării din cercetare (10% din fondul de salarii al 
facultății) 

Resursele financiare atrase la nivelul FABBV au avut la bază proiectele finanțate din: 

- respectiv finanțare europeană din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman, 

Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, în cazul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor 

studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe” Cod proiect: POCU/626/6/13/131881, proiect 

derulat în parteneriat între Facultățile Contabilitate și Informatică de Gestiune și Facultatea de Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori. 

 Ponderea finanţării din sponsorizare și donații (5% din fondul de 
salarii al facultății) 

Sponsorizările obținute la nivelul FABBV au avut ca finalitate premierea studenților participanți la 

Sesiunea Științifică Studențească. (a se vedea secțiunea aferente premierii studenților) 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI: 

 3. Ponderea finanţării  
o Ponderea finanțării din cercetare 

o Ponderea finanţării din sponsorizare şi donaţii 
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IP8. Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității  
universităţii 

IP8: 

T
a

b
 8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI: 

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

o Parteneriate cu licee/colegii 

o Acţiuni de tip schimb de experienţă cu cadrele didactice din licee 

 

 3. Promovare prin evenimente 
o Acţiuni culturale la care A.S.E. este co-organizator 

o Expoziţii, mese rotunde pe teme culturale organizate de către 

A.S.E. 
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 2. Promovarea programelor de studii 
 

Nr. crt. Indicatori de performanță Valoare propusă REALIZAT 

1 Campanii Caravana A.S.E. 1 campanie - 1 CAPMANIE 

2 
Parteneriate cu 
licee/colegii 

3 parteneriate NA  

3 
Acţiuni de tip schimb de 
experienţă cu cadrele 
didactice din licee 

3 activități NA 

 

În luna martie 2021 la nivelul ASE a fost demarată Caravana „Admitere la ASE”. Pe parcursul întregii luni, 

echipa ASE s-a deplasat în peste 80 de colegii și licee din țară, din următoarele localități: Alexandria, Brăila, 

Buzău, Călărași, Câmpulung, Câmpina, Constanța, Focşani, Galați, Găești, Moreni, Oltenița, Pitești, Ploiești, 

Pucioasa, Râmnicu Sărat, Roșiori de Vede, Slatina, Slobozia, Târgoviște, Tecuci și Urziceni. Reprezentanții 

Serviciului Marketing și Comunicare de la ASE s-au întâlnit cu cadre didactice și elevi din clasele a XII-a și au 

distribuit materiale de informare despre oferta educațională a celor 12 facultăți ale ASE și Admiterea 2021 la 

programele universitare de licență. Caravana a continuat în luna aprilie 2021, prin întâlniri organizate în 52 de 

colegii și licee din București. Suplimentar, au fost organizate întâlniri și sesiuni de informare și Q&A în format 

online. Astfel, pe 8 aprilie 2021 studenții reprezentanți ai USASE s-au întâlnit online cu potențialii candidați la 

programele universitare de licență și masterat ale facultăților din ASE, cărora le-au prezentat oferta ASE și au 

răspuns la întrebările acestora. Informații complete privind oferta educațională și concursul de admitere au fost 

obținute de către candidați și pe https://admitere.ase.ro/, la adresa de email admitere@ase.ro, telefonic, prin 

pagina oficială de Facebook a ASE, sau în cadrul întâlnirilor săptămânale online cu studenții de la USASE și 

reprezentanți ai Serviciului de Marketing și Comunicare. 

 

 3. Promovare prin evenimente 

 

Nr. crt. Indicatori de performanță Valoare propusă REALIZAT 

1 
Acţiuni culturale la care 
A.S.E. este co-organizator 

1 ACTIVITATE 
- Date fiind condițiile pandemice, 

nu au fost organizate astfel de 
evenimente 

2 
Expoziţii, mese rotunde pe 
teme culturale organizate 
de către A.S.E. 

2 evenimente 1 eveniment 

 

Webinar UniCredit Bank, Cultura de conformitate – o sesiune antrenantă despre cultura de conformitate 

și ce înseamnă ea în sectorul bancar, 18 mai 2021 
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ECHIPA DE CONDUCERE A FABBV 

 
 

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

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

3. 
Prof.univ.dr. Emilia Mioara 
CÂMPEANU 

- Prodecan responsabil cu cercetarea științifică 
și relațiile internaționale 

 

4. 
Conf.univ.dr. Georgiana Camelia 
GEORGESCU 

- Prodecan responsabil cu mediul economico-
social și viața studențească 

 

5. 
Prof.univ.dr. Bogdan Cristian 
NEGREA 

- Director Departamentul Monedă și Bănci  

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

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

 
 
Bucureşti,  
Februarie 2022 


