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RAPORT DE ACTIVITATE 

pe anul 2016, la Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

 
Raportul de activitate pe anul 2016 reprezintă realizările propunerilor din planul operaţional 

2016, respectiv din planul strategic pentru perioada 2016-2020. 
Raportul de activitate al Facultăţii de Ştiinţe Economice, pe anul 2016, a fost discutat şi aprobat 

în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 26.04.2017. 

 
 

1. ACREDITAREA UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU  
ŞI A FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

1.1. SCURT ISTORIC 
Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău a fost înfiinţată în anul 1961 prin Hotărârea 

Consiliului de Miniştri nr. 547/1961 şi Ordinul Ministrului Învăţământului şi Culturii nr. 688/1961. 
Este integrată în reţeaua universităţilor de stat din România, participând la asigurarea continuităţii şi 
dezvoltării învăţământului superior românesc.  

Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău este reacreditată prin: HG 376/18.05.2016, 
modificată de HG 654/14.10.2016 privind învăţământul universitar de licenţă; HG 402/16.06.2016, 
actualizată prin HG 664/14.09.2016 privind învăţământul universitar de master; OMEC 
667/28.03.2007, confirmat conform HG 595/22.07.2015 (Inginerie industrială), OMECT 
1436/02.07.2007, confirmat conform HG 595/22.07.2015 (Ingineria mediului) privind învăţământul 
universitar de doctorat; Aprobări ale MEN/ MECS pentru studiile postuniversitare, specializare, 
conversie. 

A fost certificată în Sistemul de Management al Calităţii pentru învăţământ universitar de licenţă, 
master şi doctorat, pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, consultanţă şi asistenţă tehnică în 
anul 2007 şi recertificată în anii 2008, 2009, 2010. Din luna decembrie 2010 este certificată în 
Sistemul Integrat de Management, respectiv: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 
18001:2008, SA 8000 şi ISO 22000. În anii 2011, 2012, 2014, 2015 s-au desfăşurat auditurile de 
supraveghere. În anul 2016 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a recertificat Sistemul Integrat 
de Management. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău aplică legislaţia în vigoare şi funcţionează după 
regulamente proprii, respectiv: Carta Universităţii „Vasile Alecsandri”din Bacău, Regulamentul de 
Ordine Interioară – ROI, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ROF şi altele, aprobate de MEN. 

Conform Ordinului 5262/05 septembrie 2011, Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău a fost 
clasificată ca universitate centrată pe educaţie cu organizarea de studii universitare de licenţă, master 
şi doctorat în domeniile pentru care este acreditată. Conform evaluării instituționale de către ARACIS – 
Hotărârea Consiliului ARACIS 4116/29.09.2016, Universitatea „Vasile Alecsandri” este acreditată cu 
calificativul „încredere”.  

Activitatea Universităţii este transparentă, toate informaţiile găsindu-se pe site-ul universităţii: 
www.ub.ro. 

 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinteec@ub.ro
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Domeniul economic din cadrul Universităţii din Bacău a luat fiinţă în anul 1990, odată cu 
constituirea universităţii, prin înfiinţarea specializării Turism - Servicii, urmată la un an de 
specializarea Marketing, apoi în anul 1997 de specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune. 
Specializarea Marketing (cursuri de zi) a fost acreditată în anul 1998 şi apoi reacreditată în anii 2004, 
2009 şi 2015. Specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune (cursuri de zi) a fost acreditată în 
anul 2004 şi reacreditată în anul 2009. Aceste specializări s-au dezvoltat şi în forma de studii 
învăţământ la distanţă – Marketing, reacreditată în 2010 şi 2015, cât şi învăţământ cu frecvenţă redusă 
– Contabilitate şi Informatică de gestiune, autorizat provizoriu în anul 2008 şi acreditată în 2013.   

Până în anul 2004 specializările din domeniul fundamental Ştiinţe Economice au făcut parte din 
cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe. În anul 2004 a fost înfiinţată Facultatea de Ştiinţe Economice, 
conform H.G. nr. 940 din 10 iunie 2004, publicată în M.O. nr. 617/7 iulie 2004. 

Începând cu anul universitar 2004-2005 la Facultatea de Ştiinţe Economice au demarat cursurile 
postuniversitare de masterat la specializările: Strategii de marketing şi comunicare în afaceri şi 
Strategii de marketing şi comunicare în administraţiile publice, ambele din domeniul Marketing. În  anul 
universitar 2005-2006 specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune a început cursurile 
masteratului postuniversitar Contabilitatea şi auditul afacerilor.  

În anul 2009 facultatea noastră a înfiinţat, la studii universitare de licenţă, o nouă specializare 
Administrarea afacerilor, domeniul Administrarea afacerilor, autorizată provizoriu din acelaşi an şi 
apoi acreditată în 2015. 

Conform Legii 288/2004 la Facultatea de Ştiinţe Economice se organizează studii universitare 
de masterat la specializarea: Marketing şi comunicare în afaceri – domeniul Marketing şi la 
specializarea Contabilitate, Audit şi Informatică de gestiune – domeniul Contabilitate. Începând cu anul 
2015, se înfiinţează programul de studii de masterat: Managementul afacerilor mici şi mijlocii. 

În cadrul Facultății de Științe Economice funcționează în prezent programele de studii de licență:  
Administrarea Afacerilor, învățământ cu frecvență,  Contabilitate și Informatică de gestiune, învățământ 
cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă și Marketing, învățământ cu frecvență și învățământ la 
distanță. Toate programele sunt acreditate în conformitate cu normativele legale în domeniu. De 
asemenea, facultatea organizează programe de studii de master: Contabilitate, audit și informatică de 
gestiune și Marketing și comunicare în afaceri, ambele programe fiind reacreditate în urma evaluării 
periodice din anul 2013 și Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii acreditat prin  H.G. 
nr. 595/22 iulie 2015. 
 

1.2. DIRECŢII DE DEZVOLTARE 
În anul 2016, activitatea Facultăţii de Ştiinţe Economice s-a concentrat pe dezvoltarea 

învăţământului universitar de licenţă şi master (L,M), respectiv continuarea procesului de 
autorizare/acreditare/reacreditare a programelor universitare de licenţă şi  master (de către 
A.R.A.C.I.S.). 
 
CONCLUZII: 

În anul 2016, a avut loc evaluarea periodică a programului de  studii   de licență   conform   
ARACIS:   Contabilitate   și informatică   de   gestiune – IF (Evaluare instituțională), în urma căreia a 
primit   calificativul   Încredere   conform   Hotărârii Consiliului   ARACIS   în   şedinţa   din   data   de 
29.09.2016. 
 
 

2. STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA  
FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 
2.1. STRUCTURA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

Departamente didactice: 
- Departamentul: Marketing și Management; 
- Departamentul: Contabilitate, audit și analiză economico-financiară; 

Centrul de cercetare „Studii şi cercetări economice” – acreditat la nivelul universităţii. 
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2.2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ  
În anul 2016, admiterea s-a făcut pe domeniile/ programele de studii aprobate prin H.G., 

actualizate anual. În tabelele următoare sunt prezentate domeniile, programele de studii, locurile 
oferite, candidații și înscrișii la admiterea pentru anul universitar 2016-2017, comparativ cu anul 
universitar 2015-2016. 
 
Învăţământul universitar de licenţă  

 
Domenii şi programe universitare de licenţă (180 de credite)  

pentru perioada 2015-2017  
Tabelul 1. 

Nr. 
crt. 

Domeniul Programul de studii  
Anul 

universitar 

Nr. locuri 
Candidaţi 

 
Înscrişi 

 
Fără taxă Cu taxă 

1. 
ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 
Administrarea afacerilor (A) 

2015-2016 17 83 70 55 

2016-2017 16 84 62 51 

2. MARKETING 

Marketing  (A) 
2015-2016 18 82 52 45 

2016-2017 18 82 56 45 

Marketing – I.D. (A) 
2015-2016 0 60 36 37 

2016-2017 0 60 41 36 

3. CONTABILITATE 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune  (A) 

2015-2016 18 182 122 71 

2016-2017 18 182 65 44 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune – I.F.R. (A) 

2015-2016 0 100 35 35 

2016-2017 0 100 48 44 

TOTAL 

2015-2016 53 507 315 243 

2016-2017 52 508 272 220 

TOTAL 105 1015 587 463 

 
 
Învăţământul universitar de master 

 
Domenii şi programe de studii universitare de master  (120 de credite)  

în perioada 2015-2017 
Tabelul 2. 

Nr. 
crt. 

Domeniul Programul de studii Anul univ. 
Nr. locuri 

Candidaţi Înscrişi 
Fără taxă Cu taxă 

1. MARKETING 
Marketing şi comunicare în 

afaceri 

2015-2016 16 34 42 40 

2016-2017 15 35 52 42 

2. CONTABILITATE 
Contabilitate, audit şi 

informatică de gestiune 

2015-2016 15 35 52 48 

2016-2017 15 35 53 50 

3. 
ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Managementul și 
administrarea afacerilor mici 

și mijlocii 

2015-2016 0 50 2 0 

2016-2017 4 46 26 24 

TOTAL 

2015-2016 31 119 96 88 

2016-2017 34 116 131 116 

TOTAL 65 235 227 204 

 
CONCLUZII: 
La admiterea la studii de:  

- licenţă, numărul locurilor bugetare a scăzut cu 1,89%, de la 53 de locuri în 2015, la 52 de locuri 
în 2016; 

- master universitar, numărul locurilor bugetare a crescut cu 9,68%, de la 31 de locuri în anul 
2015, la 34 de locuri în 2016;  

Numărul studenţilor înscrişi în anul I a avut următoarea evoluţie: 
- la licenţă, numărul înscrișilor a scăzut cu 9,47 %, de la 243 în anul 2015, la 220 în anul 2016; 
- la masterul universitar, numărul înscrișilor a crescut de la 88 în anul 2015, la 116 în anul 2016;  

Candidaţii la admitere la programele de studii ale Universităţii provin, în majoritate, din judeţele Bacău,  
Neamţ, Vrancea. 
Facultatea  organizează programe de studii adaptate cerinţelor pieţei muncii din zona centrală a 
Moldovei. 
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3. REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE FACULTĂŢII  
DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 
3.1. EFECTIVELE DE STUDENŢI   

Efectivele de studenţi, pe forme de învăţământ, în perioada 2015-2016, precum şi situaţiile 
privind finalizarea studiilor sunt prezentate în tabelele următoare.  

  
Efectivele de studenţi pe forme de învăţământ şi ani universitari 

 (conf. raportărilor pt. CNFIS) 
Tabelul 3. 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

Buget Taxă 
Curs de 
special. 

Total general 

Total 
din care 
străini 

Echiv. Total 
din care 
străini 

Echiv. Total Echiv. 

Anul 2015 (la 01.10.2015) 273 62 338 628 4 574,6 0 901 912,6 

Anul 2016 (la 01.10.2016) 269 49 338 603 3 566,35 0 872 904,35 

 
Efectivele de studenţi la examenul de licenţă Tabelul 4. 

Facultatea de Ştiinţe economice Absolvenţi Înscrişi la licenţă Prezenţi Admişi 

Anul 2015 187 152 152 152 100% 
Anul 2016 208 179 179 179 100% 

 
Efectivele de studenţi la examenul de disertaţie la masterul universitar Tabelul 5. 

Facultatea de Ştiinţe economice Absolvenţi Înscrişi la disertaţie Prezenţi Admişi 

Anul 2015 63 56 56 56 100% 

Anul 2016 75 56 56 56 100% 

 
 

CONCLUZII: 
Din analiza situaţiilor prezentate, rezultă: 

- numărul total de studenţi a scăzut în anul 2016 față de anul 2015 cu 3,22% (872/901); 
- în anul 2016, numărul total de studenţi bugetari a scăzut cu 1,47% faţă de anul 2015 (269/273); 
- numărul total de studenţi cu taxă a scăzut, în anul 2016, cu 3,98% faţă de anul 2015 (603/628); 
- numărul total de studenţi echivalenţi a scăzut în anul 2016 cu 0,9% faţă de anul 2015 

(904,35/912,6);  
- numărul de studenţi străini bugetari a scăzut cu 20,97 % faţă de anul 2015 (49/62); 
- la examenele de finalizare a studiilor de licenţă s-au înregistrat rezultate foarte bune. Atât în 

anul 2016 cât și în anul anterior, promovabilitatea a fost de 100%;  
- la examenele de finalizare a studiilor universitare de master, atât în anul 2016 cât și în anul 

anterior, promovabilitatea a fost de 100%. 
 
 

3.2. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

3.2.1. Planuri de învăţământ. Fişele disciplinelor  
CONCLUZII:  
Din analiza planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor, aferente anilor universitari 2015-2016 și 
2016-2017, rezultă: 

- planurile de învăţământ pentru domeniile şi programele de studii de licenţă de 3 ani, au fost 
întocmite respectând recomandările ARACIS; 

- fişele disciplinelor au fost întocmite conform modelului RNCIS agreat de ARACIS. 

 
3.2.2. Procesul instructiv – educativ şi de verificare  
CONCLUZII:  
Din analiza planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor, aferente anilor universitari 2015-2016 și 
2016-2017, rezultă: 

- sistemul de examinare a studenţilor se bazează atât pe evaluarea sumativă cât și pe evaluarea 
continuă; 

- realizarea de proiecte individuale sau colective, teme de casă etc., de către studenţi, este utilizată 
în majoritatea disciplinelor din facultate; 
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- practica de specialitate a studenţilor se desfăşoară fie ca activitate independentă, fie 
instituţionalizată; derularea acesteia şi evaluarea studenţilor se fac conform planului de 
învăţământ şi fişei disciplinei.   

 
 

3.3. PERSONALUL ACADEMIC 
 

3.3.1. Structura personalului academic 
Structura întregului personal al facultății, la 01.10.2015, respectiv  01.10.2016, este prezentată 

în tabelele următoare. 
 

Structura personalului didactic şi didactic auxiliar 
la Facultatea de Ştiinţe Economice, la 01.10.2015 

Tabelul 6. 

Nr.  
crt. 

Departamentul Profesori Conferenţiari Lectori Asistenţi 
Secretariat 

şi adm. 
Total (d.c. dr./drd./ndrd) 

1 MM 2 5 4 2 - 13+0(13/0/0) 

2 CAAEF 1 2 6 2 - 11+0(11/0/0) 

Total facultate 3 7 10 4 2,5 24+2,5(24/0/0) 

 41,67 % profesori şi conferenţiari (10/24); 
100% doctori (24/24). 

  
 

 

 
Structura personalului didactic și didactic auxiliar  

la Facultatea de Științe Economice 01.10.2016 
Tabelul 7. 

Nr.  
crt. 

Departamentul Profesori Conferențiari Lectori Asistenți 
Secretariat 

și adm. 
Total (d.c. dr./drd./ndrd) 

1 MM 2 6 4 2 - 14+0(14/0/0) 

2 CAAEF 1 2 6 1 - 10+0(10/0/0) 

Total facultate 3 8 10 3 2,5 24+2,5(24/0/0) 

45,83 % profesori și conferențiari (11/24); 
100% doctori (24/24). 

  
 

 

 
Structura statelor de funcţii pentru anii universitari 2015-2016, respectiv 2016-2017, este 

prezentată în tabelele următoare. 
 

Posturi didactice din statele de funcţiuni la Facultatea de Ştiinţe Economice,  
pentru anul universitar 2016-2017 comparativ cu 2015-2016 

Tabelul 8. 

Posturi didactice anul universitar 2015-2016 anul universitar 2016-2017 

Profesori 
Total 4 4 

Ocupate 3 3 

Conferenţiari 
Total 8 8 

Ocupate 7 8 

Lectori 
Total 15 16 

Ocupate 10 10 

Asistenţi 
Total 8 7 

Ocupate 4 3 

Preparatori 
Total 0 0 

Ocupate 0 0 

Total posturi 
didactice 

Total 35 35 

Ocupate 24 24 

Grad de ocup. % 68,58 68,57 

  

34,29% posturi de prof. şi conf. din total 
posturi (12/35); 
41,67% prof. şi conf. din total cadre 
didactice (10/24). 

34,29% posturi de prof. şi conf. din total 
posturi (12/35); 
45,83% prof. şi conf. din total cadre 
didactice (11/24). 

 

3.3.2. Promovarea personalului didactic 
Promovarea pe posturi didactice superioare s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
3.3.3. Salarizare – Recompense 

Salarizarea personalului didactic s-a făcut respectând reglementările MEN/ MECS/ MENCS şi 
Ordonanțele Guvernului. Având în vedere rezultatele evaluării din luna septembrie 2016 (prin 
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aplicarea criteriilor de performanţă), s-a acordat, începând cu 1 ianuarie 2017 o creştere de 5%, faţă 
de salariile minime din grilă conform H.G. nr. 38/2017. În acest mod s-a apreciat și stimulat 
performanța fiecăruia.  

 
CONCLUZII: 
Din analiza comparativă la 1.10.2016 față de 1.10.2015, rezultă: 
- numărul total de cadre didactice s-a menținut; 
- procentul de profesori şi conferenţiari titulari din total titulari a crescut la 45,83% față de 41,67%;  
- procentul de doctori este de 100%; 
- numărul posturilor didactice s-a menținut; 
- gradul de ocupare a posturilor a scăzut nesemnificativ de la 68,58% la 68,57%. 
 
 

4. ACTIVITATEA FINANCIARĂ 
 

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Facultăţii de Ştiinţe Economice, în anii 2015 și 2016, se 
prezintă în continuare: 

 
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR  

ÎN ANII 2015 ȘI 2016 (lei) 
Tabel 9. 

Nr. crt. Indicatorul 2016 2015 

A 
TOTAL SURSE 
INCASĂRI  TOTAL 
SOLD DIN ANUL PRECEDENT 

3119454 3333544 

A1 

Venituri din finanțarea de bază  
Încasări total 
1. MEN: total, din care: 
         - finanțare de bază + suplimentară 
         - Fond Dezvoltare Instituțională 
         - Legea 85/2016 
2. Taxe și alte venituri 
Sold din an precedent 

2899756 
 

982794 
982794 

 
 

1537396 
379566 

3168777 
 

956974 
755984 

 
200990 

1623436  
588367 

A2 

Venituri din alocații bugetare  
Încasări total 
Venituri pentru reparații capitale 
Venituri pentru cămine și cantină 
Venituri pentru dotări și alte investiții 
Venituri pentru burse 
Venituri pentru transp.studenților 
Venituri pentru real.obiect.de inv. 
Venituri pentru achiziții de calculatoare  
Sold din an precedent 

 
162551 

 
 
 

162551 

 
120264 

 
 
 

120264 

A3 
Venituri din cercetare 
Încasări 
Sold an precedent 

819 
819 

 

A4 
Venituri din autofinanțare  
Încasări  
Sold an precedent 

  

A5 

Venituri FSE (POS)  
Încasări 
Sold an precedent 

  

A6 

Fonduri speciale (ERASMUS+ELV ) 
Încasări 
Sold din an precedent 

56328 
56328 

44503 
44503 

B CHELTUIELI TOTALE 3119454 2953978 

B1 

Cheltuieli din finanțarea de bază (%): 
Cheltuieli de personal 
Cheltuieli pentru materiale şi servicii 
Burse 
Cheltuieli de capital 

2899756 
2636071 

231803 
524 

31358 

 2789211 
2431193 

303499 
9000 

45519 
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B2 

Cheltuieli din alocații bugetare 
Cheltuieli pentru reparații capitale 
Cheltuieli pentru cămine și cantină 
Cheltuieli pentru dotări și alte inv. 
Cheltuieli pentru burse 
Cheltuieli pentru transp.stud. 
Cheltuieli pentru realiz. ob.inv. 
Cheltuieli pentru cazare individ.  
Cheltuieli pentru achizit.de calc. 

 
 
 
 

162551 

 
 
 
 

120264 

B3 Cheltuieli de cercetare 819  

B4 Cheltuieli autofinanțare   

B5 Cheltuieli contracte FSE (POS)   

B6 
Cheltuieli fonduri speciale  
(ERASMUS+ELV.) 

56328 44503 

C SOLD  LA 31.12 (din care) 0 379566 

C1 Finanțarea de bază*   

C2 Finanțarea complementară    

C3 Cercetare   

C4 Autofinanțare   

C5 FSE (POS)   

C6 Fonduri speciale (ERASMUS+ELV.)   

 
 

Situaţia finanţării de bază (lei) Tabelul 10. 
Facultatea de Ştiințe Economice % din finanţarea de bază SUME 

anul 2015 5,09 735399 

anul 2016 4,94 931829 

 
 

Situaţia soldului Facultăţii de Ştiinţe Economice (lei) Tabelul 11. 
Facultatea Sold la 31.12.2016 Sold la 31.12.2015 

Ştiinţe Economice 0 379566 

 
 

Burse alocate din fondurile extrabugetare (lei) Tabelul 12. 
Facultatea Anul 2016 Anul 2015 

Ştiinţe Economice 524 9000 

 
 

CONCLUZII: 
- finanțarea de bază a crescut cu 26,71% în 2016 faţă de 2015; în continuare finanțarea la nivelul 

Facultății de Științe Economice se realizează preponderent din venituri proprii ; 
- procentul din finanțarea de bază alocat Facultății de Științe Economice din total finanțare de bază 

pe universitate este în scădere uşoară faţă de anul precedent (4,94% în 2016 faţă de 5,09% în 2015); 
- veniturile totale în anul 2016 au scăzut cu 6,42% decât cele înregistrate în anul 2015 ; 
- cheltuielile totale în anul 2016 au crescut cu 5,61% faţă de anul precedent ; 
- soldul Facultății de Științe Economice în 2016 a ajuns la valoarea 0, faţă de anul 2015 când se 

înregistra un sold pozitiv de 379566 lei. 
 

 
5. SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI BAZA MATERIALĂ 

 
Situaţia actuală privind spaţiile de învăţământ este prezentată în tabelul următor. 

 
Spaţiile de învăţământ funcţionale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice Tabelul 13. 

 

Număr cabinet 
total 

suprafaţă 

Facultatea de Ştiinţe Economice  
ad-tiv 

TOTAL facultate 
cursuri seminarii laboratoare cabinete 

  

    

  

1 140 140     140 

12 18     18 18 

13 18     18 18 
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Număr cabinet 
total 

suprafaţă 
Facultatea de Ştiinţe Economice  

ad-tiv 
TOTAL facultate 

cursuri seminarii laboratoare cabinete 
  

    

  

14 18     18 18 

15 18    18  18 

16 18    18  18 

17 55     55 55 

18 18    18  18 

19 14    14  14 

21 42     42 42 

ARHIVA    106 2     2 2 

111 38   38   38 

112 38   38   38 

113 19    19  19 

114 18    18  18 

115 18    18  18 

116 18    18  18 

117 18    18  18 

118 18    18  18 

119 32  32    32 

210 38  38    38 

211 38   38   38 

212 38  38    38 

213 38   38   38 

214 58 58     58 

215 18    18  18 

216 32  32    32 

217 88 88     88 

218 10    10  10 

219 8    8  8 

  944 286 140 152 213 153 944 

 
 

6.CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
 

6.1. VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
Începând cu anul 2012, atribuirea fondurilor s-a realizat conform clasificării universităţilor şi 

ierarhizării programelor de studii, prin finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară, iar utilizarea 
fondurilor pentru finanţare suplimentară s-a realizat în mod autonom de către universităţi.  

În tabelele următoare sunt prezentate fondurile corespunzătoare facultăţii, alocate cercetării, în 
anul 2016, din: finanţarea din taxe (tabelul 14) şi derulate prin contracte de cercetare (tabelul 15). 

 
Repartizarea fondurilor de cercetare aferente finanţării din taxe (5%) în anul 2016 Tabelul 14. 

Facultatea Cod facultate 5% din taxe (lei) 

Ştiinţe Economice 04 76.821 

 
 

 

În tabelul 15 sunt prezentate sumele totale alocate cercetării de către facultate, precum şi 
procentul din totalul pe universitate.  

 
Repartizarea fondurilor de cercetare în anul 2016 Tabelul 15. 

Facultatea Cod facultate Total (5% din taxe + sume din contracte) (lei) Procent din total 

Ştiinţe Economice 04 76.821 8,34% 
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Situaţia privind activitatea de cercetare în anii 2015 și 2016 este prezentată în tabelele 16-17. 
 

Activitatea de cercetare la Facultatea de Ştiinţe Economice pe anul 2015 Tabelul 16. 
Indicatorul anul 2015 

Număr cadre didactice la 01.01.2015 24 

Număr de proiecte de dezvoltare în derulare în 2015  1 

Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional, cotate ISI (fracţiuni corespunzătoare cerc. UB şi număr 
întreg lucrări)   

0,58 
(2) 

Articole publicate în reviste internaționale necotate ISI, dar indexate BDI 22 

Cărți /capitole publicate în edituri naționale, recunoscute CNCS 14/0 

        - pagini 2367 

Cărți/ capitole publicate în edituri internaționale, de prestigiu -/1 

       - pagini 16 

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe  3 

     - din care internaţionale 2 

 

 
 

Activitatea de cercetare la Facultatea de Ştiinţe Economice  pe anul 2016 Tabelul 17. 
Indicatorul anul 2016 

Număr cadre didactice la 01.01.2016 24 

Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional, cotate ISI (fracţiuni corespunzătoare cerc. UB şi număr 
întreg lucrări)   

0,48  
(3) 

Articole publicate în reviste internaționale necotate ISI, dar indexate BDI 22 

Cărți /capitole publicate în edituri naționale, recunoscute CNCS 13/0 

       - pagini 2035 

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe  34 

     - din care internaţionale 34 

 

 
6.2. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
 
Manifestări ştiinţifice: 

În anul 2016: International Conference on „Contemporary Economy and Romanian Realities”, 9th 
Edition, 30–31 Martie 2016 
În anul 2015: - 

Manifestări ştiinţifice studenţeşti: 
În anul 2016: Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Economia contemporană şi realităţile 
româneşti”, 31.03.2016 
În anul 2015: - 

 

6.3. PUBLICAŢII  ŞTIINŢIFICE EDITATE DE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
STUDIES AND SCIENTIFIC RESEARCHES. ECONOMICS EDITION, ISSN 2066-561X, editată de 

Facultatea de Ştiinţe Economice este o publicaţie ştiinţifică, bilingvă (engleză-română). Revista a trecut 
şi în mediul online prin intermediul site-ului sceco.ub.ro, site in limba engleza. A fost obtinut şi ISSN 
varianta online (2344-1321). In prezent, revista este indexată/ listată retroactiv (începând cu numărul 
13) în următoarele baze de date: RePEc (Ideas, EconPapers, Socionet), DOAJ, Index Copernicus, 
Ulrich`s PeriodicalsDirectory, WorldCat, ECONIS (ZBW - German National Library of Economics), BASE 
(Bielefeld Academic SearchEngine), J-Gate Management, ERIH PLUS, Google Scholar. Activitatea 
revistei s-a concretizat în anul 2015 în editarea numerelor 21 şi 22, iar în anul 2016 au fost editate 
numerele: Special Issue, 23 şi 24. 
 
 

CONCLUZII: 
Din datele prezentate se constată că în anul 2016, comparativ cu anul precedent, a crescut 

semnificativ numărul de comunicări la manifestări ştiinţifice (34 comunicări în anul 2016, faţă de 3 în 
anul 2015) şi, de asemenea, a crescut cu 1 numărul de articole în reviste cotate ISI. Pe de altă parte, s-a 
înregistrat o scădere uşoară a numărului de cărţi publicate (13 cărţi în anul 2016, faţă de 15 în anul 
2015). 
 

http://library.gndec.ac.in/wp-content/uploads/2014/12/J-Gate-JSMS.xls
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7. RECUNOAŞTEREA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
 

7.1. SITUAŢIA PARTENERIATELOR 
Situaţia parteneriatelor încheiate de Facultatea de Ştiinţe Economice cu instituţii din străinătate, 

corespunzătoare anilor 2015 şi 2016, este prezentată în tabelul 18. Evoluţia parteneriatelor este 
prezentată în tabelul 19. 

 
Instituţii partenere  Tabelul 18.  Evoluţia parteneriatelor Tabelul 19. 

Nr. Ţări partenere 
Număr de parteneri  

An academic 
Număr de  

instituţii partenere 
Acorduri 

ERASMUS 2015 2016  

1 Germania  1 1  2015-2016 5 5 

2 Italia 1 1  2016-2017 5 5 

3 Franţa 2 2     

4 Bulgaria 1 1     

 TOTAL 5 5     

 
7.2. PROGRAMUL ERASMUS+ 

Evoluţia acestui program este prezentată în tabelul următor.  
Tabelul 20. 

 
Programul Erasmus+ 

 Programul Erasmus+ -. 
Mobilităţi între ţările programului 

Nr.  
crt. 

Acţiunea 
anul univ. 
2014-2015 

 Nr. 
crt. 

Acţiunea 
anul univ. 
2015-2016 

1 SMS – mobilităţi de studii studenţi: 
universităţi partenere 
număr studenţi 
număr masteranzi 

4 
3 
3 
1 

 

1 

SMS – mobilităţi de studii studenţi: 
- universităţi partenere 
- număr studenţi 
- număr masteranzi 

4 
3 
4 
0 

2 SMP - mobilităţi de plasament studenţi: 
număr studenţi 
număr masteranzi 
număr doctoranzi 

0 
0 
0 
0 

 

2 

SMP - mobilităţi de plasament studenţi: 
- număr studenţi 
- număr masteranzi 
- număr doctoranzi 

0 
0 
0 
0 

3 STA - mobilităţi cadre didactice: 
universităţi partenere 
număr cadre didactice 

2 
2 
1 

 
3 

STA - mobilităţi cadre didactice: 
- universităţi partenere 
- număr cadre didactice 

3 
3 
3 

4 STT - mobilităţi de formare personal: 
număr de mobilităţi 

 
 

4 
STT - mobilităţi de formare personal: 

- număr de mobilităţi 
 

5 Veniri studenţi străini: 
număr studenţi străini 

 
1 

 
5 

Veniri studenţi străini: 
- număr studenţi străini 

 
7 

6 Veniri profesori străini: 
număr profesori străini 

 
0 

 
6 

Veniri profesori străini: 
- număr profesori străini 

 
2 

7 Veniri personal din universităţi partenere: 
număr de mobilităţi 

 
 

7 
Veniri personal din universităţi partenere: 

- număr de mobilităţi 
 

8 Finanţare de la UBc. (Euro) 0  8 Finanţare de la UBc (Euro) 962 

 
CONCLUZII:  

În anul universitar 2015-2016, comparativ cu anul 2014-2015, mobilităţile de studii studenţi s-au 
menţinut, însă a crescut numărul de mobilităţi ale cadrelor didactice.   

 
 

8. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT  
(CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ ŞI 

RESPONSABILITATE SOCIALĂ) 
 

Sistemul integrat de management implementat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din 
cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este menţinut corespunzător, activităţile fiind 
desfăşurate conform procedurilor în vigoare. 
 

Feedback-ul de la clienţi 
Ancheta cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău (studii de licenţă), promoţia 2015, după primul an de la absolvire 
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(nr.7280/04.05.2016) s-a desfăşurat în perioada: ianuarie/ aprilie 2016. Rezultatele anchetei sunt 
prezentate în tabelul 22. 

 
Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor  Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

licenţă, promoţia 2015, după primul an de la absolvire 
Tabelul 21. 

Promoţia 
TOTAL 

absolvenţi 
Absolvenţi care LUCREAZĂ Absolvenţi 

care NU lucrează 
Rata 

inserţiei de succes Total În domeniu În alte  domenii 

2015 
143 

100% 
117 

81,82% 
84 

71,80% 
33 

28,20% 
26 

18,18% 58,74% 

  117/143 84/117 33/117 26/143 84/143 

2014 
196 

100% 
118 

60,21% 
118/196 

68 
57,63% 
68/118 

50 
42,37% 
50/118 

78 
39,79% 
78/196 

34,69% 
68/196 

 
În legătură cu absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, studii de licenţă, promoţia 2015 

comparativ cu promoţia 2014, din ancheta Departamentului de Consiliere Profesională rezultă 
următoarele: 
 absolvenţii promoţiei 2015 care au reuşit să se angajeze pe piaţa muncii sunt în proporţie de 81,82% 

(117 absolvenţi din total 143). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o 
creştere a ponderii absolvenţilor angajaţi cu 21,61%; 

 absolvenţii promoţiei 2015 care nu s-au angajat până în prezent sunt în proporţie de 18,18% (26 
absolvenţi din total 143). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o 
scădere a ponderii cu 21,61 % promoţia 2015 faţă de 2014; 

 din totalul absolvenţilor angajaţi, 71,80% (84 absolvenţi din totalul de 117 angajaţi) îşi desfăşoară 
activitatea profesională în domeniul formării iniţiale, iar 28,20% lucrează în alte domenii de 
activitate profesională. Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o 
creştere cu 14,17% a ponderii absolvenţilor care lucrează în domeniu şi o scădere cu acelaşi procent 
a ponderii absolvenţilor care lucrează în alte domenii de activitate; 

 rata inserţiei de succes a tinerilor absolvenţi investigaţi (raportul dintre numărul absolvenţilor care 
şi-au găsit un loc de muncă semnificativ şi numărul total de absolvenţi chestionaţi), după primul an 
de la absolvire, la nivel de facultate este de 34,69%.  Comparativ cu datele statistice din promoţia 
anterioară, se constată o creştere a ponderii cu 24,05%. 

 
Ancheta cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cursurilor de masterat, 

din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoţia 2015 după primul an de la absolvire 
(nr.3564/29.02.2016), s-a desfăşurat în perioada: decembrie 2015 / februarie 2016. Rezultatele 
anchetei sunt prezentate în tabelul 23. 

 
Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice de 

cursuri de masterat,  promoţia 2015 
Tabelul 23. 

Promoţia 
TOTAL 

absolvenţi 

Absolvenţi care LUCREAZĂ Absolvenţi 
care NU lucrează 

Rata 
inserţiei de succes Total În domeniu În alte  domenii 

2015 
62 

100% 
55 

88,70% 
28 

50,91% 
27 

49,09% 
7 

11,30% 
45,17% 

2014 
80 

100% 
69 

86,25% 
48 

69,57% 
21 

30,43% 
11 

13,75% 
60% 

diferenţe - +2,45% -18,66% - - -14,83% 

 
În legătură cu absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, studii de masterat, promoţia 2015 

comparativ cu promoţia 2014, din ancheta Departamentului de Consiliere Profesională rezultă 
următoarele: 

 absolvenţii promoţiei 2015 care au reuşit să se angajeze pe piaţa muncii sunt în proporţie de 
88,70% (55 absolvenţi din total 62). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se 
constată o creştere a ponderii absolvenţilor angajaţi cu 2,45%; 

 absolvenţii promoţiei 2015 care nu s-au angajat până în prezent sunt în proporţie de 11,30% (7 
absolvenţi din total 62), în scădere faţă promoţia anterioară; 

 din totalul absolvenţilor angajaţi, 50,91% (28 absolvenţi din totalul de 55 angajaţi) îşi desfăşoară 
activitatea profesională în domeniul formării iniţiale, iar 49,09% lucrează în alte domenii de 
activitate profesională. Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o 
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scădere cu 18,66% a ponderii absolvenţilor care lucrează în domeniu şi o creştere cu acelaşi 
procent a ponderii absolvenţilor care lucrează în alte domenii de activitate; 

 rata inserţiei de succes a tinerilor absolvenţi investigaţi, după primul an de la absolvire, la nivel 
de facultate este de 45,17%.  Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată 
o scădere a ponderii cu 14,83%. 

 
 
 

DECAN, 
 

Prof. univ. dr. Ovidiu – Leonard TURCU 
 
 
 
 


