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1. ACREDITAREA UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
ȘI A FACULTĂȚII 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 nr. 403/31.03.2021, actualizată prin HG nr. 883/19.08.2021 privind învăţământul universitar de licenţă; 

 HG nr. 385/31.03.2021, actualizată prin HG nr. 906/19.08.2021 privind învăţământul universitar de master; 

 OMEd 5950/23.12.2021, privind studiile universitare de doctorat în domeniile Inginerie industrială și 
Ingineria mediului; 

 Aprobări ale MEN/ MECS pentru studiile postuniversitare, specializare, conversie. 
Începând cu anul 2007, universitatea este certificată în Sistemul de Management al Calităţii pentru 

învăţământ universitar de licenţă, master şi doctorat, pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, 
consultanţă şi asistenţă tehnică.  

Certificarea în Sistemul Integrat de Management s-a realizat în anul 2010, prin standardele: SR EN ISO 
9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000 şi ISO 22000 și a fost menținută prin 
recertificările din anii următori.  

În prezent, Universitatea este certificată ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2008, SA 
8000:2014, ISO 22000:2005. 

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 ministerul de resort. 

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 – 

http://www.ub.ro/
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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. 
 

Domeniul economic din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a luat ființă în anul 1990, prin 
înființarea specializării Turism - Servicii, urmată la un an de specializarea Marketing, apoi, în anul 1997, de 
specializarea Contabilitate și informatică de gestiune. Ultima reacreditare a programului de studii Marketing 
(cursuri de zi) a avut loc în anul 2014, iar a programului de studii Contabilitate și informatică de gestiune 
(cursuri de zi), în anul 2016. Aceste specializări s-au dezvoltat și în forma învățământ la distanță – Marketing, 
reacreditată în 2015, cât și învățământ cu frecvență redusă – Contabilitate și informatică de gestiune, 
reacreditată în anul 2018.   

Până în anul 2004 specializările din domeniul fundamental Științe Economice au făcut parte din cadrul 
Facultății de Litere și Științe. În anul 2004 a fost înființată Facultatea de Științe 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 Științe Economice au demarat cursurile 
postuniversitare de masterat la specializările: Strategii de marketing și comunicare în afaceri și Strategii de 
marketing și comunicare în administrațiile publice, ambele din domeniul Marketing. În  anul universitar 2005-
2006 au început cursurile masteratului postuniversitar Contabilitatea și auditul afacerilor, domeniul 
Contabilitate.  

În anul 2009 la facultatea noastră s-a înființat, la studii universitare de licență, o nouă specializare -  
Administrarea afacerilor, domeniul Administrarea afacerilor, autorizată provizoriu din același an și apoi 
acreditată în 2015. 

Conform Legii 288/2004, la Facultatea de Științe Economice se organizează programele de studii 
universitare de master: Marketing și comunicare în afaceri – domeniul Marketing și Contabilitate, audit și 
informatică de gestiune – domeniul Contabilitate (ambele programe fiind reacreditate în urma evaluării 
periodice din anul 2013); iar, începând cu anul 2015, programul de studii universitare de master 
Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii - domeniul Administrarea afacerilor, acreditat prin 
H.G. nr. 595/22 iulie 2015.  

În anul 2020, programul  de studii de master Contabilitate, audit și informatică de gestiune își schimbă 
denumirea în Contabilitate, audit și expertiză contabilă. 

În prezent, în cadrul Facultății de Științe Economice funcționează 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 programele de studii de master: Contabilitate, audit și expertiză contabilă, Marketing și 
comunicare în afaceri și Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii. 
 
 

1.2. Direcții de dezvoltare 
În anul 2021, activitatea Facultății de Științe Economice s-a concentrat pe dezvoltarea învățământului 

universitar de licență și master (L,M), în concordanță cu cerințele impuse de reacreditarea programelor 
universitare de licență și  master (de către ARACIS). 
 
Concluzii: 

Universitatea este acreditată instituțional de către ARACIS conform Hotărârii Consiliului ARACIS 4116/  
29.09.2016, cu calificativul „Încredere”. 

La nivelul Facultății de Științe Economice funcționează 3 programe de studii universitare de licență 
(Administrarea afacerilor, Contabilitate și informatică de gestiune și Marketing) și 3 programe de studii 
universitare de master (Contabilitate, audit și informatică de gestiune/Contabilitate, audit și expertiză contabilă, 
Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii  și Marketing și comunicare în afaceri), toate 
acreditate. 
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2. STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA  
FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

2.1. Structura Facultății de Științe Economice 
Departamente didactice: 
- Departamentul Marketing și Management; 
- Departamentul Contabilitate, audit și analiză economico-financiară; 
Centrul de cercetare Studii și cercetări economice – acreditat la nivelul universității. 

 
 

2.2. Oferta educațională  
 În anul 2021, 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 2021-2022, comparativ cu anii universitari anteriori. 
 
Învățământul universitar de licență  
 

Domenii şi programe universitare de licenţă pentru perioada 2016-2022,  
candidaţi, 180 de credite, învăţământ cu frecvenţă, la distanţă, cu frecvenţă redusă 

Tabelul 1. 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
Programul de studii  
(A sau AP la 01 ian.) 

Anul  
universitar 

Nr. locuri 
Candidaţi 

 
Înscrişi 

 Fără taxă Cu taxă 

1. 
ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 
Administrarea afacerilor 

(A) 

2016-2017 16 84 62 51 

2017-2018 15 85 142 51 

2018-2019 18 82 165 56 

2019-2020 21 79 171 61 

2020-2021 16 84 193 85 

2021-2022 16 84 141 55 

2. CONTABILITATE 

Contabilitate şi informatică 
de gestiune  (A) 

2016-2017 18 182 65 44 

2017-2018 18 182 120 53 

2018-2019 19 181 90 43 

2019-2020 21 179 103 65 

2020-2021 16 184 122 59 

2021-2022 16 184 100 51 

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

2016-2017 0 100 48 44 

2017-2018 0 100 49 40 

2018-2019 0 100 45 42 

2019-2020 0 100 50 43 

2020-2021 0 100 77 66 

2021-2022 0 100 76 63 

3. MARKETING 

Marketing  (A) 

2016-2017 18 82 56 45 

2017-2018 18 82 80 34 

2018-2019 19 81 100 39 

2019-2020 21 79 92 45 

2020-2021 16 84 101 48 

2021-2022 16 84 94 34 

Marketing – I.D. (A) 

2016-2017 0 60 41 36 

2017-2018 0 60 63 53 

2018-2019 0 60 58 51 

2019-2020 0 60 65 61 

2020-2021 0 60 89 57 

2021-2022 0 60 92 68 

TOTAL 

2016-2017 52 508 272 220 

2017-2018 51 509 454 231 

2018-2019 56 504 458 231 

2019-2020 63 497 481 275 

2020-2021 48 512 582 315 

2021-2022 48 512 503 271 

IF - învățământ cu frecvență, ID - învățământ la distanță, IFR - învățământ cu frecvență redusă, A - acreditat 



 

4  

Învățământul universitar de master 
 

Domenii şi programe de studii universitare de master în perioada 2016-2021,  
120 de credite, cu frecvenţă, acreditate 

 

Tabelul 2. 

Nr. 
crt. 

Domeniul Programul de studii Anul univ. 
Nr. locuri 

Candidaţi Înscrişi 
Fără taxă Cu taxă 

1. 
ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Managementul și 
administrarea afacerilor mici 

și mijlocii 

2016-2017 4 46 26 24 

2017-2018 2 48 41 35 

2018-2019 11 39 40 37 

2019-2020 11 39 39 35 

2020-2021 11 39 39 43  

2021-2022 11 39 40 32 

2. CONTABILITATE 

Contabilitate, audit şi 
informatică de gestiune/ 

Contabilitate, audit și 
expertiză contabilă * 

2016-2017 15 35 53 50 

2017-2018 15 35 45 39 

2018-2019 12 38 53 49 

2019-2020 12 38 56 50 

2020-2021* 11 39 56 50 

2021-2022 11 39 51 43 

3. MARKETING 
Marketing şi comunicare în 

afaceri 

2016-2017 15 35 52 42 

2017-2018 15 35 36 26 

2018-2019 11 39 39 33 

2019-2020 11 39 49 47 

2020-2021 11 39 49 35 

2021-2022 11 39 51 41 

TOTAL 

2016-2017 34 116 131 116 

2017-2018 32 118 122 100 

2018-2019 34 116 132 119 

2019-2020 34 116 144 132 

2020-2021 33 117 144 128 

2021-2022 33 117 142 116 

IF - învățământ cu frecvență, A - acreditat 
* Începând anul 2020, programul  de studii de master Contabilitate, audit și informatică de gestiune și-a schimbat denumirea în 
Contabilitate, audit și expertiză contabilă. 
 
 

Concluzii: 
 Candidații la admitere la programele de studii ale Facultății de Științe Economice provin, în majoritate, 

din județele: Bacău, Neamț, Vrancea. 
 Programele de studii oferite de Facultatea de Științe Economice sunt adaptate cerințelor pieței muncii 

din zona centrală a Moldovei. 
 La admiterea la studii universitare de licență și master, numărul locurilor fără taxă s-a menținut în 

2021 față de anul precedent. 
 Numărul studenților înscriși în anul I la licență a scăzut cu 13,97%, respectiv de la 315 de studenți în 

2020 la 271 studenți în 2021. Numărul studenților înscriși în anul I la master a scăzut cu 9,38%, 
respectiv de la 128 studenți în 2020 la 116 studenți în 2021. 

 
 
 

3. REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE  
FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

3.1. Efectivele de studenți   
Efectivele de studenţi, pe forme de învăţământ, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2021, precum şi 

situaţiile privind finalizarea studiilor sunt prezentate în tabelele următoare. 
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Efectivele de studenţi pe ani universitari la Facultatea de Științe Economice 
(conf. raportărilor pt. CNFIS) 

 

Tabelul 3. 

Ani universitari 

Buget Taxă 
Curs de  
special. 

Total general 

Total 
din care  
străini 

Echiv. Total 
din care  
străini 

Echiv. Total Echiv. 

31.12.2016 269 47 338 591 3 558,05 0 860 896,05 

31.12.2017 269 45 342 569 4 512,1 0 838 854,10 

31.12.2018 300 47 376 563 1 488,75 0 863 864,75 

31.12.2019 316 56 400 647 0 585,05 0 963 985,05 

31.12.2020 316 65 398 716 5 637,1 0 1032 1035,1 

31.12.2021 307 59 387 726 8 604,85 0 1033 991,85 

 
 

Efectivele de studenţi la examenul de licenţă, pe ani 
la Facultatea de Științe Economice 

 

Tabelul 4. 
 

 Absolvenţi Înscrişi la licenţă Prezenţi Admişi % (admiși / înscriși) 

Anul 2016 208 179 179 179 100 

Anul 2017 168 124 124 124 100 

Anul 2018 169 145 145 145 100 

Anul 2019 163 145 145 145 100 

Anul 2020 190 159 159 159 100 

Anul 2021 167 143 143 143 100 

 
 

Efectivele de studenţi la examenul de disertaţie la masterul universitar 
la Facultatea de Științe Economice 

 

Tabelul 5. 

 Absolvenţi Înscrişi la disertaţie Prezenţi Admişi % 

Anul 2016 75 56 56 56 100 

Anul 2017 72 52 52 52 100 

Anul 2018 82 69 69 69 100 

Anul 2019 78 73 73 73 100 

Anul 2020 106 92 92 92 100 

Anul 2021 103 89 89 89 100 

 
 

Concluzii: 
 Din analiza situaţiilor prezentate, rezultă că la 31.12.2021: 

- numărul total de studenţi a crescut  cu 0,10% în 2021 comparativ cu anul precedent (de la 1032 
studenți în 2020 la 1033 studenți în 2021); comparativ cu 2016, numărul total de studenţi a crescut  
cu 20,12% (de la 860 studenți în 2016 la 1033 studenți în 2021); 

- numărul total de studenţi bugetari a scăzut cu 2,85% în 2021 comparativ cu anul precedent (de la 
316 studenți în 2020 la 307 studenți în 2021); comparativ cu 2016, numărul total de studenţi 
bugetari a crescut de la  269 la 307 (+14,13%); 

- numărul total de studenţi cu taxă a crescut  cu 1,40% în 2021 comparativ cu anul precedent (de la 
716 studenți în 2020 la 726 studenți în 2021); comparativ cu 2016, numărul total de studenţi cu 
taxă a crescut de la  591 la 726 (+22,84%); 

- numărul total de studenţi echivalenţi a scăzut cu 4,18% în 2021 comparativ cu anul precedent (de 
la 1035,1 la 991,85); comparativ cu 2016, numărul total de studenţi echivalenţi a crescut cu 
10,69% (de la 991,85 la 1035,1). 

- numărul de studenţi străini bugetari a scăzut de la 65 la 59, 2020 comparativ cu 2021 (-9,23%); 
față de 2016, numărul de studenţi străini bugetari a crescut cu 25,53% (de la 47 la 59); 

- numărul de studenți străini cu taxă a crescut de la 5 în 2020 la 8 studenți în 2021; comparativ cu 
2016, numărul de studenți străini cu taxă a crescut cu 166,67% (de la 3 în 2016 la 8 în 2021). 

 În ceea ce privește promovabilitatea la examenele de finalizare a studiilor universitare, atât la licență cât 
și la master, în perioada 2016-2021, s-a menținut procentul de 100%. 
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3.2. Activitatea didactică 
 
3.2.1. Planurile de învățământ. Fișele disciplinelor  
Concluzii:  
Din analiza planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor, aferente anilor universitari 2016-2017 și 2021-
2022, rezultă: 
 planurile de învăţământ pentru domeniile şi programele de studii universitare au fost întocmite respectând 

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

 
3.2.2. Procesul instructiv – educativ și de verificare  
Concluzii: 
Din analiza planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor, aferente anilor universitari 2016-2017 și 2021-
2022, 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 la 

majoritatea disciplinelor; 
 derularea practicii de specialitate şi evaluarea studenţilor se fac conform planului de învăţământ şi fişei 

disciplinei.   
 
 

3.3. Personalul academic 
 

3.3.1. Structura personalului academic 
Pentru perioada 2016-2021, structura întregului personal al Facultății de Științe Economice este 

prezentată în tabelul 6. 
 

 

Structura personalului didactic și didactic auxiliar la Facultatea de Științe Economice,  
pentru perioada 2016-2021 

 

Tabelul 6. 
 

01.10.2016 

Nr.  
crt. 

Departamentul Profesori Conferențiari Lectori Asistenți 
Secretariat  

și adm. 
Total  

1 CAAEF 1 2 6 1 - 10+0 

2 MM 2 6 4 2 - 14+0 

Total facultate 3 8 10 3 2,5 24+2,5 
45,83 % profesori și conferențiari (11/24) 
100% doctori (24/24) 
37,34 studenți echivalenți/cadru didactic (896,05 / 24) 
 

01.10.2017 

Nr.  
crt. 

Departamentul Profesori Conferențiari Lectori Asistenți 
Secretariat  

și adm. 
Total  

1 CAAEF 1 2 6 1 - 10 

2 MM 2 6 5 1 - 14 

Total facultate 3 8 11 2 2 24+2 
45,83 % profesori și conferențiari (11/24); 
100% doctori (24/24): 
35,59 studenți echivalenți/cadru didactic (854,1 / 24). 
 

01.10.2018 

Nr.  
crt. 

Departamentul Profesori Conferențiari Lectori Asistenți 
Secretariat  

și adm. 
Total  

1 CAAEF 1 2 6 1 - 10 

2 MM 2 6 5 1 - 14 

Total facultate 3 8 11 2 2 24+2 
45,83 % profesori și conferențiari (11/24); 
100% doctori (24/24); 
36,03 studenți echivalenți/cadru didactic (864,75/ 24). 
 

01.10.2019 

Nr.  
crt. 

Departamentul Profesori Conferențiari Lectori Asistenți 
Secretariat  

și adm. 
Total  

1 CAAEF 1 2 5 1 0 9 

2 MM 2 6 5 1 0 14 

Total facultate 3 8 10 2 2 23+2 
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47,83% profesori şi conferenţiari (11/23) 
100% doctori (23/23) 
42,83 studenți echivalenți/cadru didactic (985,05/ 23) 

01.10.2020 

Nr.  
crt. 

Departamentul Profesori Conferențiari Lectori Asistenți 
Secretariat  

și adm. 
Total  

1 CAAEF 1 2 6 0 0 9 

2 MM 2 6 5 1 0 14 

Total facultate 3 8 11 1 2 23+2 
47,83% profesori şi conferenţiari (11/23) 
100% doctori (23/23) 
45 studenți echivalenți/cadru didactic (1035,1/ 23) 

01.10.2021 

Nr.  
crt. 

Departamentul Profesori Conferențiari Lectori Asistenți 
Secretariat  

și adm. 
Total  

1 CAAEF 1 2 6 0 0 9 

2 MM 2 6 6 0 0 14 

Total facultate 3 8 12 0 2 23+2 
47,83% profesori şi conferenţiari (11/23) 
100% doctori (23/23) 
43,13 studenți echivalenți/cadru didactic (991,85/ 23) 

 

Structura statelor de funcţii pe ani universitari, pentru perioada 2016-2021, este prezentată în tabelul 7. 
 

Posturi didactice din statele de funcţiuni la Facultatea de Ştiinţe Economice,  
pentru perioada 2016-2020 

 

Tabelul 7. 
 

Posturi didactice 
anul univ. 
2016-2017 

anul univ. 
2017-2018 

anul univ. 
2018-2019 

anul univ. 
2019-2020 

anul univ. 
2020-2021 

anul univ. 
2021-2022 

Profesori 
Total 4 3 3 3 3 3 

Ocupate 3 3 3 3 3 3 

Conferenţiari 
Total 8 8 8 8 8 8 

Ocupate 8 8 8 8 8 8 

Lectori 
Total 16 11 11 11 12 13 

Ocupate 10 11 11 10 11 12 

Asistenţi 
Total 7 6 6 6 6 5 

Ocupate 3 2 2 2 1 0 

Total posturi 
didactice 

Total 35 28 28 28 29 29 

Ocupate 24 24 24 23 23 23 

Grad de ocup. % 68,57% 85,71% 85,71% 82,14% 79,31% 79,31% 

Posturi de prof. şi conf. din total 
posturi 

34,29%   
(12/35) 

39,29%  
(11/28) 

39,29%  
(11/28) 

39,29%  
(11/28) 

37,93% 
(11/29) 

37,93% 
(11/29) 

Prof. şi conf. din total cadre 
didactice 

45,83%   
(11/24) 

45,83%   
(11/24) 

45,83%   
(11/24) 

47,83%   
(11/23) 

47,83% 
(11/23) 

47,83% 
(11/23) 

 
 
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 ME şi Ordonanțele Guvernului. 

Având în vedere rezultatele evaluării din luna septembrie 2021 (prin aplicarea criteriilor de performanţă), s-a 
acordat o creştere de până la 30% faţă de salariile minime din grilă conform Legii nr. 153/2017. În acest mod, 
s-a apreciat și stimulat performanța personalului didactic. 
 
Concluzii: 
Din analiza comparativă la 01.10.2021 față de 01.10.2020, rezultă: 
 numărul total de cadre didactice s-a menținut la 23; 
 procentul de profesori şi conferenţiari titulari din total titulari s-a menținut la 47,83%;  
 procentul de doctori este de 100%; 
 numărul posturilor didactice s-a menținut la 29; 
 gradul de ocupare a posturilor s-a menținut la 79,31%. 
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4. ACTIVITATEA FINANCIARĂ 
 

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Facultăţii de Ştiinţe Economice, în perioada 2016-2021, conform 
metodologiilor de finanţare aprobate se prezintă în continuare: 

 
 

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI A CHELTUIELILOR 
la  Facultatea de ştiinţe economice, în perioada 2016-2021 

 

Tabel 8. 
 

Anul 2016 

Nr. crt. Indicatorul Sume 

A 
TOTAL SURSE 
INCASĂRI  TOTAL 
SOLD DIN ANUL PRECEDENT 

3119454 

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 

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 

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 

 

 

Nr.crt. Indicatorul Sume 

A6 
Fonduri speciale (ERASMUS+ELV ) 
Încasări 
Sold din an precedent 

56328 
56328 

B CHELTUIELI TOTALE 3119454 

B1 

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

2899756 
2636071 
231803 

524 
31358 

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 

B3 Cheltuieli de cercetare 819 

B4 Cheltuieli autofinanțare  

B5 Cheltuieli contracte FSE (POS)  

B6 
Cheltuieli fonduri speciale  
(ERASMUS+ELV.) 

56328 

C SOLD  LA 31.12 (din care) 0 

C1 Finanțarea de bază*  

C2 Finanțarea complementară   

C3 Cercetare  

C4 Autofinanțare  

C5 FSE (POS)  

C6 Fonduri speciale (ERASMUS+ELV.)  
 

 
 

 

Anul  2017 

Nr. crt. Indicatorul Sume 

A1 

Venituri din finanţarea 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 

3363329 
 

1221818 
1221818  

 
 

2141511 
 0     

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 

 
509015 

 
 
 

509015 

A3 
Venituri din cercetare 
Încasări 
Sold an precedent 

 
0  
0 

Nr.crt. Indicatorul Sume 

A6 
Fonduri speciale (ERASMUS+ELV ) 
Încasări 
Sold din an precedent 

50289  
50289 

B CHELTUIELI TOTALE 3890290 

B1 

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

3330986  
3048642  
282344 

0 
0 

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. 

 
 
 
 

509015 

B3 Cheltuieli de cercetare 0 

B4 Cheltuieli autofinanțare  

B5 Cheltuieli contracte FSE (POS)  

B6 
Cheltuieli fonduri speciale  
(ERASMUS+ELV.) 

50289 
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A4 
Venituri din autofinanțare  
Încasări  
Sold an precedent 

 

A5 
Venituri FSE (POS)  
Încasări 
Sold an precedent 

 

 

C SOLD LA 31.12 32343 
 

 
 

 

Anul  2018 

Nr. crt. Indicatorul Sume 

A1 

Venituri din finanţarea 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 

3724746 
 

1609638 
1609638 

 
 

2082765  
32343 

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 

 
528360 

 
 
 

528360 

A3 
Venituri din cercetare 
Încasări 
Sold an precedent 

 
0  
0 

A4 
Venituri din autofinanțare  
Încasări  
Sold an precedent 

 

A5 
Venituri FSE (POS)  
Încasări 
Sold an precedent 

 

 

Nr.crt. Indicatorul Sume 

A6 
Fonduri speciale (ERASMUS+ELV ) 
Încasări 
Sold din an precedent 

80062  
80062 

B CHELTUIELI TOTALE 4333168 

B1 

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

3724746 
3443103  

281643   
0  
0 

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. 

 
 
 
 

528360 

B3 Cheltuieli de cercetare 0 

B4 Cheltuieli autofinanțare  

B5 Cheltuieli contracte FSE (POS)  

B6 
Cheltuieli fonduri speciale  
(ERASMUS+ELV.) 

80062 

C SOLD LA 31.12  0 
 

 
 

 

Anul  2019 

Nr. crt. Indicatorul Sume 

A1 

Venituri din finanţarea 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 

3928328 
 

2215826 
2215826 

 
 

1712502 
0 

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 

 
 
 
 
 

409282 

A3 
Venituri din cercetare 
Încasări 
Sold an precedent 

 
0 
0 

A4 
Venituri din autofinanțare  
Încasări  
Sold an precedent 

 

A5 
Venituri FSE (POS)  
Încasări 
Sold an precedent 

 

 

Nr.crt. Indicatorul Sume 

A6 
Fonduri speciale (ERASMUS+ELV ) 
Încasări 
Sold din an precedent 

100519 
100519 

B CHELTUIELI TOTALE 4933263 

B1 

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

4423462 
4071338 
352124 

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. 

 
 
 
 

409282 
 

B3 Cheltuieli de cercetare  

B4 Cheltuieli autofinanțare  

B5 Cheltuieli contracte FSE (POS)  

B6 
Cheltuieli fonduri speciale  
(ERASMUS+ELV.) 

100519 

C SOLD LA 31.12  * -495134 
 

* Prin hotărârea Consiliului de administraţie al Universităţii „Vasile 
Alecsandri”din Bacău, soldul  Facultăţii de Ştiinţe Economice la 
01.01.2020 este 0. 
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Anul  2020 

Nr.crt. Indicatorul Sume 

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 

4579384 
 

2603821     
2603821 

 
 

1975563 

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 

 
 
 
 
 

470987 
 

A3 
Venituri din cercetare 
Încasări 
Sold an precedent 

 
0 
0 

A4 
Venituri din autofinanțare  
Încasări  
Sold an precedent 

 

A5 
Venituri FSE (POS)  
Încasări 
Sold an precedent 

 

 

Nr. 
crt. 

Indicatorul 
Sume 

A6 
Fonduri speciale (ERASMUS+ELV ) 
Încasări 
Sold din an precedent 

9539 
9539 

B CHELTUIELI TOTALE 5638774 

B1 

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

5158248  
4768061 
390187 

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. 

 
 
 
 

470987 
 

B3 Cheltuieli de cercetare  

B4 Cheltuieli autofinanțare  

B5 Cheltuieli contracte FSE (POS)  

B6 
Cheltuieli fonduri speciale  
(ERASMUS+ELV.) 

9539 

C SOLD LA 31.12  -578864* 

 
* Prin hotărârea Consiliului de administraţie al Universităţii „Vasile 

Alecsandri”din Bacău, soldul  Facultăţii de Ştiinţe Economice la 
01.01.2021 este 0. 

 
Anul  2021 

Nr. crt. Indicatorul Sume 

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 

 
5224213 
2447821 
2402576 

45245 
 
 

2126020 
0 

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 

 
 
 
 
 

641359 

A3 
Venituri din cercetare 
Încasări 
Sold an precedent 

0 

A4 
Venituri din autofinanțare  
Încasări  
Sold an precedent 

0 

A5 
Venituri FSE (POS)  
Încasări 
Sold an precedent 

 

 

Nr.crt. Indicatorul Sume 

A6 
Fonduri speciale (ERASMUS+ELV ) 
Încasări 
Sold din an precedent 

9013 
9013 

0 

B CHELTUIELI TOTALE 5945795 

B1 

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

 
4706378 
589045 

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. 

 
 
 
 

641359 

B3 Cheltuieli de cercetare  

B4 Cheltuieli autofinanțare  

B5 Cheltuieli contracte FSE (POS)  

B6 
Cheltuieli fonduri speciale  
(ERASMUS+ELV.) 

9013 

C SOLD LA 31.12  -721582 

 
* Prin hotărârea Consiliului de administraţie al Universităţii „Vasile 

Alecsandri”din Bacău, soldul  Facultăţii de Ştiinţe Economice la 
01.01.2022 este 0. 
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Situaţia finanţării de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice, în perioada 2016-2021, este prezentată 
în Tabelul 9. 

Situaţia finanţării de bază + suplimentare la Facultatea de Ştiinţe Economice,  
pentru perioada 2016-2021 

Tabelul 9. 

Ani SUME  (lei) % 

anul 2016 1.012.634 5,09 

anul 2017 1.221.818 5,10 

anul 2018 1.609.638 5,54 

anul 2019 2.215.826  6,20 

anul 2020 2,591.421 6,55 

anul 2021 2.447.413,26 6,55 

 

Situaţia soldurilor la sfârşitul anului, la Facultatea de Ştiinţe Economice, în perioada 2016-2021, este 
prezentată în Tabelul 10. 
 

Situaţia soldurilor la sfârşitul anului, la Facultatea de 
Ştiinţe Economice, în perioada 2016-2021 

Tabelul 10. 

Ani Sume  

anul 2016 0  

anul 2017 31.840  

anul 2018 0  

anul 2019 -495.134 * 
* Prin hotărârea Consiliului de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri”din 
Bacău, soldul  Facultăţii de Ştiinţe Economice la 01.01.2020 este 0. 

anul 2020 -578.864** 
** Prin hotărârea Consiliului de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri”din 
Bacău, soldul  Facultăţii de Ştiinţe Economice la 01.01.2021 este 0. 

anul 2021 -721582*** 
** Prin hotărârea Consiliului de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri”din 
Bacău, soldul  Facultăţii de Ştiinţe Economice la 01.01.2022 este 0. 

 
Situaţia privind bursele alocate din fondurile extrabugetare la Facultatea de Ştiinţe Economice, în 

perioada 2016-2021, este prezentată în Tabelul 11. 
 

Burse alocate din fondurile extrabugetare, la Facultatea de Ştiinţe Economice,  
în perioada 2016-2021 

Tabelul 11. 

Ani Sume  (lei) 

anul 2016 338 

anul 2017 4.900 

anul 2018 6.100 

anul 2019 658 

anul 2020 0 

anul 2021 580 

 
Concluzii: 

 Finanţarea de bază a crescut  de la 1.012.634 lei în 2016  la 2.447.413,26 lei în 2021. Comparativ cu 
anul 2020, finanțarea de bază a scăzut cu 144,007,74 lei (5,56%). În continuare finanţarea la nivelul 
Facultăţii de Știinţe Economice se realizează preponderent din venituri proprii. Procentul din 
finanţarea de bază alocat Facultăţii de Știinţe Economice din total finanţare de bază pe universitate a 
crescut de la 5,09% în 2016 la 6,55% în 2021. 

 Veniturile totale realizate în anul 2021 au crescut, față de anul precedent, cu 16,10% (5.874.585 lei în 
2021 la 5.059.910 lei în 2020); comparativ cu 2016, veniturile au crescut cu 88,32% (5.874.585 lei în 
2021 față de 3.119.454 lei în 2016). 

 Cheltuielile totale au crescut cu 5,44% față de anul anterior (5.945.795 lei în 2021 față de 5.638.774 
lei în 2020); comparativ 2021 cu 2016, cheltuielile totale au crescut cu 90,60% (5.945.795 lei în 2021 
față de 3.119.454 lei în 2016). 

 La 31.12.2021, soldul Facultăţii de Știinţe Economice a fost negativ (-721582 lei), cheltuielile depășind 
veniturile realizate; prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri”din 
Bacău, la 01.01.2022 soldul Facultății devine 0. În perioada 2016-2021, doar în anul 2017 s-a 
înregistrat sold pozitiv. 
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5. SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Situaţia privind spaţiile de învăţământ, inclusiv cele pentru activităţi administrative, ale Facultăţii de 
Ştiinţe Economice pentru anul 2021 este prezentată în tabelul următor.  
 

Spaţiile funcţionale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice 
 

Tabelul 12. 
 

Număr  
cabinet 

Total suprafaţă 
(m2) 

din care pe destinaţii: 

cursuri seminarii laboratoare cabinete administrativ 

1 140 140     

12 18     18 

13 18     18 

14 18     18 

15 18    18  

16 18    18  

17 55     55 

18 18    18  

Anexa la C4-server 8     8 

ARHIVA    106 2     2 

110 38   38   

111 38   38   

112 38   38   

113 19    19  

114 18    18  

115 18    18  

116 18    18  

117 18    18  

118 18    18  

119 32  32    

211 38   38   

212 38  38    

213 38   38   

214 58 58     

215 18    18  

216 32  32    

217 88 88     

218 10    10  

219 8    8  

Total 896 286 140 152 199 119 

 

Concluzii: 
 Pentru activitatea didactică, Facultatea de Ştiinţe Economice dispune de 3 amfiteatre / săli de curs, 8 săli 

pentru activităţi de seminar și  laborator.  
 La acestea se adaugă un număr de 18 cabinete destinate cadrelor didactice şi personalului administrativ.  

 
 

6.CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
 

6.1. Valorificarea rezultatelor cercetării științifice 
Atribuirea fondurilor se realizează conform clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, 

prin finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, iar utilizarea fondurilor pentru finanțare suplimentară se 
realizează în mod autonom de către universități.  

În tabelul 13 sunt prezentate fondurile corespunzătoare Facultății de Științe Economice, alocate 
cercetării, în anul 2021. 
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Situația sumelor alocate cercetării, în anul 2021, la Facultatea de Științe Economice 
 

Tabelul 13. 

Repartizarea fondurilor de cercetare   

aferente finanţării din 
taxe  (5% din taxe) 

aferente finanţării 
de la M.E. 

din contracte de cercetare 
(valoarea contractelor de 

cercetare derulate) 

Sumele totale alocate cercetării 
(5% din taxe + sume din contracte) 

106.267 lei 45.245 lei 608.194 lei 759.706 lei 14,51% din totalul pe universitate 

 

Situația detaliată privind activitatea de cercetare în perioada 2016-2021 este prezentată în tabelul 14. 
 

Activitatea de cercetare în perioada 2016-2021, la Facultatea de Științe Economice 
 

Tabelul 14. 
 

Indicatorul 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Număr cadre didactice la 01.01. 24 24 24 24 23 23 

1. Număr de proiecte de cercetare / dezvoltare depuse în competiţii 
naţionale în calitate de coordonator / partener  - 1 3 2* 1 1 

2. Număr de proiecte de cercetare / dezvoltare depuse în competiţii 
internaţionale 

- - 1  - - - 

3. Număr de proiecte de cercetare / dezvoltare câştigate în 
competiţii naţionale în calitate de coordonator / partener 

- - - 3* 2 1 

4. Număr de proiecte de cercetare / dezvoltare câştigate în 
competiţii internaţionale 

- - - - - - 

5. Număr de proiecte de dezvoltare în derulare - 1 1 4 4 3 

6. Număr de teze de doctorat susţinute în UBc - - - - - - 

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

0,48 / 1 - 1,25/2 0,33/1 0,26/2 0,48/2  

8. Recenzii ISI - - - - - - 

9. Articole publicate în reviste internaționale necotate ISI, dar 
indexate BDI 

22 9 7 6 14 7 

10. Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale, 
indexate ISI/ organizate de societăţi profesionale internaţionale 
(proceedings ISI) 

- - 1 - 4**  - 

11. Articole publicate în alte reviste*** - - 35 32 39 34 

12. Cărți /capitole publicate în edituri naționale, recunoscute CNCS 13/0 4 / 3 7/2  7 6/2 4/2 

- pagini 2035 806 1598 1260 839 1037 

13. Cărți/ capitole publicate în edituri internaționale, de prestigiu - 1 / 0 - - - - 

- pagini - 131 - - - - 

14. Brevete / Produse cu drept de proprietate intelectuală 
- - - 

1 cerere 
brevet 

- - 

*  din care 1 proiect necompetitiv; 
** din care 3 articole publicate în anul 2018 (incluse in realizările anului 2018) și 1 în anul 2019, indexate ISI în anul 2020; 
*** în reviste sau volume ale unor conferinţe neindexate. 
 

 
6.2. Manifestări științifice 
 

În anul 2016 
Manifestări ştiinţifice: 

 International Conference on „Contemporary Economy and Romanian Realities”, 9th Edition, 30–31 
martie 2016; 

Manifestări ştiinţifice studenţeşti: 
 Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Economia contemporană şi realităţile româneşti”, 31 

martie 2016. 
 
În anul 2017 
Manifestări ştiinţifice: 

 International Conference on „Contemporary Economy and Romanian Realities”, 10th Edition, 30–31 
martie 2017; 
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Alte manifestări: 
 Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, 13 mai 2017 – etapa regională. 

Manifestarea a reprezentat rezultatul colaborării dintre: Facultatea de Științe Economice, Liceul „Vasile 
Conta” Tîrgu Neamț, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, Colegiul Economic „Anghel 
Rugină” Vaslui, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău și Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea 
Ciuc; 

 Noaptea Cercetătorilor, ediția a V-a, 29 septembrie 2017, organizată de Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport București și Observatorul 
Astronomic „Victor Anestin” Bacău. Cu ocazia acestui eveniment, Facultatea de Științe Economice a 
organizat activitatea „Rolul voluntarilor în organizațiile social-politice”; 

 Lansarea Proiectului MUINÍN – Confidence Recognition of Prior Learning, derulat în parteneriat cu 
EQUAL IRELAND (coordonator proiect), TUCEP Perugia, Universitat de Girona și Aristotle, University 
of Thessaloniki, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – 11 iulie 2017. 

 
În anul 2018 
Manifestări ştiinţifice: 

 International Conference on „Contemporary Economy and Romanian Realities”, 11th Edition, 29-30 
martie 2018; 

Manifestări ştiinţifice studenţeşti: 
 Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Economia contemporană şi realităţile româneşti”, 

Bacău, 23 – 24 mai 2018; 
Alte manifestări: 

 Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, 12 mai 2018 – etapa regională. 
Manifestarea a reprezentat rezultatul colaborării dintre: Facultatea de Științe Economice, Liceul „Vasile 
Conta” Tîrgu Neamț, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” Bârlad, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău și Liceul Tehnologic „Joannes 
Kajoni” Miercurea Ciuc; 

 Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Florin Georgescu, Prim Viceguvernator al 
BNR, 11 iunie 2018; 

 Noaptea Cercetătorilor, ediția a VI-a, 28 septembrie 2018, organizată de Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport București și 
Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău. Cu ocazia acestui eveniment, Facultatea de Științe 
Economice a organizat activitatea „Comunicarea în social media. Căutăm răspunsuri la întrebările: Cine 
comunică?, cui comunică?, ce comunică?, cum comunică? și cu ce rezultate comunică? cu ajutorul 
rețelelor de socializare”. 

 
În anul 2019 
Manifestări ştiinţifice: 

 International Conference on „Contemporary Economy and Romanian Realities”, 12th Edition, 28-29 
martie 2019. 

Manifestări ştiinţifice studenţeşti: 
 Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Economia contemporană şi realităţile româneşti”, 

Bacău, 23 – 24 mai 2019. 
Alte manifestări: 

 Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, 18 mai 2019 – etapa regională. 
Manifestarea a reprezentat rezultatul colaborării dintre: Facultatea de Științe Economice, Liceul „Vasile 
Conta” Tîrgu Neamț, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” Bârlad, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău și Liceul Tehnologic „Joannes 
Kajoni” Miercurea Ciuc; 

 Noaptea Cercetătorilor, ediția a VII-a, 27 septembrie 2019, organizată de Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport București și 
Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău. Cu ocazia acestui eveniment, Facultatea de Științe 
Economice a organizat activitatea  „Etica în publicitate. Publicitatea şi magia acesteia... dar ce este 
permis şi ce nu?” 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi135S_t5HSAhUHXRQKHV-jBeEQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fcearvs.licee.edu.ro%2F&usg=AFQjCNGHbTLzfgPIzdKYjh3jJiEbDYyaxg&sig2=C-i-jdwMIsK3Mimuf926wQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi135S_t5HSAhUHXRQKHV-jBeEQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fcearvs.licee.edu.ro%2F&usg=AFQjCNGHbTLzfgPIzdKYjh3jJiEbDYyaxg&sig2=C-i-jdwMIsK3Mimuf926wQ&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMqJnWt5HSAhWHXhQKHU1uAtsQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fcolegiuleconomicbacau.ro%2F&usg=AFQjCNF8N8rNqSWAU3z70UY3ktPEHGczdA&sig2=9T6a_ltYHYVVDF7OCygvTg&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMqJnWt5HSAhWHXhQKHU1uAtsQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fcolegiuleconomicbacau.ro%2F&usg=AFQjCNF8N8rNqSWAU3z70UY3ktPEHGczdA&sig2=9T6a_ltYHYVVDF7OCygvTg&bvm=bv.147134024,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMqJnWt5HSAhWHXhQKHU1uAtsQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fcolegiuleconomicbacau.ro%2F&usg=AFQjCNF8N8rNqSWAU3z70UY3ktPEHGczdA&sig2=9T6a_ltYHYVVDF7OCygvTg&bvm=bv.147134024,d.d24
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- „Zilele Economiei Băcăuane” eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie din Bacău, în 
parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada  9-13 decembrie 2019. Cu 
ocazia acestui eveniment, cadre didactice ale Facultății de Științe Economice au realizat prezentări pe 
următoarele teme: Rolul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în dezvoltarea economiei 
băcăuane; Fluxurile de comerț internațional în județul Bacău; Strategii de firmă versus strategii de 
afaceri în mediul de afaceri local; Investițiile pe piața de capital și oportunitățile de afaceri în județul 
Bacău; Dezvoltarea antreprenoriatului băcăuan prin implicarea Societății Antreprenoriale Studențesti 
(SAS) din Universitatea V. Alecsandri din Bacău. 

 
În anul 2020 
Manifestări ştiinţifice: 

1. International Conference on „Contemporary Economy and Romanian Realities”, 13th Edition, 22 iulie 
2020. 

 
În anul 2021 
Manifestări ştiinţifice: 

1. International Conference on „Contemporary Economy and Romanian Realities”, 14th Edition, 13 mai 
2021. 

Alte manifestări: 
 „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, eveniment desfășurat în zilele de 24-25 septembrie 2021, în cadrul 

căruia Facultatea de Științe Economice a organizat activitatea ”Acţiunile social-umanitare – o 
alternativă mai puţin cunoscută de aprofundare a marketingului”. 

 
 

6.3. Publicații științifice  
1. Studies and Scientific Researches. Economics Edition, ISSN 2066-561X (print), 2344-1321 (online), 

editată de Facultatea de Ştiinţe Economice, este o publicaţie ştiinţifică, în limba engleză. În prezent, 
revista este indexată / listată retroactiv (începând cu numărul 13) în următoarele baze de date: RePEc 
(Ideas, EconPapers, Socionet), DOAJ, Index Copernicus, Ulrich`s Periodicals Directory, WorldCat, 
ECONIS (ZBW - German National Library of Economics), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), 
ERIH PLUS, J-Gate Management, Google Scholar, EUROPUB, Microsoft Academic În anul 2021 a 
apărut numărul 33/2021. Numărul 34/2021 este în curs de editare. 

2. Economia contemporană şi realităţile româneşti, ISSN 2601-9493, ISSN-L 2601-9493, editată de 
Facultatea de Ştiinţe Economice, este o publicaţie anuală în limba română. În anul 2021 a apărut numărul 
4 al revistei. Revista este rezultatul activității de cercetare desfășurată de studenți și masteranzi ai 
Facultății de Științe Economice, în colaborare cu cadre didactice universitare. 
 

Concluzii: 
Din datele prezentate se observă că în anul 2021, comparativ cu anul precedent, activitatea de cercetare se 
prezintă astfel:  

- a scăzut cu 1 numărul de proiecte de cercetare / dezvoltare coordonate / derulate la nivelul facultății 
(de la 4 în anul 2020, la 3 în anul 2021); 

- a fost depus spre evaluare 1 proiect de cercetare-dezvoltare, faţă de 3 în anul precedent; 
- a scăzut numărul articolelor ISI și BDI, de la 21 în anul 2020, la 9 în anul 2021. Precizăm că din 

articolele anului 2020, 4 lucrări ISI proceedings au fost publicate în anii 2018 – 2019 și indexate în 
anul 2020; 

- au fost publicate cu 7 mai puține lucrări în reviste și volume ale conferinţelor neindexate (34 lucrări în 
anul 2021, față de 41 în anul precedent); 

- numărul cărţilor publicate a scăzut de la 6 cărți + 2 capitole în cărți în anul 2020, la 4 cărți + 2 capitole 
în cărți în anul 2021. 

În ansamblu, în perioada 2016 – 2021, se constată o intensificare a activității de cercetare concretizată în 
implementarea de proiecte de cercetare-dezvoltare, respectiv în publicarea de articole ISI sau ISI 
proceedings, pe fondul scăderii efectivului de articole BDI și al cărților publicate. 

 

http://repec.org/
http://repec.org/
http://ideas.repec.org/s/bac/fsecub.html
http://econpapers.repec.org/article/bacfsecub/
http://socionet.ru/collection.xml?h=repec:bac:fsecub&l=en
http://doaj.org/toc/23fbc88851204c7fa0cc4de3ac301397
http://jml2012.indexcopernicus.com/Studii+si+Cercetari+Stiintifice+Seria+Stiinte+Economice,p4888,3.html
http://jml2012.indexcopernicus.com/Studii+si+Cercetari+Stiintifice+Seria+Stiinte+Economice,p4888,3.html
http://www.worldcat.org/search?q=%22STUDIES+AND+SCIENTIFIC+RESEARCHES.+ECONOMICS+EDITION%22&qt=results_page
http://www.econis.eu/DB=1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=5041&SRT=YOP&TRM=STUDIES+AND+SCIENTIFIC+RESEARCHES.+ECONOMICS+EDITION
http://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftjsceco&refid=dclink
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488156
http://library.gndec.ac.in/wp-content/uploads/2014/12/J-Gate-JSMS.xls
http://scholar.google.ro/scholar?hl=ro&q=%22STUDIES+AND+SCIENTIFIC+RESEARCHES.+ECONOMICS+EDITION%22&btnG=
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7. RECUNOAȘTEREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ 
 

7.1. Programul Erasmus+ 
Situația parteneriatelor încheiate de Facultatea de Științe Economice cu instituții din străinătate în 

cadrul programului Erasmus+, pentru perioada 2016-2021, este prezentată în tabelul 15.  
Tabelul 15. 

Nr. 
crt. 

Țări partenere 
Număr de parteneri 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Germania 1 1 1 1 1 1 

2 Italia 1 1 1 1 1 1 

3 Franța 2 2 3 4 4 4 

4 Bulgaria 1 1 1 1 1 1 

5 Lituania 0 1 1 1 1 1 

6 Polonia  0 0 0 1 1 1 

7 Egipt 0 0 0 1 1 1 

 TOTAL 5 6 7 10 10 10 

 

Evoluția numărului de acorduri Erasmus+ este prezentată în tabelul 16. 
Tabelul 16. 

An academic Acorduri ERASMUS+ 

2016-2017 5 

2017-2018 6 

2018-2019 7 

2019-2020 10 

2020-2021 10 

2021-2022 10 

 
Acorduri Erasmus+ încheiate în perioada 2016 – 2021: 
Acorduri cu țările programului (KA103) : 

- încheiate în anul 2017  
 Vilnius Gediminas Technical University, Lituania; 

- încheiate în anul 2018  
 Université de Bretagne Occidentale de Brest, Franţa ; 

- încheiate în anul 2019 
 University of Gdansk, Polonia ; 
 Université de Bretagne Occidentale – IAE, Franţa. 

 
Acorduri cu țările programului (KA107) : 

- încheiate în anul 2019 
 Future University, Egipt. 
 
Evoluția programului Erasmus+ din perspectiva mobilităților în perioada 2016-2021 se prezintă după 

cum urmează: 
Tabelul 17.  

Programul Erasmus+ - anii universitari 2016-2017 și 2020-2021.  
Mobilități între țările programului (KA103) 

Nr. 
crt. 

Acțiunea 
anul univ.  
2016-2017 

anul univ.  
2017-2018 

anul univ.  
2018-2019 

anul univ.  
2019-2020 

anul univ.  
2020-2021 

1 

SMS – mobilități de studii studenți: 
- universități partenere 
- număr studenți 
- număr masteranzi 

6 
3 
6 
0 

4 
3 
2 
2 

9 
4 
9 
0 

1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
0 

2 

SMP – mobilități de plasament studenți: 
- număr studenți 
- număr masteranzi 
- număr doctoranzi 

6 
6 
0 
0 

3 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 STA – mobilități cadre didactice: 3 4 5 
0 
0 

0 
0 
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- universități partenere 
- număr cadre didactice 

3 
2 

4 
3 

5 
3 

0 0 

4 
STT – mobilități de formare personal: 

- număr de mobilități 
 

0 
 

0 
 

1 
 
0 

 
0 

5 
Veniri studenți străini: 

- număr studenți străini 
 

2 
 

2 
 

1 
 
3 

 
0 

6 
Veniri profesori străini: 

- număr profesori străini 
 

0 
 

0 
 

2 
 
0 

 
0 

7 
Veniri personal din universități 
partenere: 

- număr de mobilități 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
0 

8 Finanțare de la UVAB  0 
4800 lei 

(1054,94 euro) 
10.710 lei 

(2.278 euro) 
2419,35 lei 2400 lei 

 
 

7.2. Alte parteneriate 
În anul 2017, Facultatea de Științe Economice a finalizat parteneriatul cu Faculty for Strategic and 

Operational Management, University Union-Nikola Tesla, Belgrade, Serbia prin care a fost creat cadrul pentru 
dezvoltarea unor activități viitoare educaționale și de cercetare. 
 
Concluzii:  
Pe baza informațiilor prezentate se poate constata că: 
 în anul universitar 2021-2022, numărul de acorduri Erasmus+ încheiate este de 10 (similar cu cel 

înregistrat în anul anterior), ceea ce reprezintă o dublare comparativ cu anul universitar 2016-2017 (an 
în care erau în vigoare un număr de 5 acorduri); 

 în anul universitar 2020-2021, s-a înregistrat 1 mobilitate de studii studenți și nicio mobilitate cadre 
didactice, similar anului universitar precedent (indicatori în scădere față de primii ani ai perioadei 
considerate); 

 nu s-a înregistrat nici o venire a studenților străini în anul universitar 2020 – 2021 (față de 3 studenți în 
anul universitar anterior), respectiv nici o venire a profesorilor străini atât în anul universitar 2020-2021, 
cât și în anul precedent;  

Menționăm că, începând cu anul universitar 2019 – 2020, derularea mobilităților Erasmus+ a fost afectată de 
restricțiile impuse de pandemia Covid, fapt ce justifică scăderea efectivului plecărilor și venirilor studenților și 
cadrelor didactice. 
 
 

8. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT (CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE 
ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ) 

 
În această secţiune este prezentat stadiul în care se află Sistemul Integrat de Management Calitate, 

Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi Responsabilitate Socială (SIM) din Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, documentat şi implementat în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 
9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 şi SA 8000:2014. 
 
 

8.1. Certificarea și menținerea SIM 
Din punctul de vedere al asigurării calității în educație și cercetare, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău este certificată din 2007 în Sistemul de Management al Calității, de Organismul de Acreditare AEROQ, 
prin certificatul nr. 1712/2007 în conformitate cu ISO 9001:2008, pentru: activități de educație/ formare 
profesională pe cicluri de licență, masterat și doctorat, învățământ de zi, cu frecvență redusă și la distanță, 
programe de formare continuă și specializare postuniversitară și în domeniul activității de cercetare științifică, 
consultanță, asistență tehnică și transfer tehnologic.  

Începând cu anul 2010, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a inițiat procedurile de certificare a 
Sistemului Integrat de Management – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Responsabilitate 
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Socială (SIM), în conformitate cu standardele SR ENISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR 
OHSAS18001:2008 și SA 8000:2014, certificare obținută în data de 14 decembrie 2010.  

În anul 2017, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a realizat tranziția la noile ediții ale 
standardelor ISO 9001:2015 (certificatul nr. 1712/20.12.2017) și ISO 14001:2015 (certificat nr. 645 
M/20.12.2017), celelalte componente ale sistemului de management integrat (Sănătate și Securitate 
Ocupațională – certificat nr. 440 S/21.12.2016 și Responsabilitate Socială – certificat nr. 046R/21.12.2016), 
fiind, de asemenea, evaluate în cadrul auditului de supraveghere, desfășurat în perioada 13-14 decembrie 
2017. Pentru Facultatea de Științe Economice a fost reemis certificatul nr. 1717/20.12.2017, pentru tranziția la 
noile ediții ale standardelor ISO 9001:2015. 

În anul 2018, Sistemul Integrat de Management – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, 
Responsabilitate Socială (SIM) a fost evaluat în cadrul auditului de supraveghere an II, desfășurat în perioada 
13-14 decembrie 2018, rezultatele auditului confirmând menținerea certificării (raport audit nr. 
1551/31.01.2019).  

În anul 2019, a fost recertificat Sistemul Integrat de Management – Calitate, Mediu, Sănătate şi 
Securitate Ocupaţională, Responsabilitate Socială (SIM), rezultatele auditului confirmând menţinerea 
certificării (raport audit nr. 1460/29.01.2020). 

În anul 2020, a fost realizat auditul de supraveghere an I al Sistemul Integrat de Management – Calitate, 
Mediu, Sănătate şi Securitate în Muncă, Responsabilitate Socială (SIM), concomitent cu migrația către 
standardul ISO 45001. De asemenea, a fost realizat auditul de supraveghere II al Sistemului de Management 
al Siguranței Alimentelor (SMSA). Rezultatele auditurilor au confirmat menţinerea certificării (raport audit nr. 
1883/10.02.2021 - SIM respectiv raport de audit nr. 24337/17.12.2020 - SMSA ). 

În anul 2021 a fost realizat auditul de supraveghere an II al Sistemul Integrat de Management – Calitate, 
Mediu, Sănătate şi Securitate în Muncă, Responsabilitate Socială (SIM). Rezultatele auditului au confirmat 
menţinerea certificării (raport audit nr. 672/18.01.2022). 

În domeniul menținerii și îmbunătățirii SIM, sunt stabilite anual: obiectivele Universității / Facultății / 
departamentelor din domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și responsabilității sociale, 
aprobate în ședințele Consiliului de administrație / Consiliului facultății / Consiliilor departamentelor și aduse la 
cunoștință tuturor cadrelor didactice din universitate (în cadrul ședințelor organizate la nivel de facultate / 
departamente și prin postare pe site).  Este elaborat, de asemenea, programul de acțiuni în vederea 
îmbunătățirii SIM adoptat. 

 
 
8.2. Rezultatele auditurilor interne 

Auditurile interne în cadrul Universității „Vasile alecsandri” din Bacău sunt efectuate cu auditori interni. 
Corpul auditorilor interni este format din 16 auditori certificați AEROQ, dintre care 9 auditori au fost certificați în 
luna martie 2019 pe noile ediții ale standardelor ISO 9000:2015 și ISO 9001:2015 și un auditor pe noile ediții 
ale standardelor ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 și ISO 19011:2018.  

 Anual, conform cerinţelor SIM și SMSA, în Universitate se întocmeşte programul de audit intern. Astfel, 
la nivelul Facultății de Științe Economice au fost programate și realizate următoarele audituri interne: 

 
Tabelul 18.  

Anul 
Perioada de 

audit 
Planul de audit Raport de audit intern Constatările auditului 

2016 25.10.2016 nr. 20693/19.10.2016 nr. 22852/15.11.2016 nu au fost constatate neconformități 

2017 27.10.2017 nr. 20887/23.10.2017 nr. 23993/05.12.2017 nu au fost constatate neconformități 

2018 23.11.2018 nr. 23771/19.11.2018 nr. 24577/03.12.2018 nu au fost constatate neconformități 

2019 13.11.2019 nr. 23414/06.11.2019 nr. 24305/14.11.2019 nu au fost constatate neconformități 

2020 12.11.2020 nr. 21225/09.11.2020 nr. 22057/20.11.2020 nu au fost constatate neconformități 

2021 04.11.2021 nr. 19148/29.10.2021 nr. 20973/06.12.2021 nu au fost constatate neconformități 

 
Se constată că în perioada 2016-2021, în cadrul auditurilor interne desfășurate la Facultate, nu au fost 

înregistrate neconformități. 
 
 

../../Radu_C/DanuM/Radu_C/AppData/Local/Valy/Mirela/tot.desk.top-ul.07.10.2013/My%20Documents/Mirela/AppData/Local/My%20Documents/My%20Documents/Users/AppData/Local/Temp/Anexe/Anexa%208%20Certificat%20SMQ%201712-14%20dec%202010Universitate.jpg
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8.3. Acțiuni de urmărire a îndeplinirii măsurilor rezultate din analizele de management 
efectuate  

Recomandările de la analiza SIM efectuată de conducere au stat la baza realizării programului de 
acțiuni stabilite pentru anul 2021. Astfel, referindu-ne la măsurile propuse, au fost realizate următoarele: 

 monitorizarea continuă a cerințelor legislative și de reglementare aplicabile și asigurarea conformării 
cu aceste cerințe; 

 monitorizarea continuă a celorlalte aspecte externe și interne relevante pentru direcția strategică a 
facultății; 

 constituirea posturilor didactice conform standardelor şi eficienței economice a programelor de studii; 
 depășirea obiectivelor propuse din perspectiva: articolelor cotate ISI, comunicărilor la conferințe, 

lucrărilor publicate în reviste neindexate și nerealizarea lor în ceea ce privește numărul de articole BDI 
și al cărților publicate; 

 organizarea conferinței internaționale „Contemporary Economy and Romanian Realities” – 14th 
Edition. În contextul crizei Covid, nu a fost organizată Sesiunea de comunicări ştiințifice studențeşti 
“Economia contemporană şi realitățile româneşti”, însă lucrările științifice ale studenților, au fost 
publicate în revista studențească; 

 atragerea de venituri suplimentare din contracte, fiind derulate la nivelul facultății 3 proiecte de 
cercetare – dezvoltare (față de 2 proiecte conform obiectivelor propuse). 

 
8.4. Activitatea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității de la nivelul Facultății 

La nivelul Facultății de Științe Economice funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 
la nivel de facultate (CEACF), iar la nivelul fiecărui program de studii funcționează Comisia de evaluare internă 
a programului de studii (CEIPS), structuri propuse și aprobate de Consiliul Facultății. În conformitate cu 
Declarația de politică și obiectivele SIM asumate, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, din punct de 
vedere al evaluării și asigurării calității, anual realizează evaluarea programelor de studii în vederea verificării 
conformării cu prevederile legale în vigoare și evaluarea cadrelor didactice.  

Pentru anul universitar 2021-2022, componența comisiilor CEIPS a fost aprobată în Consiliul Facultăţii 
din data de 01.03.2021 (nr. înreg. 220/26.02.2021), în timp ce componența comisiei CEACF a fost aprobată în 
Consiliul Facultăţii din data de 23.09.2021 (nr. înreg. 853/23.09.2021). 

 
Evaluarea periodică internă a programelor de studii 

În perioada 07.02.2022-07.03.2022, a fost organizată activitatea de evaluare periodică internă a 
programelor de studii de licență și master din cadrul facultății. Comisiile de evaluare internă a programelor de 
studii au procedat la evaluarea internă a programelor de studii. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 
la nivel de facultate a întocmit Raportul de evaluare internă a programelor de studii de licență și master din 
cadrul Facultății de Științe Economice nr. 299/09.03.2022 (discutat și aprobat în ședința C.F. din 10.03.2022), 
conform căruia toate programele de studii din cadrul Facultății au îndeplinit criteriile de evaluare și au primit 
calificativul maxim de „Încredere”.  
 
Evaluarea cadrelor didactice 

Evaluarea cadrelor didactice are loc pe componenta didactică, cercetare și servicii aduse instituției și 
comunității. Evaluarea cadrelor didactice se face de către studenți, de două ori pe an, după fiecare sesiune 
încheiată și anual de către colegi și de către management. Evaluarea activității de cercetare se face anual, la 
începutul lunii septembrie și are în vedere rezultatele obținute în anul calendaristic anterior și anul curent până 
la data de 31 august. Evaluarea serviciilor aduse instituției și comunității se face anual. 

În anul 2021, în legătură cu evaluarea cadrelor didactice, Comisia pentru evaluarea și asigurarea 
calității la nivel de facultate a participat sau a fost implicată în următoarele activități: 
 elaborarea Raportului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată 

în anul universitar 2020-2021, semestrul I, nr. 363/09.04.2021 (aprobat în ședința C.F. din 13.04.2021); 
 elaborarea Raportului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată 

în anul universitar 2020-2021, semestrul II, nr. 1295/12.11.2021 (aprobat în ședința C.F. din 15.11.2021); 
 elaborarea Raportului privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul 

universitar 2020-2021, nr. 1331/19.11.2021 (aprobat în ședința C.F. din 22.11.2021). 
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8.5. Oportunități de îmbunătăţire 
 îmbunătăţirea serviciilor pentru a satisface cerinţele studenţilor şi altor părţi interesate relevante 

(angajatori/ autorităţi locale/ regionale/ naţionale/ colaboratori/ parteneri), precum şi pentru a aborda 
necesităţi şi aşteptări viitoare, în vederea creșterii satisfacției acestora; 

 identificarea cerinţelor care devin obligaţii de conformare (pot genera riscuri și oportunități); 
 actualizarea informaţiilor documentate sau elaborarea unor documente noi, conform cerinţelor legale 

aplicabile; 
 instruirea personalului şi urmărirea eficacităţii instruirilor furnizate; 
 identificarea, evaluarea şi tratarea riscurilor și oportunităților aferente proceselor şi activităţilor desfăşurate; 
 îmbunătăţirea performanţei şi eficacităţii SIM (urmărirea îndeplinirii indicatorilor minimali de performanţă 

stabiliţi şi identificarea unor soluţii pentru referinţele suplimentare (standarde, indicatori de performanţă 
ARACIS, CNATDCU). 

 
 

8.6. Feedback-ul de la clienți 
La întocmirea fișelor disciplinelor cuprinse în planurile de învățământ specifice fiecărui program de studii 

sunt prevăzute competențele cerute absolvenților de către angajatori. Interesul dovedit de angajatori față de 
absolvenții Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (inițierea de 
acțiuni de recrutare, stagii de practică) demonstrează capacitatea facultății de a forma specialiști cu aptitudini 
și competențe corespunzătoare exigențelor pieței forței de muncă. 
 
Gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților Facultății de Științe Economice, promoția 2020 

Pentru studiile universitare de licență, gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților Facultății de 
Științe Economice, promoția 2020, după primul an de la absolvire (Raportul nr. 11499/10.08.2021) se prezintă 
în Tabelul 19.   

Tabelul 19. 
Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cursurilor de licență,  

la Facultatea de Științe Economice, promoţia 2020, după primul an de la absolvire 
 

Promoția 
TOTAL 

absolvenţi 

Absolvenţi 
care 

LUCREAZĂ 

Absolvenţi 
care NU 
lucrează 

Absolvenți  antreprenori 
(din totalul celor care 
lucrează) 

Rata antreprenorilor 

Absolvenţi 
care 

LUCREAZ
Ă 

În 
domeniu 

În 
Alte 

domenii 

RATA 
INSERŢIEI  

DE  
SUCCES  

2020/2019 
159 

100% 
134 

84,28% 
25 

15,72% 
22 (16,42%) 

13,84% 
134 

100% 
76 

56,72% 
58 

43,28% 
 

47,80% 

 
145 

100% 
120 

82,76% 
25 

17,24% 
24 (20%) 

16,55% 
120 

100% 
74 

61,67% 
46 

38,33% 
 

51,03% 

Diferențe - +1,52% - -2,71% - -4,95% - -3,23% 

 

Comparativ cu datele statistice înregistrate pentru absolvenţii din promoţia anterioară, pentru absolvenţii 
studiilor de licență ai Facultății de Științe Economice,  în primul an după absolvire, din promoţia 2020: 
 rata inserției de succes pe piața muncii a absolvenților a fost de 47,80%, în scădere față de anul 

anterior cu 3,23%; 
 din totalul absolvenților anchetați: 84,28% lucrează și 15,72% au declarat că nu lucrează; comparativ cu 

anul anterior, se constată o creștere a absolvenților care lucrează cu 1,52%; 
 dintre absolvenții care lucrează: 56,72% lucrează în domeniu, iar 43,28% lucrează în alte domenii; 

comparativ cu anul anterior, se constată o scădere a absolvenților care lucrează în domeniu cu 4,95%; 
 din totalul celor care lucrează, 13,84% sunt absolvenți antreprenori, în scădere față de anul anterior cu 

2,71%.  
 

Pentru studiile universitare de master, gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cursurilor 
masterale, din Facultatea de Științe Economice,  promoţia 2020 după primul an de la absolvire (Raportul nr. 
8626/30.06.2021) se prezintă după cum urmează:       
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Tabelul 20. 
Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cursurilor masterale,   

la Facultatea de Științe Economice, promoţia 2020 
 

Promoţia 
TOTAL 

absolvenţi 

Absolvenţi 
care 

LUCREAZĂ 

Absolvenţi 
care NU 
lucrează 

Absolvenţi 
care 

LUCREAZĂ 

În 
domeniu 

 

În 
alte 

domenii 

RATA 
INSERŢIEI  

DE SUCCES 

2020-2019 

92 
100% 

90 
97,83% 

2 
2,17% 

90 
100% 

76 
84,44% 

14 
15,56% 

 
82,61% 

73 
100% 

66 
90,41% 

7 
9,59% 

66 
100% 

56 
84,85% 

10 
15,15% 

 
76,71% 

diferenţe - +7,42% - - -0,41% - +5,90% 

 
Comparativ cu datele statistice înregistrate pentru absolvenţii din promoţia anterioară, pentru absolvenţii 

studiilor de master ai Facultății de Științe Economice,  în primul an după absolvire, din promoţia 2020: 
 rata inserției de succes pe piața muncii a fost de 82,61%, în creștere față de anul anterior cu 5,90%; 
 din totalul absolvenților anchetați: 97,83% lucrează și 2,17% nu lucrează; comparativ cu anul anterior, 

se constată o creștere a absolvenților care lucrează 7,42%; 
 dintre absolvenții care lucrează, 84,44% lucrează în domeniu, iar 15,56% lucrează în alte domenii; 

comparativ cu anul anterior, se constată o ușoară scădere a absolvenților care lucrează în domeniu cu 
0,41%. 

 
Gradul de satisfacţie a clienţilor interni faţă de serviciile oferite de Facultatea de Științe Economice 

Gradul de satisfacţie a studenţilor faţă de serviciile oferite de Facultatea de Științe Economice (raport nr. 
14515/14.09.2021) se prezintă în Tabelul 21. 

Tabelul 21. 
Ierarhizarea serviciilor universităţii/facultății în raport cu gradul de satisfacţie asigurat de desfăşurarea acestora  

(Facultatea de Științe Economice- cursuri de licență și master, comparativ cu 2020) 

 
Promoția 

2021/ 2020 
foarte 

mulțumit 
mulțumit 

relativ 
mulțumit 

nemulțumit 
foarte 

nemulțumit 
TOTAL 

a. Cămine 
2021/ 2020 

3 
23,08% 

2 
15,38% 

6 
46,16% 

1 
7,69% 

1 
7,69% 

13 
100% 

9 
42,86% 

9 
42,86% 

3 
14,28% 

0 
0% 

0 
0% 

21 
100% 

Diferenţe 2020 -19,78% -27,48% +31,88% +7,69% +7,69% - 

b. Bibliotecă 
2021/ 2020 

35 
53,03% 

17 
25,76% 

7 
10,61% 

1 
1,51% 

6 
9,09% 

66 
100% 

42 
56,76% 

24 
32,43% 

5 
6,76% 

1 
1,35% 

2 
2,70% 

74 
100% 

Diferenţe 2020 -3,73% -6,67% +3,85% +0,16% +6,39% - 

c. Secretariat 
2021/ 2020 

72 
56,25% 

39 
30,47% 

11 
8,59% 

1 
0,78% 

5 
3,91% 

128 
100% 

72 
67,92% 

26 
24,53% 

5 
4,72% 

0 
0% 

3 
2,83% 

106 
100% 

Diferenţe 2020 -11,67% +5,94% +3,87% +0,78% +1,08% - 

d. Procesul de 
învăţământ 
2021/ 2020 

63 
49,22% 

53 
41,41% 

7 
5,46% 

0 
0% 

5 
3,91% 

128 
100% 

53 
50% 

45 
42,45% 

4 
3,77% 

1 
0,94% 

3 
2,83% 

106 
100% 

Diferenţe 2020 -0,78% -1,04% +1,69% -0,94% +1,08% - 

e. Consultanţă asigurată 
de  cadrele didactice 

2021/ 2020 

66 
51,56% 

52 
40,63% 

6 
4,69% 

0 
0% 

4 
3,12% 

128 
100% 

60 
56,61% 

29 
27,36% 

12 
11,32% 

2 
1,89% 

3 
2,83% 

106 
100% 

Diferenţe 2020 -5,05% +13,27% -6,63% -1,89% +0,29% - 

f. Departamentul 
de consiliere 
profesională 
2021/ 2020 

9 
52,95% 

6 
35,29% 

1 
5,88% 

0 
0% 

1 
5,88% 

17 
100% 

19 
67,86% 

9 
32,14% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

28 
100% 

Diferenţe 2020 -14,91% +3,15% +5,88% - +5,88% - 
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g. Relaţii internaţionale 
2021/ 2020 

6 
66,67% 

2 
22,22% 

1 
11,11% 

0 
0% 

0 
0% 

9 
100% 

40 
64,52% 

15 
24,19% 

3 
4,84% 

3 
4,84% 

1 
1,61% 

62 
100% 

Diferenţe 2020 +2,15% -1,97% +6,27% -4,84% -1,61% - 

 
h. Serviciul informatizare 

2021/ 2020 

19 
54,29% 

11 
31,43% 

3 
8,57% 

0 
0% 

2 
5,71% 

35 
100% 

15 
51,72% 

12 
41,38% 

1 
3,45% 

0 
0% 

1 
3,45% 

29 
100% 

Diferenţe 2020 +2,57% -9,95% +5,12% - +2,26% - 

i. Nivelul de pregătire al 
cadrelor didactice 

2021/ 2020 

80 
62,50% 

36 
28,12% 

5 
3,91% 

1 
0,78% 

6 
4,69% 

128 
100% 

64 
60,38% 

30 
28,30% 

7 
6,60% 

2 
1,89% 

3 
2,83% 

106 
100% 

Diferenţe 2020 +2,12% -0,18% -2,69% -1,11% +1,86% - 

 
Se constată că majoritatea studenților anchetați s-au declarat „foarte mulțumiți”, „mulțumiți” și „relativ 

mulțumiți”  și de serviciile oferite de facultate. 
 
Gradul de satisfacţie a studenților Universității/Facultății de Științe Economice în vederea utilizării 
platformei didactice  Microsoft Teams  

Ancheta privind nivelul de satisfacție a studenților Universității în vederea utilizării platformei didactice  
Microsoft Teams (raport nr. 8648/01.07.2021) se prezintă în Tabelul 22. 
 

Tabelul 22. 
Ierarhizarea răspunsurilor studenților referitoare la gradul de satisfacţie,  

resimțit în general, față de utilizarea platformei Microsoft Teams 

Cât de satisfăcut sunteți, pe ansamblu, de 
utilizarea platformei Microsoft  Teams? 

Foarte 
mare măsură 

Mare 
măsură 

Oarecare 
 măsură 

Mică 
măsură 

Foarte 
mică măsură 

Total 

Număr respondenți total universitate 
(din care 15,55% studenți respondenți ai 

Facultății de Științe Economice) 
290 244 68 13 9 624 

Procentaj 46,47% 39,11% 10,90% 2,08% 1,44% 100% 

 
Se constată că majoritatea studenților anchetați s-au declarat satisfăcuți față de utilizarea platformei 

Microsoft Teams. 

 
9. PROMOVAREA IMAGINII FACULTĂȚII 

 
Promovarea imaginii facultății și a programelor sale de studii s-a realizat atât prin intermediul acțiunilor 

derulate la nivelul Facultății de Științe Economice, precum și prin campaniile desfășurate la nivel de 
universitate.  

Referindu-ne la activitatea de promovare desfășurată la nivelul facultății, aceasta s-a desfășurat atât de 
o manieră continuă – informații postate pe pagina web a facultății sau pe pagina de Facebook, filme de 
prezentare rulate pe monitoare situate în incinta facultății etc., precum și pe perioade limitate de timp cu 
ocazia diferitelor evenimente / acțiuni la care universitatea / facultatea participă sau organizate de aceasta.  

Acțiunile desfășurate în ultimii ani la nivelul Facultății de Științe Economice sunt redate în continuare: 

  „Caravana admiterii” - acțiune de diseminare în rândul elevilor claselor a XII-a a posibilităților de 
continuare a studiilor superioare în cadrul domeniilor și programelor de studii oferite de către Facultatea 
de Științe Economice. În acest scop, cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice s-au deplasat 
în licee, organizat, cu acordul conducerii acestora și au prezentat elevilor claselor a XII-a și, eventual, a 
XI-a  oferta educațională, respectiv: domeniile și programele de studii de licență – Administrarea 
afacerilor, Contabilitate și informatică de gestiune, Marketing, formele de învățământ – IF, ID, IFR și 
stadiul acreditării lor, informații cu privire la titlul / diploma obținută după absolvire, condițiile de studiu, 
taxele de studii și ceea ce li se oferă în contul acestora, posibilitatea de a obține burse și de a efectua 
stagii de pregătire în universitățile partenere în cadrul programului Erasmus+ etc. Pe parcursul acțiunii au 
fost distribuite broșuri, pliante, afișe și au fost rulate filme de prezentare a facultății și a propriei oferte 
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educaționale. Au fost vizate liceele cu profil: economic, real, uman, agricol, tehnic etc. din judeţul Bacău și 
din județele Neamț, Vrancea, Vaslui; 

 Oferirea de informații actuale cu privire la programele de studii ale facultății (oferta educațională, diploma 
obținută, competențele dobândite, taxele de studii, contact etc.) pe pagina web a Facultății de Științe 
Economice (www.ub.ro/fsec), precum și pe pagina de Facebook 
(https://www.facebook.com/StiinteEconomiceBacau/); 

 Rularea în permanență de filme de prezentare a facultății pe monitoarele existente în holul facultății;  

  „Ziua porților deschise” - activitate care a implicat invitarea elevilor de liceu la sediul facultății, cărora li s-
a prezenta atât oferta educațională dar și spațiile dedicate activităților didactice și de studiu (amfiteatre, 
laboratoare, săli de seminar, bibliotecă, sală de lectură etc.). Elevii de liceu au avut posibilitatea să 
discute cu viitorii profesori și, de asemenea, să-și clarifice eventualele probleme legate de oferta facultății. 
Elevilor li s-a prezentat, în detaliu, fiecare program de studiu – număr locuri, stadiul acreditării, modul de 
organizare a activităților didactice pe tipuri de programe de studii, taxe și ce includ acestea etc.;  

 Prezentarea de informații despre facultate și despre oferta educațională la toate întâlnirile cu cadrele 
didactice din liceele din județul Bacău și din județele limitrofe (Neamț, Vaslui, Vrancea), în cadrul unor 
întâlniri formale sau non-formale, inspecții de gradul I, sesiuni de comunicări, simpozioane; 

 Promovarea imaginii facultății și a ofertei educaționale (distribuirea de materiale promoționale, 
prezentarea campusului universitar) cu ocazia desfășurării, la sediul facultății, a Concursului regional pe 
teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, eveniment adresat elevilor de liceu. Evenimentul s-a 
desfășurat anual, începând cu anul 2017 și reprezintă rezultatul colaborării dintre: Facultatea de Științe 
Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău și licee din județele: Bacău, Harghita, Neamţ, 
Vaslui, Vrancea. 

 În anii 2020 și 2021, datorită restricțiilor impuse de pandemia Covid 19, o partea dintre acțiunile 
prezentate, care presupuneau prezența liceenilor în campusul universitar, sau, după caz, prezența cadrelor 
didactice ale facultății în licee, nu s-au mai putut derula, promovarea realizându-se preponderent în mediul 
online prin intermediului ste-ului Facultății de Științe Economice și a paginii oficiale de Facebook. 
 

Așa după cum am precizat anterior, pe lângă acțiunile derulate la nivelul facultății, pentru promovarea 
ofertei educaționale a universității (deci, implicit a facultății noastre) au fost încheiate de către Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău contracte de publicitate cu diferite trusturi și companii de presă în scopul 
difuzării de spoturi TV și radio, reportaje, postării de bannere electronice, afișe etc. De asemenea, oferta 
educațională a fost promovată cu ocazia diferitelor evenimente și manifestări organizate de către Universitate, 
derulate în campusul universitar până la declanșarea pandemiei și, ulterior, online.  

 
 
 

*  *  * 

 
DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Ovidiu – Leonard TURCU 


