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Contextul instituțional
În contextul frecventelor şi importantelor schimbări care au loc în
învăţământul superior românesc, al creşterii numărului facultăţilor cu
profil economic la nivel naţional, activitatea din cel de-al doilea an de
mandat a urmărit să contureze și să pună în aplicare câteva din direcţiile
de acţiune de care Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrarea
Afacerilor trebuie să ţină cont în următorii ani pentru a putea rămâne în
elita facultăţilor de profil din România.
Situația personalului
În prezent, Facultatea de Științe Economice și Administrarea
Afacerilor – FSEAA - are 51 de cadre didactice titulare, 3 cadre didactice
angajate pe perioadă determinată de trei ani și 1 cercetător științific
gradul III.
Mandatul de Decan a început cu data de 08.04.2016. În această
perioadă politica de resurse umane din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administrarea Afacerilor a cunoscut o dinamică minimă.
Astfel, în 2016, 3 colegi au promovat de la gradul didactic de
lector la cel de conferenţiar universitar: lect. univ. dr. Adina CANDREA
lect. univ. dr. Bianca TESCAȘIU şi lect. univ. dr. Alexis Ioan DAJ, iar un
coleg a avansat de la gradul didactic de asistent la cel de lector: asist. dr.
ec. Letiţia ANDRONIC.
Pe parcursul anului 2016 au fost angajate trei cadre didactice pe
perioadă determinată de trei ani (lect. dr. Lidia MÂNDRU, asist. drd.
Camelia MÎZGACIU şi asist. drd. Laura MANEA).
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Situația posturilor vacante
Statele de funcții ale departamentelor din cadrul Facultății de Științe
Economice și Administrarea Afacerilor includ și 67 de posturi vacante
(MNIE - 23 posturi; FCTE - 23 posturi; MTSAI 21 posturi), ocupate de
către titulari și profesori asociați conform normelor impuse prin Legea nr.
1/2011(Legea Educației).
Situația programelor de studii
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
coordonează 8 programe de studii Licență IF, 6 programe de studii
Licență ID și 9 programe de masterat (dintre care 1 masterat de
cercetare și 8 masterate profesionale), fiind cea mai mare facultate din
cadrul Universității Transilvania din Brașov.
Situația studenților
La 01.03.2017 Facultatea de Științe Economice și Administrarea
Afacerilor avea un număr de 2474 studenți, din care 1389 la Licență IF,
518 la Licență ID și 567 masteranzi. De asemenea, Facultatea de Științe
Economice și Administrarea Afacerilor are un număr de 27 doctoranzi
activi/cu frecvență, în domeniul Marketing.
Comparativ, la 01.02.2016 Facultatea de Științe Economice și
Administrarea Afacerilor avea un număr de 2384 studenți, din care 1372
la Licență IF, 424 la Licență ID și 588 masteranzi. De asemenea,
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor avea un
număr de 25 doctoranzi activi/cu frecvență, în domeniul Marketing.
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După cum se poate observa există o creştere a numărului studenților, la
ora actuală FSEAA având un surplus de 90 de studenți față de anul
2016, precum şi un surplus de 2 doctoranzi.
Situația financiară
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a
contribuit cu 3.206.723 lei în 2016, din taxele percepute studenților
nebugetați (din care,1.798.934 lei, reprezentând taxe pentru studenții de
la Licență ZI și Master și 1.407.789 lei, reprezentând taxe pentru
studenții de la Licență ID), la formarea veniturilor proprii ale UTBV, ceea
ce reprezintă aproximativ 20% din volumul taxelor încasate de UTBV.
Pe parcursul anului 2016 principalele direcții de acțiune au
vizat următoarele obiective:

I. Obiective didactice
Optimizarea procesului didactic prin armonizarea planurilor de
învăţământ pe structura Licenţă – Masterat – Doctorat.
De asemenea, conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor a urmărit permanent să fie organizate în mod
optim examenele de Licenţă IF + ID și de Disertație din sesiunea iunieiulie 2016, precum și cele din sesiunea februarie 2017.
O altă direcție a vizat pregătirea cursurilor în format ID de către
toate cadrele didactice implicate în programele de studii de tip ID.
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De o atenție sporită s-au bucurat:
- promovarea, prin strategii variate, a Facultății de Științe
Economice și Administrarea Afacerilor în aria geografică de unde
provin candidaţii noştri tradiționali;
- pregătirea și desfășurarea în condiții bune a examenului de
admitere la toate formele şi nivelurile de învăţământ: licenţă – masterat
– doctorat;
- păstrarea şi consolidarea structurii Facultății de Științe
Economice și Administrarea Afacerilor în actuala formulă;
- armonizarea politicii Facultății de Științe Economice și
Administrarea Afacerilor cu cea a Universităţii Transilvania din Brașov
în ceea ce priveşte acreditarea europeană.
Situația asigurării calității
Conducerea Facultății de Științe Economice și Administrarea
Afacerilor a respectat cerințele impuse în cadrul Universității Transilvania
din Brașov cu privire la managementul calității. În acest sens, trebuie
remarcat faptul ca domnul Prodecan conf. univ. dr. ec. Radu
Constantin

LIXĂNDROIU

coordonează

activitatea

legată

de

managementul calității. La nivelul fiecărui departament al Facultății de
Științe Economice și Administrarea Afacerilor există coordonator în
domeniul managementului calității, iar pentru fiecare program de studiu
există responsabil atât din partea cadrelor didactice cât și al studenților.
Au fost realizate, ca în fiecare an, evaluari ale cadrelor didactice de
catre studenți, rezultatele acestora fiind aduse în mod direct la cunoștința
celor evaluați prin intermediul accesului parolat la portalul universității.
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Situația privind respectarea eticii
În cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
există o comisie de disciplină, în același timp fiind respectate cerințele
impuse prin Carta Universității Transilvania din Brașov în legătură cu
etica universitară. Pe parcursul primului an de mandat nu au existat
încălcări ale acestor principii la nivelul Facultății de Științe
Economice și Administrarea Afacerilor.
II. Obiective științifice
În 2016 au finalizat teza de doctorat 4 doctoranzi, 2 coordonaţi
de prof. univ. dr. ec. Gabriel BRĂTUCU şi 2 coordonați de prof. univ. dr.
ec. Gheorghe EPURAN.
Pe parcursul anului 2016, au apărut 2 numere ale BUT, Seria V,
Științe Economice, Buletinul știinţific al Facultății de Științe
Economice și Administrarea Afacerilor fiind indexat în 3 baze
internaționale de date, dintre care 2: EBSCO Publishing DataBase și
DOAJ DataBase, fiind recunoscute de CNATDCU.
De asemenea, s-a desfăşurat împreună cu Institutul de Prognoză
Economică din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice
“Costin C. Kiritescu” – Academia Română, cea de-a doua ediție a
International Conference „Inclusive and sustainable economic
growth. Challenges, measures and solutions” (ISEG 2016) în data de
27.05.2016 în Aula Sergiu T. Chiriacescu a Universității Transilvania din
Brașov, coordonator prof. univ. dr. ec. Monica SZELEŞ RĂILEANU.
În 17 noiembrie 2016 s-a desfăşurat, în Aula Sergiu T. Chiriacescu a
Universității Transilvania din Brașov, Conferinţa internaţională Economic
Experiences,

coordonator

conf.

DUGULEANĂ.
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univ.

dr.

ec.

Constantin

O direcție prioritară a vizat activitatea de realizare a unor proiecte
de cercetare științifică. În acest sens, trebuie să fie amintite
următoarele aspecte importante:
Derularea eficientă a proiectelor:
1. Proiect pilot DIMAST (”Management Inteligent al Destinaţiei
pentru un Turism Durabil”) finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale
(MEN) prin UEFISCDI în cadrul competiţiei 2013 – Programul
Parteneriate în domenii prioritare, direcţia de cercetare – cercetare socioeconomică şi umanistă.
Coordonator: prof. dr. Gabriel Brătucu
2. Grant Jean Monnet Centre of Excellence „Challenges and
Prospects of EU Integration in South Eastern Europe” – SEURINT,
finanţat de Comisia Europeană, EACEA,

valoare grant 300.000 euro,

perioadă de derulare 1.09.2015 – 31.08.2018.
Coordonator: prof. dr. Ileana Tache
3. FRAMELOG - ERASMUS + KA2
Coordonator: Laura Poțincu şi Cristian Poţincu
4. European

Islands

Continue

Education

on

Resources

Efficiency Virtual Gateway (VIREG) - ERASMUS EQR
Coordonator: conf. univ. dr. ec. Adina Candrea
5. European Research and Enterprise Allience on Marketing
and Economics of Ecosystems and Biodiversity - ECOSTAR ERASMUS+, KA2
Coordonator: conf. univ. dr. ec. Adina Candrea
6. Program european sectorial Erasmus +, contract 2015-1RO01-KA103-014935/27.07.2015
Coordonator: conf. univ. dr. ec. Nicolae MARINESCU
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7. Asistent inteligent de navigare auto pentru dispozitive
mobile bazat pe urmarirea privirii (NAVIEYES - Intelligent car
navigation assistant for mobile devices based on eye gaze tracking
and heat pose
Coordonator: conf. univ. dr. ec. Constantin DUGULEANĂ
8. Expanding the Research and Innovation Capacity in Cultural
Heritage Virtual Reality Applications - H2020-TWINN 2015
Coordonator: conf. univ. dr. ec. Constantin DUGULEANĂ
Alte obiective au vizat:
 Creşterea numărului de articole indexate ISI publicate de
membrii Departamentelor din cadrul Facultății de Științe Economice și
Administrarea Afacerilor, precum şi publicarea de articole în reviste
indexate în BDI şi în reviste B+.
În anul 2016 au fost publicate 13 lucrări în jurnale ISI Thompson:
Nr Autori
crt.
1. Trifan Adrian
Madar Anca
2. Dincă Marius
Dincă Gheorghița
Andronic Letiția
3. Botiș Sorina

4. Răileanu
Monica

Titlul articolului

Revista

Making an assortment range of textile
confections more efficient revista
Efficiency and Sustainability of Local
Public Sustainability Goods and Services.
Case Study for Romania
Early Banknotes of the Habsburg Empire
and Their Influence on Money Circulation
in Transylvania

Industria Textilă

Szeles Analyzing
the
regional
economic
convergence in ecuador. Insights from
parametric and nonparametric models

5. Maican Cătălin
Radu Lixăndroiu
Constantin Cristi
6. Maican Cătălin
Radu Lixăndroiu

Interactivia.ro - A study of a gamification
framework using zero-cost tools
A system architecture based on open
source enterprise content management
systems for supporting educational
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Sustenability

Transylvanian
Review,
Romanian
Academy,
Center for
Transylvanian
Studies
Romanian
Journal of
Economic
Forecasting
Computers In
Human
Behavior
International
Journal Of
Information

7. Maican Cătălin
Cazan Ana Maria
Cocoradă Elena
8. Brătucu Gabriel,
Madar Anca,
Neacşu N. Andreea,
Boşcor Dana
Băltescu Codruţa
9. Candrea
Adina
Constantin Cristinel
Ispas Ana, Marinescu
Nicolae
10. Mawby I. Rob
Tecau Alina
Constantin Cristinel
Chitu Ioana
Tescașiu Bianca
11. Epuran Gheorghe,
Gârdan Iuliana
Petronela,
Gârdan Daniel Adrian
Tescasiu Bianca
12. Epuran Gheorghe,
Gârdan Iuliana
Petronela,
Cristache Nicoleta,
Căpățină Alexandra,
Gârdan Daniel Adrian,
Micu Angela-Eliza,
Ionescu Eduard,
Bumbaş Floarea
13. Untaru Elena
Ispas Ana
Candrea Adina
Luca Marcela
Epuran Gheorghe

institutions
Computer anxiety and attitudes towards
the computer and the internet with
Romanian high-school and university
students revista:
Road Safety Education in the Context of
the Sustainable Development of Society:
The Romanian Case

Management
Computers In
Human
Behavior
Sustainability

Profiling environmentally friendly tourists Environmental
in Romanian mountain destinations
Engineering and
Management
Journal
Addressing the Security Concerns of Sustainability
Locals and Visitors for the Sustainable
Development of Tourist Destinations
Modernizarea învăţământului superior în Amfiteatru
noul context al integrării europene – o Economic
analiză comparativă
Optimizarea deciziilor producătorilor de Industria Textilă
textile utilizând modelarea energiei
informationale

Predictors of individuals’ intention to
conserve water in a lodging context: the
application of an extended Theory of
Reasoned Action

International
Journal
of
Hospitality
Management

Totodată, cadrele didactice din facultate au publicat 108 lucrări în alte
reviste şi jurnale înregistrate în BDI.


Asigurarea condițiilor necesare ca toți colegii să îndeplinească

norma anuală FRACS.
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Continuarea manifestării științifice Working Papers, împreună

cu doctoranzii și post-doctoranzii din domeniul Marketing.


Utilizarea optimă a spaţiilor destinate cercetării din cadrul

Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, precum şi a
bazelor de date achiziţionate de Universitate.
III. Obiective privind baza materială
Finalizarea procesului de amenajare și dotare a spațiilor pe care
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor le-a primit în
corpul A, etajul I, etajul IV (parțial) și etajul V, în special pentru uzul
cadrelor didactice.
A fost finalizată modernizarea completă a tuturor sălilor din
corpul D, parter.
Achiziţionarea unor echipamente noi, în limitele posibile, pentru
toate cele trei Departamente ale Facultății de Științe Economice și
Administrarea Afacerilor.
IV. Obiective pentru activitatea studenților
S-a convenit de comun acord ca, în baza unei convenţii de practică
încheiate cu un partener din mediul de afaceri să poată realiza stagiul de
practică în locaţiile respectivei organizaţii unul sau mai mulţi studenţi.
Astfel, toţi studenţii de anul II au putut beneficia de o ofertă de practică
variată şi adecvată programului pe care îl urmează în cadrul facultăţii
noastre.
Menţionăm că pentru programul de studii Afaceri internaţionale sau încheiat un număr de 68 convenții cu diferite organizaţii publice sau
private, printre care bănci, societăţi comerciale şi alte entităţi publice.
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Pentru programul de studii Business Administration (lb. engleză)
a fost încheiat un număr de 30 convenţii de practică cu firme din diferite
domenii: bancar, imobiliar, IT, transporturi, industria prelucrătoare. Toţi
studenţii din anul II au fost în măsură să parcurgă integral stagiul de
practică aferent curriculei lor.
Aferent progamului de studii Economia Comerţului Turismului şi
Serviciilor au fost realizate 109 convenţii de practică cu firme care
activează în special în domeniul turismului, dar şi în alte domenii, precum
cel bancar, comercial sau de servicii.
Aferent progamului de studii Marketing au fost realizate 83
convenţii de practică cu firme care activează în domenii, precum cel
comercial, bancar sau de servicii.
Pentru studenţii de la programul Finanţe-Bănci s-au încheiat 61
convenţii de practică, în principal cu bănci, dar şi cu entităţi publice sau
firme din variate domenii de activitate.
Studenţii programului Management au realizat stagiul de practică
în variate locaţii aparţinând în principal firmelor din diferite domenii de
activitate, dar şi entităţilor publice, respectiv bănci. Astfel, au fost
încheiate un număr total de 85 convenţii diferite de practică cu partenerii
din mediul de afaceri.
Aferent programului de studii Contabilitate și Informatică de
Gestiune au fost realizate 91 convenţii de practică, majoritatea cu firme
care activează în domeniu.
Studenţii de la Informatică Economică au desfăşurat practica
specializată în 10 firme de profil şi au participat la un curs de specializare
oferit gratuit de personalul companiei Infoma, cu care facultatea noastră
are relaţii de colaborare.
De asemenea, în cursul anului 2016 studenţii şi masteranzii
Facultăţii de Ştiinţe Economcie şi Administrarea Afacerilor au avut prilejul
12

să participe la numeroase întâlniri organizate cu parteneri din mediul de
afaceri local şi naţional.
De menţionat că, pe tot parcursul anului 2016, au existat multe
situaţii îmbucurătoare, în care alături de studenţi şi cadrele didactice s-au
implicat şi absolvenţi ai facutăţii noastre pentru a facilita contactul între
facultate şi diverse firme sau entităţi publice. Aceasta demonstrează
faptul că absolvenţii noștri sunt apreciaţi la locul de muncă, dar şi că, la
rândul lor, apreciază calitatea pregătirii academice pe care au primit-o,
venind alături de studenţi în calitate de mentori de practică.
La Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul
Facultăţii

de

Ştiinţe

Economice

şi

Administrarea

Afacerilor

desfăşurată în 2016 premianţii secţiunilor au fost:
Secțiunea: Marketing, turism şi afaceri internaţionale
Subsecțiunea 1: Marketing, turism şi afaceri internaţionale – licenţă
Cercetarea de marketing, de la creion-hârtie la neuromarketing
Autor: Daniela FLORIANU, anul III – Marketing
Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Alina TECĂU
Subsecțiunea 2: Marketing, turism şi afaceri internaţionale – master
Importanța mediului fizic al unei structuri de restaurație asupra
satisfacției clienților – grupa de vârstă tineret
Autor: Radu CÂMPEANU, anul I – Administrarea afacerilor în
turism
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Ana ISPAS
Secțiunea : Finanţe
Impactul corupției, evaziunii fiscale și migrației asupra dezvoltării
economice
Autori: Adrian TUDOR, Mihaela SAVU, anul II - Finanțe și Bănci
Coordonatori știintifici: Conf. univ. dr. Gheorghița DINCĂ, Conf.
univ. dr. Marius DINCĂ
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Secțiunea: Management și administrarea afacerilor
Afacerile verzi
Autor: Victor Andrei Murariu, anul III – Management
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Ruxandra - Gabriela ALBU
Secțiunea: Contabilitate
Raportarea integrată: de la un program pilot la o practică în
dezvoltare
Autor: Ioana SOFIAN, anul II – Master Politici contabile, audit și
control de gestiune
Coordonator știinţific: Lect. univ. dr. Ramona LAPTEȘ
Secțiunea: Informatică economică
Simularea virtuală a unei afaceri
Autori: Ana COMARNICEANU, Sidonia COLCERI, anul III Informatică economică
Coordonator știintific: Conf. univ. dr. Cătălin MAICAN
Secțiunea : Teorie economică
Economia în zona montană și în zona litorală în România
Autori: Andreea Elena GĂLEȘEANU, Violeta Mădălina TAȘCĂ,
anul II – Informatică economică
Coordonator științific: Lect. univ. dr. Alexis DAJ
AFCO 2016 – LUCRARE PREMIATĂ ȘI MENȚIUNE ACORDATĂ
DE SCHAEFFLER ROMÂNIA
Cercetări de marketing utilizate pe piața produselor și serviciilor
educaționale
Autor: Palade Alexandra
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Brătucu Gabriel
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Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor, promoţia 2016
Total
absolvenţi
53+2 străini
12 ID

Angajaţi

63

Contabilitate si informatica de
gestiune

56+1 străin
18 ID
49
30 ID
50+3 străini
8 ID
42
15 ID
61+1 străin
14 ID

Informatica economica

26

24

Administrarea afacerilor (lb. engl.)

26+3 străini

24

31

26

Administrarea afacerilor in turism

21

17

Relatii economice internationale

21+2 străini

20

Management financiar-bancar

28+5 străini

28

Politici contabile, audit si control de
gestiune
Management si strategii de afaceri

41

38

38

32

Sisteme informatice integrate
pentru afaceri
Managementul afacerilor
(complementar)
Audit intern (complementar)

22

21

22

22

13

13

Programul de studii
Marketing

Ciclul de
studii
Licenţă

Economia comertului, turismului si
serviciilor
Management
Afaceri internationale
Finante-Banci

Politici si strategii de marketing

Master

57

66
52
50
68

Observaţie: Pentru absolvenţii ciclului I, în categoria Angajaţi au fost incluşi şi
masteranzii, iar pentru absolvenţii ciclului II, în categoria Angajaţi au fost incluşi şi
doctoranzii cu frecvenţă.

Situaţia relaţiilor internaţionale
În cadrul programului Erasmus+ au fost încheiate un număr record
de acorduri bilaterale cu universităţi partenere din Uniunea Europeană
(85 acorduri cu universităţi din 20 ţări UE). În anul universitar 20162017 au beneficiat de mobilităţi de studiu 19 studenţi (10 ciclu licenţă
şi 9 ciclu masterat) ai facultăţii SEAA iar facultatea a recepţionat pentru
15

mobilităţi de studiu 18 studenţi din universităţi partenere din UE şi 2
studenţi din universităţi partenere non-UE (Moldova şi Argentina).
V. Obiective privind relația cu mediul socio-economic
Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor a a continuat să dezvolte şi în acest an seria parteneriatelor
încheiate pe termen lung cu parteneri din domeniul financiar – bancar
(BCR, BRD, Piraeus Bank, Intesa Imi San Paolo Bank, Raiffeisen
Bank s.a.), precum și cu numeroase companii private (Schaefffler
Romania, Draexlmaier Sisteme Tehnice Romania, Continental,
Europig, Europharm, Bilka Steel, Electroprecizia, Stabilus, Preh,
Kolping s.a.), dar şi colaborarea cu entități publice (Direcţia Judeţeană
de Statistică Brașov, Primăria Ghimbav, Direcția Fiscală Braşov
etc.), în vederea dezvoltării abilităţilor practice ale studenţilor economişti,
printr-o ofertă de locuri de practică variate, care să le ofere acestora
posibilitatea de a-şi alege cea mai potrivită organizaţie în cadrul căreia
să pună în practică ceea ce au acumulat pe parcursul primilor doi ani de
facultate.
Alte obiective au vizat:
-

Realizarea unui site performant al Facultății de Științe

Economice și Administrarea Afacerilor, precum şi actualizarea
periodică a acestuia.
-

Creşterea

numărului

parteneriatelor

cu

firme

private

și

organizații pentru efectuarea practicii de către studenți.
-

Implicarea activă a Facultății de Științe Economice și

Administrarea Afacerilor în relația cu Agenția Metropolitană de
Dezvoltare Durabilă Brașov.
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VI. Obiective organizatorice
Stabilirea unui program constant de audiențe pentru studenţi de
către Decan și cei 3 Prodecani.
Convocarea, ori de câte ori a fost nevoie, a Consiliului Facultății
de Științe Economice și Administrarea Afacerilor.
Sprijin acordat Directorilor de Departamente pentru îndeplinirea
nediferenţiată de către toate cadrele didactice a sarcinilor didactice,
ştiinţifice şi administrative.
Respectarea tuturor paşilor pe care-i presupune programul
GESFO, de la concordanţa între fonduri şi planuri de învăţământ, la
statele de funcţii, la orarul în formă electronică şi la afişarea orarului pe
săli.
Realizarea orarului în aşa fel încât el să corespundă situaţiei
sălilor de curs și seminar, aşteptărilor studenţilor şi profesorilor.

RAPORTUL

PRIVIND

STAREA

FACULTĂȚII

DE

ȘTIINȚE

ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR A FOST
VALIDAT,

ÎN

UNANIMITATE,

DE

CĂTRE

CONSILIUL

FACULTĂȚII ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE
14.03.2017, CONFORM ART. 213, ALIN. 10, DIN LEGEA
EDUCAȚIEI.

Brașov,
14.03.2017

Decan,
Prof. univ. dr. ec. Gabriel BRĂTUCU
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