Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 295/24.07.2019
cu privire la aprobarea depunerii de proiecte în cadrul POCU 2014-2020

Având în vedere propunerile formulate de facultăți pentru inițierea de proiecte în cadrul POCU
2014-2020,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Hotărăşte
Art. 1. Se aprobă depunerea de proiecte în cadrul POCU 2014-2020, astfel:
a) Proiectul “Parteneriat sustenabil pentru practica studenților (future Stars)”, cu o valoare totală
proiect (estimat): 4.750.000 lei, valoare cofinanţare (estimat): 95.000 lei. Proiectul se va depune
fără parteneri. Beneficiari ai proiectului: Facultatea de Marketing, Facultatea de Administrație
și Management Public, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, Facultatea de
Economie Teoretică și Aplicată. Inițiator proiect (persoană propusă pentru a ocupa funcția de
manager proiect): prof. univ. dr. Mihai Ioan Roșca.
b) Proiectul “Stagii de practică și activități de consiliere pentru studenții în economie și
administrarea afacerilor – componentă a formării de nivel terțiar a unei resurse umane specifice
noului mileniu (SPECTRUM)”, cu o valoare totală proiect (estimat): 1.335.900 lei, valoare
cofinanţare (estimat): 26.718 lei. Proiectul se va depune în parteneriat cu o organizație care va
fi selectată prin competiție, ASE fiind lider de parteneriat. Beneficiari ai proiectului: Facultatea
de Business și Turism și Facultatea de Relații Economice Internaționale. Persoană propusă
pentru a ocupa funcția de manager proiect: prof. univ. dr. Dumitru Miron.
c) Proiectul “Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în
contabilitate și finanțe (CONTAFIN)”, cu o valoare totală proiect (estimat): 4.751.700 lei,
valoare cofinanţare (estimat): 95.034 lei. Proiectul se va depune fără parteneri. Beneficiari ai
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proiectului: Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Persoană propusă pentru a ocupa funcția de manager
proiect: conf. univ. dr. Adrian Anica Popa.
d) Proiectul “Practică inteligent dezvoltarea ta (PRIDE-U)”, cu o valoare totală proiect
(estimat): 4.744.500 lei, valoare cofinanţare ASE (estimat): 65.876 lei. Proiectul se va depune
cu doi parteneri care vor fi stabiliți în urma procesului de selecție, ASE fiind lider de parteneriat.
Beneficiari ai proiectului: Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine și
Facultatea de Management. Persoană propusă pentru a ocupa funcția de manager proiect: conf.
univ. dr. Cristian Marinaș.
Art. 2. Facultățile și persoanele nominalizate la art. 1 și Serviciul Managementul Proiectelor cu
Finanțare Nerambursabilă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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