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1. Introducere 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti (UAB) continuă tradiţia învățământului superior 

cooperatist, tradiție de peste o sută de ani, inițiată de Legea din 3 ianuarie 1919, prin care s-a 

înființat Şcoala de Studii Cooperative, cu sprijinul profesorului Ion Răducanu şi al profesorului 

Nicolae Iorga. 

Spre sfârşitul anului 1919, Școala se transformă în Academia de Înalte Studii Cooperatiste, 

fiind, în toată perioada interbelică, reorganizată prin Legile ce reglementează activitatea 

cooperatistă. Legea 707 şi Decretul nr. 2700, din 2 septembrie 1946, au prevăzut înfiinţarea 

Academiei de Studii Cooperatiste, iar Legea nr. 299/1947 a reorganizat Academia de Studii 

Comerciale şi Industriale din Bucureşti şi Academia de Studii Cooperatiste în Academia de Studii 

Comerciale şi Cooperatiste, în cadrul căreia au funcţionat: Facultatea de Ştiinţe Cooperatiste şi 

Facultatea de Ştiinţe Comerciale. Decretul 175/1948 schimbă denumirea acestei Academii în 

„Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare” din Bucureşti. În anul 1949 s-a înfiinţat, în cadrul 

acestui institut, Facultatea de Cooperaţie. În anul 1967, se reorganizează învăţământul economic 

superior, prin atribuirea denumirii instituţiei de Academia de Studii Economice.  

Pornind de la necesităţile pregătirii unor cadre cu studii superioare şi de la tradiţia Academiei 

de Studii Cooperatiste, Consiliul Uniunii Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, 

potrivit prevederilor Decretului-Lege nr.66 din 8 februarie 1990, a stabilit, prin Hotărârea nr. 8 din 
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anul 1992, înfiinţarea Fundaţiei Naţionale Tehnico-Ştiinţifice şi Social Culturale „ARTIFEX” a 

Cooperaţiei Meşteşugăreşti, persoană juridică, non profit, conform Hotărârii Judecătoriei Sectorului 

1 Bucureşti, prin Sentinţa civilă nr. 347 din 27 noiembrie 1992. În temeiul Decretului-Lege nr. 

66/1990, al Legii nr. 21/1924 şi al articolului 8, punctul 4 din statutul Fundaţiei, Colegiului Director 

al acesteia a hotărât înfiinţarea Universităţii „ARTIFEX” - pentru a păstra o tradiţie şi o 

continuitate, denumirea „ARTIFEX” înseamnă în limba latină - „meşteşugar de artă”. 

Astfel, Universitatea „ARTIFEX” din București, instituție de învățământ superior particular, 

a fost înființată de Fundația Naţională Tehnico-Ştiinţifică şi Social Culturală „ARTIFEX” a 

Cooperaţiei Meşteşugăreşti, persoană juridică, non profit, în anul 1992. Universitatea a început să 

funcționeze ca furnizor de servicii educaționale în anul universitar 1993-1994. 

Încă de la reorganizarea sa, Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti şi-a propus derularea 

unui program de instrucţie şi educaţie, prin care să devină un centru cultural – ştiinţific şi social al 

sistemului naţional educativ. Scopul activităţii organizate constă în promovarea şi difuzarea 

principiilor şi valorilor culturale şi ştiinţifice, naţionale, racordarea la valorile lumii contemporane. 

 În acest cadru, Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a acţionat pentru promovarea, în 

întreaga sa activitate, a pluralismului opţiunilor, dezbaterilor critice, asigurând prestigiul ştiinţific al 

culturii naţionale şi dezvoltând relaţiile de colaborare internaţională. 

Universitatea „ARTIFEX” din București, instituție de învățământ superior, persoană juridică 

de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, a fost acreditată prin 

Legea nr. 133/2005, care prevede că universitatea se înființează cu două facultăți și trei specializări 

acreditate, respectiv: 

- Facultatea de Finanțe și Contabilitate,  în cadrul căreia funcționa specializarea Finanțe și 

Bănci; 

-  Facultatea de Management-Marketing, în cadrul căreia funcționau specializările 

Management și Marketing. 

De asemenea, la data acreditării, în structura universității funcționau două specializări 

autorizate să funcționeze provizoriu, respectiv Contabilitate şi Informatică de Gestiune (în cadrul 

Facultății de Finanțe și Contabilitate) şi Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (în cadrul 

Facultății de Management-Marketing), conform Hotărârii Guvernului nr. 1609/30.09.2004. Cele 

două specializări au fost acreditate în anul 2011, respectiv 2010, după parcurgerea procesului de 

evaluare externă a calității în vederea acreditării, de către Agenția Română de Asigurare a Calității 

în Învățământul Superior. 

Pe toată durata activității, de la înființare, în anul 1992 și până în prezent, campusul 

Universității „ARTIFEX” din București a funcționat în Municipiul București, Strada Economu 
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Cezărescu nr. 47, Sector 6. Universitatea nu a înființat extensii în alte localități din țară sau din 

străinătate, toate activitățile se desfășoară în acest campus. Limba de predare, pentru toate 

programele de studii, este limba română, iar forma de învățământ este „Învățământ cu frecvență”.  

Prin rezultatele activităţii instructiv - educative, ale cercetării ştiinţifice obţinute până în 

prezent, precum şi prin proiectarea de viitor a dezvoltării structurilor adoptate, prin perfecţionarea 

continuă a managementului în Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti se creează premisele certe 

pentru asigurarea unui nivel calitativ superior al ofertei educaţionale generale, orientate spre 

satisfacerea cerinţelor sociale tot mai complexe. 

Universitatea este acreditată, cu calificativul Încredere, în urma procesului de evaluare 

externă a calității la nivel instituțional încheiat în data de 27.04.2017. Toate programele de studii 

universitare de licență și domeniile de studii universitare de master sunt acreditate, în urma 

evaluărilor externe a calității de către ARACIS, încheiate în: aprilie 2017 (cele trei programe de 

licență care au fost acreditate odată cu universitatea, în 2005), decembrie 2019 – ianuarie 2020 

(domeniile de studii universitare de master), ianuarie, respectiv iunie 2021 (celelalte două programe 

de studii universitare de licență: Contabilitate şi Informatică de Gestiune și Economia Comerţului, 

Turismului şi Serviciilor.) 

Principiile și normele specifice după care își desfășoară activitatea membrii comunității 

universitare în spațiul universitar propriu, precum și reglementările privind activitatea personalului 

didactic auxiliar și tehnic-administrativ sunt descrise în Carta Universității „ARTIFEX”, adoptată, 

conform prevederilor legale, în octombrie 2017 (avizul pozitiv al Ministerului Educației Naționale 

asupra proiectului de cartă a fost transmis universității prin adresa nr. 39.002/02.10.2017).  

În spiritul Cartei, Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti a adoptat o serie de 

regulamente și metodologii privind desfășurarea activității academice, în vederea respectării 

standardelor cerute de procesul de acreditare, dar și a standardelor de performanță specifice UAB, 

urmărind să asigure absolvenților competențe într-un mediu profesional internaționalizat și 

competitiv. 

Universitatea „ARTIFEX” din București, prin Cartă, își asumă misiunea de „a genera și de a 

transfera cunoaștere către societate prin:  

a) formare inițială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției 

profesionale a individului și al satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic;  

b) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și 

colectivă, în domeniul științelor economice, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor 

acestora”.  
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În anul 2021, Universitatea „ARTIFEX” din București a acționat pentru îndeplinirea 

propriei misiuni, urmărind reperele esențiale, cuprinse în Carta universității și în programele strategice 

și operaționale de dezvoltare:  

a) nevoia și cererea socială a acestui segment al economiei naționale, ca și ale altor domenii ce 

intră sub incidența sistemului de pregătire preconizat; 

b) competența instituției și răspunsul ei față de cererea socială; 

c) responsabilitatea față de segmentul economic ce solicită pregătirea, necesită și absoarbe 

cadrele pe care le pregătim; 

d) responsabilitatea publică față de încrederea pe care o acordă cei ce solicită pregătirea 

superioară prin sistemul pe care noi îl propunem. 

 

2. Structura Universităţii. Situaţia programelor de studii 

În anul 2021, în cadrul Universității „ARTIFEX” din București au funcționat următoarele 

facultăți și programe de studii universitare de licență și master: 

1. Facultatea de Finanțe și Contabilitate: 

• programe de studii universitare de licență:  

o Finanțe și Bănci; 

o Contabilitate și Informatică de Gestiune;  

• programe de studii universitare de master:  

o Management Financiar-Bancar și de Asigurări, în domeniul Finanțe; 

o Managementul Sistemului Informațional Financiar – Contabil, în domeniul 

Contabilitate. 

2. Facultatea de Management – Marketing:  

• programe de studii universitare de licență:  

o Management; 

o Marketing;  

o Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor;  

• programe de studii universitare de master:  

o Management Organizațional, în domeniul Management; 

o Marketing și Comunicare în Afaceri, în domeniul Marketing; 

o Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii, în domeniul 

Administrarea afacerilor. 
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Programele de studii universitare de licenţă şi de master organizate au la bază propria 

misiune şi obiective, conţinând, totodată, şi elemente specifice, în conformitate cu cadrul naţional al 

calificărilor, corespunzând rezultatelor învăţării pentru nivelul 6 atât din Cadrul naţional al 

calificărilor (CNC), cât şi din Cadrul european al calificărilor (EQF), pentru licenţă, respectiv 

nivelul 7 atât din Cadrul naţional al calificărilor (CNC), cât şi din Cadrul european al calificărilor 

(EQF), pentru master. 

Anual, Universitatea și programele de studii de licență, respectiv domeniile de studii de 

master se regăsesc în hotărârile de guvern prin care se aprobă structura instituțiilor de învățământ 

superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele 

de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, 

numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de 

învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, 

respectiv domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de 

desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, 

formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi 

școlarizați în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular acreditate. Pentru anul 2021, toate 

programele/domeniile de studii funcționează conform prevederilor legale în vigoare, fiind incluse în 

Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior 

pentru anul universitar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea 

Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv (pentru anul universitar 2021-2022) Hotărârea 

Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior 

pentru anul universitar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea 

Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Situaţia programelor de studii universitare de licenţă (conform H.G. 403/2021, cu 

modificările și completările ulterioare) este prezentată în tabelul nr. 1. 
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Tabel 1. Programe de studii universitare de licenţă 

Nr.

crt. 

Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Programe de studii 

acreditate (A)  

Forma de 

învăţământ 

Nr. 

credite 

Nr. locuri 

1. 

Facultatea de 

Finanţe şi 

Contabilitate 

Contabilitate 

Contabilitate și 

informatică de 

gestiune 

A IF 180 90 

Finanțe Finanțe și bănci  A IF 180 90 

2. 

Facultatea de 

Management 

- Marketing 

Administrarea 

afacerilor 

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

A IF 180 120 

Management Management A IF 180 180 

Marketing Marketing A IF 180 150 
 

Programele de studii universitare de master sunt detaliate în tabelul nr. 2 (conform H.G. 

385/2021, cu modificările și completările ulterioare). 

Tabel 2. Programe de studii universitare de master 

Nr.

crt. 

Facultatea Domeniul de 

master 

Programul de studiu de 

master acreditat 

Forma de 

învăţământ 

Nr. 

credite 

Nr.  

locuri 

1.  Facultatea de 

Finanțe și 

Contabilitate 

Finanțe Management financiar – bancar 

şi de asigurări 
IF 120 50 

Contabilitate Managementul sistemului 

informațional financiar-contabil 
IF 120 50 

2. 

Facultatea de 

Management - 

Marketing 

Management Management organizaţional IF 120 75 

Marketing Marketing şi comunicare în 

afaceri 
IF 120 75 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor în 

comerț, turism și servicii 
IF 120 50 

 

În cadrul UAB se desfășoară programe de studii universitare de licenţă şi master generatoare 

de cunoaștere și creatoare de valoare intelectuală autentică, ce dezvoltă competenţe generale şi de 

specialitate care definesc corect calificările oferite, în conformitate cu Cadrul Naţional al 

Calificărilor. Programele de studii organizate sunt diversificate, iar conţinutul acestora se 

reînnoieşte permanent prin introducerea cunoştinţelor noi, rezultate în învăţare şi din cercetarea 

ştiinţifică, inclusiv cea proprie. Programele de studii universitare de master au o durată de patru 
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semestre (120 credite de studiu transferabile) şi sunt organizate în scopul formării de competențe 

profesionale în domenii de specializare. 

Au fost analizate și actualizate, după caz, în cursul anului 2021, documentele care descriu 

programele de studii: misiunea, obiectivele generale și specifice ale programelor; planurile de 

învățământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS și cu disciplinele 

ordonate succesiv în timpul de școlarizare; fișele disciplinelor incluse în planul de învățământ, 

respectiv rezultatele în învățare exprimate în forma competențelor cognitive, tehnice sau 

profesionale și afectiv-valorice, care sunt realizate de o disciplină; modul de examinare și evaluare 

la fiecare disciplină, ținând cont de rezultatele planificate; modul de organizare și conținutul 

examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ, care certifică asimilarea competențelor 

cognitive și profesionale corespunzătoare calificării universitare.  

Planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență sunt adaptate la noile 

cerințe ale ARACIS, incluse în „Standardele specifice de evaluare academică pentru ramura de 

știință - Științe Economice” în vigoare, care se aplică la nivelul Comisiilor de experți permanenți 

ARACIS Științe Economice I și Științe Economice II, comisii care se preocupă de programele de 

studii din domeniile în care se regăsesc și programele din structura Universității „ARTIFEX” din 

București. La analiza și revizuirea planurilor de învățământ s-a ținut seamă de prevederile 

Regulamentului privind elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ și ale 

Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 

studii în UAB. 

La nivelul Universității, se pune accent pe calitatea informației despre instituție și oferta 

educațională, precum și pe modalitățile concrete de diseminare a acesteia. Universitatea 

promovează informații corecte și reale despre facultățile și programele de studiu, situația acreditării 

acestora, precum și situația acreditării la nivel instituțional, cifra de școlarizare – numărul maxim de 

studenți care pot fi școlarizați, procesul de învățământ organizat pe sistemul de credite transferabile, 

competenţele dobândite de absolvenţii programelor de studii universitare, debuşeele profesionale 

ale absolvenţilor etc. 

Ca metode de prezentare a ofertei educaționale: publicarea informaţiilor pe site-ul web al 

Universităţii, în mijloace media de specialitate şi în ziare de circulaţie naţională, valorificarea 

oportunităților oferite de rețelele de socializare (Facebook, Instagram etc.), publicarea de broșuri de 

prezentare, pliante și postere tipărite, diseminate la evenimente de tip târguri educaționale, la 

întâlniri organizate cu liceenii, în mass-media națională și locală, prin materiale promoționale 

afișate în locații cu vizibilitate (selectate conform potențialului de vizibilitate pentru publicul țintă). 

Politica de promovare a ofertei educaționale beneficiază de implicarea studenților.  
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Reușita academică a unui student și masterand este evaluată prin probe de evaluare 

formativă și sumativă. În Regulamentul privind examinarea și notarea studenților și masteranzilor 

sunt prezentate modurile de evaluare a cunoștințelor pe parcursul anilor de studii, precum și la 

finalul acestora. Metodele și criteriile specifice de evaluare a competențelor dobândite de studenți 

sunt explicit incluse în fișele disciplinelor și sunt adecvate conținutului acestora și rezultatelor 

așteptate. În fişele disciplinelor sunt detaliate procedura de evaluare a studenților cu precizarea 

criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea ponderilor fiecărui criteriu 

de evaluare în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute 

în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, proiect), precum și formelor de verificare pe 

parcurs (teme de casă, referate ș.a.). Acestea sunt aduse în mod consecvent şi detaliat la cunoştinţa 

studenţilor la fiecare prelegere/seminar inaugural, iar fişele disciplinelor pot fi consultate în 

biblioteca UAB şi pe Platforma Artifex. 

În Universitate se desfășoară o activitate continuă de identificare, dezvoltare, testare, 

implementare şi evaluare a unor tehnici noi de învățare eficace, incluzând aici noile aplicații ale 

calculatoarelor și ale tehnologiei informației. La nivelul departamentelor se organizează periodic 

ședințe având drept scop analiza metodelor de predare și a calității predării pe baza rezultatelor 

chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice, coroborate cu responsabilitatea față de actul 

didactic. Programele de studii sunt integrate cu stagii de practică. 

La nivelul Universităţii funcţionează Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, care oferă 

studenţilor, masteranzilor, cadrelor didactice şi personalului nedidactic un spaţiu de formare, 

comunicare şi informare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi 

integrare profesională. 

Prin specificul activităţii sale, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră participă la 

implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină 

realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de învăţământ, răspunzând nevoilor de informare ale 

tuturor utilizatorilor.  

În anul 2021, admiterea la programele universitare de licență și masterat (pentru anul 

universitar 2021-2022) s-a realizat prin concurs. Mecanismul de admitere este descris în 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii 

universitare de licență și de masterat pentru anul universitar 2021-2022 (actualizată pentru a 

reflecta modificările „la zi” ale legislației în domeniu). Prin Metodologie și documentele 

instituționale conexe, Universitatea și-a asumat o capacitate de școlarizare corespunzătoare 

criteriilor ARACIS, cu respectarea strictă a prevederilor Hotărârilor de Guvern menționate anterior, 

referitoare la numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați pe fiecare program.  
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Admiterea se bazează exclusiv pe competențele academice ale candidatului și nu aplică nici 

un fel de criterii discriminatorii. Admiterea la studiile universitare de licenţă se face prin concurs, 

pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie aritmetică simplă între media obţinută la 

examenul de bacalaureat şi media anilor de studii din perioada liceului. La studiile universitare de 

master, admiterea se face, de asemenea, prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, 

calculată ca medie aritmetică între media obţinută la examenul de licență şi nota obținută în baza 

fișei de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu, conform tematicii și bibliografiei 

prevăzute în Metodologia de admitere. În anul 2021, admiterea la programele de studii universitare 

de licenţă şi, respectiv master (pentru anul universitar 2021-2022) s-a făcut în ordinea 

descrescătoare a mediei generale de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program 

de studii de licenţă în parte, respectiv domeniu de master în parte. 

Candidații declarați admiși au fost înmatriculați la începutul anului universitar și au încheiat 

cu Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti un Contract de Școlarizare, în care sunt prevăzute 

drepturile și obligațiile părților. Organizarea evidenței activității de formare profesională a 

studenților are loc și în format electronic, prin înscrierea lor în Registrul Matricol Unic al 

universităților din România. 

În anul 2021, Universitatea a asigurat, din resurse proprii, costurile necesare școlarizării 

pentru toți studenții anului I la programele de studii de licență, atât pentru cei admiși în anul 

universitar 2020-2021, dar şi pentru „bobocii” anului universitar 2021-2022. De asemenea, în 

cadrul Universității „ARTIFEX” din București învață studenți străini.  

În universitate se acordă, ca instrument de stimulare a eforturilor studenților în vederea 

dobândirii performanței academice, burse de merit, prin care toți studenții care au obținut în anul 

universitar anterior medii cel puțin egale cu 9,50 beneficiază de școlarizare gratuită pe parcursul 

întregului an universitar în curs. În anul universitar 2021-2022, un număr de 11 studenți beneficiază 

de bursă de merit. În anul universitar 2021 – 2022, în cadrul universității sunt înmatriculați 1.754 de 

studenți, dintre care 1.371 la licență și 383 la master.  

Diplomele de licenţă şi masterat sunt conferite absolvenţilor cu respectarea condiţiilor 

stabilite prin lege. Conform reglementărilor legale în vigoare, Universitatea „ARTIFEX” din 

București a solicitat și obținut aprobarea Ministerului Educației pentru toate actele de studii 

eliberate absolvenților. Universitatea raportează, în Platforma Naţională de Colectare a Datelor 

Statistice pentru Învăţământul Superior, datele solicitate conform prevederilor legale, cu respectarea 

termenelor și a criteriilor de raportare.  

Situaţia detaliată a numărului de studenţi înmatriculaţi în cadrul Universităţii „ARTIFEX” 

din București, în anul universitar 2021-2022, este prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul raport. 
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3. Structuri de conducere 

Potrivit Cartei universitare în vigoare, structurile de conducere în Universitatea „ARTIFEX” 

din Bucureşti sunt următoarele:  

• Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar, la nivelul instituţiei; 

• Consiliul facultăţii şi Consiliul departamentului, la nivelul facultăţii. 

În cursul anului 2021, funcțiile de conducere din cadrul Universității „ARTIFEX” din 

București au fost ocupate de următoarele persoane:  

• Rector: Prof. univ. dr. Alexandru Lucian Manole; 

• Prorector: Conf. univ. dr. Cristina-Elena Protopopescu; 

• Președintele Consiliului de Administrație: Ec. Sevastița Grigorescu; 

• Președintele Universității: Prof. univ. dr. Cristian-Marian Barbu; 

• Președintele Senatului universitar: Prof. univ. dr. Cristian-Marian Barbu; 

• Director general administrativ: Conf. univ. dr. Virginia Cucu; 

• Decan Facultatea de Finanțe și Contabilitate: Conf. univ. dr. Andrei Buiga; 

• Prodecan Facultatea de Finanțe și Contabilitate: Lector univ. dr. Antoanela Giosan; 

• Director Departament Finanțe -  Contabilitate: Conf. univ. dr. Cătălin Deatcu; 

• Decan Facultatea de Management – Marketing: Conf. univ. dr. Anca-Mihaela 

Melinceanu; 

• Prodecan Facultatea de Management – Marketing: Lector univ. dr. Laurențiu-Florentin 

Stoenică. 

• Director Departament Management – Marketing: Conf. univ. dr. Sorin Gabriel Gresoi. 

Structurile și funcțiile de conducere sunt alese/numite pentru mandatul 2020-2024. 

  

4. Situaţia personalului didactic. Posturi vacante. Concursuri didactice 

În anul universitar 2020-2021, în statele de funcții ale departamentelor Universității au fost 

definite 96 de posturi, dintre care 41 au fost ocupate și 55 vacante. În Universitatea „ARTIFEX” din 

București, în anul universitar care s-a încheiat în 2021, au activat 41 de cadre didactice titulare, 

dintre care șapte profesori, 15 conferențiari, 18 lectori și un asistent, precum și trei cadre didactice 

asociate.  

Repartizarea pe posturi didactice a membrilor corpului academic din Universitatea 

„ARTIFEX” este prezentată în figura următoare. 
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Fig. 1. Repartiția pe posturi didactice a personalului  

Universității „ARTIFEX” din București, anul universitar 2020-2021 

 
 

În anul universitar 2021-2022, în Universitatea „ARTIFEX” din București își desfășoară 

activitatea un număr de 46 de cadre didactice. Dintre acestea, 44 au calitatea de titular (ceea ce 

reprezintă o pondere de 95,65%) și două cadre didactice asociate (4,35%). 

Toate cadrele didactice îndeplinesc cerințele legale (inclusiv standardele ARACIS specifice 

pentru domeniile în care Universitatea asigură programe de studii de licență sau master, în corelație 

cu disciplinele predate). Din totalul de 44 de cadre didactice titulare, 7 sunt profesori, 15 

conferenţiari, 21 lectori și un asistent universitar. Numărul de posturi din statele de funcții este de 

94, din care 50 sunt vacante. 

În anul universitar 2021 – 2022, repartiția pe posturi didactice a celor 44 de cadre didactice 

cu norma de bază în Universitatea „ARTIFEX”  din București se prezintă astfel:  
 

Fig. 2. Repartiția pe posturi didactice a personalului (cu norma de bază) din cadrul 

Universității „ARTIFEX” din București, anul universitar 2021-2022 
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Universitatea „ARTIFEX” din București recunoaște rolul esențial al personalului didactic în 

îndeplinirea misiunii sale și, prin urmare, acordă o importanță deosebită dezvoltării corpului 

didactic. Având în vedere configurația statelor de funcții, s-au organizat, în ambele semestre din 

anul 2021, concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice vacante, în conformitate cu Legea 

Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 457/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și cu Metodologia de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „ARTIFEX” din București.  

În semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 au fost scoase la concurs șapte posturi 

didactice vacante, astfel: 

- Departamentul de Finanțe-Contabilitate: patru posturi de lector universitar; 

- Departamentul de Management-Marketing, trei posturi de lector universitar. 

În urma desfășurării concursului și formalităților de angajare, au fost ocupate două posturi 

din structura Departamentului de Finanțe-Contabilitate (respectiv un post pe domeniul Contabilitate 

și cel de pe domeniul Drept) și două dintre posturile scoase la concurs din structura 

Departamentului de Management-Marketing (pe domeniile Administrarea afacerilor și respectiv 

Management), de către candidați din afara Universității „ARTIFEX” din București, dar cu 

experiență didactică și/sau în activitatea practică, pe domeniile cărora le sunt alocate disciplinele din 

posturile ocupate. 

În primul semestru al anului universitar 2021-2022, au fost scoase la concurs două posturi, 

alocate Departamentului de Finanțe-Contabilitate. Unul dintre posturi a fost ocupat (concursul s-a 

încheiat în anul 2022, disciplinele postului sunt din domeniul Finanțe), iar câștigătorul postului 

provine din sistemul universitar.   
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Conducerea universității își propune să organizeze concursuri didactice și în semestrul al 

doilea al anului universitar 2021-2022. 

Considerând statele de funcții pentru anul universitar 2020-2021 și, respectiv, 2021-2022, 

titularii de disciplină au pregătirearea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinelor predate. 

Pentru fiecare program de studii, titularii disciplinelor îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele 

condiţii: au studii universitare de licenţă în domeniul disciplinelor predate, sunt conducători de 

doctorat în domeniul disciplinelor predate, au tema tezei de doctorat în domeniul disciplinelor 

predate sau fac dovada unui număr semnificativ de publicaţii de valoare, în ultimii cinci ani, pe 

temele specificate disciplinelor predate. Asistenţii au pregătirea pedagogică atestată. 

Titularii de discipline au elaborat cursuri şi alte lucrări de specialitate necesare desfăşurării 

în condiţii optime a procesului de învăţământ, care acoperă integral problematica prevăzută în fişele 

disciplinelor. Universitatea asigură, prin editura „ARTIFEX”, publicarea lucrărilor sus menţionate, 

iar lucrările apărute în alte edituri sunt achiziţionate şi puse la dispoziţia studenţilor într-un număr 

corespunzător în cadrul bibliotecii. 

 

5. Baza materială. Situaţia financiară a Universităţii 

Baza materială a Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti aparține în totalitate instituției și 

corespunde standardelor, definite de legislaţia naţională în vigoare şi de Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, pentru desfăşurarea unui învăţământ de calitate. 

Spaţiile adecvate procesului de învăţământ superior şi cele auxiliare aflate în proprietatea 

Universităţii „ARTIFEX” prin legea de înființare și acreditare (Legea nr.133/2005), desfăşurate pe 

un teren în suprafaţă de peste 5.600 mp, însumează aproape 10.500 mp.  

După acreditarea instituţiei, baza materială a fost îmbunătăţită permanent prin achiziţionarea 

de bunuri pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, 

precum și prin realizarea de lucrări majore de reparații și modernizări. 

Programarea formațiilor de studii (serii, grupe) în cadrul spațiilor de învățământ (alcătuirea 

orarului, pe ani de studii) are loc în funcție de dimensiunea formațiilor de studii respective și de 

capacitatea sălilor existente în cadrul UAB, astfel încât activitatea didactică și de cercetare să se 

desfășoare la parametri optimi. Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti dispune de 6 săli de curs 

cu o suprafaţă totală de 1280 mp; 14 săli de seminar cu o suprafaţă totală de 758,2 mp; 4 laboratoare 

de informatică, în suprafaţă totală de 209,6 mp (inclusiv un laborator de limbi străine în suprafaţă de 

41 mp); o  bibliotecă cu 4 săli de lectură totalizând 184 locuri şi 415,2 mp; 1 depozit de carte; o sală 
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sport de 120 mp. În baza protocolului de colaborare, studenții universității au acces gratuit la terenul 

de sport aparținând Colegiului UCECOM „SPIRU HARET”. 

Asigurând suprafeţele corespunzătoare unui loc de studiu în sălile de curs, seminar şi 

laborator, respectiv 1,16 mp/loc în sălile de curs, 1,50 mp/loc în sălile de seminar, 2,25 mp/loc în 

sălile de lectură şi 2,65 mp/loc în laboratoare, Universitatea se încadrează în standardele privind 

spaţiile de învăţământ. Pe lângă acestea, Universitatea mai dispune şi de alte spaţii care asigură 

desfăşurarea unor activităţi specifice, precum: sală Senat, birouri pentru rectorat, decanate, 

departamente şi secretariate, birouri pentru personalul TESA etc. 

Sălile de curs/seminar sunt dotate cu calculatoare, sisteme multimedia (video și retro-

proiectoare mobile, ecrane de proiecție, flip-chart-uri, TV etc.), ceea ce contribuie la asigurarea 

calității actului didactic. 

În cadrul Universității „ARTIFEX” din București sunt amenajate trei laboratoare de 

informatică dotate cu echipamente moderne de calcul, respectiv un număr de aproximativ 60 de 

calculatoare legate în rețea și conectate la Internet. Lucrările aplicative prevăzute la disciplinele de 

specialitate din planurile de învățământ ale programelor de studii de licenţă şi master se desfășoară 

în laboratoare dotate corespunzător cu tehnică de calcul și echipament specific. Laboratoarele de 

informatică în care se desfășoară disciplinele din planurile  de învățământ al programulor de studii 

sunt dotate cu calculatoare într-un număr corespunzător numărului de studenți dintr-o grupă de 

studiu - laboratoarele respectă standardele legale în ceea ce privește calitatea actului didactic, astfel 

că la un calculator își desfășoară activitatea simultan maxim 2 studenți înmatriculați la cursurile 

universitare de licență, respectiv 1 student înmatriculat la cursurile universitare de master. În 

conformitate cu programul stabilit de conducerea Universității, studenții care doresc au acces la 

laboratoare, pentru studiu individual. 

De asemenea, în cadrul Universității „ARTIFEX” din București funcționează laboratorul 

destinat studiului limbilor străine, dotat cu calculatoare și cu programe informatice specializate 

moderne. 

În total, în cadrul Universității „ARTIFEX” din București funcționează un număr total de 

110 calculatoare, legate în rețea și conectate la Internet. Acestea permit accesul rapid al studenților 

și al personalului instituției la toate informațiile necesare bunei desfășurări a activității. În anul 

2021, au fost achiziționate și valorificate licențe pentru platforma de videoconferință Zoom®, 

pentru a permite interacțiunea în mod online sincron între cadrele didactice și studenți. 

Toate spațiile de învățământ din cadrul Universității „ARTIFEX” au acoperire wireless, 

accesul studenților la resursele informatice şi de comunicaţii făcându-se în condițiile unui 

regulament de acces. 
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Activitatea didactică şi de cercetare în cadrul UAB se desfăşoară în spaţii de învăţământ 

aflate în proprietatea instituţiei. Laboratoarele de cercetare sunt dotate la un nivel calitativ 

corespunzător cu calculatoare şi software performante, inclusiv aplicaţii software educaţionale, 

achiziţionate prin sisteme de licenţiere sau open source. Este asigurat accesul la Internet, baze de 

date internaţionale şi alte resurse electronice.  

Biblioteca UAB are propriul Regulament de funcționare, desfăşurarea activităţii în cadrul 

bibliotecii se realizează în condiţii optime, aceasta fiind deservită de un bibliotecar, având studii 

superioare de specialitate. 

În cadrul bibliotecii Universității „ARTIFEX” din București, cititorii au la dispoziție peste 

7.000 de volume, reviste, publicaţii naţionale şi internaţionale, reprezentând un fond documentar 

propriu din domeniul economic. Fondul de carte propriu, reprezentat de 688 titluri, din care 377 

titluri publicate în ultimii zece ani, acoperă cu material bibliografic disciplinele prevăzute în 

planurile de învăţământ şi este completat cu apariţii „la zi”, la care se adaugă colecții de specialitate 

şi abonamente la un număr semnificativ de publicaţii de specialitate româneşti şi străine 

corespunzător misiunii asumate la nivelul întregii Universităţi şi a programelor sale. Totodată, se 

asigură studenților accesul la baze de date internaţionale şi resurse electronice, prin site-ul 

Universităţii (http://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/acces-biblioteci-digitale/ și, respectiv, 

http://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/acces-baze-de-date/).  

În campusul universitar, membrii comunității academice au acces, începând cu luna 

decembrie 2020, la pachetul Business III Collection oferit de platforma JSTOR. Universitatea a 

achiziționat abonamentul la această bază de date și pentru anul 2021 și își propune prelungirea și 

pentru 2022 a abonamentului (valabil pe un an, această operațiune se realizează anual). 

Conducerea Universității „ARTIFEX” din București asigură multiplicarea cursurilor şi a 

celorlalte lucrări necesare desfăşurării procesului de învăţământ în cadrul Editurii „ARTIFEX”, 

recunoscută CNCSIS. În anul 2021, sub egida Editurii „ARTIFEX” au apărut mai multe titluri de 

manuale universitare, cărţi de specialitate şi volume colective, toate având codul ISBN, editate într-

un tiraj corespunzător.  

În cadrul Universităţii funcţionează Departamentul administrativ care are, printre atribuţii, 

asigurarea şi gestionarea spaţiului de cazare în cămin, întreţinerea şi repararea spaţiilor de cazare. În 

desfăşurarea activităţii sale, Departamentul administrativ al universităţii are o strânsă colaborare cu 

Asociaţia Studenţilor din Universitatea „Artifex” din Bucureşti. Studenţii beneficiază de servicii 

sociale, culturale şi sportive, asigurate de baza materială a Universităţii. Toţi studenţii proveniţi din 

alte zone decât cea a municipiului Bucureşti beneficiază, la cerere, contra cost, de cazare în căminul 

Universităţii, a cărui activitate se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi 

http://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/acces-biblioteci-digitale/
http://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/acces-baze-de-date/
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funcţionarea căminului studenţesc. Căminul are o capacitate de cazare care asigură spaţii de locuit 

pentru 330 de studenţi.  

În perioada septembrie 2018 - iunie 2021, Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a 

desfăşurat un program major de reparaţii, modernizări şi investiţii în baza materială a instituţiei (în 

universitate, cămin, punct termic etc.), ce a condus la îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de 

studiu şi de cazare a studenţilor. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli consolidat al Universităţii pentru anul 2021 a fost aprobat de 

Consiliul de Administraţie și de Senat, iar întreaga activitate financiar-contabilă s-a desfăşurat 

potrivit legilor şi normativelor în vigoare. Execuția bugetară și documentele contabile de sinteză 

referitoare la anul 2020 au fost, de asemenea, aprobate de Consiliul de Administrație și, ulterior, de 

Senatul Universitar. 

În anul 2021, veniturile totale ale Universităţii au însumat 4.828.525 lei, iar nivelul 

cheltuielilor a fost de 4.703.371 lei. S-a înregistrat, astfel, un excedent de 125.154 lei. Execuția 

bugetară pe anul 2021 relevă sustenabilitatea financiară pe termen mediu și lung a Universității, mai 

ales că rezultatul/excedentul este comparabil cu cel din anul anterior. 

Taxele şcolare sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe un an 

universitar, sunt aprobate, în conformitate cu prevederile legale și Carta universitară, de Consiliul 

de Administraţie şi sunt aduse la cunoștința studenților prin afișarea pe site-ul Universităţii, precum 

și la aviziere și secretariate.  

 

6. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică 

Activitatea de cercetare științifică este realizată în conformitate cu Strategia dezvoltării 

cercetării științifice pentru perioada 2016-2020 și cu Strategia dezvoltării cercetării științifice pentru 

perioada 2020-2024 (elaborată, avizată și aprobată în urma finalizării procesului electoral pentru 

mandatul 2020-2024), pe baza căreia s-au formulat planurile de cercetare proprii pe domenii incluse 

în strategiile de cercetare ale facultăților, cu specificarea modalităților de valorificare a rezultatelor 

cercetării științifice. Corespunzător, s-au elaborat planurile de cercetare pe termen mediu și scurt. 

Pentru fiecare domeniu de studii sunt evidențiate temele prioritare de cercetare. La activitatea de 

cercetare științifică participă toate cadrele didactice, precum și un număr semnificativ de studenți și 

masteranzi. 

În anul 2021, rezultatele cercetării ştiinţifice s-au materializat în 10 cărți, trei capitole în 

volume colective, 64 de articole în reviste indexate în baze de date internaţionale (inclusiv Clarivate 

Analytics ISI și Emerging Sources Citation Index) și alte reviste recunoscute, precum şi 110 
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articole/studii/prezentări, atât în cadrul simpozioanelor organizate de Universitatea ARTIFEX, cât şi 

în cadrul altor simpozioane desfăşurate la nivel naţional/internaţional (o parte dintre articolele 

prezentate la, respectiv publicate în volumele simpozioanelor internaționale au fost diseminate și în 

reviste indexate sau recunoscute). De asemenea, o parte dintre articole sunt indexate/ în curs de 

indexare în Clarivate Analytics ISI și ISI Proceedings. 

Cadrele didactice ale Universității au fost implicate în două proiecte cu mediul de afaceri și 

o acțiune COST (derulate la nivel instituțional).  

În luna mai 2021 (27-28 mai), a fost organizat simpozionul internațional Experience. 

Knowledge. Contemporary Challenges, ediția cu numărul opt, cu tema „Back to the Future. Social – 

economic Challenges and Perspectives”. Alături de participanții din România, au transmis/prezentat 

lucrări colegi din Azerbaidjan, Bulgaria, China, Republica Moldova, Rusia, Ucraina, printre autori 

se regăsesc și specialiști reprezentanți ai mediului de afaceri.  

Simpozionul a fost organizat în parteneriat cu: 

• D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov - Bulgaria;  

• Istituto Teseo - Italy;  

• National Institute for Economic Research, Republic of Moldova;  

• Institute of Economics of the Ural branch of Russian Academy of Sciences - Russia;  

• Kharkhiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev - Ukraine;  

• Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman – Ukraine; 

• Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade 

and Economics – Ukraine;  

• Department of Accounting and Analysis, Institute of Economics and Management, 

Lviv Politechnic National University - Ukraine;  

• Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University in Melitopol - Ukraine;  

• Odessa National Economic University – Ukraine;  

• State University of Intellectual Technologies and Communications, Odessa – 

Ukraine;  

• Academia Oamenilor de Știință – Romania; 

• Uzhhorod National University - Ukraine;  

• West Ukrainian National University – Ukraine;  

• Zhytomyr Polytechnic State University - Ukraine. 
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Simpozionul a fost organizat în sistem videoconferință, valorificându-se în acest sens 

licența instituțională a Universității „ARTIFEX” din București, licență care a permis derularea 

în condiții optime a evenimentului. 

În perioada 15-16 decembrie 2021, Universitatea a organizat ediția a noua a 

Simpozionului Internațional „Experience. Knowledge. Contemporary Challenges”, cu tema 

„Implications of the social-economic and ecological Paradigm on the power Reports and global 

Governance”, în parteneriat cu: 

o D.A. Tsenov Academy of Economics, Shvistov, Bulgaria; 

o Istituto Teseo - Italy;  

o National Institute for Economic Research, Republic of Moldova;  

o Academia Oamenilor de Știință – Romania;  

o Institute of Economics of the Ural branch of Russian Academy of Sciences - Russia;  

o Kharkhiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev - Ukraine;  

o Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman – Ukraine;  

o Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade 

and Economics – Ukraine;  

o Department of Accounting and Analysis, Institute of Economics and Management, 

Lviv Politechnic National University - Ukraine;  

o Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University in Melitopol - Ukraine;  

o Odessa National Academy of Food Technologies - Ukraine;  

o Odessa National Economic University - Ukraine;  

o Odessa State Agrarian University – Ukraine;  

o State University of Intellectual Technologies and Communications, Odessa – 

Ukraine;  

o Uzzhorod National University - Ukraine;  

o West Ukrainian National University – Ukraine;  

o Zhytomyr Polytechnic State University - Ukraine. 

Având în vedere contextul și mai ales restricțiile determinate de pandemia COVID-19, dar și 

experiența ediției anterioare, simpozionul s-a desfășurat în sistem online-videoconferință. Au 

participat/prezentat lucrări colegi din Azerbaidjan, Bulgaria, Republica Moldova, Rusia, Ucraina, 

majoritatea reprezentanți ai unor instituții partenere.  

S-au pus bazele încheierii unor noi acorduri de parteneriat cu Institutul de Economie și 

Prognoză al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Institute for Economics and Forecasting of 

the National Academy of Sciences of Ukraine), Universitatea Națională Yuriy Fedkovych din 
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Cernăuți (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi), Ucraina, Universitatea de 

Economie Națională și Mondială din Sofia (University of National and World Economics, Sofia), 

Bulgaria. 

În Universitatea „ARTIFEX”, precum şi în cadrul facultăţilor de Finanţe şi Contabilitate şi 

Management-Marketing, continuă să funcţioneze cercurile studenţeşti de cercetare ştiinţifică şi se 

organizează periodic sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe şi mese rotunde, în 

care sunt implicaţi, pe lângă cadrele didactice, studenţii, masteranzii şi absolvenţii. Studenţilor, care 

au desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică cu rezultate deosebite, li se acordă premii şi diplome 

de excelenţă. La fel ca și în anii anteriori, în Universitatea „ARTIFEX”, în anul 2021, sesiunile de 

comunicări științifice ale cercurilor studențești au fost organizate în aceeași perioadă cu edițiile 

mai/decembrie ale Simpozionului Internațional „Experience. Knowledge. Contemporary 

Challenges”.  

Începând cu ediția din mai 2021, simpozionul studențesc se desfășoară în cadru 

internațional, fiind invitați să participe studenți de la instituții partenere ale Universității sau de la 

alte instituții, unde există cadre didactice care au participat/participă la simpozioanele internaționale 

ale Universității „ARTIFEX” din București. Lucrările prezentate au fost elaborate sub îndrumarea 

unui cadru didactic, cercetător sau specialist (cu titlul de doctor).  

 În luna decembrie 2021 s-a desfășurat cea de-a doua ediție în noul format. Lucrările 

simpozionului sunt publicate în volume (CD) cu ISBN în cadrul Editurii „ARTIFEX”. 

Dacă la prima ediție (mai) s-a aplicat formatul hibrid cu o componentă de prezență fizică 

semnificativă, datorită caracterului studențesc al manifestării (participanții din alte instituții s-au 

conectat online, o parte dintre reprezentanții Universității „ARTIFEX” din București, studenți, 

profesori coordonatori, membri ai echipei de organizare au fost prezenți întru-nul dintre amfiteatrele 

Universității, cu respectarea măsurilor de protecție stabilite pentru evitarea răspândirii COVID-19, 

alți participanți din Universitate s-au conectat, de asemenea, online), la a doua ediție s-a utilizat o 

variantă cu o componentă mai accentuată online (indiferent de locație, toți reprezentanții 

Universității „ARTIFEX” s-au conectat online, individual sau cel mult în mici grupuri – coautori ai 

aceluiași articol etc.).  

Începând cu luna noiembrie 2018, Universitatea publică revista ARTECO Journal. Socio-

Economic Researches and Studies (ISSN 2602-0599, ISSN-L 2602-0599). Revista este disponibilă 

exclusiv online, la adresa http://arteco-journal.ro/ și este în curs de indexare în baza de date REPEC. 

Nu în ultimul rând, mai mulți studenți au colaborat cu cadrele didactice în elaborarea de 

comunicări prezentate la cele două simpozioane internaționale dedicate cadrelor didactice și 

cercetătorilor, publicate în volumele celor edițiilor a opta și a noua EKCC. 

http://arteco-journal.ro/
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De asemenea, Universitatea „ARTIFEX” din București acordă sprijin financiar pentru 

participarea studenţilor la conferinţe/simpozioane. Având în vedere calitatea de membru cotizant al 

Asociației Facultăților Economice din România, Universitatea „ARTIFEX” din București a fost 

invitată și a participat efectiv la toate edițiile Olimpiadei Studenților Economiști. Cheltuielile 

ocazionate de participarea la aceste evenimente a studenților universității au fost decontate de către 

AFER, cu excepția celor privind transportul, acestea fiind suportate din bugetul propriu al UAB. 

Sunt suportate exclusiv din bugetul de cercetare al universității toate acele cheltuieli ocazionate de 

organizarea activității cercurilor științifice studențești și a sesiunilor de comunicări științifice ale 

acestora, inclusiv publicarea gratuită a lucrărilor de un înalt nivel calitativ 

 

7. Respectarea eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ economic superior, 

acţionează pentru formarea ştiinţifică, profesională şi morală a absolvenţilor săi, prin crearea şi 

menţinerea unui climat intelectual şi etic menit să asigure dezvoltarea personală şi afirmarea 

profesională, să promoveze cunoaşterea şi evoluţia fenomenului economic în general. 

În acest sens, în cadrul Universităţii „ARTIFEX” funcţionează Comisia de etică, structură 

care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională.  

La nivelul structurilor de conducere s-a realizat, periodic, analiza modului de aplicare a 

Codului de Etică şi deontologie profesională în activitatea universitară. Prin intermediul directorilor 

de departamente şi secretariatelor facultăţilor, care monitorizează şi înregistrează activitatea de 

evaluare şi notare a studenţilor, s-a urmărit evitarea practicilor de nepotism, favoritism, aplicarea 

unor standarde duble de evaluare sau apariţia unor cazuri de persecuţie sau răzbunare. În cadrul 

şedinţelor de lucru, membrii Comisiei de etică au prezentat informări referitoare la modul în care 

sunt aduse la îndeplinire normele codului eticii în cadrul facultăţilor şi departamentelor, făcând 

propuneri pentru o mai bună cunoaştere şi implementare a acestora, pentru îmbunătăţirea climatului 

etico-moral în fiecare din structurile menţionate. Pe site a fost implementat un mecanism informatic 

suport pentru activitatea comisiei (formular de sesizare online). Comisia de etică şi deontologie 

profesională are în vedere ca, în măsura în care se înregistrează sesizări privind abateri ce contravin 

normelor etice şi integrităţii academice, acestea să fie soluţionate, pentru a asigura un climat 

adecvat de activitate, conform cu prevederile Codului de Etică şi deontologie profesională. 

În anul 2021, nu s-au constatat aspecte care să facă obiectul unor sesizări sau să încalce 

codul de etică. De asemenea, nu au fost depuse sesizări sau reclamaţii către comisia de etică. Nu au 

fost constatate abateri care să presupună iniţierea sau  derularea procedurilor specifice, de cercetare 
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şi anchetare a unor cazuri care ar fi putut decurge din încălcarea normelor de etică şi deontologie 

universitară. Acest fapt demonstrează o certificare a calităţii climatului deontologic şi că normele 

codului de etică şi deontologie profesională au fost respectate cu stricteţe de comunitatea 

academică. 

În vederea respectării normelor de etică universitară, pe parcursul anului 2021, conducerea 

Universității a luat măsurile necesare privind diseminarea conținutului Codului de Etică şi 

Deontologie profesională. Planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licenţă 

includ, în structurile lor, disciplina opţională Etică și integritate academică, iar în cadrul planurilor 

de învăţământ ale programelor de studii universitare de master, această disciplină are caracter 

obligatoriu. Se utilizează, în universitate, aplicația de verificare antiplagiat Plagiarism Detector 

(licența este „perenă”), în principal (din punct de vedere al ponderii numărului de documente 

procesate) pentru verificarea lucrărilor de licență și disertație ale studenților din anii terminali, 

precum și a articolelor propuse pentru revista Universității ARTECO Journal. Socio-Economic 

Researches and Studies, dar și a proiectelor de lucrări științifice ale cadrelor didactice și studenților 

care solicită acest lucru. Licența programului permite rularea unui server de documente (bază de 

date internă) și cinci stații de lucru plus o licență client pe aceeași platformă cu serverul.  

S-a constatat interesul cadrelor didactice pentru cunoașterea și implementarea prevederilor 

Codului de Etică şi Deontologie profesională universitară și pentru aplicarea acestora, rezultatul 

constând în creșterea calității serviciilor educaționale și de cercetare oferite studenților și 

masteranzilor. 

 

8. Asigurarea calităţii activităţilor din cadrul universităţii 

Managementul calităţii reprezintă o preocupare prioritară şi definitorie a strategiei şi 

politicilor de dezvoltare în Universitatea “ARTIFEX”, care îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea serviciilor educaţionale de formare iniţială şi continuă.  

La nivelul Universităţii, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. Comisia are 

autoritatea aplicării politicii Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti în domeniul calităţii educaţiei.  

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii s-a organizat şi funcţionează în 

concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru 
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Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îşi desfăşoară activitatea în mod independent/autonom, nefiind 

subordonată unei alte structuri din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. 

Durata normală a mandatului membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

coincide cu durata mandatului Rectorului şi al celorlalte structuri de conducere ale Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea calităţii a acţionat în mod 

permanent şi şi-a perfecţionat activitatea în concordanţă cu obiectivele asumate de Universitate şi 

cerinţele ARACIS și realizează, anual, o analiză diagnostic a gradului de îndeplinire a standardelor 

şi indicatorilor de performanţă privind asigurarea calităţii în Universitatea ARTIFEX, prin raportul 

elaborat (pentru fiecare an universitar) şi propune măsuri de îmbunătăţire a calităţii activităţii. La 

nivelul facultăţilor, există comisiile proprii de evaluare şi asigurare a calităţii, care lucrează în mod 

integrat cu CEAC a Universităţii. S-a urmărit în permanenţă desfăşurarea activităţii Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la un nivel corespunzător standardelor universităţilor europene. 

Consiliul ARACIS a validat, în ședința din data de 28.01.2021, menținerea acreditării pentru 

programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune și a aprobat cifra de școlarizare de 90 

de studenți/an (vizita s-a desfășurat în perioada 09-11 decembrie 2020, în sistem mixt).  

În cel de-al doilea semestru al anului universitar 2020-2021, respectiv în perioada 19-21 mai 

2021, a avut loc evaluarea periodică externă, în sistem mixt, a programului Economia Comerţului, 

Turismului şi Serviciilor, domeniul Administrarea afacerilor, în urma căreia Consiliul ARACIS a 

luat, de asemenea, decizia de menţinere a acreditării, cu capacitatea de şcolarizare solicitată de 

Universitate pentru programul de studii de licenţă ECTS.  

După primirea de la ARACIS a documentelor care atestă rezultatele evaluărilor, 

Universitatea a solicitat Autorității Naționale pentru Calificări înscrierea calificărilor 

corespunzătoare celor două programe de studii în RNCIS, iar răspunsul Autorității a fost favorabil 

pentru ambele solicitări. 

Având în vedere că în anul 2022 este necesară demararea procedurilor pentru evaluarea 

externă a calității la nivel instituțional și pentru programele de studii Finanțe și Bănci,Management  

și Marketing, s-a demarat pregătirea rapoartelor de autoevaluare pentru cele patru evaluări. 

Sistemul de management al calităţii din Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti este 

certificat ISO 9001:2015 pentru Activităţi de învăţământ superior universitar, certificare confirmată 

în urma ultimei vizite de monitorizare.  
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9. Inserţia profesională a absolvenţilor din promoţiile precedente 

Analiza datelor referitoare la promoțiile 2017-2021 relevă faptul că peste 74% dintre 

absolvenții programelor de studii universitare de licență, respectiv peste 82% dintre absolvenții 

programelor de studii de master se angajează cu contract de muncă legal, iar situația angajării pe 

posturi corespunzătoare specializării obţinute la absolvire relevă o pondere de peste 61% pentru 

absolvenții ciclului licență și peste 71% dintre absolvenții de master (interpretarea datelor are în 

vedere nivelul minim înregistrat din setul de valori aferent promoțiilor respective). 

Ghidul Studentului pentru orientarea în carieră a fost actualizat; în cadrul documentului sunt 

prezentate programele de studii, locul acestora în activitatea practică, informaţii privind piaţa 

muncii şi perspectivele evoluţiei în carieră. 

În vederea informării corecte a studenților cu privire la activitatea Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră, în cursul anului 2021, au fost organizate o serie de sesiuni deschise de 

prezentare, desfășurată atât în mediul fizic cât și online cu ajutorul platformei Zoom. 

La aceste evenimente au participat un număr important de studenți ai Universității 

„ARTIFEX” din București, acestora fiindu-le descrise activitățile pe care Centrul le organizează în 

mod constant, precum și oportunitățile pe care acestea le oferă pentru identificarea traiectului 

profesional optim pentru fiecare persoană în parte, precum și pentru facilitarea accesului acestora pe 

piața muncii, atât pe perioada studiilor, cât și după finalizarea acestora.  

Principalele probleme cu care studenții s-au confruntat și pentru care au apelat la serviciile 

centrului se referă la identificarea unor oportunități de angajare part – time sau full – time, 

completarea corectă a documentelor necesare pentru depunerea dosarelor de angajare, precum și la 

rezolvarea unor dificultăți apărute în procesul de învățare a anumitor categorii de discipline aflate în 

planurile de învățământ ale universității. 

În vederea identificării potențialului individual al fiecărui student în parte, membrii  

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră au aplicat o serie de chestionare specifice, în format 

fizic și electronic, prin intermediul cărora este posibilă stabilirea adaptabilităţii studenţilor/ 

masteranzilor pe piaţa muncii, în funcție de particularitățile diferitelor categorii de locuri de muncă 

existente la nivel național și internațional. 

În ceea ce privește identificarea potențialului antreprenorial al fiecărui student, membrii 

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră şi ai Societății Antreprenoriale Studențești (SAS) 

„ARTIFEX” au aplicat o serie de chestionare specifice, în format fizic și electronic, prin 

intermediul cărora este posibilă autoevaluarea şi evaluarea potenţialului antreprenorial a 

studenţilor/masteranzilor. Reprezentanţi ai SAS Artifex au asigurat, pe tot parcursului anului 2021, 
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promovarea instrumentului HEInnovate, mecanism dezvoltat şi susţinut de EU şi OECD pentru 

dezvoltarea culturii de inovare şi antreprenoriat în instituţiile de învăţămȃnt superior din România. 

În acest sens, stakeholderii Universității „ARTIFEX” din București au fost invitați să completeze 

chestionarele de pe platforma HEInnovate, în vederea definirii și conturării profilului antreprenorial 

al Universității „ARTIFEX” din București. 

Elevii din anul terminal, înmatriculați în cadrul unităților de învățământ din București și 

Județul Ilfov și, în mod special, cei ai Grupului Școlar „Spiru Haret” – UCECOM au apelat la 

serviciile oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră în vederea identificării 

programelor de studii din cadrul Universității „ARTIFEX” din București care corespund cu 

dorințele de dezvoltare personală și profesională a acestora. 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în colaborare cu Societatea Antreprenorială 

Studențească „ARTIFEX” (SAS Artifex), Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, 

precum și cu Asociația Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București (ASUAB) a 

organizat, în cursul anului 2021, următoarele evenimente: 

• 26 martie 2021 - Programul de educație financiară ASF Student Club; 

• 27 martie – 27 aprilie 2021 – Târg virtual de carieră Hipo; 

• 1 aprilie 2021 – Piața forței de muncă în anul 2021; 

• 6 mai 2021 - Oportunități și restricții pe piața muncii în condițiile pandemiei; 

• 21 octombrie 2021 – Târg virtual de carieră, angajatori internaționali ACCA; 

• 18 noiembrie 2021 – Workshop online - Cum redactăm corect documentele 

academice? 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră s-a implicat în proiecte ce monitorizează 

inserţia absolvenţilor Universităţii „ARTIFEX” din București pe piaţa muncii. Prin parteneriatul 

încheiat cu Asociația Naționala a Recrutorilor se urmărește asigurarea unei bune promovări a 

instituției în relația cu principalele companii de recrutare din România, studenții și absolvenții 

universității beneficiind, astfel, de accesul gratuit la serviciile oferite de entitățile specializate în 

identificarea unor locuri de muncă ce corespund caracteristicilor individuale și nivelului de 

pregătire a fiecărei persoane în parte. 

De asemenea, s-a facilitat accesul în cadrul proiectelor organizate prin lansarea Programului 

Operațional Capital Uman: Obiectivul tematic 10, Prioritatea de investiții 10, Obiectivul specific 

6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își 

găsesc un loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice ce dețin un potențial 

competitiv ridicat indentificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI - INNOTECH STUDENT”. 
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10. Priorităţi pentru perioada următoare 

În urma validării rezultatelor alegerilor organismelor de conducere pentru mandatul 2020-

2024, în Universitatea „ARTIFEX” din București a fost elaborat Planul strategic de dezvoltare 

instituțională pentru perioada 2020 – 2024, coordonat cu mandatul echipei de conducere, ca 

instrument de ghidare și coordonare a evoluției Universității. Planurile operaţionale sunt elaborate 

anual. Prevederile strategiei şi ale planurilor operaţionale anuale sunt actualizate în permanenţă cu 

măsurile necesare îmbunătăţirii activităţii academice şi de cercetare, în funcţie de potenţialul şi 

cadrul asigurat la un moment dat. Periodic, Consiliul de Administraţie al Universităţii și Senatul 

analizează implementarea măsurilor adoptate prin strategie şi planurile operaţionale. Pe baza 

concluziilor rezultate în urma acestor analize, se adoptă decizii privind măsurile necesare de 

corectare şi îmbunătăţire a situaţiilor constatate. Prevederile planurilor au în vedere evoluţia şi 

contextul învăţământului economic superior naţional şi european şi aplicarea de practici şi 

mecanisme de urmărire riguroasă, conţinând termene şi responsabilităţi individuale, urmând a fi 

prezentate şi analizate, în cadrul rapoartelor anuale. 

În anul 2021, obiectivele Universității „ARTIFEX” din București au vizat continuarea 

implementării tuturor standardelor ce contribuie la asigurarea unui nivel de calitate ridicat pentru 

programele de studii universitare de licență și de masterat și funcționarea în ansamblu a instituției.  

În acest sens, la nivelul Universității „ARTIFEX” din București s-au urmărit și se vor avea 

în vedere o serie de direcții prioritare de acțiune: 

1. Finalizarea procesului de evaluare instituţională a UAB şi a programelor de studii 

universitare de licenţă Marketing, Management, Finanţe şi Bănci. 

2. Intensificarea eforturilor pentru implementarea programului Erasmus+ și a altor 

programe pentru mobilitatea studenților, masteranzilor, a cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar și nedidactic. Având în vedere că Universității 

„ARTIFEX” din București i s-a acordat la începutul anului 2021, în urma apelului de 

proiecte din anul 2020, Carta Erasmus+ pentru Învățământul Superior (ECHE), 

Universitatea intenționează să aplice pentru proiecte Erasmus+ de tip Mobilitate 

(acțiunea cheie 1) și Parteneriat strategic (acțiunea cheie 2) în cadrul apelurilor anului 

2022, în acest sens fiind inițiate discuții cu colegii de la Academia „D.A. Tsenov” din 

Svishtov, Universitatea Politehnică de Stat din Zhytomir, Universitatea de Economie 

Națională și Mondială din Sofia 

3. Continuarea procesului de îmbunătățire a ofertei educaționale a Universității prin 

revizuirea anuală a planurilor de învățământ atât la programele universitare de licență, 
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cât și la programele de masterat. Revizuirea trebuie să țină seama de rezultatele 

proceselor de monitorizare a programelor de studii, legislația în vigoare, cerinţele 

standardelor specifice adoptate de Agenţia Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior, competenţele profesionale solicitate de piaţa muncii și de 

specificul Universității.  

4. Îmbunătăţirea politicii de promovare a ofertei educaţionale a UAB, în special în mediul 

on-line (reţelele de socializare). 

5. Creșterea ponderii absolvenților programelor proprii de studii universitare de licență în 

totalul studenților admiși la studiile universitare de masterat. 

6. Continuarea proceselor de recrutare, selecție și angajare de noi cadre didactice, în funcție 

de nevoile de personal ale fiecărui departament și ținând seama de cerințele specifice ale 

legislației din domeniul învățământului. 

7. Creşterea gradului de îndeplinire a planurilor anuale în domeniul cercetării ştiinţifice, 

concomitent cu sporirea numărului de cărţi, articole, studii etc. publicate de cadrele 

didactice în edituri recunoscute/reviste indexate în baze de date etc. şi implicarea mai 

intensă a colectivelor de cercetare în încheierea de contracte de cercetare. 

8. Efectuarea de către directorii de departamente a unor analize atente privind gradul de 

acoperire cu material didactic propriu a disciplinelor predate de către cadrele didactice.   

9. Acordarea unei atenții sporite activităților de perfecționare a pregătirii cadrelor didactice 

proprii atât în domeniul de specializare al posturilor ocupate, cât și în ceea ce privește 

strategiile și tehnicile actuale de predare. 

10. Implicarea mai intensă a studenților și masteranzilor în activitatea de cercetare științifică 

prin dinamizarea cercurilor științifice studențești și sprijinirea publicării celor mai 

relevante lucrări. 

11. Implementarea unui mecanism de cercetare a gradului de satisfacție al studenților în 

raport cu serviciile suport oferite de către instituție (cămin, secretariat, bibliotecă etc). 
 

 

Toate aceste direcții de acțiune constituie premise pentru dezvoltarea durabilă a Universității 

și asumarea unui rol activ al Universității „ARTIFEX” din București în relația cu mediul 

economico-social, pentru a contribui la sporirea competitivității și sustenabilității economice a 

României. 
Prezentul raport a fost prezentat, discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti din data de 31.03.2022. 
Rector, 

Prof. univ. dr. Alexandru Lucian MANOLE  
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Anexa nr. 1 

SITUAȚIE STUDENȚI 

anul universitar 2021 – 2022 

PROGRAM DE STUDII ANUL 
Număr 
studenți  

2021 – 2022 

FINANȚE ȘI BĂNCI 
I 32 
II 47 
III 41 

TOTAL   120 
      

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 
I 60 
II 65 
III 61 

TOTAL   186 
      

MANAGEMENT 
I 178 
II 163 
III 149 

TOTAL   490 
      

MARKETING 
I 120 
II 112 
III 113 

TOTAL   345 
      

ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR 
I 62 

II 92 

III 76 

TOTAL   230 

      
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (TOTAL)   1371 
ANUL I   452 

ANUL II   479 

ANUL III   440 
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PROGRAM DE STUDII ANUL 
Număr 
studenți  

2021 - 2022 

MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR ŞI DE ASIGURĂRI I 17 
II 15 

TOTAL   32 
  
      
MANAGEMENTUL SISTEMULUI INFORMATIONAL FINANCIAR - 
CONTABIL 

I 32 
II 18 

TOTAL   50 
      

MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL I 70 
II 70 

TOTAL   140 
      

MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI I 57 
II 51 

TOTAL   108 
      

ADMINISTRAREA AFACERILOR IN COMERT, TURSIM SI SERVICII I 21 

II 32 

TOTAL   53 

     
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (TOTAL)   383 
ANUL I   197 
ANUL II  186 
      

 


