ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Romania
Tel.: +40 348 453 100; http://www.upit.ro
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT
RAPORTUL DECANULUI
privind
STAREA FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT
februarie 2018
1. Înființarea și evoluția facultății
Istoricul existenței actualei Facultăți de Stiințe Economice și Drept începe în anul 1996, când,
cadrul Facultății de Științe, au fost autorizate să funcționeze programele de studii „Contabilitate și
informatică de gestiune” și „Managementul firmei”, cărora, în timp scurt, li s-au adăugat programele
„Finanțe și bănci” și „Economia comerțului, turismului și serviciilor". După o primă încercare,
neizbutită, de a obține autorizarea programului „Drept”, în anul 1998 a fost autorizat programul
„Administrație publică”. Numărul mare de studenți pe care specializările menționate mai sus l-au atras
a permis ca în același an să fie înființată Facultatea de Științe Economice și Administrative.
În anul 2002 a fost autorizat provizoriu programul „Drept”, în cadrul aceleiași facultăți, care și-a
modificat însă denumirea în Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative.
În anul 2007 a fost creată Facultatea de Științe Juridice și Administrative, care și-a schimbat
ulterior denumirea în Facultatea de Drept și Științe Administrative și Facultatea de Științe Economice.
O bună perioadă de timp cele două facultăți au continuat să se dezvolte, reușind să acrediteze noi
programe de studii de licență și de master.
După anul 2008 se observă o scădere constantă a numărului de studenți din Universitatea din
Pitești, ca și din cele două facultăți. Pentru a redresa situația și a da un nou impuls dezvoltării, noua
conducere a universității, rezultată în urma alegerilor academice din primăvara anului 2016, a adoptat
un plan de măsuri, care a inclus și reorganizarea instituției. Acest ultim proces s-a concretizat în
reducerea numărului facultăților componente, de la 11 la 6, una din noile facultăți astfel create fiind
Facultatea de Științe Economice și Drept, formată prin fuzionarea Facultății de Drept și Științe
Administrative cu Facultatea de Științe Economice.
În cadrul Facultății de Științe Economice și Drept sunt acreditate să funcționeze șapte programe
de licență - „Drept”, „Administrație publică”, „Administrarea afacerilor”, „Economia comerțului,
turismului și serviciilor”, „Management”, „Marketing”, „Contabilitate și informatică de gestiune”, și
„Finanțe și bănci”- toate la forma de învățământ cu frecvență. Programele de licență „Drept”,
„Economia comerțului, turismului și serviciilor”, „Management” și „Contabilitate și informatică de
gestiune” sunt acreditate și la forma de învățământ cu frecvență redusă.
De asemenea, sunt acreditate să funcționează zece programe de master – „Administrația publică
în contextul integrării europene”, „Dreptul contenciosului”, „Cariere Juridice”, „Management strategic
și dezvoltarea afacerilor” (în limba engleză), „Managementul strategic al resurselor umane”,
„Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate”, „Management financiar bancar

și în asigurări”, „Economie și finanțe europene”, „Contabilitate managerială și audit contabil” și
„Management contabil și informatică de gestiune.”
Structura facultății este formată din trei departamente – „Drept și administrație publică”,
„Management și administrarea afacerilor” și „Finanțe, contabilitate și economie” precum și din
secretariat.
2. Misiune şi obiective
Misiunea Facultății de Științe Economice și Drept este să formeze și să perfecționeze personal
calificat și înalt calificat pentru domeniile economic, juridic și administrație publică și să dezvolte
cercetarea științifică în domeniile menționate.
Obiectivul principal al Facultății de Științe Economice și Drept este îmbunătățirea rezultatelor
activităților educaționale și de cercetare științifică în scopul creșterii vizibilității și poziției facultății în
mediul academic național și internațional.
Obiectivele strategice ale Facultății de Științe Economice și Drept sunt:
- Perfecționarea și extinderea activităților specifice realizării misiunii didactice a facultății
- Dezvoltarea activității de cercetare științifică
- Întărirea legăturilor cu mediul socio-economic și creșterea vizibilității facultății
- Creșterea calității activităților și proceselor desfășurate în facultate
3. Activitatea didactică
La data elaborării prezentului document activitatea Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept se
poate sintetiza în cifre astfel:
Tabelul 1. Numărul studenților cu frecvență (zi) din Facultatea de Științe Economice și Drept 01.01.2018
Nr.
Specializarea
Anul I
Anul II
Anul III
ANUL
Studii
crt.
IV
universitare de
licenţă
TOTAL
1.
Contabilitate și
51
49
60
160
informatică de
gestiune
2.
Management
39
35
30
104
3.
Marketing
20
20
4.
Finanțe și bănci
40
36
41
117
5.
Administrarea
34
23
26
83
afacerilor
6.
Economia
27
24
44
95
comerțului,
turismului și
serviciilor
7.
Administrație
26
20
26
72
publică
8.
Drept
77
73
65
67
282
TOTAL FACULTATE
294
261
312
67
933

Tabelul 2. Numărul studenților cu frecvență redusă din Facultatea de Științe Economice și Drept
- 01.01.2017
Nr.
Specializarea
Anul I
Anul II
Anul III
ANUL
Studii
crt.
IV
universitare de
licenţă
TOTAL
1. Contabilitate și
22
16
22
60
informatică de
gestiune
2. Management
29
19
11
59
3. Economia
22
10
32
comerțului,
turismului și
serviciilor
4. Drept
58
39
37
37
171
TOTAL FACULTATE
131
74
80
37
322

Tabelul 3. Numărul studenților programellor de studii de masterat din Facultatea de Științe
Economice și Drept -01.01.2018
Nr.
Specializarea
Anul I
Anul II
Studii
crt.
universitare de
master
TOTAL
1.
Managementul strategic al resurselor umane
30
24
54
2.
Management strategic și dezvoltarea afacerilor
23
13
36
3.
Contabilitate managerială și audit contabil
35
27
62
4.
Management contabil și informatică de
24
26
50
gestiune
5.
Economie și finanțe europene
0
24
24
6.
Management financiar bancar și în asigurări
27
22
49
7.
Administrarea afacerilor în comerț, turism și
32
24
56
servicii de ospitalitate
8.
Cariere Juridice
51
51
9.
Administrația publică în contextul integrării
36
36
72
europene
TOTAL FACULTATE
258
196
454
Rezultatele admiterii din anul 2017 evidenţiază o scădere ușoară (cu 3% față de anul 2016) a
numărului de studenţi înmatriculaţi în anul I, generată de reducerea numărului de studenți înmatriculați
la programele de studii de masterat. Deoarece interesul absolvenţilor de liceu pentru programele de
studii de licenţă: Economie și Afaceri Internaționale și Marketing a fost foarte scăzut, începând cu
anul universitar 2016-2017, FSED nu a mai organizat școlarizare pentru aceste programe de studii. În
anul 2017, numărul candidaților pentru programul de studii de masterat Economie și finanțe europene
a fost scăzut, astfel încât nu a fost constituită formație de studiu.

Cererea pentru programele de studii de licență –învățământ IFR a fost mai mare în anul 2017 față
de anul 2016, astfel încât a fost posibilă constituirea unei formații de studiu pentru toate programele de
studii care au fost supuse evaluării externe periodice.
Scăderea numărului de studenţi înmatriculaţi în anul I s-a produs pe fondul diminuării numărului
de absolvenți de liceu din județele care reprezintă bazin de recrutare a studenților FSED și a
avantajelor competitive mai scăzute ale facultății noastre comparativ cu alte facultăți similare din
orașele învecinate și chiar cu alte facultăți din Universitatea din Pitești: numărul redus de locuri
subvenționate de la bugetul statului, absența unui spațiu unic în care să se desfășoare activitățile
didactice și administrative (FSED desfășoară activități în 4 corpuri de clădire), dotările tehnice
insuficiente ale laboratoarelor. Pentru contracararea efectelor situației menționate mai sus, la nivelul
Facultăţii a fost iniţiat un plan strategic privind promovarea programelor de studii în rândul elevilor
din învăţământul preuniversitar și centrarea activității FSED pe nevoile și așteptările studenților.
Repartizarea corpului profesoral pe funcţii didactice se prezintă astfel:
Tabelul 4. Repartizarea corpului profesoral pe funcţii didactice – 01.10.1017
Departamentul
Titulari
din care:
Prof.
Conf.
Lect.
Asist.
Management şi
20
1
7
12
0
Administrarea Afacerilor
Finanțe, Contabilitate și
25
3
12
9
1
Economie
Drept și Administrație
26
4
6
16
0
Publică
Ponderea numărului de cadre didactice cu funcția de profesor și conferențiar este mare în
departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie, situația putând fi pusă pe seama rezultatelor bune în
activitatea de cercetare științifică obținute la nivelul acestui departament.
Procentul cadrelor didactice încadrate pe funcţia de asistent universitar este foarte mică, astfel
încât, în perioada următoare, în condițiile stabilizării numărului de studenți ai FSED, se impune
încadrarea de personal didactic pe posturi de asistent.
În anul 2016, au fost supuse evaluării externe (de către comisii specializate din cadrul ARACIS)
toate programele de studii de licență de la învățământul frecvență redusă. Programele de studii
evaluate au primit calificativele solicitate. 2 programe de studii de licenţă (Drept și Management) au
fost evaluate în cadrul evaluării instituționale a Universității din Pitești.
4. Cercetarea ştiinţifică
În cadrul facultății funcționează 2 centre de cercetare, acreditate intern: Centrul de Cercetare
Analiză şi Modelare Economică și Centrul de Studii Juridice și Administrative.
Pe parcursul anului 2016 s-au desfăşurat:
- 2 cnferințe internaționale: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Emerging Trends and Approaches" –
ediția a 3-a și Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "European Union's History, Culture and
Citizenship" – ediția a 10-a;
- 2 work-shopuri ştiinţifice internaţionale (EDEN – ediţia a VI-a, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe
şi ARFYT).
Sinteza rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5. Sinteza rezultatelor cercetării – anul 2017
Departamentul Departamentul
DAA
FCE
B.1
Cărţi şi capitole în cărţi de
specialitate internaţionale ca autor (cu ISBN
extern)
B.2
Cărţi şi capitole în cărţi de
specialitate naţionale ca autor (cu ISBN intern)
B.3
Cărţi şi capitole în cărţi de
specialitate internaţionale ca editor (cu ISBN
extern)
B.4
Cărţi şi capitole în cărţi de
specialitate naţionale ca editor (cu ISBN intern)
B.5
Manuale didactice, suport de curs
(fără ISBN)
B.6
Îndrumare de laborator, culegere de
probleme (fără ISBN)
C.1
Articole în reviste cotate ISI Thomson
Reuters
C.2
Articole în volume indexate ISI
Proceedings
C.3
Articole în reviste şi volumele unor
manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de
date internaţionale
D.1
Articole în reviste neindexate
D.2
Articole în volumele manifestărilor
ştiinţifice neindexate
F.3
Contracte de cercetare cu mediul
socio-economic

Departamentul
MAA

4

0

0

27

2

3

0

0

0

0

0

0

13

13

22

0

2

3

0

5

2

0

2

2

49

36

28

0
0

7

1

2

1

0

0

0

Situaţia activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor se prezintă astfel:
Tabelul 6. Studenţi cu activitate de cercetare ştiinţifică - anul 2017
Publicaţia
Studenţi
participanți
(număr)
Sesiunea anuală de comunicări stiinţifice studenţesti „Noi perspective
112
în spaţiul economic european”, ediția a XX-a
Sesiunea naţională anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor 26
„Evoluţia statului şi dreptului în perioada post-aderare”, ediţia a IX-a
În anul 2017, prof. univ. dr. Săvoiu Gheorghe, cadru didactic al FSED, a obținut din partea Asociației
Facultăților de Economie din România premiul pentru cea mai buna carte din domeniul economic : "A concepe,
a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice", scrisă în coautorat cu
prof. univ. dr. Dinu Vasile și prof. univ. dr. Dabija Dan Cristian.

Studenţii FSED au participat olimpiade și concursuri naţionale, respectiv simpozioane
ştiinţifice naţionale pentru studenţi obținând prin premiile și mențiunile câștigate (un total de 11
distincții) recunoașterea nivelului de pregătire.
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

Denumire manifestare / concurs
Conferinţa studenţească anuală
„Nicolae Titulescu” „CONSTANT”, Universitatea
“Nicolae Titulescu” din Bucureşti
şi Universitatea din Miskolc,
Ungaria
Sesiunea naţională anuală de
comunicări ştiinţifice a studenţilor
„Evoluţia statului şi dreptului în
perioada post-aderare”
Piteşti, 23 mai 2017, ediţia a IX-a
Sesiune de comunicări științifice
studențești Norme, valori și repere
contemporane în societatea
românească, Targoviste, 30 mai
2017
Sesiunea naţională anuală de
comunicări ştiinţifice a studenţilor
„Evoluţia statului şi dreptului în
perioada post-aderare”
Piteşti, 23 mai 2017, ediţia a IX-a
Sesiunea naţională anuală de
comunicări ştiinţifice a studenţilor
„Evoluţia statului şi dreptului în
perioada post-aderare”
Piteşti, 23 mai 2017, ediţia a IX-a
Sesiunea naţională anuală de
comunicări ştiinţifice a studenţilor
„Evoluţia statului şi dreptului în
perioada post-aderare”
Piteşti, 23 mai 2017, ediţia a IX-a
Sesiunea naţională anuală de
comunicări ştiinţifice a studenţilor
„Evoluţia statului şi dreptului în
perioada post-aderare”
Sesiunea de comunicări știintifice
a studenților și studenților
masteranzi, Alba-Iulia
Sesiunea națională de comunicări
științifice Limbă și cultură , istorie
și civilizație în și prin timp
Sesiunea Internațională de
Comunicări Științifice a Cercurilor
Studențești "Performanță și
competitivitate în societatea
cunoașterii, 6-7 aprilie, Targoviste

Tip concurs*

Caracter
concurs**

Premiu
/ loc

comunicări
ştiinţifice

Internațional

comunicări
ştiinţifice

national

comunicări
ştiinţifice

national

comunicări
ştiinţifice

national

comunicări
ştiinţifice

national

comunicări
ştiinţifice

national

comunicări
ştiinţifice

national

III

NUȚĂ
BOGDAN

DREPT, anul IV

comunicări
ştiinţifice

national

III

DREPT, anul II

comunicări
ştiinţifice

national

I

GHENCEA
CĂTĂLINA
DICULESCU
IRINA

comunicări
ştiinţifice

national

I

comunicări
ştiinţifice

international

III

Participant***

ZĂBAVĂ
ROXANADIANA

Specializare****

DREPT, anul II

II

ZĂBAVĂ
ROXANADIANA

DREPT, anul II

II

ZĂBAVĂ
ROXANADIANA

DREPT, anul II

II

DICULESCU
IRINA

DREPT, anul II

I

SANDA
LARISA

DREPT, anul III

I

GOLOGAN
LILIANA

DREPT, anul II

I

DICULESCU
IRINA
POPA
ANDREEA

DREPT, anul II
DREPT, anul II

CIG II, anul II

5. Relaţii internaţionale
FSED întreține relații internaționale cu 36 universități din 18 țări europene și non-europene. În
cadrul acestor relații se derulează mobilități prin programul ERASMUS și se organizează manifestări
științifice.
Tabelul 7. Participări la mobilităţile ERASMUS - outcomes – anul 2017
Specializarea
Studenţi (număr)
Programe de studii gestionate de Departamentul Drept și
Administrație publică
Programe de studii gestionate de Departamentul Finanțe,
Contabilitate, Economie
Programe de studii gestionate de Departamentul Management
şi Administrarea Afacerilor
Departamentul
Finanțe, Contabilitate, Economie
Management şi Administrarea Afacerilor
Drept și Administrație publică

Decan
Prof. univ. dr. Chelaru Eugen

7
6
2
Cadre didactice (număr)
6
2
5

