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FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE  

ŞI MANAGEMENT PUBLIC 
 

Înfiinţarea facultăţii 

 

ncă din 1913, în conţinutul legii de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi 

Industriale (AISCI), promulgată prin Decretul Regal nr. 2978 din 6 aprilie 1913, a fost 

menţionată, la art. 1 lit. C., misiunea secţiunii de Administraţie publică, respectiv aceea 

,,de a pregăti pentru funcţiunile administraţiei publice, cu caracter economic”. Printre 

secţiunile care au funcţionat în perioada 1919-1947 s-au aflat şi Administrare economică, 

consulară (1919-1927), Administraţie consulară (1927-1932), Consulară şi de administraţie 

publică (1932-1938), Administrativă-consulară (1938-1947)1. 

După anul 1990, Academia de Studii Economice din Bucureşti s-a reorganizat, urmând 

ritmul impus de evoluţia învăţământului economic mondial şi de noul tip de economie, cea 

de piaţă. În acest context, în perioada mandatelor prof. dr. Constantin Bărbulescu (Rector al 

ASE în perioada 1990-1996) şi prof. dr. Ioan Raţiu-Suciu (Decanul Facultăţii de Management 

în perioada 1990-2000) s-a înfiinţat, începând cu anul universitar 1995-1996, programul de 

licenţă în domeniul Administraţiei publice în cadrul Facultăţii de Management. Un rol 

important în demararea acestui program l-au avut profesorii Margareta Costea, George 

Modoveanu şi Constantin-Marius Profiroiu. 

Crearea specializării de Administraţie publică în cadrul ASE a avut ca suport şi două 

programe de cooperare internaţională Phare Tempus, în care partenerii internaţionali au 

fost: Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse, Universitatea „Carlos III” din Madrid şi 

Institutul Internaţional de Administraţie Publică din Paris. Acestea au fost coordonate de 

către prof. dr. André Cabanis (Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse) şi de 

Constantin-Marius Profiroiu (ASE Bucureşti, Facultatea de Management), asistent 

universitar în acea perioadă. 

1. Phare Tempus „Crearea filierei de Administraţie Publică” (1996-1999) a avut ca 

principal obiectiv crearea specializărilor de administraţie publică din cadrul 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi şi a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, după modelul 

„Administration Economique et Sociale” (AES) – ciclul de licenţă de 3 ani. 

2. Phare Tempus „Adaptarea colectivităţilor locale din România la UE”  

(1999-2002) a avut ca scop realizarea a două programe de pregătire 

 
1 Ion Gh. Roşca, ASE 100. Aventura programelor de studii, Editura ASE, Bucureşti, 2013. 
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postuniversitară în domeniile Administraţie Publică Locală şi Managementul 

Fondurilor Structurale. 

Aceste proiecte au însemnat o serie de beneficii pentru Academia noastră: 

• Au permis stagii de formare pentru cadrele didactice, de la 3 până la 10 luni, la 

Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse, la Universitatea „Carlos III” din 

Madrid şi la Institutul Internaţional de Administraţie Publică din Paris (IIAP). 

Peste 80 de cadre didactice din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi al Universităţii „Dunărea de Jos” 

din Galaţi au beneficiat de aceste stagii.  

• Au fost echipate primele laboratoare de informatică destinate specializării 

„Administraţie publică”. Primul laborator de informatică a fost gestionat de lector 

dr. Sofia Colesca şi se afla în clădirea Victor Slăvescu (actualul sediu al FABIZ), 

unde, de altfel, s-au desfăşurat şi primele cursuri ale specializării în perioada  

1995-2002. 

• Au fost achiziţionate cărţi şi manuale de specialitate din domeniul administraţiei 

publice. 

• Au fost puse bazele colecţiei „Administraţie publică”, care a apărut sub egida 

Editurii Economice (coordonator al colecţiei: Constantin-Marius Profiroiu). 

 

 
Colecţia „Administraţie publică” 

 

• Au fost elaborate primele suporturi de curs şi manuale. Este de menţionat 

meritoriul pionierat al profesorilor care au predat de-a lungul timpului la această 

specializare, introducând cursuri noi: Introducere în administraţia publică, 1995 

(coordonator: prof. dr. Margareta Costea); Economie regională, 1995 

(coordonator: prof. dr. Daniela-Luminiţa Constantin); Management strategic al 

colectivităţilor locale, 1998 (coordonator: prof. dr. Constantin-Marius Profiroiu); 
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Analiză organizaţională, 1998 (coordonator: prof. univ. dr. George Moldovenu); 

Introducere în realităţile europene, 1999 (coordonator: conf. dr. Alina-Georgiana 

Profiroiu); Management public, 1999 (coordonator: prof. univ. dr. Armenia 

Androniceanu); Gestiunea investiţiilor publice, 1999 (coordonator: prof. univ. dr. 

Marian Stoian); Teoria ştiinţei administrative şi Bazele administraţie publice, 

2000 (coordonator: conf. dr. Alina-Georgiana Profiroiu); Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, 2001 (coordonatori: prof. dr. Constantin Ghiga şi conf. 

dr. Cristina Alpopi). 
 

 

Specializarea a beneficiat, în perioada 1995-2010, şi de suportul şi implicarea permanentă a 

unor cadre didactice, printre care pot fi amintiţi: Ion Plumb, Margareta Costea, George 

Moldoveanu, Marian Stoian, Constantin-Marius Profiroiu, Armenia Androniceanu, Daniela-

Luminiţa Constantin, Ion Verboncu, Gheorghe Cârstea, Alina-Georgiana Profiroiu ş.a. 

Margareta Costea (n. 1936) a absolvit Facultatea de 

Mecanică din cadrul  Institutului Politehnic Braşov în 1958 şi 

Facultatea Tehnico-Economică din cadrul Institutului 

Politehnic Bucureşti în anul 1965. În 1976 a obţinut o bursă de 

documentare în SUA. În 1978 a obţinut titlul de doctor în 

economie. Ca inginer, după anul de stagiu şi producţie, a lucrat 

ca Şef de secţie la Uzinele Electronica-Bucureşti. În 1963 a 

obţinut, prin concurs, postul de cercetător ştiinţific principal în 

cadrul INCEF. Din 1971 şi până în anul 2000 a activat, în 

calitate de cadru didactic, la Academia de Studii Economice 

din Bucureşti, ocupând succesiv, prin concurs, posturile de 

asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar. Până în anul 1995 a lucrat la 

Facultatea de Cibernetică şi Comerţ ca titular de curs la disciplina Organizarea şi 

planificarea întreprinderilor industriale. Din 1995, odată cu introducerea în Academia de 

Studii Economice din Bucureşti a specializării de Administraţie Publică în cadrul 

Facultăţii de Management, a acceptat cu entuziasm să se implice atât în demararea şi 

organizarea activităţii noii specializări, cât şi în predarea primului curs de specialitate, 

Introducere în administraţia publică. Lista de lucrări ştiinţifice conţine 64 titluri, din 

care 33 de comunicări ştiinţifice, 31 de lucrări ştiinţifice, 7 cursuri şi culegeri de probleme, 

precum şi două lucrări în colaborare apărute la Editura Economică. 

 

Marian Stoian (n. 1946) a absolvit Facultatea de Economia 

Industriilor, Construcţiilor şi Transporturilor în anul 1972. În 

anul 1986 obţine titlul de doctor în economie. În anul 1979 

devine lector la Catedra de Eficienţa Economică a Investiţiilor 

şi a Fondurilor Fixe. În anul 1991 obţine titlul de conferenţiar 

la aceeaşi catedră, iar din anul 1994 devine profesor titular. 

Din anul 2003 devine membru al Catedrei de Administraţie şi 

Management Public şi face parte ca membru din primul 

Consiliu ales al Facultăţii de Administraţie şi Management 

Public. A beneficiat de stagii de documentare şi specializare în 

domeniul administraţiei publice la Universitatea de Ştiinţe 

Sociale din Toulouse şi Universitatea Carlos III din Madrid. A coordonat peste 40 de 

granturi de cercetare şi a fost autorul a peste 44 de comunicări ştiinţifice, contribuind la 

dezvoltarea programului de Administraţie publică din cadrul ASE. 
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George Moldoveanu (n. 1950) a absolvit Facultatea de 

Economia Industriilor, Construcţiilor şi Transporturilor din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în 1973. 

În 1982 a obţinut titlul de doctor în economie. Din 1973 şi 

până în prezent activează, în calitate de cadru didactic, la ASE 

Bucureşti, ocupând succesiv, prin concurs, posturile de 

asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar. Începând 

cu anul 1973 a lucrat la Facultatea de Economia Industriilor, 

Construcţiilor şi Transporturilor, ca titular de curs la 

disciplinele Management operaţional, Flexibilitate 

organizaţională. Din 1995, odată cu introducerea în ASE 

Bucureşti a specializării de Administraţie Publică în cadrul Facultăţii de Management, a 

contribuit la fundamentarea secţiei de Administraţie publică, acceptând cu entuziasm să 

se implice atât în organizarea activităţii noii specializări, cât şi în predarea unui curs de 

specialitate, Analiză şi comportament organizaţional. A beneficiat de stagii de 

documentare şi specializare în domeniul administraţiei publice la Universitatea de Ştiinţe 

Sociale din Toulouse, Universitatea Carlos III din Madrid şi Universitatea Reading din 

Regatul Unit. Lista de lucrări ştiinţifice conţine 25 de cursuri şi cărţi academice şi peste 

30 de articole de specialitate cotate B+ şi ISI. 

 

În anul universitar 1996-1997 s-a introdus pentru prima dată un curriculum al programului 

de licenţă, în colaborare cu profesorii de la Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse şi 

Universitatea „Carlos III” din Madrid. În final, s-a optat pentru modelul facultăţilor de profil 

din Franţa, „Administration economiques et sociales”. O contribuţie importantă în acest sens 

au avut atât profesorii francezi, André Cabanis şi Joseph Carles, cât şi cei spanioli, Jose 

Ignacio Mendes şi Salvador Parrado. În cadrul acestui proiect au fost implicaţi şi 

reprezentanţi ai administraţiei publice locale din România şi din Franţa, prin intermediul 

Uniunii Consiliilor Judeţene din România, cu sprijinul domnului preşedinte Ion Mihăilescu, 

şi al Consiliului Regional Midi-Pyrenees, cu suportul doamnei Corinne Lamarque. 

Începând cu anul universitar 2003-2004: 

• a fost înfiinţată Catedra de Administraţie şi management public, care avea nouă 

membri şi care a fost condusă de: prof. dr. Armenia Androniceanu (2003-2004); 

prof. dr. Constantin-Marius Profiroiu (2004-2010); conf. dr. Cristina Alpopi 

(2010-prezent);  

• programul de licenţă în domeniul Administraţiei publice, prin grija prof. dr. Paul 

Bran (Rectorul ASE în perioada 1996-2004), a primit un spaţiu propriu de 

desfăşurare a întregii activităţi în Calea Şerban-Vodă nr. 22-24, care în anul 2005 a 

primit numele marelui istoric român Nicolae Iorga, profesor definitiv la AISCI în 

perioada 1931-1940. 
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Clădirea Facultăţii de Administraţie şi Management Public  

situată pe Calea Şerban Vodă nr. 22-24  

 

În anul universitar 2010-2011, în perioada mandatului prof. dr. Ion Gh. Roşca (Rectorul ASE 

în perioada 2004-2012) şi cu aprobarea Senatului ASE a fost înfiinţată Facultatea de 

Administraţie şi Management Public (FAMP). Această realizare s-a datorat eforturilor tuturor 

membrilor Catedrei de Administraţie şi management public care, prin profesionalism, 

perseverenţă şi ambiţie, au reuşit să creeze unul din programele de administraţie publică cele 

mai performante din România. În perioada decembrie 2010-aprilie 2012, prima conducere a 

noii facultăţi a fost asigurată de: prof. dr. Constantin-Marius Profiroiu – Decan; prof. dr. 

Daniela-Luminiţa Constantin – Prodecan; prof. dr. Margareta-Stela Florescu – Prodecan; 

lector dr. Ruxandra-Irina Popescu – Cancelar; conf. dr. Cristina Alpopi – Şefa Catedrei de 

Administraţie şi management public. 

Principala premisă pe care s-a bazat înfiinţarea FAMP a constituit-o faptul că funcţionarea 

unei administraţii publice moderne, transparente, flexibile şi eficiente constituie o condiţie 

esenţială a transformării structurale a societăţii româneşti şi adaptării acesteia la procesul 

globalizării. 

Încă de la înfiinţare, misiunea FAMP s-a axat pe pregătirea de experţi în domeniul afacerilor 

publice pentru România şi UE şi al cercetării ştiinţifice de profil, construind capital 

intelectual pe următorii piloni: dezvoltarea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor administrative; 

dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice; atragerea studenţilor ca 

parteneri educaţionali; asigurarea de specialişti în administraţie şi management public cu 

expertiză utilă organizaţiilor private care intră în legătură cu organizaţiile publice. 

Anii care au trecut de la înfiinţare au demonstrat că în cadrul FAMP există o echipă dinamică 

şi profesionistă, care se poate mândri cu următoarele rezultate:  

• FAMP este în prima categorie în ierarhizarea programelor de studii în domeniul 

ştiinţelor administrative din România, contribuind la clasarea ASE printre 

universităţile de cercetare avansată şi educaţie din ţara noastră; 
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• continuarea construcţiei instituţionale a FAMP prin dezvoltarea unor parteneriate 

cu universităţi de prestigiu din România şi din străinătate, precum şi prin crearea 

programului de licenţă cu dublă diplomă „Administration economique et sociale”, 

realizat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse, Franţa, şi 

cu Centrul Universitar „Jean-François” Champollion Albi, Franţa. 

 

  

Promoţia 2010 a programului   

de licenţă de administraţie publică 

Administration economique et sociale 

Prof. dr. Marius Profiroiu, Decanul FAMP, 

prof. dr. Andre Cabanis, prof. dr. Olivier 

Devaux (Universitatea de Ştiinţe Sociale  

din Toulouse) şi prof. dr. Jean Darreon 

(Centrul Universitar Champollion, Albi) 

 

 

Conducerea FAMP 

 

 

Constantin-Marius Profiroiu – Decan (n. 1967).  

A absolvit Facultatea de Management a ASE din 

Bucureşti în 1993, iar în anul 1994 a obţinut Diploma 

internaţională de Management la Université des Sciences 

Sociales Toulouse-Ecole Supérieure Universitaire de 

Gestion (bursier Tempus). În 1998 a obţinut Certificatul 

de specialitate în Integrare europeană la Institut 

International d`Administration Publique-Paris (IIAP 

Paris), iar în 2003 Certificatul de specialitate în 

Organizarea muncii guvernamentale la Ecole Nationale 

d`Administration-Paris (ENA Paris). A obţinut titlul de 

doctor în management în anul 1999, în cadrul ASE din Bucureşti. A fost preparator 

(1993), asistent (1996), lector (1999), conferenţiar (2002) la ASE din Bucureşti. Din 2007 

este profesor. Este titularul cursurilor Politici publice, instituţii şi politici europene şi 

Guvernanţă modernă. Este conducător de doctorat din anul 2009, în domeniul 

Management. De asemenea, coordonează două programe de pregătire postuniversitară în 

domeniile administraţiei publice locale şi politicilor publice, fiind şi iniţiatorul, în 2008, a 

programului de masterat în limba engleză European Public Administration. Este profesor 

invitat la Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse, Universitatea „Complutense” din 

Madrid, Universitatea Monash din Australia şi Fulbright Senior Scholar la Martin School 

of Public Policy and Admistration, Universitatea Kentucky, SUA. În perioada 2001-2002 
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a fost Directorul general al Departamentului de Integrare Europeană din Ministerul 

Administraţiei Publice, iar între anii 2002-2004 a deţinut funcţia de Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. În această perioadă a fost responsabil de 

coordonarea procesului de reformă a administraţiei publice şi a programului PHARE în 

domeniul serviciilor publice şi al procesului de descentralizare în România şi membru al 

Delegaţiei României la Comitetul de Asociere România-UE. A fost membru fondator al 

A.I.E.S.E.C. (1990), al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale (2001), al Asociaţiei 

Tehnicienilor şi Experţilor şi Cercetătorilor în domeniul Serviciilor Publice de Interes 

General (2006). Este membru al NISPAcee – The Network of Institutes and Schools of 

Public Administration in Central and Eastern Europe (din 1995), Team Europe – Reţeaua 

de experţi la nivelul UE în domeniul afacerilor europene (din 2005), Association Europa 

– Entretiens Universitaires Réguliers pour l`Administration en Europe (din 2006), 

Consiliului Ştiinţific al EUNAP – European Network of Public Administration în timpul 

preşedinţiei franceze a UE (iulie 2008-ianuarie 2009), American Society for Public 

Administration (din 2010). Din 2005 este Preşedintele Asociaţiei Şcolilor şi Institutelor 

de Administraţie Publică din România. În perioada 2005-2006 a fost Vicepreşedintele 

Comisiei Naţionale de Manageri Publici, iar în 2009 Preşedintele Comisiei Naţionale 

pentru Recrutarea Înalţilor Funcţionari Publici şi expert evaluator în cadrul programului 

UE FP7 – Ştiinţe socioeconomice şi umaniste. Este autor a numeroase publicaţii în 

domeniile administraţie publică, politici publice, management strategic şi guvernanţă. 

 

Margareta-Stela Florescu – Prodecan (n. 1965).  

A absolvit Facultatea de Textile-Pielărie a Institutului 

Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi,în anul 1991. A obţinut titlul 

de doctor în chimie în anul 1999, în cadrul Universităţii  

„Al. I. Cuza” din Iaşi şi este doctorandă în economie în 

cadrul Academiei Române (din anul 2006). A fost lector 

(2004), conferenţiar (2006) şi din 2009 este profesor la ASE 

Bucureşti. Este titulara disciplinelor Managementul 

proiectelor publice, Protecţia mediului şi Tehnici de luare a 

deciziilor. Începând cu 1993 şi până în prezent este 

cercetător ştiinţific, director de proiecte naţionale şi 

internaţionale, manager al unui program de cooperare internaţională CORINT în cadrul 

CNMP-MEdCT, monitor ştiinţific al proiectelor europene şi naţionale, expert în 

domeniile: socioeconomic, mediu, cercetări de tip foresight în proiecte strategice 

naţionale şi internaţionale, deţinătoare a mai multor brevete naţionale şi premiată la 

Salonul Internaţional al Invenţiilor Geneva-Elveţia (2005). Activitatea sa profesională a 

fost recunoscută prin obţinerea unor diplome pentru contribuţia sa ştiinţifică, acordate de 

către ASE şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Actualele domenii de cercetare sunt legate 

de managementul proiectelor publice naţionale şi europene, metode de evaluare CDI, 

absorbţia fondurilor europene şi implicarea acestora în economie, managementul 

organizaţiilor implicate în proiecte, mediu şi cercetări de tip foresight. Deţine specializări 

în Managementul proiectelor europene (The Foundacio Politecnica de Catalunya, Spania) 

şi în Antreprenoriat şi Economie generală (Harvard Business School, USA). Este membră 

în comitetul ştiinţific al revistei de specialitate cotată ISI Industria Textilă, expert 

evaluator în proiecte naţionale ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 

Învăţământul Superior, membră a Fundaţiei Europene pentru Ştiinţă, membră a 

Asociaţiei Române de Ştiinţa Materialelor, expert ştiinţific în proiectele internaţionale 

FP6 şi FP7. 
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Ruxandra-Irina Popescu – Prodecan (n. 1975). A absolvit 

Facultatea de Management, specializarea Administraţie publică 

din cadrul ASE Bucureşti în anul 1999, programul de studii 

aprofundate Managementului urban în 2000 şi programul de 

masterat Marketing strategic în 2009. În 2006 a obţinut titlul 

de doctor în management, iar în perioada 2010-2012 a urmat 

studii postdoctorale în cadrul programului Performanţă şi 

excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor 

economice din România. A urcat treptele carierei didactice, 

începând din 2001, în cadrul colectivelor, apoi catedrei şi 

departamentului care au gestionat programele de învăţământ 

din domeniul ştiinţelor administrative, devenind conferenţiar universitar în 2012. A 

urmat stagii de documentare la universităţi din Italia, Belgia şi Franţa, precum şi un 

stagiu de cercetare postdoctorală la ESADE Business School (Barcelona). A introdus şi 

dezvoltat disciplinele: Marketing urban, Sisteme urbane competitive la nivel european şi 

Managementul organizaţiilor culturale. Este directorul programului de masterat 

Administraţie şi Management Public şi Secretarul ştiinţific al Centrului de Cercetare în 

Administraţie şi Servicii Publice. De asemenea, este membră a Asociaţiei Române de 

Ştiinţe Regionale, Regional Science Association International şi a Societăţii Academice de 

Management din România.  

 
 

Elvira Nica – Prodecan (n. 1974). A obţinut diploma de 

licenţă la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 

Valori în 1999 din cadrul ASE din Bucureşti şi titlul de doctor 

în Management în 2005 la aceeaşi instituţie. A fost 

preparator (1999), asistent (2004), iar din 2006 este lector. 

Este titularul disciplinelor: Managementul resurselor 

umane în administraţia publică, Managementul achiziţiilor 

publice şi strategii şi Politici de resurse umane. Este 

cercetător asociat la „Institute of Interdisciplinary Studies in 

Humanities and Social Sciences”, New York, precum şi la 

Institutul de Sociologie al Academiei Române, membră a 

Centrului de cercetare „Administraţie şi Servicii Publice”, ASE Bucureşti. Face parte din 

colegiul ştiinţific al revistelor: Journal of Self-Governance and Management Economics, 

Addleton Academic Publishers, New York, Metalurgia Internaţional şi Metalurgia, 

subredacţia „Multidisciplinare” (Management). Este membră a asociaţiilor internaţionale: 

European Economic Association, American Economic Association, World Economics 

Association. Pentru rezultatele deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică economică a 

primit premii din partea unor instituţii prestigioase din ţară şi străinătate: Premiul 

Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) pentru aprofundarea 

cercetărilor privind calitatea activităţii economice (în 2012), Premiul CNCSIS pentru 

lucrarea Social Stress in the Complexity of New Economy (în 2009) şi Premiul de 

Excelenţă al Institutului de Cercetare în Afaceri şi Finanţe, Costa Rica, acordat pentru 

recunoaşterea şi aprecierea contribuţiei la dezvoltarea academică prin intermediul 

cercetării ştiinţifice. 
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Cristina Alpopi – Director al Departamentului 

Administraţie şi Management Public (n. 1966) a absolvit atât 

Facultatea de Maşini şi Utilaje pentru Construcţii, 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (promoţia 

1989), cât şi Facultatea de Management, ASE Bucureşti 

(promoţia 2000). A obţinut titlul de doctor, specializarea 

Maşini şi Utilaje pentru Construcţii, în anul 1997. A fost 

preparator (1990), asistent (1993), lector (1996), iar din 2000 

este conferenţiar la ASE Bucureşti. Este titularul disciplinelor: 

Elemente de urbanism, Gestiunea investiţiilor publice, 

Dezvoltare durabilă integrată şi politici de amenajare 

teritorială şi dezvoltare durabilă. Din 2012 este membră a Senatului ASE Bucureşti. De-a 

lungul carierei universitare a publicat peste 15 cărţi în edituri recunoscute din ţară şi din 

străinătate, peste 50 de studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 

şi internaţionale în ţară şi străinătate. A urmat stagii de documentare la universităţi din 

Spania şi Italia. Este membră în colectivele de redacţie ale revistelor BDI Theoretical and 

Empirical Researches in Urban Management şi Management Research and Practice. A 

fost director de proiect şi membră în numeroase proiecte de cercetare obţinute prin 

competiţie, precum şi în cele cu mediul de afaceri. 

 

Alături de echipa de conducere, menţionăm aportul unora dintre coordonatorii de discipline: 

Armenia Androniceanu (n. 1966) a absolvit Facultatea de 

Management din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti în anul 1989. A evoluat în cariera universitară 

începând ca preparator la Catedra de Management din 

Facultatea de Management, în anul 1991. A devenit doctor în 

economie, specializarea Managementul firmei în 1997. Este 

conducător de doctorat din anul 2005 la Universita Degli 

Studia DI Messina, Faculta’di Economia, Italia, şi din 2007 la 

Şcoala Doctorală de Management din ASE. În anul 1993 a 

contribuit efectiv la crearea primului Centru Internaţional de 

Excelenţă pentru Studii de Management Comparat la 

Facultatea de Management, printr-un proiect finanţat de Banca Mondială şi a cooperat 

direct la editarea şi publicarea primei reviste din România în domeniul managementului 

comparat, Revista de Management Comparat Internaţional. În perioada 1996-2003 a 

fost Director de cercetare în cadrul Centrului Naţional de Cercetare de Excelenţă pentru 

Studii de Management Comparat din ASE. În anul 1996, la Facultatea de Management 

din ASE, a predat primul curs universitar de management public în România. Pe 

parcursul carierei sale universitare a contribuit semnificativ la dezvoltarea şcolii 

româneşti de management public prin introducerea şi predarea unor noi cursuri 

universitare de specialitate: Sisteme administrative comparate, Management public 

internaţional, Management public în sistem european, Managementul schimbărilor 

organizaţionale, Managementul serviciilor publice. A fost primul Şef al Catedrei 

Administraţie şi Management Public din ASE, în anul universitar 2003-2004. În anul 

2003 a înfiinţat Revista de Administraţie şi Management Public, prima publicaţie 

periodică din domeniul managementului public, recunoscută şi indexată în baze naţionale 

şi internaţionale de referinţă. A înfiinţat, în anul 2006, primul Centru Internaţional de 

Management Public din Romania, al cărui director este. De-a lungul carierei academice a 

publicat peste 30 de cărţi, peste 200 de articole şi studii şi a condus numeroase proiecte 
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de cercetare de excelenţă şi consultanţă de specialitate. Din anul 2012 face parte din 

Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi este Preşedintele Comisiei de 

Strategii şi Dezvoltare. A avut o activitate deosebită şi în afara mediului universitar, 

ocupând funcţii importante în sistemul administrativ. În perioada 2004-2008 a fost 

Coordonator Proiecte PHARE şi Consilier al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Public din România, iar ulterior a ocupat funcţia de Director general în 

Secretariatul General al Guvernului României, unde a contribuit semnificativ la 

înfiinţarea primului Departament de Politici Publice din aparatul central al Guvernului 

României, pe care l-a condus. Mai târziu a ocupat funcţia de Director în Cancelaria 

Primului-ministru al României, unde a condus Programul-cadru Multisectorial de 

Reforme Structurale al Guvernului României pe relaţia cu Banca Mondială, Fondul 

Monetar şi Comisia Europeană. 

 

Daniela-Luminiţa Constantin (n. 1958) a absolvit 

Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică în 1980, iar 

în anul 1991 a obţinut diploma de doctor în economie în 

cadrul ASE, specializarea Cibernetică economică. La 

absolvirea facultăţii a primit repartiţie guvernamentală la 

ASE, Catedra de Conducerea planificată a economiei naţionale 

(cu efectuarea stagiului de trei ani în producţie). Este membru 

fondator al colectivului de cadre didactice de la Secţia de 

Administraţie Publică a Facultăţii de Management. A făcut 

parte, în calitate de Prodecan, din prima echipă de conducere 

a Facultăţii de Administraţie şi Management Public, înfiinţată 

în anul 2010. În anul 2011 s-a transferat la Catedra de Administraţie şi Management 

Public de la Catedra de Statistică şi Econometrie. A introdus, pentru prima dată, 

disciplina Economie regională în planurile de învăţământ ale ASE şi a predat-o fără 

întrerupere la Secţia/Facultatea de Administraţie şi Management Public, având o 

contribuţie majoră la dezvoltarea ştiinţelor regionale în România. Este membru fondator 

(2001) şi Preşedinte al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale de la înfiinţarea sa şi până 

în prezent. Este membru al Consiliului de conducere al European Regional Science 

Association, care face parte din asociaţia mondială în domeniu, Regional Science 

Association International. A reprezentat ASE în Consiliul Interinstituţional pentru 

Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare (2004-2006 şi 2007-2013), în grupul de lucru 

pentru elaborarea Programului Operaţional Regional 2007-2013, iar în prezent face parte 

din Comitetul de Management pentru Evaluarea Programului Operaţional Regional 

2007-2013 şi din Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. A efectuat numeroase stagii 

de specializare în străinătate în calitate de bursier Fulbright, DAAD, JSPS (Japan Society 

for Promotion of Science), Tempus, bursier al Academiei Române – Fundaţia Elias ş.a. A 

publicat (în colaborare sau ca unic autor) peste 150 de articole în reviste ştiinţifice 

recunoscute din România şi din străinătate, precum şi peste 40 de cărţi şi manuale 

universitare, din care 15 în edituri din străinătate (Kluwer Elsevier, Springer Verlag, 

Ashgate Aldershot, Edward Elgar, Polish Academic Publishers ş.a.). A elaborat peste 120 

de studii prezentate la manifestări ştiinţifice din România şi din strainătate (SUA, 

Germania, Marea Britanie, Olanda, Japonia, Australia, Suedia, Brazilia, Costa Rica, 

Franţa, Elveţia, Italia, China etc.). Este Directorul Centrului de Cercetări pentru Progonza 

Macroeconomică şi Regională şi a participat, în calitate de coordonator sau membru, în 

echipele a numeroase proiecte de cercetare cu finanţare naţională sau internaţională 

(CNCSIS, CEEX, PN II, Programul-cadru (FP) V, VI şi VII, FEDER-Cooperare 
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transnaţională-SEE, ESPON, DG-Regio, Phare, GDN-RRC CERGE ş.a.). A contribuit la 

înfiinţarea, în anul 2007, a Romanian Journal of Regional Science (a cărei Director este), 

revistă de referinţă în domeniul ştiinţelor regionale pentru Europa Centrală şi de Est. Este 

conducător de doctorat din anul 2001 şi membră a Consiliului Studiilor Universitare de 

Doctorat din cadrul ASE. A obţinut numeroase diplome şi premii în ţară şi în străinătate, 

între care premiile de excelenţă „Virgil Madgearu” şi „Opera Omnia” din partea ASE. 

 

Alina-Georgiana Profiroiu (n. 1973) a absolvit Academia 

de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de 

Management în anul 1997 şi a fost bursier TEMPUS, urmând 

cursurile DESS Administration Locale la Université Toulouse 

1-Sciences Sociales, în perioada octombrie 1997-iunie 1998.  

A obţinut în 2002 diploma de Formare formatori în domeniul 

Administraţiei Publice Locale,  eliberată de Research Triangle 

Institute – USA şi USAID, în 2006 – diploma Policy and 

Planning Evaluation – Summer School, eliberată de National 

University of Galway, Irlanda, şi în 2008 certificatul de 

competenţe profesionale pentru ocupaţia Evaluator de 

competenţe, eliberat de C.N.F.P.A. A obţinut titlul de doctor în economie în cadrul ASE în 

2003. A fost preparator (1999), asistent (2001), lector (2003), iar din 2008 este 

conferenţiar. A susţinut cursuri şi seminarii la mai multe discipline de la specializarea 

Administraţie publică (Managementul serviciilor publice, Introducere în administraţia 

publică, Gestiunea colectivităţilor locale, Economia sectorului public, Politici europene, 

Politici publice) şi a beneficiat de numeroase vizite de studiu şi stagii de specializare la 

universităţi de prestigiu din Europa, SUA şi Australia. Este iniţiatoarea programului de 

master Administraţie publică şi integrare europeană şi a introdus următoarele cursuri 

universitare: Teoria ştiinţei administrative, Bazele administraţiei publice, Administraţie 

publică locală la nivel european, Guvernanţă europeană. A fost director de proiect, 

responsabil instituţional şi membru în numeroase proiecte de cercetare şi proiecte 

finanţate prin fonduri structurale. Este membru în Association Europa – Entretiens 

Universitaires Reguliers pour l’Administration en Europe (din 2007), membru fondator al 

Asociaţiei Tehnicienilor, Experţilor şi Cercetătorilor în Domeniul Serviciilor Publice de 

Interes General (din  2006) şi membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale  

(din 2002).  

 

Consiliul facultăţii şi Colegiul consultativ 

 

Consiliul facultăţii (2012-2016) este format din 17 membri, având următoarea componenţă: 

prof. dr. Constantin-Marius Profiroiu, prof. dr. Tudorel Andrei, prof. dr. Daniela-Luminiţa 

Constantin, prof. dr. Margareta-Stela Florescu, conf. dr. Cristina Alpopi, lect. dr.  

Sorin Burlacu, lect. dr. Ion Corbeanu, lect. dr. Alina Creţu, lect. dr. Elvira Nica, conf. dr. 

Ruxandra-Irina Popescu, lect. dr. Oana-Matilda Sabie, prep. drd. Laura Mina şi studenţii 

Mihaela Mihai, Nicoleta-Gianina Stan, Mădălina-Alexandra Andrei, Oana-Nicoleta Ionescu, 

Adriana Drăghici. 

Începând cu anul universitar 2011-2012 a fost creat Colegiul consultativ al Consiliului 

facultăţii, cu rolul de a sprijini promovarea FAMP pe plan naţional şi internaţional. Din 
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acesta fac parte profesori străini şi români, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi 

locale, ai mediului privat, ai organismelor internaţionale. Până în prezent, din acest organism 

fac parte:  

• Edward T. Jennings, Profesor, Martin School of Public Policy and Administration, 

Universitatea Kentucky, SUA; 

• Geert Bouckaert, Profesor, Director al Institutului de Management Public din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Universitatea Catolică Leuven din Belgia;  

• André Cabanis, Profesor, Vicepreşedinte al Universităţii de Ştiinţe Sociale din 

Toulouse, Franţa. În  februarie 2010, Senatul ASE i-a acordat acestuia, la 

propunerea FAMP, titlul de Doctor Honoris Causa;  

• José Manuel Ruano de la Fuente, Profesor, Facultatea de Ştiinţe Politice şi 

Sociologice, Universitatea „Complutense” din Madrid, coordonator al programului 

de masterat „Guvernul şi administraţia publică”; 

• Cristina Neesham, Profesor în cadrul Departamentului de Management, Facultatea 

de Afaceri şi Economie, Universitatea Monash, Australia;  

• Iris Geva May, Editor-şef al revistei internaţionale Journal of Comparative Policy 

Analysis: Research and Practice (JCPA), Routledge, Oxford, Marea Britanie;  

• Peter Nijkamp, Profesor în cadrul Free University of Amsterdam, Vicepreşedinte al 

Academiei Regale de Ştiinţe şi Arte a Olandei, Preşedinte al Governing Board 

Netherlands Reseach Council, Preşedinte al Regional Science Association 

International; 

• Philip McCann, Profesor în cadrul Universităţii Groningen, Olanda şi Universităţii 

Waikato, Noua Zeelandă, Consilier special al domnului Johannes Hahn, Comisarul 

European pentru Politica Regională; 

• Ion Enciu, Europarlamentar; 

• Călin Hinţea, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 

Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;  

• Vasile Gherasim, Deputat, Comisia de Administraţie Publică, Parlamentul 

României;  

• Un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

• Un reprezentant al companiei GDF (Gaze du France); 

• Un reprezentant al Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti; 

• Un reprezentant al ALUMNI-FAMP. 

 

Corpul profesoral al FAMP 

 

Echipa FAMP este formată din 18 cadre didactice titulare (dintre care 5 profesori;  

3 conferenţiari; 6 lectori; 3 asistenţi; 1 preparator): prof. dr. Armenia Androniceanu, prof. dr. 

Sofia-Elena Colesca, prof. dr. Daniela-Luminiţa Constantin, prof. dr. Margareta-Stela 

Florescu, prof. dr. Constantin-Marius Profiroiu, conf. dr. Cristina Alpopi, conf. dr.  

Alina-Georgiana Profiroiu, conf. dr. Ruxandra-Irina Popescu, lect. dr. Sorin Burlacu, lect. dr. 

Mihaela Comănescu, lect. dr. Cristina Manole, lect. dr. Elvira Nica, lect. dr. Mihaela Păceşilă, 

lect. dr. Oana-Matilda Sabie, asist. dr. Ştefan-Gabriel Burcea, asist. dr. Laura Mina, asist. drd. 

Mihaela Sava, prep. drd. Georgiana Iftimie. 
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De menţionat că majoritatea cadrelor didactice şi-au perfecţionat pregătirea profesională 

prin intermediul unor stagii de specializare academică în universităţi europene şi americane, 

precum: Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse, Centrul de cercetare şi formare 

universitară „Champollion”, Albi, Universitatea „Complutense” din Madrid, Universitatea 

Paris 7 Denis Diderot, Universitatea „Carlos III” din Madrid, Martin School of Public 

Administration (SUA), Universitatea Monash (Australia). 

Următoarele cadre didactice din Departamentul Administraţie şi Management Public sunt 

conducători de doctorat: prof. dr. Constantin-Marius Profiroiu (conducător de doctorat din 

anul 2009, domeniul Management); prof. dr. Daniela-Luminiţa Constantin (conducător de 

doctorat din anul 2001, domeniul Cibernetică şi statistică); prof. dr. Armenia Androniceanu 

(conducător de doctorat din anul 2007, domeniul Management); prof. dr. Sofia Colesca 

(conducător de doctorat din anul 2011, domeniul Management). 

Echipa FAMP este întregită de Lucica Neleapcă (secretar şef), Carmen Miru (secretar 

departament) şi Carmen Popescu (secretar programe licenţă şi masterat) care contribuie 

nemijlocit la buna desfăşurare a activităţilor facultăţii. 

 

 

Programele de studiu 

 

 

Programul de licenţă al FAMP 

 

Prin conţinutul disciplinelor predate, FAMP realizează o pregătire de bază interdisciplinară. 

Disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ şi conţinutul acestora corespund domeniului 

de licenţă şi programului de studii şi sunt conforme misiunii declarate: 

• Anul I: Teoria ştiinţei administrative, Bazele administraţiei publice, Introducere în 

contabilitatea publică, Drept constituţional şi instituţii politice, Sociologie, 

Comunicare în administraţia publică, Elemente de urbanism, Organizarea, 

amenajarea şi dezvoltarea spaţiului României, Introducere în metodologia 

cercetării în ştiinţele sociale, Managementul documentelor, Microeconomie, 

Macroeconomie, Limbi străine, Educaţie fizică şi sport. Studenţilor li se oferă, ca 

discipline facultative: Bazele ştiinţei politice, Istoria administrativă a României. 

• Anul al II-lea: Politici publice, Management public, Finanţe publice, Analiză 

organizaţională, Managementul organizaţiei, Elemente de planificare strategică în 

instituţiile publice, Fundamentele calităţii în sectorul public, Economie regională, 

Drept administrativ, Dreptul muncii, Elemente de drept civil, Demografie şi 

statistică socială, Tehnologiile informatice în administraţia publică,  

E-administraţie, Practică de specialitate, Limbi străine, Educaţie fizică şi sport. 

Studenţii au posibilitatea să aleagă câte o disciplină opţională din următoarele 

grupe: Managementul organizaţiilor culturale sau Economia sectorului public; 

Managementul organizaţiilor neguvernamentale sau Planificare regională. 

Studenţilor li se oferă, ca discipline facultative: Cultură antreprenorială şi 

antreprenoriat social, Sociologia culturii, Doctrine economice. 

http://www.amp.ase.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=85&lang=ro
http://www.amp.ase.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=84&lang=ro
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• Anul al III-lea: Managementul serviciilor publice, Sisteme administrative 

comparate, Marketing urban, Managementul achiziţiilor publice, Gestiunea 

investiţiilor publice, Managementul resurselor umane în administraţia publică, 

Managementul proiectelor în sectorul public, Modelarea proceselor în 

administraţia publică, Proiecte în sectorul public, Instituţii şi politici europene, 

Limbi străine. Studenţii au posibilitatea să aleagă câte o disciplină opţională din 

următoarele grupe: Dreptul Uniunii Europene sau Etică şi deontologie profesională 

în administraţia publică; Modele europene de organizare a spaţiului sau Protecţia 

mediului; Managementul serviciilor de transport sau Managementul motivaţiei 

muncii; Dezvoltare durabilă integrată sau Politici ecologice. Facultativ, se poate 

continua studiul limbilor străine.  

Valorile avute în vedere pentru îndeplinirea misiunii programului de licenţă sunt: 

performanţă în procesul educaţional, excelenţă în cercetare, adaptabilitate în oferta 

educaţională, deschidere şi dinamism în promovarea FAMP atât în ţară, cât şi în străinătate, 

transparenţa în procesul deliberativ-decizional, dezvoltarea resurselor FAMP. 

Prin planurile sale de învăţământ, programul de studii de licenţă asigură absolvenţilor săi 

competenţe în următoarele domenii de activitate: administraţie, management, economie, 

resurse umane, achiziţii publice, informatică, managementul calităţii, contabilitate bugetară, 

finanţe publice, afaceri europene, comunicare şi relaţii publice, în concordanţă cu Cadrul 

Naţional al Calificărilor. 

Programul de studii de licenţă este similar celor din învăţământul superior european, iar 

structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ 

din universităţile UE din Franţa (Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse) şi Spania 

(Universitatea Carlos III Madrid şi Universitatea „Complutense”, Madrid). 

 

Programul de licenţă la Învăţământul la Distanţă (ID)  

 

Începând cu anul universitar 1998-1999, Senatul ASE a aprobat dezvoltarea formei de 

învăţământ deschis la distanţă, atât în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

cât şi prin deschiderea de centre teritoriale, fără personalitate juridică, care au funcţionat pe 

principiul delocalizării  procesului de învăţământ.  

Specializarea Administraţie publică a fost predată, în perioada 1998-2008, în Bucureşti şi în 

opt centre teritoriale: Alexandria, Buzău, Covasna, Deva, Giurgiu, Piatra Neamţ, Târgovişte  

şi Tulcea. 

 

Programele de masterat ale FAMP 

 

Programele de masterat combină dimensiunea teoretică cu cea practică şi încurajează 

lărgirea perspectivelor academice şi profesionale. Furnizează, de asemenea, o înţelegere a 

rolului administraţiei publice în contextele economic, social şi politic. 
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Administraţia publică se preocupă de formularea, analiza şi implementarea politicilor publice 

în instituţiile publice. Cu o concentrare multidisciplinară, programele de masterat pun 

accentul pe caracterul interdisciplinar al ştiinţelor administrative şi pe provocările cărora 

trebuie să le facă faţă managerii din domeniul administraţiei publice. Curricula dezvoltă 

leadership-ul, înţelegerea caracteristicilor politice, sociale şi economice ale mediului 

administrativ contemporan şi capacitatea de a aplica teoriile manageriale şi de analiză la 

problemele dificile ce pot apărea în activitatea profesională a absolvenţilor. 

Programele au scopul de a-i pregăti pe cei care doresc o carieră managerială în domeniul 

public sau pentru activitatea de cercetare în domeniul administraţiei publice. 

Programul de masterat de cercetare şi cele profesionale sunt ghidate de următoarele obiective 

educaţionale: 

• să creeze condiţiile pentru masteranzi de a acumula cunoştinţe extinse privind 

politicile publice, sistemul politic, practicile administrative şi metodele de cercetare 

ca o pregătire pentru o carieră profesională semnificativă în domeniul public; 

• de a-i pregăti pe masteranzi să aplice teoriile manageriale şi de analiză, să-şi asume 

responsabilităţile ca administratori publici şi să-i pregătească pentru un leadership 

şi management exemplar în mediul administrativ complex şi schimbător al 

viitorilor ani. 

Partenerii internaţionali ai programelor de masterat sunt: Universitatea de Ştiinţe Sociale, 

Toulouse, Franţa; Universitatea Carlos III, Madrid, Spania; Universitatea Monash, Australia; 

Martin School of Public Policy and Administration, SUA.  

 

A. Programul de masterat de cercetare „Administraţie şi management public”  

A fost introdus în anul 2008-2009. ca program de masterat de aprofundare. El pune accentul 

pe aprofundarea conceptelor administrative şi manageriale, pe procesele şi tehnicile asociate 

cu conducerea activităţilor publice şi urbane în spaţiul naţional şi european. 

Misiunea programului constă în dezvoltarea dimensiunii manageriale, economice şi juridice 

a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, 

urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a 

coordona schimbările determinate de procesul reformei, în general, şi de a gestiona interesele 

instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi ale spaţiului administrativ 

european. 

Scopul programului este acela de a-i pregăti pe cei care doresc o carieră managerială în 

domeniul public şi privat, al gestiunii fondurilor europene şi al politicilor publice. Combină 

dimensiunea teoretică şi cea practică şi încurajează lărgirea perspectivelor academice şi 

profesionale, inclusiv asigură stagii de documentare la instituţiile Uniunii Europene, la 

Bruxelles sau la Strasbourg. 

Planurile de învăţământ ale programului cuprind discipline de cunoaştere avansată în 

domeniul studiilor universitare de masterat (discipline de aprofundare), discipline de sinteză, 

cu un conţinut corespunzător misiunii asumate, precum şi module de pregătire 

complementară, necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de 

masterat pe piaţa muncii. De asemenea, în cadrul programului de pregătire a masterandului 
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este prevăzută şi o componentă de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu specificul 

domeniului de studii: 

▪ Anul I: Guvernanţă modernă, Metode de cercetare, Management public 

internaţional, Auditul şi evaluarea proiectelor publice, Gândire critică, Tehnici de 

luare a deciziilor în administraţia publică, Guvernare electronică, Management 

strategic în sectorul public, Strategii şi politici de resurse umane, Administraţia 

publică locală la nivel european. 

▪ Anul al II-lea: Sisteme urbane competitive la nivel european, Managementul 

serviciilor publice în UE, Gestiunea fondurilor structurale, Guvernanţă europeană, 

Comunicare şi negociere instituţională, Managementul resurselor umane în 

organizaţiile publice din statele UE, Seminar ştiinţific – Proiecte, Practică de 

specialitate.  
 

B. Programele de masterat profesionale2  

 

Programele de masterat profesionale ale FAMP sunt:  

• Administraţie publică şi integrare europeană (înfiinţat în 2003) 

• Managementul instituţiilor publice (înfiinţat în 2003) 

• Administraţie publică europeană, cu predare în limba engleză (înfiinţat în 2008). 

Acestea au ca grup-ţintă funcţionarii publici din administraţia publică locală şi centrală.  

Misiunea programelor este aceea de a contribui la formarea unui corp de manageri publici 

profesionişti cu abilităţi şi cunoştinţe în procesul de integrare europeană. 

Scopul programelor constă în dezvoltarea, din perspectivă practică şi teoretică, a 

competenţelor profesionale ale managerilor publici.  

Activităţile didactice pentru programele de licenţă şi masterat se desfăşoară în trei săli 

(amfiteatre), totalizând 350 m2, iar seminariile se desfăşoară în 13 săli, totalizând 490 m2, 

dotate cu sisteme multimedia şi tehnică de calcul corespunzătoare (videoproiector, softuri 

specifice, calculatoare, ecran de proiecţie). Buna desfăşurare a activităţilor în laboratoare este 

asigurată şi de cei doi laboranţi şi tehnicieni cu pregătire tehnică de specialitate. 

     
 

Imagini din timpul cursurilor 

 

 
2 Pe parcursul timpului au funcţionat, pentru perioade scurte, şi alte programe de masterat profesionale (de 

pregătire complementară). 
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Practica de specialitate 

 

Prin intermediul proiectului POSDRU/109/2.1/G/81434: „Stagiile de practică ale 

studenţilor – pas către integrarea profesională”, FAMP a contribuit la îmbunătăţirea 

integrării absolvenţilor săi, din ciclurile licenţă şi masterat, în acord cu cerinţele pieţei 

muncii şi a studiilor absolvite prin:  

(1) proiectarea şi implementarea unui sistem modern de practică a studenţilor de la 

FAMP;  

(2)  dezvoltarea de parteneriate de practică multianuale cu organizaţii naţionale şi 

din alte ţări ale UE – au fost semnate parteneriate de practică cu mai multe 

autorităţi şi instituţii publice din administraţia centrală şi locală (Camera 

Deputaţilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului şi Pădurilor, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Naţional de Statistică, 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Primăria Municipiului 

Bucureşti etc.); 

(3) organizarea şi desfăşurarea de stagii de practică pentru studenţii din ciclul 

licenţă şi masterat din domeniul administraţiei publice şi statisticii 

socioeconomice (de exemplu, în anul universitar 2011-2012, 380 de studenţi au 

urmat stagii de practică în instituţiile partenere FAMP); 

(4) organizarea unor stagii complementare de practică în străinătate care au adus 

studenţilor participanţi beneficii. Astfel, în anul universitar 2011-2012, s-au 

desfăşurat două astfel de stagii complementare (unul pentru programul de licenţă 

şi altul pentru programul de masterat): 

• În perioada 27 mai-2 iunie 2012, zece studenţi din cadrul anului III de studiu 

al ciclului de licenţă au desfăşurat un stagiu de practică la FreeUniversity din 

Amsterdam – Departamentul de Economie Spaţială. Principalul obiectiv a fost 

dobândirea de competenţe bazate pe o armonizare între pregătirea teoretică şi 

cea practică şi cunoaşterea unui alt mediu educaţional din cadrul instituţiei 

partenere de practică. Astfel, studenţii au avut ocazia să cunoască metodele de 

cercetare utilizate de către Departamentul de Economie Spaţială pentru 

fundamentarea strategiilor şi politicilor publice, dar şi să aplice cunoştinţele 

dobândite pe parcursul celor trei ani de studiu.  

       

 

Stagiu de practică complementar, desfăşurat la Universitatea Vrije din Amsterdam – 

Departamentul de Economie Spaţială (27 mai-2 iunie 2012) 
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• În perioada 18-31 mai 2012, un grup de zece studenţi din cadrul anului II de 

studii de masterat a efectuat un stagiu de practică în cadrul Oficiului Român 

pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (ROSTeu), având 

întrevederi cu reprezentanţi ai principalelor instituţii, organe şi structuri 

europene de la Bruxelles.  

            
 

Stagiu de practică complementar, desfăşurat  

la Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (18-31 mai 2012) 

 

 

Facultatea de Administraţie şi Management Public în cifre 

 

Numărul studenţilor de la specializarea/Facultatea de Administraţie şi Management Public a 

crescut în mod constant până în anul 2007-2008, după care a urmat o perioadă de stabilizare 

la un minimum de 350 de studenţi pe an la programele de licenţă şi de masterat. 

  Tabelul 4. 1 
 

Anul 

universitar 

Număr absolvenţi 

Licenţă - zi 
Licenţă - ID 

Studii aprofundate/ 

Studii postuniversitare/ 

Masterat Buget Taxă 

1998-1999 56 - -  

1999-2000 61 - - 10 

2000-2001 63 - - 15 

2001-2002 78 16 4 12 

2002-2003 113 32 128 8 

2003-2004 125 64 86 15 

2004-2005 115 59 140 396 

2005-2006 120 100 147 898 

2006-2007 155 270 104 1015 

2007-2008 303 365 149 290 

2008-2009 174 136 23 415 

2009-2010 148 114 41 130 

2010-2011 153 116 6 136 

2011-2012 148 84 7 127 

 1.812 1.356 835 3.467 
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Activitatea de cercetare 

 

La nivelul FAMP există trei centre de cercetare: 

1. Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice a fost înfiinţat în anul 

2006 pe baza finanţării din proiectul CEEX „Cercetări asupra modalităţilor de 

dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere”. 

Dintre domeniile de interes ştiinţific ale centrului de cercetare se pot aminti: 

administraţia publică, serviciile publice, guvernarea electronică, politicile publice, 

managementul public, managementul urban, dezvoltarea regională etc. Obiectivele 

centrului sunt: (1) dezvoltarea cercetărilor în domeniul administraţiei şi serviciilor 

publice prin: studii şi cercetări fundamentale, cercetare aplicativă, cercetare 

tehnologică avansată, organizarea de studii postuniversitare, informare şi 

documentare, formare continuă – training; consultanţă şi expertizare, prestări 

servicii, conform competenţei ştiinţifice a membrilor săi şi tendinţelor de 

dezvoltare a domeniului de cercetare; (2) promovarea cooperării internaţionale şi 

participarea la programele de integrare europeană în domeniul învăţământului 

superior şi cercetării ştiinţifice; (3) sprijinirea activităţilor specifice de promovare a 

cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul administraţiei publice, la 

standarde internaţionale, prin conferinţe interne şi internaţionale, seminarii şi 

ateliere ştiinţifice, publicaţii didactice şi ştiinţifice, afilieri la asociaţii profesionale 

etc. Directorul centrului este prof. dr. Sofia Colesca. 

2. Centrul Internaţional de Management Public (CIMP) este prima structură de 

cercetare interdisciplinară creată în România în domeniul managementului public. 

A fost înfiinţat în aprilie 2006 printr-un proiect de cercetare de excelenţă, finanţat 

de Guvernul României prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a fost acreditat în 

iunie 2007 ca centru de cercetare ştiinţifică academică. În 2009, CIMP a devenit 

centru de excelenţă în cercetare interdisciplinară în domeniile: managementul 

organizaţiilor publice şi private, management public internaţional, managementul 

serviciilor publice internaţionale, marketing public şi privat, management 

strategic, managementul schimbărilor organizaţionale, politici publice, economie, 

administraţie publică comparată, tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, 

statistică, microeconomie şi macroeconomie, econometrie, managementul 

resurselor umane, protecţia mediului, managementul riscului. Directorul centrului 

este prof. dr. Armenia Androniceanu. 

3. Centrul de Cercetări pentru Prognoza Macroeconomică şi Regională (PROMAR) 

a fost înfiinţat la începutul anului 2007, în cadrul Catedrei de Statistică şi 

econometrie. În urma transformărilor intervenite pe parcursul derulării activităţii 

sale, în prezent PROMAR funcţionează în cadrul Departamentului de 

Administraţie şi Management Public, fiind membri sau colaboratori ai centrului 

cadre didactice şi doctoranzi de la departamentele de Administraţie şi 

Management Public, Doctrine Economice şi Comunicare, Statistică şi Econometrie, 

Business, Ştiinţele Consumatorului şi Management, Relaţii Economice 

Internaţionale ş.a. PROMAR a fost reacreditat instituţional în mai 2010. Ariile de 

interes ştiinţific ale PROMAR se concentrează pe prognoza macroeconomică 

(creşterea economică durabilă, corelaţii macroeconomice, ritmuri – proporţii – 

eficienţă, evoluţii sectoriale, corelaţia sectorial-regional, decalaje România-UE, 

integrare europeană), prognoza şi dezvoltarea regională (creşterea economică, 



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI. UN SECOL DE EXISTENŢĂ 

118 

convergenţă-competitivitate-cooperare, ocuparea forţei de muncă, venituri, 

migraţie internă şi externă, impactul investiţiilor, raportul urban-rural, dezvoltarea 

locală, politici de dezvoltare regională, planificare regională, finanţarea dezvoltării 

regionale, gestiunea fondurilor europene destinate dezvoltării regionale ş.a.), 

precum şi pe modelare, scenarii, strategii, comparaţii internaţionale, curente 

contemporane de gândire economică prospectivă. Directorul centrului este prof. 

dr. Daniela-Luminiţa Constantin. 

La nivelul facultăţii există trei reviste de specialitate: 

• Revista Administraţie şi Management Public (RAMP), apărută în 2003, este revista 

Departamentului de Administraţie şi Management Public. Are periodicitate bianuală, 

iar articolele sunt redactate într-una din următoarele limbi străine: engleză, franceză 

sau germană. Revista se adresează profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, 

masteranzilor, studenţilor şi managerilor publici, funcţionarilor publici de execuţie 

şi altor categorii de cititori interesaţi de noutăţi în domeniul administraţiei, în 

general, şi în cel al managementului public, politicilor publice, marketingului 

public, în special. Redactorul şef al revistei este prof. dr. Armenia Androniceanu. 

• Revista Theoretical and Empirical Researches in Urban Management a fost 

înfiinţată ca rezultat al proiectului de cercetare 2CEEX06-08-69 – „Cercetări 

asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în 

societăţile bazate pe cunoaştere”. Axându-se pe o abordare multidisciplinară a 

domeniului, revista publică articole care au legătură cu următoarele subiecte: 

planificare urbană; dezvoltare urbană; dezvoltare sustenabilă; proiectare urbană; 

politici urbane; guvernare locală; simulări urbane; modelare urbană; tehnologii 

informatice în managementul urban; urbanism. Redactorul şef al revistei este prof. 

dr. Sofia Colesca. 

• Management Research and Practice, înfiinţată în 2009 de către Centrul de 

Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice, este o publicaţie trimestrială în limba 

engleză, care are ca scop promovarea rezultatelor cercetărilor practice şi teoretice din 

domeniul managementului. Redactorul şef al revistei este prof. dr. Sofia Colesca. 
 

               
 

Revistele FAMP  

Revistele facultăţii au fost introduse în peste 17 baze de date internaţionale (printre care, cele 

mai importante sunt: SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, RePEc, SCIRUS, DOAJ etc.). 
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FAMP organizează anual Conferinţa Internaţională de Administraţie şi Management Public. 

Tematica conferinţelor anterioare a avut în vedere: „Reforma administraţiei publice în 

contextul procesului de integrare europeană” (27-28 octombrie 2005); „Guvernarea modernă 

a colectivităţilor locale din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană”  

(15-16 iunie 2006); „Bune practici în domeniul administraţiei publice la nivel naţional şi 

internaţional” (22-23 iunie 2007); „Impactul aderării României la UE asupra administraţiei 

publice” (23-24 iunie 2008); „Capacitatea instituţiilor publice de a implementa reforma 

administrativă" (23-24 iunie 2009); „Managementul administraţiei publice în condiţii  

de criză” (24-25 iunie 2010); „Reforma statului: administraţia publică şi dezvoltarea 

regională” (21-22 iunie 2011); „Managementul urban şi politica urbană în condiţii de criză” 

(18-19 iunie 2012). 

   

Afişele conferinţelor internaţionale de administraţie şi management public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VIII-a Conferinţă Internaţională de Administraţie şi Management Public  

”City Management and Urban Policy in Time of Turmoil” (18-19 iunie 2012)   

 

FAMP a organizat până în prezent următoarele conferinţe studenţeşti: 

• Conferinţa Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică: ediţia I a 

avut loc la Târgu-Mureş în perioada 4-7 iulie 2011, iar ediţia a II-a a avut loc la 
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Sinaia în perioada 13-16 mai 2012. Acest eveniment ştiinţific a fost organizat de 

către Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 

(Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca), Facultatea de Administraţie şi 

Management Public (Academia de Studii Economice din Bucureşti) şi Facultatea 

de Economie şi Administrarea Afacerilor (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi).  

• Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Facultatea de 

Administraţie şi Management Public care a avut loc în perioada 6-7 aprilie 2012. 
 

 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor  

de la Facultatea de Administraţie şi Management Public (6-7 aprilie 2012) 

 

În ultimii şase ani au fost câştigate prin competiţie peste 35 de contracte de cercetare 

ştiinţifică. De asemenea, FAMP, în calitate de coordonator sau partener, a desfăşurat cinci 

programe finanţate prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU) 

şi patru programe finanţate prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative” (PODCA) cu o valoare totală de 6.311.829 lei. Desfăşurarea acestor proiecte a 

contribuit în mod substanţial la îndeplinirea misiunii FAMP: 

• îmbunătăţirea integrării absolvenţilor de la FAMP, ciclurile licenţă şi masterat, în 

acord cu cerinţele pieţei muncii şi a studiilor absolvite;  

• proiectarea şi implementarea unui sistem modern de practică a studenţilor;  

• dezvoltarea de parteneriate de practică multianuale cu organizaţii naţionale şi din 

alte ţări ale UE;  

• creşterea calităţii programului de masterat „Administraţie şi Management 

Public” conform nevoilor sectorului public, standardelor CNCIS şi celor ale UE 

prin: (1) adaptarea programului de masterat la nevoile sectorului public şi la 

standardele UE; (2) dezvoltarea programelor de învăţământ, a materialelor şi 

instrumentelor didactice şi de învăţare; (3) creşterea calităţii activităţilor şi 

proceselor educaţionale; (4) dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor între 

programele de masterat în domeniu prin înfiinţarea Asociaţiei Programelor de 

Masterat în Administraţie Publică din România, semnarea a trei acorduri de 

parteneriat cu trei instituţii de prestigiu din UE, care derulează programe de 

masterat similare, în vederea creşterii calităţii şi atractivităţii programelor 

universitare conform cerinţelor sectorului public;  
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• adaptarea programelor de pregătire postuniversitară la cerinţele pieţei forţei de 

muncă din administraţia publică românească prin: (1) realizarea unei analize a 

nevoilor de formare din administraţia publică centrală şi locală din România;  

(2) crearea unui program postuniversitar de Management al politicilor publice în 

cadrul ASE, care se adresează personalului de conducere din administraţia publică 

centrală şi locală şi revizuirea a două programe postuniversitare existente: 

Managementul administraţiei publice locale (derulat de ASE) şi Managementul 

serviciilor publice (derulat de UBB Cluj); 

• îmbunătăţirea fondului de carte pe domeniul administraţiei publice (au fost 

achiziţionate peste 160 de titluri de cărţi); 

• dotarea cu echipamente informatice şi sisteme multimedia de ultimă generaţie a 

celor trei laboratoare ale FAMP de care beneficiază studenţii. 
 

 

Imagine din laboratorul de informatică 

 

Implicarea în comunitate 

 

Cadrele didactice din cadrul FAMP implicate în proiectele de cercetare au contribuit la: 

• prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin 

realizarea de strategii, planuri de acţiune şi programe educaţionale printr-o 

abordare de tip „pe tot parcursul vieţii” în parteneriat cu Asociaţia GEDEON; 

• creşterea eficacităţii şi eficienţei personalului din administraţia publică centrală 

şi din serviciile publice deconcentrate (Direcţiile Judeţene de Statistică, structuri 

deconcentrate ale Institutului Naţional de Statistică) prin formare continuă şi 

perfecţionare specializată; 

• realizarea de studii şi analize privind dezvoltarea economiei sociale din România, 

parteneriat cu Asociaţiile GEDEON şi AEDU. 

 

Parteneriate şi apartenenţă 

 

Au fost dezvoltate parteneriate cu universităţi importante din România (Universitatea  

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Europa (Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse, 

Universitatea „Complutense” Madrid), dar şi din SUA (Martin School of Public Policy and 

Administration, Kentucky) şi Australia (Monash University Merlbourne), care au însemnat 

un transfer important de cunoştinţe. 
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FAMP face parte din reţeaua de şcoli şi instituţii de administraţie publică din Europa 

Centrală şi de Est (NISPAcee), din Asociaţia Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică 

din România (ASIAP) şi din International Association of Schools and Institutes of 

Administration (IASIA). 

 

Perspectivele Facultăţii de Administraţie şi Management Public 

 

FAMP îşi propune să se menţină în prima categorie a programelor de studii în domeniul 

ştiinţelor administrative din România şi dezvoltarea de parteneriate strategice cu facultăţi de 

prestigiu din ţară şi străinătate. 

Prin disciplinele integrate în planul de învăţământ se urmăreşte:  

• asigurarea unei pregătiri generale în domeniul administraţiei publice, cu accent pe 

însuşirea cunoştinţelor de bază aferente domeniului ştiinţelor administrative, 

economice şi juridice. Astfel, într-o societate în schimbare, cu multe provocări, 

dobândirea unei pregătiri solide în domeniul ştiinţelor administrative, în 

economie, drept şi management, în finanţe publice şi în afaceri europene constituie 

un factor deosebit de important în construirea unei cariere de succes în 

administraţie, consultanţă în afaceri publice, în gestiunea fondurilor europene şi în 

sectorul privat; 

• pregătirea şi perfecţionarea studenţilor pentru a deveni funcţionari publici de 

carieră, care să se integreze în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, 

răspunzând astfel unei nevoi reale de specialişti cu studii superioare în acest 

domeniu; 

• dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul afacerilor publice. 

Pregătirea teoretică de specialitate a studenţilor este completată cu activităţi practice 

realizate în cele patru laboratoare de care dispune facultatea, cu dotare informatică adecvată, 

dar şi în stagiile de practică de specialitate ale studenţilor. Studenţii facultăţii au astfel 

posibilitatea să îmbine pregătirea teoretică cu activităţile practice. 

Nu în ultimul rând, FAMP îşi propune să ofere în permanenţă expertiză în dezvoltarea 

politicilor publice din România. 

Prioritatea esenţială a FAMP o reprezintă adaptarea învăţământului universitar din domeniul 

ştiinţelor administrative la nevoile reale ale activităţii practice şi la fenomenele reale cu care 

se confruntă administraţia românească. 

Atragerea tinerilor specialişti în funcţiile publice reprezintă o altă prioritate a FAMP. Prin 

înfiinţarea facultăţii s-a urmărit schimbarea viziunii asupra profesiei de funcţionar public şi 

promovarea unei noi generaţii de lideri în administraţia publică, generaţie care să fie 

pregătită şi hotărâtă să implementeze atât principiile moderne ale managementului public, 

cât şi valorile spaţiului administrativ european. 

Totodată, ne propunem dezvoltarea unor noi specializări în domeniul ştiinţelor socio-umane 

şi introducerea, ca sistem suport, a învăţământului de tip ”Blended learning”.  


