ASE

Liderul perteneriatului în proiect, Academia de Studii Economice din Bucureşti, este o institutie
de invatamant superior care deruleaza programe de studii universitare, acreditate ARACIS,
pentru un numar de 10 domenii de licenta si peste 7 de specializari de masterat, 10 domenii de
doctorat in domeniile fundamentale stiinte economice si stiinte juridice, fiind evaluat ca avand
grad ridicat de incredere (categoria A). ASE dispune de experienta relevanta in implementarea
proiectelor finantate din fonduri publice nationale si europene, mediul de afaceri, prin cele peste
600 de proiecte contractate, in valoare de peste 400 milioane lei, aferente perioadei 2005-2013,
din care peste 100 de proiecte au fost finanțate din fonduri europene nerambursabile (în perioada
2008-2015, în special POSDRU și PODCA, destinate imbunatatirii formarii studentilor,
masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor si managementului universitar, promovarii
antreprenoriatului si formarii personalului din administratia publica), cu o valoare totală validată
a cheltuielilor eligibile de peste 200 de milioane de lei. Implementarea acestor proiecte a permis
dezvoltarea unei expertize relevante pentru managementul proiectelor cofinantate din fonduri
structurale. Încă din anul 2009 ASE si-a constituit la nivelul structurii organizatorice un
departament administrativ destinat sprijinirii implementării proiectelor finanțate din fonduri
europene nerambursabile. ASE are incheiate peste 50 de acorduri cu universitati din strainatate si
5 cu cele mai mari universitati publice din Romania. Liderul este reprezentat de catre
universitatea care se bucura de cel mai inalt grad de incredere in randul angajatorilor avand cea
mai mare rata de angajabilitate dintre universitatile romanesti.

UB

Universitatea din București este considerate una dintre cele mai importante instituții de
învățământ, cercetare și cultură din România, statut dobândit în cei peste 150 de ani de existență.
În cadrul universității sunt oferite numeroase programe de studii la toate nivelele: 93 programe
de licență, 208 programe de masterat, 21 programe de doctorat precum și numeroase programe
de pregătire postuniversitară și reconversie profesională. De asemenea, Universitatea din
București reprezintă una din cele mai importante instituții de cercetare din țară. Cu o prezență
constantă în clasamentele internaționale, în cadrul universității activează peste 50 de institute,
centre de cercetare și departamente, cele mai multe colaborând intens cu centre științifice
similare din străinătate. Prezența internațională a universității este concretizată și în peste 300 de
acorduri de colaborare bilaterală cu universități din peste 52 de țări. Prezența universității în
mediul cercetării este concretizată și în participarea la numeroase programe cu finanțare
nerambursabilă cu proiecte câștigate prin competiție națională și internațională.

UVT

La înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu
universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura sa diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii,

astfel Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau
4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea
personalului didactic și învățământul deschis la distanță. În prezent, la toate formele de
învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre
didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială
corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia
din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele
mediului social-economic în cadrul căruia funcționează. Universitatea oferă condiții sociale
corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție
noul campus universitar care va completa baza materială proprie. Universitatea Valahia din
Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare
științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională
la nivel național, deschidere academică europeană.
UMF

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti este cea mai veche
universitate de medicină şi farmacie din România, fiind înfiinţată în anul 1857 prin transformarea
Şcolii de Chirurgie a lui Carol Davila in Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie. Încă de la
înfiinţarea sa, fiind recunoscută în Franţa şi Italia, primii profesori ai Şcolii Naţionale de
Medicină şi Farmacie s-au format cu precădere în Franţa. Ulterior mulţi dintre ei s-au orientat
către Germania. De-a lungul timpului mulţi dintre membrii corpului academic al Universităţii au
fost recunoscuţi ca mari personalităţi ale lumii medicale româneşti şi internaţionale. Misiunea
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, ca instituţie academică, este
aceea de a forma şi perfecţiona resurse umane înalt calificate, de a tezauriza şi difuza valori
ştiinţifice, culturale, sociale şi etice în domeniul biomedical, de a promova cercetarea ştiinţifică,
spiritul şi gândirea critică în rândul membrilor comunităţii academice, pe plan naţional, european
şi internaţional. În prezent, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
desfăşoară 12 de programe de studii de licenţă, patru programe de masterat (pentru studenţi
străini şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate), rezidenţiat (în domeniile de specialitate
medicină, medicină dentară şi farmacie), 41 de programe de specializare, numeroase programe
de perfecţionare. Şcoala doctorală este organizată pe domeniile Medicină generală, Medicină

IEN
Institutul de Economie Nationala, este cel mai vechi asezamânt institutional public de cercetare
economica din România, fiind urmasul Institutului de Cercetari Economice al Academiei
Române, înfiintat in anul 1953. Incepând cu anul 1990, dupa reorganizarea cercetarii economice
românesti, a fost reintegrat in reteaua Academiei Române, ca unitate autonoma de cercetare
economica fundamentala si avansata, componenta a Institutului National de Cercetari
Economice. Misiunea acestuia este realizarea de cercetări cu caracter fundamental şi aplicativ în
domeniul economiei naţionale în cadrul Programelor de cercetare ştiinţifică ale Academiei
Române, în concordanţă cu alte programe de CDI, naţionale şi internaţionale, în scopul

promovării dezvoltării durabile a României. Domeniile de cercetare in care se activeaza suntȘ
teorii, modele şi strategii ale dezvoltării economice, durabile a României în cadrul intra şi extra
UE-27; - impactul macroeconomic al integrării în UE, al globalizării, crizei şi ciclurilor de
afaceri asupra economiei naţionale a României; - demoeconomie, economia resurselor umane şi
piaţa muncii şi a educaţiei; - managementul public, eficienţa instituţională şi economia regională;
- studii de istorie a economiei naţionale. - impactul ISD asupra dezvoltării durabile a României; managementul riscului în condiţii de criză şi dezechilibru economico-financiar extern şi intern; antreprenoriatul în România; In ultimii ani IEN a post angrenata in multuple proiecte finantate
prin programele europene( vezi http://www.ien.ro/content/proiecte-derulare)

