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Comunicat conferinta de lansare a proiectului: 

“Practica de calitate pentru manageri –  
manageri de calitate în practica!” 

 
Pe 21 februarie 2012, Aula Magna a Academiei de Studii Economice din 

Bucuresti a găzduit un eveniment, devenit deja tradiţional in aceasta institutie simbol 
a invatamantului superior economic din Romania :  lansarea proiectului Practică de 
calitate pentru manageri – manageri de calitate în practică. Proiectul este 
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si se deruleaza in perioada februarie 
2012 – iunie 2013. 

Conferinta de lansare s-a bucurat de prezenta reprezentantilor din conducerea 
universitaţii si a facultatii de Mangement (prof.dr. Dumitru Miron – Prorector Relatii 
interinstitutionale si cu mediul economico-social), prof.dr. Ion Stancu – Prorector cu 
activitatea de cercetare stiintifica si de doctorat), prof dr. Ion Popa – Prodecanul 
facultatii Management, prof. dr. Cosmin Dobrin – Directorul Departamentului de 
Management). De asemenea, participarea Presedintelui Asociatiei Consultantilor în 
Management din Romania (AMCOR) – partener in cadrul proiectului, dar si a unui 
numar important de reprezentanti din partea firmelor organizatoare ale bazelor de 
practica, a demonstrat deschiderea acestui proiect catre necesitatea asigurarii unei 
stranse legaturi intre pregatirea teoretica si dezvoltarea abilitatilor practice, pentru 
cursantii care vor aplica la acest program.  

De altfel, participarea unui numar de peste 150 de cursanti de la programele 
de masterat organizate de Academia de Studii Economice arata interesul fata de 
obiectivul pe care acest proiect si l-a propus si totodata, faptul ca el raspunde unei 
nevoi fundamentale a viitorului economist: dezvoltarea competentelor si a 
aptitudinilor profesionale intr-un mediu in care, practica este regula si nu exceptia, 
pentru formarea unui specialist de valoare.       
    


