FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA
DIN SATU MARE
Date de identificare:
Denumire: FundaŃia „Academia Comercială” din Satu Mare
Adresa: Satu Mare, PiaŃa 25 Octombrie, Bloc T8
Număr de înregistrare: PJ 133/1997
Autorizare provizorie de funcŃionare:
- Hotărârea Guvernului României nr. 535/1999
- Hotărârea Guvernului României nr. 410/2002.
Mod de contactare:
-Telefon: 0261 732310 / Fax: 0261 713523
-E-mail: academiacomerciala@yahoo.com
Site: www.academiacomerciala.ro

Obiectul de activitate al Academiei Comerciale Satu Mare
In conformitate cu prevederile codului CAEN 8030, obiectul de activitate al Academiei
Comerciale este:
“ÎnvăŃământ universitar şi postuniversitar finalizat prin obŃinerea diplomei de licenŃă sau a
celei echivalente”, realizat prin:
1. formarea de economişti cu pregătire superioară în domeniul economic;
2. actualizarea continuă a pregătirii economiştilor şi a altor specialişti prin programe
postuniversitare, de specializare şi perfecŃionare;
3. pregătirea de economişti prin programe de învăŃământ desfăşurate în limbi de largă circulaŃie
internaŃională;
4. adâncirea specializării în domeniile economice prin programe de studii aprofundate şi
doctorat;
5. desfăşurarea de activităŃi de cercetare ştiinŃifică fundamentală şi aplicată prin institute,
departamente, centre, laboratoare şi catedre;
6. asumarea şi realizarea menirii de focar al culturii economice, care promovează pluralismul
opŃiunilor;
7. afirmarea performanŃelor ştiinŃifice ale membrilor comunităŃii academice în cadrul
participării la reuniuni organizate pe plan naŃional şi internaŃional;
8. pregătirea tinerilor din alte Ńări;
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Scurt Istoric
Academia Comercială Satu Mare, instituŃie de învăŃământ superior, funcŃionează în cadrul
FundaŃiei Academia Comercială din Satu Mare, persoana juridica constituita în condiŃiile Legii
21/06.02.1924 şi ale Decretului 31/30.01.1954.
FundaŃia, prin statutul sau, urmăreşte sa promoveze valorile culturale, ştiinŃifice şi spirituale ale
poporului roman; sa desfăşoare activităŃi de învăŃământ superior; sa sprijine promovarea valorilor
democraŃiei şi educarea intr-un climat de toleranta, respect şi înŃelegere intre indivizi, grupuri de
indivizi, confesiuni, etnii şi naŃiuni.
Începând cu anul universitar 1998 – 1999, în cadrul Academiei Comerciale, funcŃionează
Facultatea FinanŃe Bănci cu specializarea FinanŃe şi Bănci. Aceasta a fost înfiinŃată în baza propunerii
CNEAA de autorizare provizorie din 22.06.1998, şi Hotărârea Guvernului României nr. 535/1999.
Începând cu anul universitar 2002 – 2003 denumirea facultăŃii s-a schimbat în Facultatea
Management Financiar Bancar, ca urmare a demarării, în cadrul facultăŃii a specializării Management
autorizata sa funcŃioneze în baza propunerii CNEAA de autorizare provizorie şi a HG nr. 410/2002.
Academia Comercială Satu Mare se constituie intr-o instituŃie de învăŃământ superior
autonoma, neguvernamentala, la baza organizării şi funcŃionarii ei situându-se principiul non-profit.
Academia Comercială Satu Mare oferă, în special tinerilor sătmăreni, dar şi celor din alte
judeŃe, posibilitatea de a se forma ca economişti, cu o solida pregătire profesionala, întreprinzători în
condiŃiile economiei de piaŃa, specialişti capabili sa rezolve problemele societăŃii noastre.
Academia Comercială este prima universitate sătmăreană, apariŃia ei în sistemul instituŃiilor de
învăŃământ superior în aceasta parte a tarii fiind necesara datorita creşterii explozive a cererii de
economişti de pe piaŃa muncii iscata, în principal, de implicarea tot mai accentuata a sistemului
financiar, a celui bancar şi de asigurări în viaŃa economica, precum şi de maturizarea activităŃii
firmelor apărute în anii ’90, ori dezmorŃirea din lunga perioada de tranziŃie a întreprinderilor sătmărene
tradiŃionale.
ApariŃia şi existenta Academiei Comerciale Satu Mare nu ar fi fost posibilă fără efortul a
câtorva profesori universitari originari de pe aceste meleaguri. Ei au iniŃiat legăturile cu alte
universităŃi cu profil economic, au preluat cursurile cele mai importante şi au strâns în jurul lor cadre
didactice tinere cu care, împreună au asigurat conducerea şi desfăşurarea activităŃii universitare.
La început activitatea didactica şi de cercetare s-a desfăşurat în cadrul FacultăŃii de FinanŃe şi
Bănci, cu o singura specializare: FinanŃe – Bănci având un număr de 75 studenŃi la forma de
învăŃământ zi cu o durata de 4 ani şi 50 studenŃi la forma de învăŃământ cu frecventa redusa cu o
durata de 5 ani de studii, înarmând studenŃii cu cunoştinŃe în domeniile: finanŃelor publice şi a
societăŃilor comerciale, managementului bancar, asigurărilor, contabilităŃii societăŃilor comerciale,
pieŃei de capital şi managementul afacerilor.
Activitatea s-a îmbunătăŃit an de an astfel că, de la ieşirea primei promoŃii de absolvenŃi, în
anul 2002, la Facultatea FinanŃe şi Bănci au studiat circa 600 studenŃi.
Începând cu anul universitar 2002/2003 în cadrul Academiei Comerciale se introduce o a doua
specializare: Management, cu durata studiilor de 4 ani, specializare care se adresează absolvenŃilor de
liceu care doresc sa devina specialişti în domeniul conducerii, organizării şi programării activităŃilor
întreprinderilor industriale, de turism, comerŃ sau transporturi.
Academia Comercială Satu Mare se bucură de colaborarea unor distinşi profesori, personalităŃi
ai învăŃământului universitar romanesc din centrele universitare Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Oradea.
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Alături de aceştia, pe drumul consacrării s-au înscris şi cadrele didactice proprii, doctori în economie
sau tineri doctoranzi, care au reuşit sa-si croiască o solida cariera financiar – bancara, în învăŃământ,
informatica ori în conducerea unor întreprinderi sătmărene.
Pana la darea în folosinŃă a unui sediu propriu, orele de curs şi seminarii se desfăşoară în
incinta Colegiului NaŃional Mihai Eminescu, unul din cele mai renumite licee din nord – vestul tarii.
Baza materiala a Academiei Comerciale s-a dezvoltat continuu. Astfel s-a creat o vasta
biblioteca dotata cu cărŃi, abonamente la reviste şi publicaŃii de specialitate. In plus, din fonduri proprii
şi cu sprijinul unei finanŃări PHARE s-a reuşit crearea a două laboratoare de informatică dotate cu
calculatoare, aparatură didactica şi de birotică adecvate precum şi mobilier modern.
Pentru a se implica mai mult în viaŃa cultural ştiinŃifică Academia Comercială Satu Mare a
colaborat cu Academia de Studii Economice Bucureşti si, sub egida ASE, organizează anual cursuri
postuniversitare de Management şi RelaŃii Economice InternaŃionale; cu Institutul NaŃional de
AdministraŃie şi cu Universitatea de Petrol şi Gaze Ploiesti, pentru organizarea de cursuri de master in
de Management Public.
In cadrul FacultăŃii, în anul universitar 2007-2008, se pregătesc aproximativ 880 de studenŃi.

Misiunea Academiei Comerciale
Academia Comercială cultivă valorile ştiinŃei şi culturii universale, ale ştiinŃelor economice în
special. În baza nivelului de competenŃă şi a responsabilităŃii pe care o are faŃă de societatea
românească, Academia Comercială îşi asumă misiunea:
1. Misiunea didactica, constând în pregătirea de cadre prin toate formele de învăŃământ
universitar şi postuniversitar prevăzute de lege, în profilurile şi specializările pentru care este legal
autorizata şi acreditata;
2. Misiunea de cercetare ştiinŃifică, constând în organizarea şi desfăşurarea în condiŃii legale de
activităŃi de cercetare ştiinŃifică, dezvoltare tehnologică proiectare, consultanŃă şi expertiză
3. Misiunea civica şi culturala, constând în organizarea vieŃii sociale din spaŃiul universitar
astfel încât, sa se înscrie ca centru de pregătire profesională şi de cercetare ştiinŃifică dar şi ca centru
de educaŃie, civilizaŃie şi cultură al comunităŃii socio-economice din zona în care îşi desfăşoară
activitatea.
4. Misiunea distinctivă şi specifică de câştigare a statutului de lider al Academiei Comerciale
Satu Mare în cadrul învăŃământului superior economic din Satu Mare şi judeŃele limitrofe, statut ce
poate fi asigurat prin calitatea procesului didactic, prin activitatea de elaborare de manuale şi lucrări
ştiinŃifice, prin conŃinutul formelor superioare de pregătire, cooperare cu colectivităŃile locale.

Dinamica performantelor Academiei Comerciale Satu Mare
1. In domeniul didactic.
Academia Comercială oferă, în special tinerilor sătmăreni, dar şi celor din alte judeŃe,
posibilitatea de a se forma ca economişti, cu o solidă pregătire profesională.
Numărului de studenŃi a avut o evoluŃie constant crescătoare de la an la an, pornind de la un
număr de 198 studenŃi înscrişi în anul universitar 1998/1999 şi ajungând la peste 880 studenŃi în anul
2007/2008. Creşteri semnificative în numărul de studenŃi se înregistrează după prima promoŃie de
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absolvenŃi, în anul universitar 2001/2002, ca urmare a câştigării încrederii a tot mai mulŃi absolvenŃi ai
liceelor din Satu Mare şi zonele limitrofe.
Începând cu anul universitar 2002/2003 în cadrul Academiei Comerciale a fost autorizată sa
funcŃioneze cea de a doua specializare – Management – în anul 2005/2006 având prima promoŃie de
absolvenŃi cu rezultate foarte bune la examenul de licenŃă.
EvoluŃia numărului de studenŃi în perioada 1998 - 2008 se regăseşte în tabelul de mai jos.

DINAMICA STUDENTILOR PE SPECIALIZARI: 1998 - 2008
REALIZAT ANI UNIVERSITARI 1998 - 2006

FINANTE SI
BANCI - ZI
FINANTE SI
BANCI - FR

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

102

203

300

390

369

344

343

393

439

459

96

148

176

187

161

115

58

31

75

145

239

338

387

425

MANAGEMENT
TOTAL
% vs AN
PRECEDENT

198

351

476

577

605

604

640

762

826

884

177,3

135,6

121,2

104,9

99,8

106,0

119,1

108,4

107,0

1000
900
MANAGEMENT

800
700
600

145

500

187

400
300

239

161
115

176

58

31

390

439

344

343

393

459

369

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

200

2002/2003

148
300

96
203

100
102

2000/2001

1999/2000

0
1998/1999

FINANTE SI
BANCI - ZI

338

75

2001/2002

FINANTE SI
BANCI - FR

425
387
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Până în 2007 Academia Comercială a avut 6 promoŃii la specializarea FinanŃe şi Bănci, intr-un
număr de 672 de absolvenŃi, din care 650 si-au luat examenele de licenŃă şi o promoŃie la specializarea
Management, cu 119 absolvenŃi, din care 117 si-au luat licenŃa. Peste 90% din absolvenŃi sunt angajaŃi,
marea lor majoritate în funcŃii potrivit pregătirii lor profesionale.

SITUATIA PROMOVABILITATII EXAMENULUI DE LICENTA
An

Finante si Banci (curs zi) Finante si Banci (curs FR)
absolventi licentiati

% absolventi Licentiati

Total Finante si Banci
absolventi Licentiati %

%

Management (curs zi)
Inscrisi

Absolventi licentiati

101

98

97,0

0

0

77,8

131

121

92,4

0

0

42

100,0

141

139

98,6

0

0

26

24

92,3

116

112

96,6

0

0

31

29

93,5

108

105

97,2

64

63

98,4

75

75

100

55

54

98,2

672

650

96,7

119

117

98,3

2001-2002

101

98

97,0

0

0

2002-2003

95

93

97,9

36

28

2003-2004

99

97

98,0

42

2004-2005

90

88

97,8

2005-2006

77

76

98,7

2006-2007

75

75

100

TOTAL

537

527

98,1

0
135

0
123

91,1

2. In domeniul cercetării ştiinŃifice:
•
•

sprijinirea procesului didactic materializându-se în editarea de cărŃi (cu ISBN), elaborarea de
cursuri, lucrări practice, studii de caz, etc., necesare activităŃii didactice.
patru rapoarte de cercetare elaborate în conformitate cu planul de cercetare al universităŃii şi
zece contracte de cercetare obŃinute prin concurs sau contractate cu diferite întreprinderi, în
valoare totală de 561 369 RON şi 65 000 USD, din care:
 Proiectul de cercetare PNCDII - Parteneriate in domenii prioritare /2007, intitulat
“Creşterea eficientei proceselor suport pentru transferul internaŃional de know-how
managerial din domeniul cercetării aplicative şi inovării – WINMAN”. obtinut prin
competitie în colaborare cu ASE Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti, Centrul
pentru Economia Industriilor şi Serviciilor, Bridgeman SRL, Universitatea Politehnica
Timişoara şi Universitatea Artifex Bucureşti in valoare de 138 000 RON (contractat cu
Centrul NaŃional de Management Programe pentru perioada 2007-2010)
 Proiectul de cercetare PNCDII – Parteneriate in domenii prioritare /2007 intitulat Troleibuze
actionate cu invertoare trifazate si motoare de curent alternativ, cu podea colorata conform
normelor Uniunii Europene” obtinut prin competitie în colaborare cu : Universitatea “Aurel

Vlaicu” Arad şi ICPE Bucureşti –, în valoare de 50 000 RON (contractat cu Centrul
NaŃional de Management Programe pentru perioada 2007-2008)
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•

•

•

•

-

•
•
•

 Proiectul “Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un management performant bazat
pe investitii şi cunoastere” contractat cu Centrul NaŃional de Management Programe – în
valoare de 46 800 RON, in colaborare cu ASE Bucuresti, Academia Romana, si
Universitatea Spiru Haret. (contractat cu Centrul NaŃional de Management Programe pentru
perioada 2006-2008)
Două lucrări ştiinŃifice publicate în reviste cotate ISI:
- On the Exams of a Multi-Atribute Decision Making Electronic Course, Lecture Notes în
Computer Sciences, ISSN 0302-9743, 2006
- “Multiple attribute decision making a subject for lifelong learning”, WSEAS
TRANSACTION on ADVANCES în ENGINEERING EDUCATION, issue 9, vol. III, sept.
2006, ISSN 1790-1979, p. 801-808.
O lucrare stiintifică în curs de apariŃie intr-o revistă cotată ISI:
Monte Carlo Simulation for Reliability Centered Maintenance Management,
LECTURE NOTES în COMPUTER SCIENCE nr 4818, Eds. Springer, 2007, pg.147
Proceeding-uri cotate ISI
-Remote Optimization in Petrochemistry. Proceedings of The 9th WSEAS International
Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation, May 27-29, Istanbul, Turkey,.
ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-8457-72-0, pp. 284-289
-Monte Carlo Simulation for Reliability Centered Maintenance Management. Abstracts of The
6th International conference LSSC’07, June 5-9, Sozopol, Bulgaria, pp. B55-56.
Articole in baze de date internationale
-Conclusions on Using the Statistical Methods in Forecasting the Structure Evolution of an
Economic Indicator System In Economic Computation and Economic Cybernetics Studies
and Research, Nr. 1-2, 2007, Anul XXXXI ISSN-0424+267X, indexata baza de date
internationala INSPEC
-Forecasting model, In: Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and
Research, nr. 4/2006 , ISSN-0424+267X , c.a., indexata baza de date internationala INSPEC
- Simulation of Certain International Transaction, În Economic Computation and Economic
Cybernetics Studies and Research, Nr.1-2, 2006, Vol 40, ISSN-0424+267X , categoria B, pp.
95 – 106, indexata baza de date internationala INSPEC
A model to Forecast the Evolution of the Structure of a System of Economic Indicators,
Romanian Journal of Economic Forecast, Nr. 1-2006, ISSN 1582-6163, pp.65-73, indexata
baza de date internationala REPEC
- Quantification of the Discounting Coefficient in Leasing Operations, În Economic
Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Nr.1-4, 2005, Vol 39 ISSN0424-267X , categoria B, pp. 23-32 indexata baza de date internationala INSPEC
9 lucrări ştiinŃifice prezentate la conferinŃe internaŃionale cu comitet de program în anul
2007
Peste 150 articole publicate şi comunicări stiintifice al cadrelor didactice;
Peste 100 participari ale cadrelor didactice la simpozioane interne şi internationale;
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•

•

•
•
•

9 simpozioane din care 3 internationale organizate de Academia Comercială cu participarea a
numerosi oameni de ştiintă, cercetatori, experti din diverse institutii şi universităŃi din Romania
precum şi din alte 7 tari ale lumii.
Volum de lucrări (Proceedings) la Simpozionul International – “Dezvoltarea culturii
antreprenoriale pentru un management performant bazat pe investitii şi cunoastere”, Ed.
Cibernetica, 2006.
Volum de lucrări (Proceedings) la Simpozionul International – “DirecŃii de dezvoltare
regională în contextul integrării europene”, Ed. Cibernetica, 2007.
Atelier de lucru din cadrul Programului de instruire Comunicare, Facilitare – Negociere,
finanŃat prin Programul Matra al Ministerului de externe al Olandei.
Organizarea anuală a sesiunilor de comunicari stiintifice ale cadrelor didactice şi cercurilor
studentesti;

3. In domeniul calităŃii.
In scopul realizarii misiunilor şi obiectivelor
stabilite, Academia Comercială Satu Mare a
implementat Sistemul de Management al CalităŃii şi a
obŃinut “Certificat: Academia Comercială are
documentat, implementat şi mentine un Sistem de
Management al CalităŃii în conformitate cu
cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2001, în
învăŃământul superior”, eliberat în data de
02.06.2006.
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4. In domeniul investitiilor.
In conformitate cu Planul Strategic, Academia Comercială a demarat un proiect amplu de
dezvoltare a unui Campus Universitar propriu în Municipiul Satu Mare. Astfel, dupa o analiza a
mai multor variante de investitii, Fundatia”Academia Comercială” din Satu Mare a achizitionat, în
anul 2004, un teren, situat în zona centrala a Municipiului Satu Mare, în suprafata de 8440 mp.
conform CF nr.56785, Nr Topografic 3157/39. In anul 2005 s-au intreprins demersurile pentru
aprobarile necesare din partea autoritatilor locale, a institutiilor guvernamentale, pentru aprobarea
Planului Urbanistic Zonal.

Cladirea
centrala

La inceputul anului 2006 s-a contractat Proiectul de executie nr. 180/2006 (arhitectura,
rezistenta, etc.) şi s-a obtinut Autorizatia de constructie nr. 750/02.11.2006 a primei etape de
realizare a Campusului Universitar, Sediul Academiei Comerciale (cladirea centrala).
In prezent este în curs de realizare structura de rezistenta a cladirii centrale, urmand ca în
perioada de vara sa se realizeze finisajele şi dotarile corpului principal, ce cuprinde spatiile de
desfasurare a activitatii didactice, iar la 01.10.2008 studentii Academiei Comerciale Satu Mare sa
inceapa anul universitar 2008 – 2009 în noul campus.
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1. FaŃada – intrarea principală

2. Cladirea centrală – vedere

3. Aula – vedere interioară

4. Clădirea centrală – intrare laterală
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