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Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de solicitant, împreună cu Universitatea Paris-
Dauphine, Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în calitate de parteneri în 
cadrul proiectului strategic „Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în 
managementul riscului internaţional”, anunţă lansarea oficială a proiectului.  
 
Proiectul, cu dimensiune transnaţională, a demarat la data de 03 ianuarie 2011, iar perioada de 
implementare este de 36 de luni (3 ianuarie 2011-31 decembrie 2013), cu o valoare totală de 
19.135.874,00 lei, din care 18.241.490,00 lei finanţare nerambursabilă. 
 
Proiectul vizează îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior din domeniul economic 
de a furniza studenţilor calificări superioare relevante pentru cerinţele în schimbare ale pieţei muncii, 
prin promovarea inovării şi îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare în ciclul de studii 
universitare de masterat. 
 
Activităţile prevăzute în cadrul proiectului au ca obiective specifice: dezvoltarea unui program de 
masterat în domeniul managementului riscului internaţional, precum şi dezvoltarea unei 
reţele de specialişti în acelaşi domeniu.  
 
Rezultatul implementării proiectului constă în dezvoltarea şi implementarea, la nivelul celor mai mari 
universităţi de profil din ţară, a unui program de masterat într-un domeniu nou – managementul 
riscului internaţional, având la bază un curriculum cadru. Proiectul va sprijini cu burse 640 de 
studenţi ce vor urma programele academice oferite de către universităţile partenere pe parcursul 
desfăşurării proiectului. Într-un context mai larg, proiectul va contribui la calificarea profesională 
specifică şi avansată ce va conduce la creştere economică durabilă şi la accentuarea caracterului 
sustenabil al ocupării.  
 
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaţi:  
 
Conf.univ.dr. Radu LUPU, Expert pe termen lung 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piața Romană, nr. 6 
E-mail: manrisc53202@gmail.com, Telefon: 021.319.19.00 sau 021.319.19.01 (int.267) 
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