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Erată din 04.08.2020 la Hotărârea Senatului nr. 127/30.07.2020  

 

Îndreptarea erorilor materiale existente în Hotărârea Senatului nr. 127/30.07.2020, unde în titlul Hotărârii 

în loc de: 

 

aprobarea programelor de studii universitare organizate în Academia de Studii Economice, începând cu 
anul universitar 2020-2021 

se va citi:  

 

aprobarea programelor de studii postuniversitare organizate în Academia de Studii Economice, 
începând cu anul universitar 2020-2021  

și  

în primul alineat al preambulului Hotărârii  

în loc de: 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 285/08.07.2020 cu privire la înaintarea către Senatul ASE 
a propunerii de aprobare a programelor de studii universitare organizate în Academia de Studii Economice, 
începând cu anul universitar 2020-2021 

se va citi:  

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 285/08.07.2020 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a programelor de studii postuniversitare organizate în 
Academia de Studii Economice, începând cu anul universitar 2020-2021. 

 
 
Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON          

Cancelar Senat, 
Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Hotărârea nr. 127/30.07.2020 

cu privire la aprobarea 

programelor de studii universitare organizate în Academia de Studii Economice, 
începând cu anul universitar 2020-2021 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 285/08.07.2020 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de aprobare a programelor de studii universitare organizate în Academia de Studii 
Economice, începând cu anul universitar 2020-2021; 

În baza art. 10 alin. (4) din Metodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare 
de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin OMEC nr. 4750/2019, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată 
și completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti  

Hotărăşte 

Art. 1. Aprobarea desființării a 147 de programe postuniversitare aprobate de Senatul ASE și avizate de 
ministerul de resort, dintre care 6 programe de studii postuniversitare aprobate de Senatul ASE și 
a 23 de programe postuniversitare organizate în cadrul unor proiecte, conform Anexei 1a și Anexei 
1b, care fac parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aprobarea menținerii și organizării a 41 de programe postuniversitare, respectiv 34 de programe 
postuniversitare dintre cele avizate de MEC, dintre care 2 programe aprobate de Senatul ASE, 
conform Anexei 2 și a 5 noi programe de studii postuniversitare, conform Anexei 3, care fac parte 
din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Aprobarea demarării procedurilor de înscriere și validare a 41 de programe de studii 
postuniversitare în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP), conform Anexei 2 
și Anexei 3, care fac parte din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Aprobarea plății în valoare de 13.817 lei necesară  înscrierii în RNPP a celor 41 de programe de 
studii postuniversitare, suma fiind suportată din bugetul Biroului MMCIM. 

Art. 5. Consiliul de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Preşedinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON   

Cancelar Senat, 
Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 



Anexa 1a 

Programe de studii postuniversitare propuse a fi desființate 

Nr. crt. Programul postuniversitar Facultatea
1.  Antreprenoriat social (în limba engleză) Administrarea Afacerilor 

cu Predare în Limbi 
Străine 

2.  Responsabil procese de afaceri (în limba engleză) 
3.  Strategia afacerii pentru crearea de valoare (în limba engleză) 

4.  Audit în domeniul public   
 
 
 

Administrație și 
Management Public 

5.  Iniţiere în audit în domeniul public  
6.  Inițiere în coordonarea și comunicarea interministerială  
7.  Iniţiere în managementul politicilor publice 
8.  Iniţiere în managementul poliţiei locale  
9.  Inițiere în managementul procesului de armonizare și 

implementare a acquisului comunitar
10.  Inițiere în mecanisme și proceduri legislative în administrația 

publică 
11.  Management și politici publice în cultură 
12.  Managementul achizițiilor publice 
13.   Administrarea afacerilor în industria ospitalităţii şi a turismului  

Business și Turism 14.   Evaluarea întreprinderilor din sectorul terţiar  

15.   Fraude, contrafaceri și riscuri asociate 

16.  Analiza productivității companiilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilitate și 
Informatică de Gestiune 

 

17.  Analiza și evaluarea proprietăților imobiliare 
18.  Analiza și restructurarea economico-financiară a firmei 
19.  Analiză strategică și creare de valoare 
20.  Aplicarea pentru prima dată a standardelor internaționale de 

raportare financiară (IFRS) 
21.  Aplicarea pentru prima dată a standardelor internaționale de 

raportare financiară (IFRS) 
22.  Arhitectura IT și tehnologia informației și comunicației orientate 

web 
23.  Contabilitate și audit în sectorul public 
24.  Contabilitate și raportare în conformitate cu standardele 

internaționale de raportare financiară (IFRS) 
25.  Contabilitate și raportare în conformitate cu standardele 

internaționale de raportare financiară (IFRS) 
26.  Contabilitatea managerială și strategiile corporative 
27.  Contabilitatea sectorului public în conformitate cu reglementările 

naționale și internaționale  
28.  Contabilitatea sectorului public în conformitate cu reglementările 

naționale și internaționale  
29.  Contabilitatea și fiscalitatea operațiilor de fuziune, divizare, 

dizolvare și lichidare a societăților comerciale
30.  Contabilitatea și fiscalitatea operațiilor de fuziune, divizare, 

dizolvare și lichidare a societăților comerciale
31.  Contabilitatea și raportarea financiară în conformitate cu 

directivele europene 
32.  Contabilitatea și raportarea financiară în conformitate cu 

directivele europene 
33.  Contabilitatea, fiscalitatea și dreptul afacerilor  



34.  Contabilitatea, fiscalitatea și dreptul afacerilor  
35.  Controlling-ul și managementul performanței 
36.  Elaborarea, implementarea și evaluarea procedurilor de control 

intern și de audit intern  
37.  Elaborarea, implementarea și evaluarea procedurilor de control 

intern și de audit intern  
38.  Guvernanță anti-fraudă în instituțiile publice 
39.  Guvernanță anti-fraudă în sistemele bancare și de asigurări 
40.  Guvernanță și examinări anti-fraudă 
41.  Intraprenoriat și inovare 
42.  Management antrepenorial 
43.  Planul de afaceri 
44.  Probe, teste și proceduri de audit specifice claselor de conturi și de 

tranzacții financiar-contabile 
45.  Project management 
46.  Tehnologia informației și comunicației – aplicații office 
47.  Tehnologia informației și comunicației pentru activitățile de birou 
48.  Tehnologia informației și comunicației pentru afaceri 
49.  Tehnologia informației și comunicației pentru antreprenori 
50.  Tehnologia informației și comunicației pentru audit și control 
51.  Tehnologia informației și comunicației pentru contabili 
52.  Tehnologia informației și comunicației pentru managementul 

proceselor de afaceri 
53.  Tehnologia informației și comunicației pentru mediul de afaceri 
54.  Administrarea bazelor de date Oracle   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibernetică, Statistică și 
Informatică Economică 

55.  Administrarea sistemelor unix/linux  
56.  Analiza şi proiectarea orientată obiect a produselor software  
57.  Analiză, proiectare şi administrarea arhitecturilor microsoft 

specifice cloud-urilor private/hibride 
58.  Asigurarea calităţii software  
59.  Cisco – comutare lan şi wireless  
60.  Cisco – concepte şi protocoale de rutare  
61.   Cisco – fundamente de reţea  
62.  Comerţ electronic  
63.  Dezvoltarea aplicaţiilor web  
64.  Guvernanţa în sectorul public  
65.   Instrumente de planificare a proiectelor: Microsoft Project  
66.  Instrumente Oracle pentru business intelligence  
67.  Introducere  în  Unix / Linux  
68.  Introducere în programarea platformei mobile Android  
69.  Microsoft Office pentru afaceri  
70.  Noţiuni avansate de Unix / Linux  
71.  Politici economice anticiclice  
72.  Prelucrarea analitică a datelor în SAS 
73.  Programarea dispozitivelor mobile: Windows Phone  
74.  Programarea platformelor mobile Android și j2me  
75.  Reţele de calculatoare  
76.  Rețele WAN 



77.  Statistica în studii şi cercetări medicale  
78.  Tehnici de realizarea a sondajelor şi anchetelor statistice  
79.  Tehnici şi metode cantitative de analiză economică  
80.  Tehnologii pentru afaceri electronice  
81.  Utilizarea limbajului UML în dezvoltarea sistemelor informatice  
82.  Utilizarea tehnologiei ASP.NET pentru dezvoltarea de aplicaţii 

internet  
83.  Vizualizarea datelor  
84.   Cadrul juridic al raporturilor individuale de muncă Drept 

85.   Dreptul raporturilor de muncă 

86.  Evaluarea conformării de mediu la nivel organizaţional   
Economia Agroalimentară 

și a Mediului 
87.  Managementul afacerilor şi dezvoltarea durabilă  
88.  Managementul proiectelor agro-mediu  
89.  Politica agricolă comună  
90.  Comunicare şi management educaţional în didactica ştiinţelor 

economice 
 
 

Economie Teoretică și 
Aplicată 

91.  Economie aplicată și managementul riscului în comerțul intern și 
internațional 

92.  Inițiere în economia socială 

93.   Metode și tehnici de comunicare în afaceri 

94.  Strategii de promovare a imaginii organizaţiei 

95.   Aspecte practice în actuariat   
 

Finanțe Asigurări, Bănci 
și Burse de Valori 

96.   Evaluarea bunurilor mobile 

97.   Evaluarea bunurilor imobile 

98.   Evaluarea de întreprinderi, de fond de comerț și de alte active 
necorporale  

99.   Managementul financiar al companiilor 

100. Politici de managementul riscului în instituțiile publice 

101. Raportări şi modelări actuariale 

102. Arta de a comunica în afaceri   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 

103. Comunicare şi negociere în afaceri  
104. Consultanță și dezvoltarea carierei  
105. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere în afaceri  
106. Formarea resurselor umane  
107. Guvernare modernă şi dezvoltare locală  
108. Iniţiere în guvernare modernă şi dezvoltare locală  
109. Iniţiere în management sanitar  
110. Inițiere în managementul calității proceselor   
111. Iniţiere în managementul organizaţiei  
112. Inițiere în managementul proiectelor europene  
113. Iniţiere în managementul resurselor umane 
114. Inițiere în managementul sportiv  
115. Investiţii şi achiziţii publice  
116. Management preuniversitar  
117. Management sanitar  
118. Management sportiv  
119. Managementul afacerilor în mediul concurenţial  



120. Managementul calității proceselor  
121. Managementul informatizat al proceselor organizaţionale  
122. Managementul informației în afaceri  
123. Managementul învățământului superior  
124. Managementul proiectelor  
125. Managementul resurselor umane  
126. Managementul riscului în proiecte  
127. Managementul situațiilor de urgență în afaceri (lb. Engleză) 
128. Sisteme informatice eco-responsabile în organizaţia durabilă  
129. Strategic management in sport (în limba engleză)
130. Analiza datelor de marketing   

 
 
 

Marketing 

131. Forţa de vânzare în mediul competitiv  
132. Iniţiere în marketingul şi managementul evenimentelor  
133. Marketing farmaceutic  
134. Marketing în sport  
135. Marketingul patrimoniului cultural  
136. Marketingul şi managementul evenimentelor  
137. Metode calitative şi cantitative de cercetare a pieţei  
138. Responsabilitatea socială a companiei  

139. Comunicare în limba rusă pentru mediul de afaceri – A1   
 
 
 
 

Relații Economice 
Internaționale 

 

140. Comunicare în limba rusă pentru mediul de afaceri – A2  

141. Guvernanță corporativă și responsabilitate socială corporativă în 
afacerile internaționale  

142. Iniţiere în negocierea şi contractarea operaţiunilor de export-import 

143. Instrumentele derivate pe piețele financiare internaționale  

144. Investiții internaționale (INVEST)  

145. Managementul riscului operațional în afacerile internaționale (în 
limba engleză)  

146. Microeconomia competitivității: firme, clustere și dezvoltare 
economică (microeconomics of competitiveness: firms, clusters 
and economic development) 

147. Tehnici de extindere pe piața internațională (TEPI) 

 

  



Anexa 1b 

Programe de studii postuniversitare organizate în cadrul unor proiecte  

propuse a fi desființate 

 

Nr. crt. Programul postuniversitar Facultatea
1.  Gândirea critică pentru afaceri și antreprenori (în limba engleză) Administrarea Afacerilor 

cu Predare în Limbi 
Străine 

2.  Aplicarea principiilor social media în administrația publică  
 
 

Administrație și 
Management Public 

3.  Impactul aplicării principiilor social media în administrația publică 
4.  Managementul electronic al documentelor în administrația publică 
5.  Managementul securității infrastructurilor critice naționale și 

europene (180 ore) 
6.  Managementul securității infrastructurilor critice naționale și 

europene (120 ore) 
7.  Marketing online pentru administrație publică 
8.  Modelare și guvernare în administrația publică 
9.  Geopolitică și Afaceri  

Business și Turism 10.  Geopolitică și Geoeconomie 
11.  Managementul învăţământului superior 
12.  Aptitudini personale antreprenoriale  

 
 
 

Contabilitate și 
Informatică de Gestiune 

 

13.  Audit IT 
14.  Cercetări Administrative şi Disciplinare 
15.  Drept antreprenorial 
16.  Etica în managementul universitar 
17.  Examinări Anticorupţie în Administraţia Publică 
18.  Modelarea proceselor de afaceri 
19.  Sisteme de Investigare a Fraudelor 
20.  Tehnologia informației și comunicației – Pentru activități de 

control și audit 
21.  Managementul deșeurilor Economia Agroalimentară 

și a Mediului 
22.  Cercetare științifică avansată Economie Teoretică și 

Aplicată 23.  Didactică și psihopedagogie universitară 

 

  



Anexa 2 

Programe de studii postuniversitare propuse a fi menținute și organizate 

Nr. crt. Domeniul de studii 
universitare  

Programul postuniversitar Facultatea 

1.  

Administrarea 
afacerilor 

Excelență organizațională și cultura calității  
Business și 

Turism 
2.  Managementul strategic al ospitalității (strategic 

hospitality management) 
3.  Politica concurenței: cadru conceptual și 

instrumente 
4.  

Contabilitate 

Antreprenoriat și inovare Contabilitate și 
Informatică de 

Gestiune 
 

5.  Contabilitatea și auditul instituțiilor publice 
6.  Diagnosticul economico-financiar al firmei 
7.  Simulare decizională de gestiune 
8.  

Cibernetică, 
Statistică și 
Informatică 
Economică 

Baze de date Oracle. Programare în limbajele  
SQL şi PL/SQL

Cibernetică, 
Statistică și 
Informatică 
Economică 

9.  Business analysis 
10.  Programarea avansată a dispozitivelor mobile: 

Android
11.  

Economie 
 

Administrarea afacerilor în industria vinului Economia 
Agroalimentară și 

a Mediului 
12.  Economia și gestiunea deșeurilor 

13.  Coaching și comunicare în organizații Economie 
Teoretică și 

Aplicată 
14.  Economie socială 

15.  

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Dezvoltarea afacerilor în mediul multinațional (în 
limba engleză)

 
 
 

Relații 
Economice 

Internaționale 
 

16.  Introducere în intelligence economic internațional 
(INT-E)

17.  Negocierea, contractarea şi derularea 
operaţiunilor de export-import

18.  Negocieri și soluționarea conflictelor în afacerile 
internaționale (în limba engleză)

19.  Tranzacții și plasamente pe piața internă și 
internațională a operelor de artă (TPA)

20.  
Finanțe 

Finanțe pentru nefinanțiști Finanțe Asigurări, 
Bănci și Burse de 

Valori 
21.  Managementul riscurilor operaționale și 

financiare
22.  

Management 

Evaluarea resurselor umane și performanța în 
muncă 

 
 
 
 

Management 

23.  Management educațional pentru programele de 
învățământ la distanță și cu frecvență redusă

24.  Management în sport  
25.  Management universitar 
26.  Managementul organizaţiei  
27.  Managementul proiectelor europene  
28.  Manageri şi leadership 
29.  Marketing Marketing direct și protecția datelor Marketing 
30.  Științe 

administrative 

Achiziții publice  
 31.  Iniţiere în managementul administraţiei publice 

locale 



32.   Iniţiere în managementul instituţiilor publice Administrație și 
Management 

Public 
33.  Managementul administraţiei publice locale 
34.  Managementul instituţiilor publice 
35.  Managementul politicilor publice  
36.  Managementul poliţiei locale 

 

 

 

Anexa 3 

 

Programe de studii postuniversitare noi propuse a fi organizate 

 

Nr. crt. Domeniul de studii 
universitare  

Programul postuniversitar Facultatea 

1.  
 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în industria 
restaurantelor

 
 

Business și 
Turism 

2. Geopolitică și geoeconomie 
3. Managementul calității în învățământul online 
4. 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Coaching și leadership în relațiile economice 
internaționale  

Relații 
Economice 

Internaționale 
5. Marketing Marketing Automation Marketing 

 

 

 

 

  



Anexa 4 

 

Programe de studii postuniversitare, care au fost organizate în ultimii 4 ani 

 

Nr. crt. Domeniul de studii 
universitare  

Programul postuniversitar Facultatea 

1. Administrarea 
afacerilor 

Excelență organizațională și cultura calității Business și 
Turism 2. Managementul strategic al ospitalității (strategic 

hospitality management) 
3. 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Introducere în intelligence economic internațional 
(INT-E)

Relații 
Economice 

Internaționale 
 

4. Tranzacții și plasamente pe piața internă și 
internațională a operelor de artă (TPA)

5. Managementul riscului operațional în afacerile 
internaționale (în limba engleză) – propus spre 
deființare

6. 

Management 

Investiţii şi achiziţii publice   
 

Management 
7. Management educațional pentru programele de 

învățământ la distanță și cu frecvență redusă
8. Management în sport  
9. Managementul proiectelor europene  

10. Manageri şi leadership 
11. 

Științe 
administrative 

 

Achiziții publice  
Administrație și 

Management 
Public 

12. Iniţiere în managementul administraţiei 
publice locale

13. Iniţiere în managementul instituţiilor publice 
14. Managementul administraţiei publice locale 
15. Managementul instituţiilor publice 

 


