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Hotărârea nr. 129/30.07.2020 

cu privire la aprobarea 

modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare, 
anul universitar 2020-2021 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 311/24.07.2020 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de aprobare a modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii 
postuniversitare, anul universitar 2020-2021; 

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. 20 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 20 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 București  

 

Hotărăște 

 

  

Art. 1. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare, anul 
universitar 2020-2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire program postuniversitar Facultatea organizatoare 

1. Achiziții publice AMP 
2. Economie socială ETA 

3. Coaching și comunicare în organizații ETA 

 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte 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 la HS nr. 129/30.07.2020 

 
Universitatea ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 

Facultatea ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă ACHIZIȚII PUBLICE  

Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
 

Competențe profesionale: C1.1 Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii și proceduri utilizate în organizarea și funcționarea 
structurilor administrative; C2.1 Definirea conceptelor, explicarea clară și corectă a actelor normative relevante pentru sistemul 
administrativ; C2.2 Utilizarea cunoștințelor de bază ale domeniului pentru explicarea adoptării diverselor acte normative și administrative; 
C2.3 Utilizarea principalelor baze de date referitoare la acte normative din România și Uniunea Europeană pentru identificarea celor mai 
importante norme relevante pentru aspecte concrete ale funcționării unor instituții și/sau structuri administrative; C3.2 Interpretarea 
particularităților diverselor contexte în care trebuie să fie prezentate informațiile de specialitate; C4.1 Prezentarea logică a organizării 
sistemului administrației publice, cu definirea exactă a specificului instituțional și a interdependențelor organizaționale; C4.5 Realizarea de 
diagnostice globale sau locale, de politici și strategii ale organizării și funcționării sistemului administrației publice; C5.2 Utilizarea 
cunoștințelor de bază pentru explicarea si interpretarea fenomenelor și proceselor din administrația publică; C5.4 Utilizarea criteriilor și 
metodelor standard de evaluare a proceselor manageriale în administrația publică și a performanței funcționarilor publici; C6.2 Alegerea 
celor mai potrivite tehnici de soluționare și a instrumentarului de combatere a problemelor din administrația publică, în concordanță cu 
cauzele generatoare. 
 

 
Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar 2020 - 2021 

 
Nr. 
crt. 

Disciplina 
Activităţi didactice Nr. 

credite 
Forma de 
evaluare C S L P AP 

1. 
Sistemul de achiziții publice în 

România 
16 18 - - - 5 E 

2. 
Elemente de drept aplicabile 

achizițiilor publice 
14 8 - - - 3 E 

3. 
Sistemul achizițiilor publice la nivelul 

Uniunii Europene 
14 12 - - - 4 E 

4. 
Comunicare și negociere în domeniul 

achizițiilor publice 
10 14 - - - 3 E 

5. 
Managementul proiectelor cu 

finanțare din fonduri europene 
10 16 - - - 4 E 

6. Etica în domeniul achizițiilor publice 10 14 - - - 3 E 

7. 
Simularea procedurilor de achiziție 

publică 
- 24 - - - 3 E 

Total ore / credite 180 de ore - - - 25 credite - 
Examen de certificare a competenţelor - 5 credite E 

 
Rector, Decan, 

 Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR  Prof. univ. dr. Elvira NICA 
 

 

Director program, 
Prof. univ. dr. Elvira NICA 



 
 
 
  

 
 
 
UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
FACULTATEA: ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: ECONOMIE SOCIALĂ 
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ECONOMIE 
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ECONOMIE ŞI COMUNICARE 
ECONOMICĂ ÎN AFACERI 
Competenţe: C1.1 Identificarea și definirea conceptelor și teoriilor fundamentale la nivel micro și macro 
economic, C1.3 Aplicarea conceptelor și teoriilor economice fundamentale economice la nivel micro și macro 
economic, C1.5 Elaborarea de proiecte economice cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu, 
C4.1 Identificarea normelor metodologice, a măsurilor, programelor şi politicilor economice, C4.5 Proiectarea și 
implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată, C6.4 Evaluarea critică a conţinutului  
şi semnificaţiei unor proiecte / programe în comunicarea cu partenerii de afaceri 
CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei, CT3 Identificarea 
oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria 
dezvoltare. 
 
 

 
Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 
credite 

disciplină 

Forma de 
evaluare C S L P AP 

1. Noțiuni introductive în economia socială  14 14    4 E 

2. Praxisul economiei sociale  14 14    4 E 

3. Economia socială în contextul globalizării 12 22    4 E 

Total ore 90 ore  12credite  

Examen de certificare a competenţelor - 3 credite E 
 

           
Rector,          
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan, 
Conf.univ.dr. Ioan Grigore PIROȘCĂ 

 
 

Director program, 
Conf.univ.dr. Daniela Vîrjan  



 
 
 
  

 
UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
FACULTATEA: ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: COACHING ȘI COMUNICARE ÎN 
ORGANIZAȚII 
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ECONOMIE 
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ECONOMIE ŞI COMUNICARE 
ECONOMICĂ ÎN AFACERI 
Competenţe: C5.4  Evaluarea critic-constructivă a diferitelor metode de comunicare. C6.5 Comunicarea 
eficientă a proiectelor profesionale către partenerii de afaceri. 
CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de 
învățare pentru propria dezvoltare. 
 
 
 

 
Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 
credite 

disciplină 

Forma de 
evaluare C S L P AP 

1. Coaching în organizații  4 4  2  1 V 

2. Comunicare non-verbală  4 4  2  1 V 

3. Comunicare și integritate în organizații 4 4  2  1 V 

4. Branding personal în organizații 4 3  2  1 V 

Total ore 39 ore  4 credite  

Examen de certificare a competenţelor - 3 credite E 
 

           
Rector,          
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan, 
Conf.univ.dr. Ioan Grigore PIROȘCĂ 

 
 
 

Director program, 
Conf.univ.dr. Silvia-Elena IACOB  


