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Hotărârea nr. 193/14.12.2016 

cu privire la aprobarea 

organizării programului postuniversitar cu denumirea „Economie aplicată și 
managementul riscului în comerțul intern și internațional (Applied Economics and 

Risk Management in Domestic and International Trade)” 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 252/26.10.2016 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de aprobare a organizării programului postuniversitar cu denumirea „Economie aplicată 
și managementul riscului în comerțul intern și internațional (Applied Economics and Risk Management 
in Domestic and International Trade)”. 

În conformitate cu art. 7 din OMECTS nr. 3.163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, 
a art. 14 (2) din Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de 
perfecționare, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti  
 

Hotărăşte 
 

Art. 1. Aprobarea organizării programului postuniversitar cu denumirea “Economie aplicată și 
managementul riscului în comerțul intern și internațional (Applied Economics and Risk 
Management in Domestic and International Trade)”, de către Facultatea de Economie Teoretică 
și Aplicată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 

 
Preşedinte Senat,  
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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AVIZAT MENCS: 

 

 
UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

FACULTATEA: ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ  

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: ECONOMIE APLICATA SI 

MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN COMERȚUL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL (Applied Economics and 

Risk Management in Domestic and International Trade)  

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 și Comunicare 

Economică în Afaceri,  cod RNCIS: L070010060 

Competenţe: C1.4. Analiza comparativă a conceptelor și teoriilor domeniului pentru a aprecia calitatea, meritele 

și limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode și teorii; C 1.5. Elaborarea de proiecte economice 

cu utilizarea unor principii și metode consacrate în domeniu; C 2.4. Alegerea celor mai eficiente metode de 

analiză a datelor economice pe baza unor evaluări obiective și calitative; C 3.2. Alocarea, ajustarea, colect area, 

asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru explicarea și interpretarea situațiilor asociate activității 

economice; C 3.4. Valorizarea datelor empirice și aplicarea metodelor standar de evaluare asociate activității 

profesionale; C 7.1. Identificarea celor mai semnificative informații privind starea diferitelor paliere ale mediului 

economi; CT4. Recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității economice . 
 

 

 

 

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2016 - 2017 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 

credite 

disciplină 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. Fundamentals of global trade risk management  14 16 - - - 3 E 

2. Intermediate trade risk management 14 16 - - - 3 E 

3. Applied Microeconomics 6 6 - - - 2 E 

4.  Managerial economics 14 16    3 E 

5.  

Economy and governance of cooperation agreements between 

companies 

8 10    2 E 

Total  120 ore - - - 13 credite  

Examen de certificare a competenţelor  3 credite E 

 

 

 

Rector,  

Prof.univ.dr. Nicolae Istudor 

DECAN, 

Conf.univ.dr. Grigore Pirosca 

 


