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Hotărârea nr. 69/28.06.2017 

cu privire la aprobarea 

organizării unui program postuniversitar în cadrul Facultății  

de Administraţie şi Management Public 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 151/14.06.2017 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării unui program postuniversitar în cadrul Facultății de 
Administraţie şi Management Public. 

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 de formare și dezvoltare profesională 
continuă „Achiziţii Publice”, de către Facultatea de Administraţie şi Management Public. 

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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Anexa HS nr. 69/28/06/2017 

AVIZAT M.E.N., 
 
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  
Cod RNCIS: L060050010 

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 2017 - 2018 

 
Nr. 
crt. Disciplina Activităţi didactice Nr. 

credite 
Forma de 
evaluare C S L P AP 

1. Sistemul de achiziții publice în România 16 12 - - - 4 E 

2. 
Elemente de drept aplicabile achizițiilor 

publice 
18 10 - - - 4 E 

3. 
Sistemul achizițiilor publice la nivelul Uniunii 

Europene 
18 10 - - - 3 E 

4. 
Comunicare și negociere în domeniul 

achizițiilor publice 
6 8 - - - 3 E 

5. 
Managementul proiectelor cu finanțare din 

fonduri europene 
16 12 - - - 4 E 

6. Etica în domeniul achizițiilor publice 6 8 - - - 3 E 

7. Simularea procedurilor de achiziție publică - 40 - - - 4 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 


