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Hotărârea nr. 70/28.06.2017 

cu privire la aprobarea 

organizării unor programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă în cadrul Facultății de Relaţii Economice Internaţionale 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 152/14.06.2017 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării unor programe postuniversitare de formare şi 
dezvoltare profesională continuă în cadrul Facultății de Relaţii Economice Internaţionale. 

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 următoarelor programe postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continuă de către Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale: 

a) Guvernanţă corporativă şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale; 

b) Introducere în Intelligence Economic International (INT-E); 

c) Tranzacţii şi plasamente pe piaţa internă şi internaţională a operelor de artă (TPA). 

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. 70/28.06.2017 
 

AVIZAT M.E.N. 
 
Universitatea: Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Facultatea Relații Economice Internaționale 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Guvernanță corporativă 
și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale 

Forma de învăţământ: cu frecvenţă 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Economie şi Afaceri 
Internaționale 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Economie şi Afaceri 
Internaționale cod RNCIS L40708006030 

Competențe profesionale: C5.2 Explicarea activităților desfășurate de către organizațiile economice 
internaționale. C7.2 Explicarea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor și instrumentelor specifice 
dimensiunii financiare a afacerilor internaționale. C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor şi tehnicilor 
folosite în analiza mediului de afaceri. C1.4 Utilizarea de criterii şi metode adecvate pentru 
evaluarea studiilor/analizelor privind mediul de afaceri. C3.4 Evaluarea factorilor, proceselor şi 
soluțiilor care influențează contractarea şi derularea afacerilor. C5.4 Evaluarea acțiunilor/ 
inițiativelor întreprinse în cadrul organizațiilor economice internaționale. C3.5 Proiectarea unor 
variante de derulare a afacerilor internaționale. C5.5 Elaborarea de proiecte de acțiune/inițiativă în 
cadrul organizațiilor economice internaționale. 
Competențe transversale: CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 
 

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. Guvernanța corporativă comparată 16 14    3 E 

2. 
Responsabilitatea socială corporativă 
în companiile naționale și 
multinaționale din România 

16 14    3 E 

3. Investițiile sustenabile și responsabile 
social la nivel internațional 14 16    3 E 

Total ore / credite 90 - - - 9 - 
Examen de certificare a competenţelor  2 E 

 
 
Rector, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 
 

Decan, 
Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU 

 
  

 
Director de program, 

Prof. univ. dr. Radu Cristian MUŞETESCU 

 



 
AVIZAT M.E.N. 

 
Universitatea: Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Facultatea Relatii Economice Internaţionale 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Introducere în Intelligence 
Economic Internațional (INT-E)  
Forma de învăţământ: cu frecvenţă 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Economie şi Afaceri Internaţionale  
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Economie şi Afaceri Internaţionale cod 
RNCIS L40708006030  
Competenţe profesionale: C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor și tehnicilor folosite în analiza mediului de afaceri. 
C1.4 Utilizarea de criterii și metode adecvate pentru evaluarea studiilor/analizelor privind mediul de afaceri. 
C1.5 Proiectarea de variante pentru analiza mediului de afaceri. C5.1 Descrierea  modului de  creare şi  funcţionare a  
organizaţiilor economice  internaţionale. C5.2 Explicarea activităţilor desfăşurate de către organizaţiile  economice  
internaţionale.C7.3 Aplicarea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor şi instrumentelor specifice dimensiunii financiare a 
afacerilor internaţionale. C7.5 Proiectarea de variante decizionale aferente dimensiunii financiare a afacerilor 
internaţionale.  CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de munca 
riguroasă, eficientă și responsabilă. 
 

Plan de învăţământ 
valabil începând cu anul universitar: 2016-2017 

 
Nr. 

crt. 
Disciplina 

Activităţi didactice Nr. 

credite 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. 
Instrumente de Analiza în Intelligence-

ul Economic 
8 8 - - - 2 V 

2. 
Analiza Riscului și a Amenințărilor în 

Mediul Internațional 
8 8 - - - 2 V 

3. 
Sisteme de Avertizare Timpurie în 

Mediul de Afaceri 
8 8 - - - 2 V 

4. Intelligence Modern 8 8 - - - 2 V 

5. Diplomație Economică și Studii de caz 7 7 - - - 1 V 

Total ore / credite 78 - - - 9 - 

Examen de certificare a competenţelor  3 E 
 

Rector, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan, 
Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU 

 
Director de program, 

Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV 
 

 



AVIZAT M.E.N. 
Universitatea: Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Facultatea Relatii Economice Internaţionale 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Tranzacții și plasamente pe piața internă și 
internațională a operelor de artă (TPA) 

Forma de învăţământ: cu frecvenţă 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Economie şi Afaceri Internaţionale  
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Economie şi Afaceri Internaţionale cod RNCIS 
L40708006030  
Competenţe profesionale: C3.1 Identificarea etapelor, formalităților și tehnicilor, specifice contractării și derulării 
afacerilor, internaționale în conformitate cu reglementările specific. C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor și tehnicilor 
folosite în analiza mediului de afaceri. C2.4 Evaluarea tacticilor și tehnicilor adecvate diferitelor niveluri de negociere. 
C3.4 Evaluarea factorilor, proceselor și soluțiilor care influențează contractarea și derularea afacerilor internationale. C3.5 
Proiectarea unor variante de derulare a afacerilor internaționale.C 5.4 Evaluarea acțiunilor/inițiativelor întreprinse în 
cadrul organizațiilor economice internaționale.C 7.3 Aplicarea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor și instrumentelor 
specifice dimensiunii financiare a afacerilor internaționale. 
Competenţe transversale: CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii 
de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă 

 
 
 

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. 
Contextul intern și internațional al afacerilor cu 

artă 
8 8 - - - 2 V 

2. 
Metode instrumentale științifice de expertiză a 

operelor de artă 
8 8 - - - 2 V 

3. Analiza limbajului vizual 8 8 - - - 2 V 

4. Istoria artei universale prin studiu comparativ 8 8 - - - 2 V 

5. 
Curatoriat artistic: logistica și managementul 

grupărilor artistice 
7 7 - - - 1 V 

Total ore / credite 78 - - - 9 - 

Examen de certificare a competenţelor  3 E 

 
Rector, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan, 
Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU 

 
Director de program, 

Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU 
 

 


