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Hotărârea nr. 8/09.02.2018 

cu privire la aprobarea 

organizării unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 
continuă în cadrul Facultății de Management 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 436/21.12.2017 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării unui program postuniversitar în cadrul Facultății de 
Management şi a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 35/08.02.2018 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a modificării denumirii și planului de învățământ pentru un program postuniversitar care 
urmează a fi organizat în cadrul Facultății de Management. 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a 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. 39 alin. 
37 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, 
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 „Managementul situațiilor de urgență în afaceri (în limba engleză)” în cadrul 
Facultății de Management, în parteneriat cu Facultatea de Administrație și Management Public, 
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Metropolitan College of New 
York (MCNY), SUA. 

Art. 2. Aprobarea taxei de școlarizare, în cuantum de 5.000 USD, pentru programul postuniversitar de 
formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul situațiilor de urgență în afaceri (în 
limba engleză)”. 

Art. 3. 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 

mailto:senat@ase.ro


 
Pag 1/1 
  

Anexa la HS nr. 8/09.02.2018 
 

AVIZAT MEN: 
 

UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
FACULTATEA: MANAGEMENT             
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 
ÎN AFACERI (în limba engleză) 
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Management  
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Management  
  
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Cibernetică, statistică și informatică economică 
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Informatică economică 
 
Competenţe:  
C2.3. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, monitorizăre şi revizuire a strategiilor şi 
politicilor organizaţiei.  
C3.2. Explicarea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a subsistemelor sale  
C3.4.  Evaluarea critic-constructivă a funcţionării sistemului managerial şi a subsistemelor sale  
C4.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare în 
organizaţii. 
C4.4. Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare. 
C5.4. Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii. 
 
C5.3 Aplicarea și analizarea de soluţii flexibile destinate obținerii de selecții și rapoarte pentru toate nivelurile de decizie din 
organizație 
C6.4 Folosirea și evaluarea după criterii stabilite a metodelor de analiză și proiectare specifice dezvoltării de sisteme informaționale 
/ sisteme informatice   
 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă 
în cadrul echipei. 

 
Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2017-2018 
 

Nr 
crt Denumirea disciplinei Activităţi didactice Număr credite 

disciplină 
Forma de 
evaluare C S L P AP 

1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL 
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN AFACERI 

10 10 - - - 2 E 

2. MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI ȘI AL 
COMUNICĂRII 

10 10 - - - 2 E 

3. ATENUAREA EFECTELOR CALAMITĂȚILOR 
ÎN AFACERI 

10 14 - - - 2 E 

4. SECURITATE CIBERNETICĂ ÎN AFACERI 10 16 - - - 2 E 
5. MANAGEMENT AFACERILOR PUBLICE 10 10 - - - 2 E 

6. EVALUAREA, ANALIZA ȘI ATENUAREA 
RISCULUI 

10 16 - - - 2 E 

7. BAZELE STRATEGIEI CONTINUITĂȚII 
AFACERII 

10 10    2 E 

8. REACȚIA AFACERII LA DEZASTRE ȘI 
REDRESAREA  

10 14    2 E 

TOTAL 180 ore - - - 16 credite  

EXAMEN DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR                                                     5 credite E 

 
RECTOR,  
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

DECAN,  
DIRECTOR PROGRAM, 

 
Prof. univ. dr. Ion POPA 


