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Prezentarea UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET –
componentă de bază a învăţământului superior românesc

Universitatea Spiru Haret – componentă de bază a învăţământului superior românesc
Universitatea Spiru Haret București și-a început activitatea în cadrul fundației România de Mâine, instituţie socialumanistă de cultură, ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, înființată la data de 19 ianuarie 1991, potrivit prevederilor Legii
pentru persoane fizice, asociații și fundații nr. 21/1924.
În cadrul Universităţii Spiru Haret funcţionează, în prezent 14 facultăţi cu 96 de programe de studii universitare de licență,
care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare provizorie şi acreditare.
La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeşte faptul că Universitatea Spiru Haret este „instituţie de învăţământ
superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ".
Întreaga activitate a Universităţii s-a întemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor legislative cu privire la învăţământ
şi cercetare, dintre care menţionăm pe cele mai importante:
-Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, modificată prin Ordonanţa de Guvern nr.
6/2011;
-Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, modificată și completă ulterior;
-Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, etc.;
-Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5204/2014.
Toate aceste acte normative, alături de altele, asigură suportul necesar pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ
performant, competitiv, de înaltă calitate, precum şi condiţii deosebite de studiu, cazare, masă şi recreere pentru studenţi.
Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori, creativitate, obţinerea de
cunoştinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în profesie şi în societate, Universitatea
Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui
sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa
comunităţii şi a societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare, Universitatea a devenit o
instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege, potrivit autonomiei
universitare şi libertăţii academice.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 14 facultăţi, cu 96 de programe de studii universitare de licenţă
acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale, 48 programe de studii universitare de masterat
acreditate de către ARACIS și 103 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă avizate de catre
Ministerul Educatiei și Cercetării Științifice, două colegii universitare în cadrul cărora sunt autorizate doua Școli Postliceale
Sanitare, Centru de formare profesională – Spiru Haret oferă 9 programe de formare continuă, care se adresează cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar şi vizeză formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în vederea îmbunătăţirii
managementului şi calităţii procesului educaţional, 11 programe de calificare și 14 programe de specializare/perfecționare,
toate autorizate ANC.

Universitatea Spiru Haret a obținut, în urma evaluării instituționale efectuată de către Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior (ARACIS), calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.
Universitatea Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a pieţei muncii şi adaptarea
flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al relaţiilor internaţionale, obiectivul strategic al
Unversității este bidimensional:
-creşterea recunoaşterii academice şi a vizibilităţii universităţii pe plan regional și internațional;
-punerea în valoare a educației centrate pe student, dar și stimularea producției științifice.
Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o atitudine pro-activă, responsabilă,
contribuie la creșterea nivelului de cunoaștere în domeniile sale de activitate ancorată fiind la nevoile economiei şi societăţii,
participă la conferinţe internaţionale indexate în ISI Thomson - Conference Citation Index, organizează conferințe şi workshopuri ştiinţifice de recunoaştere internaţională, face parte din echipe de lucru inter-universitare în proiecte europene.
Universitatea Spiru Haret promovează valorile europene, susţine deschiderea și cooperarea academică cu beneficii
mutuale, contribuie la creșterea prestigiului învățământului românesc, și al României pe scena internaţională contemporană.

PREZENTAREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova cu programele de studii de licenţă: Drept,
Administraţie Publică, Poliţie Locală, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, Management, este parte
componentă a Universităţii Spiru Haret din cadrul Fundaţiei România de Mâine, universitate acreditată ca instituţie de
învăţământ superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 iulie 2002.
Facultatea a luat naştere în anul 2015 prin unirea celor două facultăţii care au funcţionat în cadrul Centrului Universitar
Craiova al Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică Craiova. Decanul facultăţii este Conf. univ.dr. Ilie George Dragoş.
Constituirea celor două facultăţii care s-au unit s-a înscris în eforturile consacrate reluării învăţământului superior
particular din ţara noastră, în noile condiţii create de înscrierea societăţii româneşti în procesul de tranziţie, de la vechea ordine
socială spre un nou tip de societate. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova din cadrul Universităţii
Spiru Haret îşi desfăşoară activitatea în noua formă de organizare a învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă, masterat,
doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii 288/2004, cu programele de studii de licenţă: Drept, din domeniul Drept,
Administraţie Publică din domeniul Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală din domeniul Ştiinţe Administrative, Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, din domeniul Contabilitate, Finanţe şi Bănci din domeniul Finanţe, Management din domeniul
Management şi programele de studii de masterat Ştiinţe Penale şi Criminalistică din domeniul drept, Contabilitate –Audit în
sistemul public şi privat din domeniul Contabilitate şi Finanţe şi administraţie publică europeană din domeniul Finanţe.
În prezent, facultatea organizează cursuri cu durata de 3-4 ani (180-240 credite) pentru formele de învăţământ cu
frecvenţă – IF, învăţământ cu frecvenţă redusă – IFR şi învăţământ la distanţă-ID, în conformitate cu Legea nr. 1/2011.
Misiune şi obiective
Facultatea şi-a asumat misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară, universitară, în domeniile dreptului,
administraţiei publice, contabilităţii, finanţelor şi al managementului, în concordanţă cu:
1. Clasificarea Internaţională tip a profesiunilor a Biroului Internaţional al Muncii al Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
organism specializat al ONU;
2. Clasificarea Ocupaţiilor din România;
3. Noile exigenţe ale reconstrucţiei societăţii româneşti generate de tranziţia de la vechiul tip de societate la noua
societate avansată, contemporană.
Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat scopul şi obiectivele principale de activitate astfel:
1. pregătirea specialiştilor necesari asigurării prezervării şi dezvoltării disciplinelor de profil, în cadrul sistemului naţional
de cercetare ştiinţifică;
2. formarea specialiştilor necesari pentru extinderea, dezvoltarea şi ridicarea nivelului calitativ al învăţământului
economic, la toate treptele şi nivelurile ierarhice ale sistemului naţional de învăţământ;
3. formarea de jurişti şi economişti, specialişti în domeniile drept, administraţie publică, contabilitate, finanţe şi
management;
4. compatibilizarea formaţiei profesionale şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii, cu standardele Sistemului european
de credite transferabile, în vederea promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, odată cu
aderarea României la UE.
Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Facultatea urmăreşte, prin întreaga sa activitate să asigure o relaţie
organică între pregătirea teoretică, metodologică şi capacitatea de valorificare a formaţiei de specialitate obţinute de către
studenţi, în diferitele domenii de activitate din sistemul social.

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova are în vedere pregătirea studenţilor pentru a deveni
specialişti superior calificaţi, competenţi în analiza, interpretarea, explicarea şi formularea de propuneri şi soluţii şi de
soluţionare ştiinţifică, practică, a problemelor economice la nivel micro, macro şi mondoeconomic.

Structura organizaţională şi funcţională
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova, este structurată pe şase programe de studii: Drept,
pe baza domeniului de licenţă Drept, Administraţie Publică, pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală,
pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, pe baza domeniului de licenţă
Contabilitate, Finanţe şi Bănci, pe baza domeniului de licenţă Finanţe, Management, pe baza domeniului de licenţă
Management.
În facultate îşi desfăşoară activitatea două departamente – Departamentul de Ştiinţe Economice şi Departamentul de
Ştiinţe Juridice şi Administrative, care grupează personalul didactic din cadrul celor două profile de specialitate.
În prezent, facultatea organizează:
1. studii universitare de licenţă, cu durata de trei-patru ani (180-240 de credite);
2. studii de masterat (ciclul II de studii, cu o durată de două/patru semestre);
3. programul de pregătire psihopedagogică, metodică şi practică pentru cariera didactică.
În cadrul facultăţii sunt organizate şi funcţionează formele de învăţământ cu frecvenţă – IF, cu frecvenţă redusă-IFR, la
distanţă -ID.
Conducerea activităţilor didactice se realizează prin structurile şi funcţiile de conducere existente la nivelul facultăţii, şi
anume: Consiliul facultăţii, Consiliile departamentelor, respectiv, decan, prodecan şi directorii de departament. Structura
facultăţii include şi serviciile administrative şi tehnice, de secretariat, tehnic, de întreţinere, casierie.

Conţinutul şi procesul de învăţământ
Atât conţinutul, cât şi procesul de învăţământ sunt subordonate exigenţelor majore de asigurare a unei consecvenţe şi
consistenţe reale cu misiunea, obiectivele şi finalitatea studiilor de licenţă şi masterate, oferite de facultate. „Curriculumul”,
concretizat în planurile de învăţământ şi programele disciplinelor de studii este proiectat în concordanţă cu stadiul actual de
dezvoltare al ştiinţelor economice, este profilat în concordanţă cu exigenţele dinamicii economico-sociale naţionale şi mondiale,
precum şi cu cele ale diferitelor categorii de beneficiari şi realităţile pieţei muncii.
Strategiile învăţării, metodele şi tehnicile de bază ale pregătirii şi formării studenţilor utilizate de corpul profesoral al
facultăţii sunt moderne, în concordanţă cu didactica actuală a învăţământului superior.
La absolvirea studiilor studenţii pot obţine:
1. Diplomă de licenţă însoţită de suplimentul de diplomă, din programul de studii urmat;
2. Diplomă de masterat însoţită de suplimentul de diplomă;
3. Adeverinţa de absolvire a ciclului întâi de studii, din Programul de pregătire pentru profesiunea didactică absolvenţilor
care doresc să poată lucra şi în învăţământul primar sau gimnazial.
Posibilităţi de integrare în viaţa profesională după absolvire
În funcţie de programele de studii urmate, absolvenţii facultăţii pot fi încadraţi şi ocupa posturi de specialitate în:

1. unităţi de cercetare ştiinţifică, fundamentală sau aplicativă, ale academiilor de ştiinţe, universităţilor, organelor de
specialitate ale ministerelor, agenţiilor naţionale, consiliilor judeţene şi municipale, corporaţiilor şi întreprinderilor economice,
etc., dacă au absolvit studii universitare de licenţă, masterat şi studii doctorale.
2. sistemul de învăţământ primar şi gimnazial (dacă absolvă ciclul I (30 credite) al Programului de pregătire pentru
profesiune didactică) sau în învăţământul liceal şi superior (dacă absolvă şi un ciclu de studii universitare de masterat şi
modulul II (30 credite) al Programului de pregătire pentru cariera didactică);
3. unităţi economice publice sau private, industriale, agricole, de transporturi, comerciale, din servicii sociale, etc.
4. Judecătorii, Tribunale, Parchete, Cabinete de avocatură, Cabinete notariale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
5. administraţia publică centrală, zonală, judeţeană, locală;
Programul de studii universitare de licenţă Drept pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care au posibilitatea să
profeseze ca Magistraţi (Judecători sau Procurori), Avocaţi, Notari, Executori judecătoreşti, Cercetători, Cadre didactice,
Auxiliari ai instanţelor de judecată (Grefieri, Arhivari etc.). De asemenea, licenţiaţii în drept pot ocupa posturi de Consilieri
juridici, Referenţi, Coordonatori de programe şi alte funcţii care solicită cunoştinţe juridice.
Programul de studiu Administraţie publică pregăteşte specialişti în domeniul administraţiei publice centrale şi locale,
care au posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consilier administrație publică, Expert administrație publică, Consilier
armonizare legislativă, Expert armonizare legislativă, Inspector de specialitate în administrația publică, Referent de specialitate
în administrația publică, Consultant în administraţie publică, Agent de dezvoltare, Reglementator sau Administrator public.
Absolvenţii specializării Poliţie locală pot activa în piaţa muncii pe posturi precum: Poliţist local / comunitar, Asistent de
cabinet, Facilitator de dezvoltare comunitară, Administrator public, Consilier în administraţia publică, Consultant în administraţia
publică, Expert în administraţia publică, Inspector de specialitate în administraţia publică sau Secretar administrativ.
Absolvenţii programului de studii Contabilitate şi informatică de gestiune pot profesa ca: Consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în gestiunea economică, Analist, Referent de specialitate financiar-contabilitate, Contabil, Contabil bugetar,
Auditor intern, Controlor financiar, Administrator financiar, Contabil financiar-bancar, Consilier financiar-bancar, Revizor
contabil, Cenzor, Controlor de gestiune, Consultant bugetar, Inspector economist, Ofiţer bancar etc.
Absolvenţii programului de studii Finanţe şi Bănci pot profesa ca: Specialişti în sistemul financiar-bancar, Economişti în
alte domenii decât cele financiar-bancare, Agenţi în activitatea financiară şi comercială, Agenţi de valori şi cambişti (Brokeri
valori), Agenţi de asigurări, Agenţi imobiliari, Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie, Agenţi în activitatea financiară
şi comercială în alte domenii ale economiei naţionale, Inspectori şi agenţi financiari, Inspectori de vamă şi frontieră (Vameşi),
Inspectori de taxe şi impozite, Inspectori de pensii şi asigurări sociale.
Programul de studii Management asigură absolvenţilor săi posibilitatea de a profesa ca: Consultant în management,
Manager proiect, Manager marketing, Manager în domeniul siguranței alimentare, Manager în activități de turism, Manager
general, Manager financiar, Manager farmacii, Manager de proiect în parteneriat public-privat, Manager de întreprindere
socială, Manager de inovare, Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al sistemelor de management al riscului,
Manager al sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor de management al calității, Manager al organizației
culturale, Manager achiziții etc.

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016 - 2017

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Aprobată în

Aprobată în Şedinţa Senatului
Universităţii Spiru Haret din
data de 16 martie 2016

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017
Perioada
De la data

Activitatea

Până la data

Număr
săptămâni

SEMESTRUL I (studii universitare de licenţă/master)
Deschiderea noului an universitar

Luni 03.10.2016

-

Luni 03.10.2016

Vineri 23.12.2016

ACTIVITATE DIDACTICĂ

12 săptămâni

Luni 26.12.2016

Vineri 06.01.2017

Vacanţă de Crăciun şi Anul Nou

2 săptămâni

Luni 09.01.2017

Vineri 20.01.2017

ACTIVITATE DIDACTICĂ

2 săptămâni

Luni 23.01.2017

Duminică 12.02.2017

Sesiune de examene de iarnă (semestrul I)

3 săptămâni

Luni 13.02.2017

Vineri 17.02.2017

1 săptămână

Luni 13.02.2017

Vineri 17.02.2017

Vacanţă de iarnă
Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (iarnă)

1 săptămână

SEMESTRUL II (studii universitare de licenţă/master)
Luni 20.02.2017

Vineri 14.04.2017

ACTIVITATE DIDACTICĂ

8 săptămâni

Luni 17.04.2017

Vineri 21.04.2017

Vacanţă de Paşte

1 săptămână

Luni 24.04.2017

Vineri 02.06.2017

ACTIVITATE DIDACTICĂ

6 săptămâni

Luni 24.04.2017

Vineri 19.05.2017

4 săptămâni

Luni 22.05.2017

Duminica 11.06.2017

Luni 05.06.2017

Duminica 25.06.2017

ACTIVITATE DIDACTICĂ (pentru anii terminali)
Sesiune de examene de vară pentru anii
terminali (semestrul II)
Sesiune de examene de vară (semestrul II)

Luni 12.06.2017

Vineri 16.06.2017

Luni 19.06.2017

Vineri 23.06.2017

Luni 03.07.2017

Vineri 07.07.2017

Luni 26.06.2017

Vineri 01.09.2017

Luni 04.09.2017

Vineri 8.09.2017

Luni 11.09.2017

Vineri 15.09.2017

Luni 18.09.2017

Vineri 22.09.2017

Sesiune de examene restante pentru anii
terminali (semestrul I şi semestrul II;) Sesiune de
credite şi diferenţe pentru anii terminali
Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (vară)
Vacanţă de vară

3 săptămâni
3 săptămâni
2 săptămâni
1 săptămână
2 luni

Sesiune de examene de toamnă (restanţe,
reexaminări, credite şi diferenţe) – pentru toţi anii

2 săptămâni

Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (toamnă)

1 săptămână

Notă:
• Această structură generală a anului universitar 2016-2017 va fi adaptată la specificul fiecărui domeniu de licenţă/master, în
limitele perioadelor definite mai sus, ţinându-se cont, în toate cazurile, de normele ARACIS privind desfăşurarea activităţilor didactice
şi a modului de organizare a practicii, inclusiv pregătirea privind elaborarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie în vederea
susţinerii (2 săptămâni).
• În zilele declarate sărbători legale nu se organizează activităţi didactice sau de examinare (Miercuri 30 noiembrie 2016, Joi 1
decembrie 2016, Duminică 25 decembrie 2016, Luni 26 decembrie 2016, Duminică 1 ianuarie 2017, Luni 2 ianuarie 2017, Duminică
16 aprilie 2017, Luni 17 aprilie 2017, Luni 1 mai 2017, Duminică 4 iunie 2017, Luni 5 iunie 2017, Marţi 15 august 2017)
* Fiecare facultate va planifica sesiunile de examen în perioadele stabilite în funcţie de specificul şi particularităţile acestora.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA de ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE Craiova
Domeniul fundamental Ştiinţe economice
Domeniul de licenţă Finanţe
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT:Finanţe şi administraţie publică europeană
Forma de învăţământ cu frecvanţă (IF)
Durata studiilor (nr. credite): 2 ani (120 credite)

Aprobat în şedinţa Senatului din data de
Rector,

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2016 - 2018
Durata studiilor: 4 semestre
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sem. I
(14 săpt.)

Denumirea disciplinei

Finanţe publice europene
Uniunea Europeană şi integrarea României în structurile europene
Drept financiar şi fiscal european
Mecanisme fundamentale în administraţia publică
Managementul administraţiei publice regionale
Gestiunea financiar-contabilă în administraţia publică
Sisteme informatice de asistare a deciziei financiare
Politicile Uniunii Europene
Managementul proiectelor europene
Comunicare interculturală în limba engleză
Practica
Gestiunea riscurilor financiare
Managementul resurselor umane în administraţia publică
Politici fiscale europene
Managementul financiar în dezvoltarea comunităţilor locale
Instrumente financiare nerambursabile pentru sectorul public şi privat
Managementul carierei funcţionarului fiscal
Politici bugetare regionale
Finanţarea dezvoltării regionale
Control intern şi audit în instituţiile publice
Activitate de cercetare-proiectare
Elaborarea şi definitivarea lucrării de disertaţie
TOTAL ore săptămână
TOTAL ORE
TOTAL puncte de credit
Examen de disertaţie
DECAN

C
2
2
1
2
2

S
1
1
1
1
1

L

Sem. II
(14 săpt.)
P

C

2
2
1
2

S

L

Sem. III
(14 săpt.)
P

C

S

L

Sem. IV
(14 săpt.)
P

C

S

L

1
2
1
1
2

2saptx5zilex6ore

2
2
2
1
2

1
1
1
1
1
2
1
2
2

1
1
1

2saptx5zilex6ore

9

5

7
14

2

5
14

9

5

7
14

DIRECTOR DEPARTAMENT

3

Număr de ore pe
disciplină (14 săpt.)
P Total
42
42
28
42
42
36
48
24
36
24
60
42
42
42
28
42
36
2 36
36
36
2 24
60
4 848

C
28
28
14
28
28
24
24
12
24

S
14
14
14
14
14

L P
12
24
12 12 24
- 60
28 14 28 14
28 14 14 14 28 14 24 12
12
24
24 12
24 12
- 24
- 60
420 200 60 168

Nr. puncte
Forma de
de credite
evaluare
ECTS
E1
E1
E1
E1
E1
E2
E2
E2
E2
E2
CV2
E3
E3
E3
E3
E3
E4
E4
E4
E4
CV4

7
6
5
6
6
6
6
5
6
3
4
6
7
6
5
6
6
6
6
6
6

14
120
10

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi administraţie publică europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

FINANŢE PUBLICE EUROPENE
2.5Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

3
42

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

2
28

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

1
14
ore
20
20
40
3
2
85
150
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




-

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

C1. Utilizarea avansată a politicilor, conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară
europeană în instituţiile şi administraţiile publice
C1.1 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative
pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
C1.2 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea
de propuneri de acte normative şi/sau administrative
C1.3 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
C1.4 Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
C1.5 Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi
eficient

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul urmărit de către titularul cursului este de a prezenta rolul,
mecanismele, instituţiile şi importanţa finanţelor publice europene în actualul context
al dezvoltării Uniunii Europene.
Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de
specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: perspectivele
dezvoltării finanţelor publice europene, responsabilităţile instituţiilor implicate în
finanţele publice europene, modalităţile de constituire a resurselor financiare proprii
ale Uniunii Europene, impactul principiilor fundamentale ale finanţelor publice
europene, execuţia bugetară, finanţarea achiziţiilor publice şi subvenţiile,
contabilitatea şi auditul finanţelor publice europene, aplicarea măsurilor privind
buna gestiune financiară a finanţelor publice europene, tipologia şi caracteristicile
fondurilor de redistribuire a finanţelor publice europene

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. PREMISE ALE DEZVOLTĂRII FINANŢELOR PUBLICE EUROPENE
2. CADRUL INSTITUŢIONAL AL FINANŢELOR PUBLICE EUROPENE
3. RESURSELE FINANCIARE PROPRII ALE UNIUNII EUROPENE
4. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE FINANŢELOR PUBLICE
EUROPENE
5. EXECUŢIA BUGETULUI PUBLIC EUROPEAN
6. FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE EUROPENE ŞI SUBVENŢIILE
7. CONTABILITATEA ŞI AUDITUL FINANŢELOR PUBLICE EUROPENE
8. MĂSURI PRIVIND DISCIPLINA BUGETARĂ ŞI BUNA GESTIUNE
FINANCIARĂ A FINANŢELOR PUBLICE EUROPENE

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv,
masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.

3 ore
3 ore
3 ore

Metode didactice
utilizate în procesul de

3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore

9. MECANISME DE REDISTRIBUIRE A FINANŢELOR PUBLICE predare
EUROPENE
(clasice/moderne)
Metode de transmitere
şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul)
şi conversative
(conversaţia euristică,
discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă
(lucrul cu manualul),
lectura explicativă,
lectura independentă,
etc.
Metode de învăţare
dirijată sau nedirijată:
- metode de observare
4 ore
directă (observarea
sistematică şi
independentă,
experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu
ajutorul modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de
calculator.
Metode bazate pe
acţiune:
- metode de învăţare
bazate pe acţiune directă
(exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată
(folosirea simulatoarelor,
a jocurilor didactice).
Bibliografie
[1] Ilie, Dragoş, (2013), Finanţe publice europene, -note de curs www.spiruharet.ro, Craiova
[2] Ilie, Dragoş, (2012), Dicţionar de buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[3] Ilie, Dragoş, (2011), Buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[4] Tratatul privind Uniunea Europeană;
[5] Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
[6] Regulamentul (CE, Euroatom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene
8.2 Seminar/laborator
1. Perspective ale dezvoltării finanţelor publice
europene
2. Responsabilităţile instituţiilor implicate în finanţele
publice europene

Metode de predare
La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Masteranzii vor lucra individual

Observaţii
1 oră
1 oră

şi vor rezolva exerciţiile
3. Modalităţi de constituire a resurselor financiare
1 oră
propuse la finalul temei de
proprii ale Uniunii Europene
aplicaţie.
4. Impactul principiilor fundamentale ale finanţelor
1 oră
publice europene
5. Execuţia bugetară
2 ore
6. Finanţarea achiziţiilor publice şi subvenţiile
2 ore
7. Contabilitatea şi auditul finanţelor publice europene
2 ore
8. Aplicarea măsurilor privind buna gestiune financiară
2 ore
a finanţelor publice europene
9. Tipologia şi caracteristicile fondurilor de redistribuire
2 ore
a finanţelor publice europene
Bibliografie
[1] Ilie, Dragoş, (2013), Finanţe publice europene, -manual universitar www.spiruharet.ro, Craiova
[2] Ilie, Dragoş, (2012), Dicţionar de buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[3] Ilie, Dragoş, (2011), Buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[4] Fuerea, Augustin, (2012), Finanţele Uniunii Europene, Editura Pro Universitaria 2012, Bucureşti
[5] Sabău-Popa, Claudia Diana, (2011), Bugetul Uniunii Europene şi fondurile comunitare, Editura Economică,
Bucureşti
[6] Brezeanu, Petre, (2007), Finanţe europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti
[7] Şaguna, Dan Drosu; Tofan, Mihaela, (2010), Drept financiar şi fiscal european, Editura C.H. Beck, Bucureşti
2010
[8] Şaguna, Dan Drosu; Şova, Dan (2012), Drept financiar public, ediţia 5, Editura C.H. Beck, Bucureşti
[9] Augustin Fuerea, (2010), Manualul Uniunii Europene ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti
[10] Scǎunaş, Stelian, (2008), Uniunea Europenǎ, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2008
[11] Beate, Reszat, (2005), European Financial Systems in the Global Economy, Wiley Blackwell
[12] Nathaniel Copsey, Tim Haughton, (2011), The JCMS Annual Review of the European Union in 2010, Wiley
Blackwell
[13] Jurgen Habemas, (2012), The Crisis of the European Union-A Response, Wiley Blackwell
[14] Tratatul privind Uniunea Europeană;
[15] Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
[16] Regulamentul (CE, Euroatom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării
domeniului;
Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în
cadrul simpozioanelor ştiinţifice anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi
predare;
Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice,

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice

Finante
Master

Finanţe şi Administraţie publică europeană

Uniunea Europeană şi integrarea României în structurile europene
2.5Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
108
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Număr de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de: microeconomie, macroeconomie, istoria economiei,
economie mondială
4.2 de competenţe
Cunoasterea obiectivelor si metodei constructiei europene
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu
echipament de predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.

DA

1
14
ore
30
40
34
2
2

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea avansată a politicilor, conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară europeană
în instituţiile şi administraţiile publice
C1.6 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii,
procese, proiecte etc. asociate domeniului
-Identificarea principiilor funcționării instituţiilor europene și organizațiilor internaţionale
-Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente de studiere, adecvate scopului observării diferitelor tipuri procese şi
fenomene din interiorul UE
- Utilizarea şi interpretarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor elementare şi nodale (înţelegerea abordărilor
sistemice, a semnificaţiei principiilor de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi autorităţilor publice naţionale, în
spaţiul administrativ european, a sistemului instituţional european, a politicilor europene şi a reformelor publice)
- Explicarea mecanismelor decizionale în cadrul instituțiilor europene și organizațiilor internaţionale
C1.7 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului
în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea principalelor baze de date referitoare la acte normative din România şi Uniunea Europeană pentru
identificarea celor mai importante norme relevante pentru diverse aspecte concrete ale funcţionării unor instituţii şi/sau
structuri administrative
- Aplicarea conţinutului legislativ şi normativ european privind afacerile şi politicile publice europene şi utilizarea
conceptelor, teoriilor de bugetare a activităţilor în context organizaţional european
C1.8 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii,
procese, proiecte etc. asociate domeniului
-Aplicarea metodelor de bază în analiza politicilor publice şi a pieţei interne, în dezvoltarea afacerilor publice europene
şi evidenţierea bunelor practici europene pentru realizarea unor programe cu suport financiar european
- Identificarea şi descrierea tipurilor de relaţii care se stabilesc între mediul politico-administrativ, mediul economic şi
mediul social global European
-Monitorizarea unor situaţii tip prin măsurarea gradului de evoluţie regională în afacerile internaţionale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Uniunea Europeană şi integrarea României în structurile
europene are ca obiectiv principal îmbogăţirea cunoştinţelor masteranzilor îmbinând
elemente din sfera disciplinelor cu caracter filosofic, juridic şi economic.
Prin parcurgerea cursului se urmăreşte:
 cercetarea cadrului conceptual al integrării;
 Examinarea complexă şi multilaterală a integrării – a) cauzele care
o determină; b) factorii care o favorizează; c) efectele pe care le
generează; d) scopurile pe care le urmăreşte;
 Studierea apariţiei şi evoluţiei integrării economice europene;
 Analiza transformărilor cantitative şi calitative care decurg din
dezvoltarea procesului integrării.
7.2 Obiectivele specifice
Prin predarea disciplinei Uniunea Europeană şi integrarea României în
structurile europene se urmăreşte cunoaşterea conceptelor de bază privind
înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe
specifice cu privire la politicile Uniunii Europene.
La finalizarea cursului, masteranzii vor putea:
- Cunoaşte şi analiza relaţiilor economice ale României cu U.E.;
- Analiza relaţiilor economice România - U.E. prin prisma dezvoltării
procesului integrativ.
- Determina factorilor favorizanţi în creşterea relaţiilor economice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Capitolul 1.
Evoluţii conceptuale asupra ideii de integrare;
Capitolul 2.
Teorii ale integrării economice
Capitolul 3.
Tipologia integrării economice
Capitolul 4.
Apariţia şi evoluţia ideii de integrare europeană
Capitolul 5.
Evoluţia de ansamblu a integrării europene
Capitolul 6.
Cadrul instituţional al UE
Capitolul 7.
Uniunea economică – principala etapă în construcţia UE
Capitolul 8.
Apariţia şi evoluţia UEM
Capitolul 9.
Fundamentele istorice ale relaţiilor România - U.E.
Capitolul 10.
Cadrul juridic şi instituţional al relaţiilor România - U.E.
Capitolul 11.
Evoluţia relaţiilor economice între România şi U.E.
Capitolul 12.
România şi politica regională a U.E.
Capitolul13.
Perspectivele relaţiilor dintre UE şi România

Metode de predare
Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Matei V. - Integrarea europeană şi aderarea României la structurile europene, Editura Universitaria, Craiova, 2001;
2. Matei V. - România şi Uniunea Europeană - perspective ale integrării, Editura Eficient, Bucureşti, 2002;
3. Matei V., Neţoiu T. - Finanţe internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2004;
4. Luţaş M. - Integrarea economică europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
5. Popescu D. - Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
6. Constantinescu N. – Istoria gândirii economice româneşti – studii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
7. Dobrescu E. – Integrarea economică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1996.
8. Nechita V. – Integrarea Europeană, Editura Deşteptarea, Bacău,1996.
9. Olaru D. - Integrarea vest-europeană, Editura Politică, Bucureşti, 1988.
10. Popescu D. - Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
11. Silaşi G. - Integrarea Monetară Europeană, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 1998;
12. Guţă N. - Istoria comerţului exterior şi a politicii comerciale româneşti, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
8.2 Seminar/laborator
Evoluţii conceptuale asupra ideii de integrare
Teorii şi grade ale integrării economice
Tipologia integrării economice
Apariţia şi evoluţia ideii de integrare europeană
Evoluţia de ansamblu a integrării europene
Fundamentele istorice ale relaţiilor România - U.E.
Baza legală a relaţiilor România - U.E.
Cadrul investiţional al relaţiilor România - U.E.

Metode de predare
Observaţii
La fiecare seminar, se vor face 2 ore
purta discuţii conform tematicii.
1 ora
1 ora
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
1 ora

Evoluţia relaţiilor economice între România şi U.E.
1 ora
Analiza procesului investiţional al U.E. în România
1 ora
România şi politica regională a U.E.
1 ora
Bibliografie
1. Matei V. - Integrarea europeană şi aderarea României la structurile europene, Editura Universitaria, Craiova, 2001;
2. Matei V. - România şi Uniunea Europeană - perspective ale integrării, Editura Eficient, Bucureşti, 2002;
3. Matei V., Neţoiu T. - Finanţe internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2004;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de prelegeri în cadrul
anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare. Discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice
disciplinei.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice,

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL EUROPEAN
2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
14
ore
20
20
15
10
7
72
100
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Drept financiar și fiscal
4.2 de competenţe
 Cunoașterea principiilor și conceptelor fundamentale specifice dreptului financiar și fiscal
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe profesionale

C3. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de
propuneri de acte normative şi/sau administrative
C3.7. Cunoaştere şi înţelegere: Asimilarea în mod susținut problematicile de funcționare a sistemului finaciar și
fiscal european, cu referire la impozitele și taxele care compun sistemul fiscal și prin abordarea atât a unor chestiuni
de ordin general cât și a unor aspecte concrete specifice domeniului fiscal, cu finalitatea de a înțelege fiecare
categorie de impozite reglementate de normele în vigoare.
C3.8. Explicare şi interpretare: Apropierea instituțiilor dreptului financiar și fiscal european, pentru câștigarea unui
cumul de informații de specialitate, util aprofundării principiilor și procedurii bugetare europene, prin interpretarea
corectă a reglementărilor cuprinse de dreptul pozitiv în materie.

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Drept financiar și fiscal european are ca obiectiv principal aprofundarea
cunoştinţelor de specialitate dobândite până în prezent şi extinderea ariei
cunoştinţelor studenţilor prin însuşirea unor instituţii juridice specifice dreptului
financiar și fiscal european.
7.2 Obiectivele specifice
Prin studierea disciplinei Drept financiar și fiscal european se oferă masteranzilor
posibilitatea de:
- consolidare a cunoştinţelor şi sistematizarea lor, însuşirea principiilor de drept
financiar și fiscal în context european;
- dezvoltare a unei gândiri juridico-economice complexe şi a unui limbaj specific;
- cunoaştere şi înţelegere aprofundată a legislaţiei fiscale și financiare europene,
precum şi a procedurilor de aplicare a acestora în condiţiile armonizării și cooperării
fiscale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Obiectul de reglementare și izvoarele dreptului financiar european
1.1. Definiție. Obiectul de reglementare și dreptului financiar european
1.2. Izvoarele dreptului financiar european

Prelegere cu utilizarea
videoproiectorului.
Cursul este interactiv, antrenând
masteranzii în dezbateri, prin
analiza unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
2. Sistemul bancar în Uniunea Europeană
1.
comunicarea orală, expozitivă
2.1. Banca Centrală Europeană și sistemul european al băncilor
(povestirea,
descrierea, instructajul)
centrale
şi
conversativă
(conversaţia
2.2. Politica monetară a Uniunii Europene
euristică,
discuţia
colectivă,
3. Bugetul Uniunii Europene
problematizarea);
3.1. Principiile bugetare
2. comunicarea scrisă (lucrul cu
3.2. Procedura bugetară
manualul),
lectura explicativă,
3.3. Conținutul bugetului Uniunii Europene
lectura
independentă
etc.
4. Cadrul juridic general al impozitelor și taxelor în Uniunea
Metode
de
învăţare
dirijată
sau
Europeană
nedirijată:
4.1. Coordonate ale politicii fiscale și reglementări în materia taxelor și
- metode de observare directă
impozitelor

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

4.2. Armonizarea fiscală și coordonarea politicilor fiscale ale statelor (observarea sistematică şi
membre
independentă, experimentul, studiul
de caz);
5. Taxe și impozite la nivel european
- metode de studiu cu ajutorul
5.1. Clasificarea taxelor și impozitelor;
modelelor;
5.2. Categorii de impozite și taxe
- instruire programată şi învăţare
6. Controlul financiar în Uniunea Europeană
asistată de calculator.
6.1. Definiție. Forme al controlului financiar. reglementare
Metode bazate pe acţiune:
6.2. Instituții europene cu atribuții de control financiar
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări
practice);
7. Frauda fiscală la nivelul Uniunii Europene
- metode de învăţare prin acţiune
7.1. Frauda la venituri și frauda la cheltuieli
simulată (folosirea simulatoarelor, a
7.2. Lupta antifraudă la nivelul Uniunii Europene
jocurilor didactice).
7.3. Armonizarea legislației fiscale în domeniul evaziunii fiscale

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
Alecu, Gheorghe, Radu Stancu, Sorin Stǎnciulescu, Drept fiscal si contencios fiscal, Ed. Fundaţiei România de Mâine, ISBN:
978-973-163-466-12009, nr. pagini: 243.
Costaș, Cosmin Flavius, Legislație comunitară fiscală, Editura Hamangiu, 2008.
Minea, Mircea Ștefan, Cosmin Flavius Costaș, Dreptul finanțelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011.
Stănciulescu, Sorin, Mariana Ciocoiu, Introducere în dreptul finanţelor publice – note de curs, Sitech, ISBN: 978-973-746-6808, Craiova, 2007, nr. pagini: 146.
Stănciulescu, Sorin, Mariana Ciocoiu, Introducere în dreptul fiscal – note de curs, Sitech, ISBN: 973-657-619-1, Craiova,
2007, nr. pagini: 190.
Şaguna, Dan Drosu, Dan Șova, Drept fiscal, Ediția 4, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011.
Şaguna, D.D., Mihaela Tofan, Drept financiar şi fiscal european, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
2 ore
1. Dezbateri privind obiectul de reglementare și izvoarele dreptului financiar
european
La fiecare seminar se vor
2. Analiză privind sistemul bancar în Uniunea Europeană
2 ore
face aplicaţii practice,
3. Dezbatere privind bugetul Uniunii Europene
2 ore
conform tematicii.
4. Analiză privind cadrul juridic general al impozitelor și taxelor în Uniunea Masteranzii vor lucra
2 ore
Europeană
individual şi vor rezolva
5. Întocmirea şi susţinerea unui referat cu tema: Clasificarea taxelor și exerciţiile propuse la finalul 2 ore
impozitelor; Categorii de impozite și taxe
temei de aplicaţie.
6. Dezbateri cu tema: Controlul financiar în Uniunea Europeană
2 ore
7. Analiză privind armonizarea legislației fiscale în domeniul evaziunii fiscale

2 ore

Bibliografie
Alecu, Gheorghe, Radu Stancu, Sorin Stǎnciulescu, Drept fiscal si contencios fiscal, Ed. Fundaţiei România de Mâine, ISBN:
978-973-163-466-12009, nr. pagini: 243.
Costaș, Cosmin Flavius, Legislație comunitară fiscală, Editura Hamangiu, 2008.
Minea, Mircea Ștefan, Cosmin Flavius Costaș, Dreptul finanțelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011.
Stănciulescu, Sorin, Mariana Ciocoiu, Introducere în dreptul finanţelor publice – note de curs, Sitech, ISBN: 978-973-746-6808, Craiova, 2007, nr. pagini: 146.
Stănciulescu, Sorin, Mariana Ciocoiu, Introducere în dreptul fiscal – note de curs, Sitech, ISBN: 973-657-619-1, Craiova,
2007, nr. pagini: 190.
Şaguna, Dan Drosu, Dan Șova, Drept fiscal, Ediția 4, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011.
Şaguna, D.D., Mihaela Tofan, Drept financiar şi fiscal european, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad

ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează: consultant fiscal; funcționar în cadrul Ministerului finanțelor; cercetător în finanţe-bănci.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

Referat

%
3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:

-

6 0 %
Repartizate:
scris
6
Evaluarea finală
Notă: Condiţie obligatorie pentru evaluarea finală: întocmirea şi susţinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

0

%

oral

-

%
%]

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice,

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

MECANISME FUNDAMENTALE IN ADMINISTRATIA PUBLICA
2.5Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO
1
14
ore
32
32
36
18
15
133
175
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C3. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de
propuneri de acte normative şi/sau administrative
C3.1.Utilizarea avansată a conceptelor teoretice, metodologice şi practice, a principiilor şi abordărilor înțelegerea
structurilor administrației publice
C3.2.Înțelegerea principiilor de funcționare a administrației publice
C3.3.Înțelegerea mecanismelor de finanțare și de control al activității din administrația publică
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Administrația publică este una dintre problemele cele mai polemice, atât în teoria
cât și în practica economică. De fapt, cele mai importante teorii economice aspiră să
propună fundamentări de structuri și politici publice, adică să justifice anumite
mecanisme privind administrația publică.
În acest context, ca obiectiv general, disciplina își propune să introducă bazele
conceptuale și metodele de analiză și evaluare a administrației publice (adică a
comportamentului guvernamental, atât la nivel național, cât și la nivel local).
Ca obiective specifice, disciplina își propune să contribuie la dobândirea de
aptitudini de modelare a funcționării administrației publice, în scopul realizării de
evaluări, analize și propuneri de ajustare a acesteia.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)

2ore

1.Statul și intervenția statului în societate

2.Administrația publică. Concept politic și social
3 Nivelurile administrației publice
4. Structura administrației publice
5. Funcționarea administrației publice
6. Controlul administrației publice
7. Finanțarea (veniturile) administrației publice
8. Cheltuielile administrației publice
9.Problema descentralizării administrației publice
10. Regionalizare și integrare în administrația publică
11. Problema dimensiunii administrației publice

12. Eficiența economică a administrației publice

13. Eficiența socială a administrației publice
14. Problema restructurării administrației publice

Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

2ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Profiroiu, A., Popescu, I., Bazele administraţiei publice, Ediția a treia, Editura Economică, Bucureşti 2005
2. Costea, M., Introducere în administraţia publică, Editura Economică, Bucureşti 2000
3. Matei, L., Popescu, I., Dincă, D., Instituţiile administraţiei publice, Editura Economică, Bucureşti, 2002

4.
5.
6.
7.

Alexandru, I., Tratat de administrație publică, Editura Universul juridic, București, 2008
Amadae, S.M., Rational Choice Theory, Editura Sage Publications, 2006
Baron, J., Rationality and Intelligence, Editura Cambridge University Press, UK, 2005
Birkland, T.A., An introduction the the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making, Ed.
M.E. Sharpe, New York, 2010
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
2 ore
1. Statul și administrația publică
2. Nivelurile administrației publice

La fiecare seminar, se vor
face aplicaţii practice,
conform tematicii.
Masteranzii vor lucra
individual şi vor rezolva
exerciţiile propuse la finalul
temei de aplicaţie.

3. Controlul administrației publice
4. Circuitul veniturilor în administrația publică
5. Regionalizarea administrației publice

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

6. Eficiența economică a administrației publice

2 ore

7. Discutarea subiectelor de examen și/sau de disertație

2 ore

Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profiroiu, A., Popescu, I., Bazele administraţiei publice, Ediția a treia, Editura Economică, Bucureşti 2005
Costea, M., Introducere în administraţia publică, Editura Economică, Bucureşti 2000
Matei, L., Popescu, I., Dincă, D., Instituţiile administraţiei publice, Editura Economică, Bucureşti, 2002
Alexandru, I., Tratat de administrație publică, Editura Universul juridic, București, 2008
Amadae, S.M., Rational Choice Theory, Editura Sage Publications, 2006
Baron, J., Rationality and Intelligence, Editura Cambridge University Press, UK, 2005, Birkland, T.A., An introduction
the the Policy Process: theories, concepts, and models of public policy making, Ed. M.E. Sharpe, New York, 2010

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad
ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE REGIONALE
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul
activităţilor
de
seminar
2.5. Anul de studiu
I
2.6. Semestrul
I
2.7. Tipul de evaluare
E
2.8.Regimul
disciplinei
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi. Elaborare teme şi subiecte de examinare
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
14
ore
32
37
36
23
25
153
195
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Managementul serviciilor publice, Dreptul administrativ, Ştiinţa administraţiei şi administraţie
publică etc.
4.2 de competenţe
 Utilizarea curentă a metodelor statistice de investigare deprinse în timpul studiilor masterale.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Prelegerile se desfăşoară în săli de curs cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a
 Seminariile se desfăşoară în săli de curs cu acces la internet.
seminarului/laboratorului

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C5. Implementarea managementului performant la nivelul instituţiilor publice şi administraţiilor publice regionale
C5.3.Cunoaşterea şi aprofundarea conceptelor privitoare la: managementul administraţiei publice; organizarea
administraţiei publice în România; organizarea administraţiei centrale în ţara noastră; organizarea administraţiei
publice locale în ţara noastră; centralizare, deconcentrare, descentralizare administrativă şi autonomie locală;
metodele şi tehnicile de management utilizate în administraţia publică; direcţiile de modernizare ale managementului
administraţiei publice regionale; organizarea şi funcţionarea sistemelor administrative publice în Uniunea Europeană;
asemănările şi deosebirile sistemului administrativ român cu cel europen, precum şi cunoaşterea conceptului de
reformă a administraţiei publice, atât în România, cât şi în unele ţări ale Uniunii Europene.
C5.4.Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunoştinţelor în domeniul managementului administraţiei publice
regionale din ţara noastră şi din celelalte ţări europene.

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Formarea unor specialişti cu o pregătire interdisciplinară, capabili să intervină
nu numai în probleme specifice colectivităţilor locale, dar şi în managementul şi
implementarea unor proiecte teritoriale complexe

Acumulare şi aprofundare de cunoştinţe specifice managementului
administraţiei publice regionale

Acumulare de cunoştinţe referitoare la instituţiile care vizează şi
reglementează noţiunile aplicate de către managementul administraţiei publice
regionale

Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a
unor probleme de bază şi extinderea la probleme specifice.
7.2 Obiectivele specifice

Capacitatea de a utiliza limba, instrumentele şi noţiunile specifice
managementului administraţiei publice regionale

Abordarea comparativă privind evoluţia sistemului administraţiei publice
locale, în diferite ţări ale Uniunii Europene

Înţelegerea tendinţelor actuale în domeniul organizării administraţiei publice
locale şi regionale

Dezvoltarea unor abilităţi privind înţelegerea, analiza şi implementarea
tehnicilor manageriale specifice guvernării locale

Capacitatea de sinteză şi interpretare a informaţiilor primite şi extinderea la
probleme specifice managementului administraţiei publice regionale.

Posibilitatea transpunerii în practică a cunoştinţelor dobândite

Capacitatea de a înţelegere şi interpretare teoretică şi practică a noţiunilor
studiate.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noţiunea de management a administraţiei publice.
2. Organizarea administraţiei publice în România.
3. Organizarea administraţiei centrale în ţara noastră.
4. Organizarea administraţiei publice locale în ţara
noastră.
5. Prefectul, subprefectul şi comisia judeţeană
consultativă.
6. Structurile organizatorice adecvate scopurilor fiecărei
organizaţii publice.
7.
Centralizarea administrativă, deconcentrarea
administrativă, descentralizarea administrativă şi
autonomia locală.
8. Metode şi tehnici de management utilizate în
administraţia publică.
9. Direcţii de modernizare ale managementului
administraţiei publice regionale.
10. Organizarea şi funcţionarea sistemelor administrative
publice în Uniunea Europeană.
11. Studierea structurilor administrative publice centrale,
în ţări ale Uniunii Europene.
12. Studierea structurilor administrative publice locale, în
ţări ale Uniunii Europene.
13. Studiu comparativ privind organizarea şi funcţionarea

Metode de predare
Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind
atraşi în dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a unor
studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive
(povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative
(conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu
manualul),
lectura
explicativă,
lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

sistemului administrativ român şi european. Asemănări şi
deosebiri.
14. Reforma administraţiei publice în România şi în unele
ţări ale Uniunii Europene.

- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, 2 ore
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

Bibliografie
[1] Emanuel Albu, Cristiana Ecaterina Banu, Traian Popescu şi Bogdan Georgescu, Drept administrativ - Partea I, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2008
[2] Emanuel Albu, Cristiana Ecaterina Banu, Traian Popescu şi Bogdan Georgescu, Drept administrativ - Partea aII-a, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2008
[3] Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Partea I, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2005
[4] Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Partea aII-a, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti,
2006, 2007
[5] Mihaela Onofrei, Sisteme administrative europene – suport de curs, Iaşi, 2010
[6] Mihaela Onofrei, Administraţie publică. Fundamente ştiinţifice şi bune practice, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, 2007
[7] Gheorghe Filip, Mihaela Onofrei, Elemente de ştiinţa administraţiei, Editura Junimea, Iaşi, 2004
[8] Gheorghe Filip, Mihaela Onofrei, Sisteme administrative comparate, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001
[9] Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ilie Gorjan, Ivan Vasile Ivanoff, Cezar Corneliu Manda, Alina-Livia Nicu, Crina
Rădulescu, Cătălin Silviu Săraru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
[10] Ioan Alexandru, Drept administrativ european, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
[11] Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, volumul II, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1 oră
1. Noţiunea de management a administraţiei publice.
La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Masteranzii vor lucra individual
şi vor rezolva exerciţiile 1 oră
2. Organizarea administraţiei publice în România.
propuse la finalul temei de 1 oră
3. Organizarea administraţiei centrale în ţara noastră.
aplicaţie.
4. Organizarea administraţiei publice locale în ţara
1 oră
noastră.
5. Prefectul, subprefectul şi comisia judeţeană
1 oră
consultativă.
6. Structurile organizatorice adecvate scopurilor fiecărei
1 oră
organizaţii publice.
7.
Centralizarea administrativă, deconcentrarea
1 oră
administrativă, descentralizarea administrativă şi
autonomia locală.
8. Metode şi tehnici de management utilizate în
1 oră
administraţia publică.
9. Direcţii de modernizare ale managementului
1 oră
administraţiei publice regionale.
10. Organizarea şi funcţionarea sistemelor administrative
1 oră
publice în Uniunea Europeană.
11. Studierea structurilor administrative publice centrale,
1 oră
în ţări ale Uniunii Europene.
12. Studierea structurilor administrative publice locale, în
1 oră
ţări ale Uniunii Europene.

13. Studiu comparativ privind organizarea şi funcţionarea
1 oră
sistemului administrativ român şi european. Asemănări şi
deosebiri.
14. Reforma administraţiei publice în România şi în unele
1 oră
ţări ale Uniunii Europene.
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[10] Ioan Alexandru, Drept administrativ european, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.

Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un
grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.

Actualizarea conţinutului disciplinei în raport de lucrările specialiştilor în domeniu, discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi de specialitate din cadrul instituţiilor economice şi administrative din judeţ şi din ţară, precum şi coroborarea
conţinutului disciplinei cu practica de specialitate din domeniu.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
24
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
12
ore
32
32
16
15
15
110
146
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Contabilitate publică, Mecanisme fundamentale în administraţia publică, Managementul
administraţiei publice regionale
4.2 de competenţe
 Cunoașterea mecanismelor fundamentale în administrația publică
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie și conexiune internet
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient
C6.1.Cunoaștere, înțelegere, explicare:Cunoașterea și înțelegerea conceptelor fundamentale utilizate în domeniul
instituțiilor publice. Delimitarea conținutului unor concepte apropiate, opuse, specifice, studiate. Cunoașterea
principalelor orientări și tendințe în funcționarea instituțiilor publice. Cunoașterea principiilor care stau la baza
funcționării instituțiilor publice. Înțelegerea conceptelor de serviciu public, satisfăcător, trebuințe și necesități publice.
Fundamentarea necesității unui serviciu public și a proiectelor publice. Cunoașterea și înțelegerea aspectelor privind
organizarea, funcționarea și controlul instituțiilor publice.
C6.2.Instrumental-aplicative: Capacitatea de analiză și sinteză în domeniul instituțiilor publice. Capacitatea de
organizare și decizie independentă. Capacitatea de a rezolva probleme specifice domeniului instituțiilor publice.
Capacitatea de interacțiune cu membrii unei instituții publice și cu publicul. Identificarea funcționalității și/sau
disfuncționalității unor fenomene, procese de echilibru sau dezechilibru între diferitele componente ale politicilor
instituțiilor publice. Analiza, explicarea și interpretarea unor procese și fenomene de natura politicilor instituțiilor
publice în corelație cu factorii economici, politici și de altă natură care influențează funcționarea instituțiilor publice.
Utilizarea unor metode de analiză, evaluare și implementare a politicilor instituțiilor publice.
C6.3.Atitudinale: Înțelegerea importanței instituțiilor publice într-un spațiu socio-tehnico-economic dat. Înțelegerea
eticii si deontologiei în cadrul instituțiilor publice. Dezvoltarea înțelegerii si a responsabilității față de implicațiile
politicilor publice și funcționării instituțiilor publice. Dezvoltarea interesului față de instituțiile publice. Dezvoltarea
capacității de cercetare științifică în domeniul instituțiilor publice.Înțelegerea necesității antropocentrismului.
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul se adresează studenților de la facultățile cu profil economic sau de
administrație publică și are ca obiectiv principal prezentarea problematicii referitoare
la activitatea de gestiune a instituțiilor publice moderne. În contextul noilor realități
politice și economice, instituțiile publice trebuie să se adapteze nevoii sociale,
nevoie înțeleasă ca fiind ansamblul cerințelor considerate indispensabile în
conformitate cu valorile socio - culturale ale unei comunități. Pentru satisfacerea
acestor cerințe, instituțiile publice "furnizează" un sistem coerent de satisfactori sub
forma unor servicii publice, în condiții de eficiență socială, care se bazează pe o
problematică de gestiune specifică. Aceasta presupune, printre altele, studierea
unor noțiuni și concepte privind cadrul instituțional și juridic, elaborarea bugetelor
instituțiilor publice, selectarea proiectelor de investiții, managementul și
monitorizarea acestor proiecte, realizarea achizițiilor publice, realizarea de
parteneriate, efectuarea auditului financiar și a controlului financiar preventiv,
probleme privind finanțele instituțiilor publice și managementul acestor instituții.
7.2 Obiectivele specifice
- Familiarizarea studenților cu problematica gestiunii instituțiilor publice, principii,
structuri, baza legală, funcționare.
- Punerea la dispoziția studenților a informațiilor cu privire la fundamentarea
bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice, execuția bugetară.
- Asimilarea de către studenți a cunostințelor necesare achizițiilor publice si
atribuirea contractelor publice.
- Cunoașterea principiilor și procedurilor de realizare a controlului și auditului în
cadrul instituțiilor publice si a aspectelor financiare privind instituțiile publice.
- Prezentarea evoluției domeniului, aspecte privind parteneriatul public privat,
managementul și circulația documentelor, problematica informatizării și apropierea
administrației de cetățean.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Contractele administrative: noțiune și trăsături
2. Procesul bugetar la nivelul autorităților administrației publice
locale
3. Sistemul veniturilor bugetelor locale

Metode de predare

Observaţii

Prelegere
cu
ajutorul 2 ore
videoproiectorului. Cursul va fi
2 ore
interactiv, masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a 2 ore

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sistemul cheltuielilor publice
Procesul investițional în administrația publică
Achizițiile publice: noțiune, încheierea contractului și efectele lui
Achizițiile publice: procedura de atribuire a contractului de
achiziție publică
Achizițiile publice prin licitație electronică
Monografie privind contabilitatea operațiunilor specifice
administrației publice
Exercitarea controlului financiar preventive în administrația
publică
Exercitarea auditului intern în administrația publică
Situațiile financiare în administrația publică

unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în procesul
de predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea
sistematică
şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
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[12] Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile, M. Of. nr. 23 bis din 7
ianuarie 2005.
[13] Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 privind organizarea şi conducerea instituţiilor publice, planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în M.Of. nr. 1186 bis din 29.12.2005.
[14].Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2169/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 513, din 27
iulie 2009.
[15] Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1 oră
1. Procesul bugetar la nivelul autorităților administrației publice
La fiecare seminar, se vor
locale
face aplicaţii practice,
1 oră
2. Sistemul veniturilor bugetelor locale
conform tematicii.

1

oră

1

oră

1

oră

6. Achizițiile publice: procedura de atribuire a contractului de
achiziție publică
7. Achizițiile publice prin licitație electronică

1

oră

1

oră

8. Monografie privind contabilitatea operațiunilor specifice
administrației publice
9. Exercitarea controlului financiar preventive în administrația
publică
10. Exercitarea auditului intern în administrația publică

1

oră

1

oră

1

oră

11. Situațiile financiare în administrația publică

1

oră

3. Sistemul cheltuielilor publice

Masteranzii vor lucra
individual şi vor rezolva
exerciţiile propuse la finalul
temei de aplicaţie.

4. Procesul investițional în administrația publică
5. Achizițiile publice: noțiune, încheierea contractului și efectele lui

12. Caracteristicile actelor administrative
1 oră
Bibliografie
[1] Corbu, I., Gestiunea instituțiilor publice. Note de curs, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006
[2] Dumitru, M. , Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Fundației România de Mâine, București, 2005.
Ionescu, L., coord., Contabilitatea Publică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
[3] Ionescu, L. , Gâdău, L.- Contabilitatea instituţiilor publice, teste grilă si aplicaţii practice, Ed. Fundaţiei România de Mâine,
Bucuresti, 2007.
[4] Cocoş – Greceanu, V. – Contabilitatea instituţiilor publice: comentată, actualizată și simplificată, Editura Universul juridic,
Bucureşti, 2011.
[5] Drăgan,C.M. – Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Asociaţiei Europene de Studii şi Consultanţă, Bucureşti, 2005.
[6] Bogdan, A. M., Contabilitate – baze şi proceduri, Editura Universitaria, Craiova, 2008.
[7] Bogdan, A. M., Contabilitatea instituţiilor publice – în curs de editare- 2012.
[8] Roman, C., Tabără, V., Roman, A.G., Gestiunea financiară a entităților publice locale, Editura Economică, București, 2007.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad
ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează:
 Manager de organizaţie; Manager întreprinzător; Manager pe domenii; Manager de compartiment; Asistent manager cu
studii superioare; Consilier în management; Formator în management.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanțe
Master
Finanțe și Administrație Publică Europeană

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

SISTEME INFORMATICE DE ASISTARE A DECIZIEI FINANCIARE
2.5.
Semestrul

I

II

2.6. Tipul de
evaluare

E2

2.7. Regimul disciplinei

O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

3
48

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

2
24

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

2
24
ore
32
37
36
27
25
147
195
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

 Elemente de tehnologia informației și/sau Informatică economică aplicată
 Capacitatea de a căuta, colecta și prelucra informații cu ajutorul MS Office, înțelegerea
termenilor de hardware, software și rețele, cunoașterea noțiunilor generale despre Internet,
folosirea motoarele de căutare

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

 Seminariile se desfăşoară în laboratoare dotate cu computere și acces la internet.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Utilizarea avansată a conceptelor teoretice, metodologice şi practice, a principiilor şi abordărilor caracteristice

administraţiilor publice şi fiscalităţii în entităţile/organizaţiile publice
 Analiza şi interpretarea informaţiilor relevante şi credibile
 Gestionarea riscului fiscal şi optimizarea previziunii fiscale asupra unei entităţi/ organizaţii publice
 Operarea cu ipoteze şi tehnici specifice magagementului fiscal în cadrul entităţilor/ organizaţiilor publice

 Aplicarea şi asumarea valorilor şi principiilor deontologice specifice profesiei în executarea unor
sarcini complexe, interdisciplinare
 Interacţiunea cu ceilalţi actori din domeniul finanţelor şi a administraţiilor publice
 Autoevaluarea nevoii de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la
dinamica contextului social

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general
al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivele cursului sunt cunoaşterea şi aprofundarea elementelor fundamentale
ale sistemelor informatice pentru asistarea deciziei financiare, precum şi câştigarea
deprinderilor practice în utilizarea instrumentelor informatice inteligente pentru
rezolvarea problemelor (aplicaţiilor) din domeniul financiar dar și al administrației
publice. Acest curs se adresează acelora care doresc să se informeze, să se iniţieze
şi să-şi dezvolte abilităţile practice în rezolvarea unor probleme economice de asistare
a deciziei financiare cu ajutorul metodelor, tehnicilor şi instrumentelor informatice
specifice sistemelor interactive de asistare a deciziilor.
În structura cursului sunt atinse următoarelor obiective: revederea şi fixarea
noţiunilor de bază din teoria sistemelor economice integrate şi teoria deciziei în
general, şi a sistemelor informatice integrate, în special; definirea conceptelor
fundamentale specifice SIAD; tratarea celor trei tipuri de SIAD-uri: bazate pe modele,
bazate pe analiza şi sinteza datelor (tehnica OLAP) şi Data Mining; a conceptului de
Business Intelligence; câştigarea unor deprinderi în folosirea componentelor de
asistare a deciziei din produsul informatic Microsoft Excel, din instrumentul informatic
QM şi din Microsoft SQL Server 2005 (Analyses Services, Data Mining); cuprinderea
unui număr cât mai diversificat de aplicaţii economice ale SIAD.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

1. Informaţie şi decizie. Informaţii. Decizii. Cunoştinţe.

 Interacţiunea cu studenţii este regulă de
predare.
 Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la resurse
multimedia.

2. Asistarea Deciziei Financiare. Definirea, rolul și locul
sistemelor informatice pentru asistarea deciziei. Clasificarea
sistemelor informatice pentru asistarea deciziei. Sisteme
suport pentru asistarea deciziei
3. Arhitectura unui SIAD. Subsistemul de gestiune a datelor.
Sistemul de gestiune a modelelor. Subsistemul de gestiune a
cunostintelor. Interfața cu utilizatorul
4. SIAD-uri bazate pe modele Consideratii referitoare la
modele si metode. Algoritmi euristici. Tabele de decizie si
arbori de decizie.
5. Modele utilizate în sistemele informatice de asistare a
deciziei. Tipologia modelelor și proiectarea modelelor utilizate
în SIAD.
6. Sistemul Data Mining. Structura sistemului Data Mining.
Arhitectura sistemului Data Mining. Clasificarea sistemului
Data Mining. Explorarea datelor – continut si etape.
Raţionamentul bazat pe cazuri
7. SIAD-uri bazate pe analiza si sinteza datelor.
Problematica generală. Depozite de date (Data Warehouse).
Definirea conceptului de depozit de date. Caracteristicile
depozitelor de date. Diferenţierea depozitului de date de baza
de date. Ciclul de viaţă al depozitelor de date
8. Modelarea conceptuală a depozitului de date. Modul de
utilizare a depozitului de date. Mediul de depozitare al datelor.
Abordarea multidimensionala a datelor stocate în depozite.
9. OLAP - On-Line Analytical Processing. Definirea si
caracterizarea OLAP (On-Line Analytical Processing).
Modelarea dimensională – cuburi OLAP. Baze de date
multidimensionale.
10. Sistemul Data Mining. Structura sistemului Data Mining.
Arhitectura sistemului Data Mining. Clasificarea sistemului
Data Mining.
11. Sisteme informatice pentru management MIS
Avantajele şi dezavantajele folosirii sistemelor informatice
pentru management. Clasificarea sistemelor informatice
pentru management. Subsisteme componente

 Interacţiunea cu studenţii este regulă de
predare.
 Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la resurse
multimedia.

Instruire programată şi învăţare asistată de
calculator;

Comunicare orală, (descrierea, instructajul)
şi conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
Învăţare bazată pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

Observaţii

Se recomandă
studenţilor
parcurgerea
prealabilă a
suportului de
curs pentru a
putea
interacţiona în
timpul predării.
Sportul de curs
este distribuit
studenţilor pe
cale
electronică la
debutul
activităţii.
Se recomandă
studenţilor
parcurgerea
prealabilă a
suportului de
curs pentru a
putea
interacţiona în
timpul predării.

12. Evaluarea cunoştinţelor teoretice în vederea
examinării
Bibliografie
[1] Airinei, D. (2002). Depozite de date, Editura Polirom, Iaşi.
[2] Bodea, C.N., Creţu, A.A., Scurtu, I. (2002). Sisteme cu bază de cunoştinţe pentru asistarea deciziilor economice, Proiectare
şi implementare în GoldWorks, Editura ASE Bucureşti.
[3] Donna, K., Ali, O. (2011). Accounting Information Systems: The Crossroads of Accounting and IT by. Prentice Hall.
[4] Fărcaș, F., Miclea, L.C. (2012). Grid Computing de la teorie la practică, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.
[5] Filip, Ghe. (2002). Decizie asistată de calculator – decizii, decidenţi, metode şi instrumente de bază, Editura Tehnică,
Bucureşti.
[6] Filip, Ghe. (2007). Sisteme suport pentru decizii, Editura Tehnică, Bucureşti.
[7] Floroian, D. (2009). Sisteme multi-agent, Editura Albastră, Cluj-Napoca.
[8] Fusaru, D., Cocianu, C.L., Gherasim, Z., Andronie, M. (2006). Sisteme expert şi sisteme informatice de asistare a deciziei,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
[9] Gherasim, Z., Cocianu, C.L., (2005). Sisteme expert în economie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
[10] Gorunescu, F. (2006). Data Mining. Concepte, modele și tehnici, Editura Albastră, Cluj Napoca.
[11] Hand, Mannila, and Smyth, M. ( 2001). Principles of Data Mining. Cambridge, MA: MIT Press.
[12] Laudon, K., & Laudon, J. (2010). Management information systems: Managing the digital firm. (11th Ed.). Upper Saddle
River, NJ: Pearson Prentice Hall.
[13] Leon, F. (2009). Explorarea datelor Web. Aplicații, Editura Tehnopress, Iași
[14] Nagy, M., Vizental, M. (2011). Asistarea deciziei folosind mediul Excel, Editura Albastră, Cluj-Napoca
[15] Nitu, C.C., Dumitrașcu A., Nitu, L. (2008). Editura MatrixRom, București.
[16] Popîrlan, C., Ştefănescu, L. (2009). A Mobile Agents System for Intelligent Data Analysis, Proceedings of WSEAS Applied
Computing Conference, September 28-30, Athens, Greece, pp. 663-668, ISBN: 978-960-474-124-3.
[17] Popovici, A.A. (2013). Probabilități, statistică și econometrie asistate de programul Excel, Editura Niculescu, București.
[18] Scarlat, E. (2006). Agenți și modelarea bazată pe agenți în economie, Editura ASE, București
[19] Ștefănescu, L. (Ed.) 2011. Intelligent Decision Support Systems for Managerial Decision Making, ASERS Publishing, ISBN
978-606-92386-5-3, eISBN 978-606-92386-1-5, 216 pp, http://asers.eu/asers-publishing/collections.html#inf;
[20] Ştefănescu, L. (2005). Managementul operaţiunilor cu produse financiare derivate asistat de calculator, Editura
Universitaria, Craiova.
[21] Turban E., Sharda R., Delen, D. (2010). Decision Support and Business Intelligence Systems, Prentice Hall.

8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Etapele procesului decizional

2 ore

2. Sistemul informaţional decizional

2 ore

3. Baza de modele a subsistemului de gestiune a
modelelor. Modele operaţionale, tactice şi
strategice.
4.Proiectarea modelelor utilzate de sistemele
informatice de asistare a deciziilor
5. Simularea cu instrumente din Excel
6. SQL server pentru analiza şi sinteza datelor.
Comenzi şi sintaxe generale
7.Aplicaţie practică de realizare a unui SIAD
pentru analiza ciclului de viaţă al unui produs.
Analiza stadiului în care se află produsul respectiv
(maturitate, declin etc.) pe baza diversilor
indicatori economici. Prezentarea grafică a
evoluției produsului pe piață în funcție de timp.
8.Modelarea deciziei de relansare sau scoatere
de pe piață și prezentarea argumentelor care stau
la baza deciziei. Identificarea varfurilor de vanzari
si a perioadelor de minim (ciclicitatea sau
sezonalitatea produsului).
9. Previziuni asupra evolutiei in cazul in care se
modifica diverse atribute ale produsului (pret,
cantitate, modalitate de prezentare)
10. Aplicaţie practică de realizare a unui SIAD
pentru pentru clienţii unei firme. Corelarea

Lucrări de laborator
interactive și cu caracter
aplicativ al căror scop este
de a atrage studenţii în
dezbateri și discuţii a unor
studii de caz.
- Învăţare bazată pe acţiune
directă care constă în
exerciţii, probleme, lucrări
practice.

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

- La fiecare seminar, se vor
face aplicaţii practice,
conform tematicii.
- Lucrări de laborator
interactive și cu caracter
aplicativ al căror scop este
de a atrage studenţii în
dezbateri și discuţii a unor
studii de caz.

2 ore

2 ore

2 ore

reducerii de preturi cu cresterea vanzarilor pe
tipuri de clienti, tipuri de produse. Estimarea cashflow-ului pentru perioada urmatoare
11. Aplicație practică privind evidentierea
varfurilor si caderilor vanzarilor pe parcursul unei
perioade de timp stabilite de utilizator. Estimarea
vanzarilor in cazul aplicarii unor promotii (reduceri
2 ore
de preturi, promovare). Corelarea vanzarilor de
carte cu anumite evenimente externe (sarbatori,
expozitii, simpozioane etc.)
12. Sesiune de susținere a referatelor în vederea
2 ore
notării.
Bibliografie
1. Han J., Kamber M. 2006. Data Mining – Concepts and Techniques, Second Edition, Morgan Kaufmann Publisher, USA, San
Francisco CA.
2. Hartulari C., Dobre I. 2009. Sisteme suport pentru decizii, Editura ASE, București.
3. Ştefănescu L. 2005. Managementul operaţiunilor cu produse financiare derivate asistat de calculator, Editura Universitaria,
Craiova.
4. Radu I. şi colab. 2005. Informatică şi management. O cale spre performanţă, Editura Universitară, Bucureşti.
5. Muntean M. 2004. Iniţiere în tehnologia OLAP, Teorie şi Practică, Editura ASE, Bucureşti, 2004.
6. Ştefănescu L. et. al. 2009. The Expert System and Its Applications for a Sustainable Environment Management,
International Conference of BENA on „Management and Sustainable Protection of Environment”, Romania, May 2009, ISBN
978-973-1890-30-2.
7. Ştefănescu L., Ştefănescu A., Ciora L. 2008. Business Intelligence as Tool of Modern Management, 1st International
Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008): October 16-19, 2008, Cyprus.
8. Boehm, B.W. 2000. Model Definition Manual, University of Southern California, New York.
9. Dollinger R. 2002. Utilizarea sistemului SQL Server (SQL 7.0, SQL 2000), Editura Albastră, Cluj Napoca.
10. Hîncu D. 2002. Models for Founding Decision, Editura ASE, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei și al temelor de laborator corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul finanțe și administrație publică
întrucât permite studenților însușirea unor abilități practice de utilizare a computerului, de cunoaștere și folosire a sistemelor
support de asistare a deciziei software de aplicații precum și utilizarea critică şi cu încredere a mijloacelor media electronice la
muncă, în timpul liber şi pentru comunicare.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%

Notă: Condiție obligatorie pentru evaluarea finală: întocmirea și susținerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice

Finate
Master

Finanţe şi Administraţie publică europeană

Politicile Uniunii Europene
2.5Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
24
din care: 3.5 curs
12
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
126
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de: microeconomie, macroeconomie, istoria economiei,
economie mondială, dreptul afacerilor
4.2 de competenţe
Cunoştinţe de comportament în echipă, dezvoltarea abilităţilor de
observare, negociere, mediere
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu
echipament de pr dare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.
6. Competenţele specifice acumulate

DA

1
12
ore
40
45
37
2
2

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

C1. Utilizarea avansată a politicilor, conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară europeană
în instituţiile şi administraţiile publice
C1.9 Cunoaşterea principalelor etape, paradigme şi instrumente ale construcţiei europene din perspectiva înfăptuirii
politicilor publice;
C1.10 Cunoaşterea metodelor şi proceselor specifice înfăptuirii şi evaluării politicilor UE;
C1.11 Înţelegerea şi cunoaşterea cadrului instituţional şi politic specific înfăptuirii principalelor politici ale UE;
C1.12 Analiza locului si rolului unora dintre politicile UE în dinamica lor la nivel comunitar şi global, precum şi la nivel
naţional, regional şi local;
C1.13 Analiza de conţinut a documentelor comunitare, precum şi cele de reglementare a principalelor politici ale UE;
C1.14 Interpretarea relevanţei şi pertinenţei politicilor UE în concordanţă cu obiectivele iniţiale ale respectivelor politici
comunitare;
C1.15 Cunoaşterea situaţiei României în înfăptuirea politicilor comunitare pe tot “parcursul” său european şi
dezvoltarea capacităţii de analizare a locului şi rolului României în procesul de extindere/aderare;
C1.16 Identificarea problemelor UE şi ale României în procesul de aprofundare şi extindere din perspectiva
regionalizării;
C1.17 Coroborarea intersectorială şi interdisciplinară a cunoştinţelor din diverse domenii conexe politicilor UE şi celor
aplicate la nivel naţional, precum şi regional;
C1.18 Analizarea impactului aderării României la UE din perspectiva înfăptuirii politicilor UE;
C1.19 Deprinderea şi utilizarea unui stil tehnic şi logic de elaborare a unor lucrări analitice privind modul de
implementare a unei politici la nivel comunitar, naţional, regional şi local;
C1.20 Formularea unor recomandări şi justificarea adecvată a acestora pentru soluţionarea unor cazuri concrete în
înfăptuirea politicilor UE la nivelul macro; mezo şi micro comunitar.
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Cursul Politicile Uniunii Europene are ca obiectiv principal îmbogăţirea
cunoştinţelor studenţilor îmbinând elemente din sfera disciplinelor cu caracter filosofic,
juridic şi economic.
La finalizarea cursului, masteranzii vor putea:
- cunoaşte politicile economice ale U.E.;
7.1 Obiectivul general al disciplinei
- promova aceste politici în vederea compatibilizării economiei româneşti
cu mecanismele U.E.;
evidenţia cauzele şi evaluarea efectelor directe şi propagate ale
aplicării politicilor economice în România.
 Prin predarea disciplinei Politicile Uniunii Europene se urmăreşte
cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de
specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la politicile Uniunii
Europene.
7.2 Obiectivele specifice
- să înţeleagă fundamentele juridice ale politicilor economice comune;
- să cunoască aspectele generale ale politicii industriale europene;
- să înţeleagă reforma instrumentelor în domeniul politicii comerciale;
- să înţeleagă domeniul concurenţei
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Capitolul 1.
Fundamentele juridice ale politicilor economice comune

Metode de predare

Observaţii

Prelegere
cu
ajutorul 2ore
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în

Capitolul 2.
Politica industrială europeană.
 Aspecte generale ale politicii industriale europene
 Politica UE în diferite sectoare ale industriei europene
Capitolul 3.
Politica comercială europeană.
 Principii, obiective şi instrumente
 Reforma instrumentelor în domeniul politicii comerciale.
Capitolul 4.
Politica comercială europeană

Capitolul 5.
Politica în domeniul concurenţei

Capitolul 6.
Politica bugetară.

procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
1. Matei V. - Integrarea europeană şi aderarea României la structurile europene, Editura Universitaria, Craiova, 2001;
2. Diaconescu M. – Economie Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
3. Suian P. – Integrarea vest-europeană, Edituira Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
4. Bică Ghe. – Economie Europeană, Editura Sitech, Craiova, 2005.
5. Popescu D. - Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
6. Matei V., Finanţe Internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2004.
7. Sută N.(coordonator) – Integrarea economică europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
8. Dumitru M.(coordonator) – Economia integrării europene, Editura ASE, Bucureşti, 2001.
9. Bîrzea C. – Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti, 2001.
10. Commelin B. – Europa Economică, Editura Institutului European, 1998.
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ
1. Câmpeanu V. – Tendinţe şi perspective ale agriculturii şi politicii agricole ăn lume, I.E.M., 1995.
2. Ballassa, Bela – The Concept and Forms of Integration, Lynne Riener Publishers Inc, London, 1994.
3. Bideleux, Robert & Richard Taylor – European Integration and Disintegration, Routledge Publishers, 1989.
4. Braudel, Fernand – Timpul Lumii, Ed. Enciclopedică, 1976.
5. Dent, Christopher M. – The European Economy, The Global Context, Routledge 1997.
6. Hine, R. C. – The Political Economy of European Trade, New York, 1995
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Fundamentele juridice ale politicilor economice La fiecare seminar, se vor face 2 ore
aplicaţii
practice,
conform
comune
tematicii.
2 ore
Politica industrială europeană
Masteranzii vor lucra individual şi
Politica agricolă comună
vor rezolva exerciţiile propuse la 2 ore
finalul temei de aplicaţie.
2 ore
Politica comercială europeană

Politica în domeniul concurenţei
Politica bugetară

2 ore

2 ore
Bibliografie
1. Matei V. - Integrarea europeană şi aderarea României la structurile europene, Editura Universitaria, Craiova, 2001;
2. Diaconescu M. – Economie Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

3. Suian P. – Integrarea vest-europeană, Edituira Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
4. Bică Ghe. – Economie Europeană, Editura Sitech, Craiova, 2005.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului economic regional pentru promovarea valorilor aferente UE şi
proiectarea prospectivă şi propensivă a unor ţinte profesionale în sfera implementării şi evaluării politicilor UE.
10. Evaluare
Prezenţa şi
implicare la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare
periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE
2.5Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
24
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
12
ore
32
32
26
12
12
114
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Management general
4.2 de competenţe
 Capacitatea de a concepe un proces managerial complet și corect din perspectiva
principiilor manageriale.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C5. Implementarea managementului performant la nivelul instituţiilor publice şi administraţiilor publice regionale
 C5.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific managementului proiectelor europene
Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare şi a celor mai recente dezvoltări teoretice şi metodologice
specifice programului de master.
 C5.2. Explicare şi interpretare
Valorificarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea, interpretarea şi luarea unor decizii în medii noi
şi în context mai largi associate domeniului managementului proiectelor.

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina „Managementul proiectelor europene” abordează domeniul vast şi
deosebit de complex al proiectelor organizaţionale bazate pe finanţare
internaţională, cu multiple implicaţii, amplificate de practica managerială.
Prin studierea disciplinei „Managementul proiectelor europene„ se urmăreşte
fundamentarea principalelor concepte oferind un minim de cunoştinţe, necesare
managerilor în activitatea pregătire, finanţare şi implementare a proiectelor.
7.2 Obiectivele specifice
Prin studierea disciplinei „Managementul proiectelor europene„ se urmăreşte
formarea abilităţilor specifice lucrului în echipă pentru aplicarea tehnicilor şi
practicilor manageriale legate de accesarea fondurilor internaţionale în scopul
atingerii obiectivelor de dezvoltare organizaţională.
De asemenea, se urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu
trăsăturile/calităţile fundamentale pe care trebuie să le aibă un manager de proiect
precum şi cu caracteristicile fiecărei categorii de participanţi/interesaţi din domeniul
finanţării prin proiecte.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Fundamentele teoretice ale managementului proiectelor. Delimitări
conceptuale, caracteristici şi principia. Părţile implicate în elaborarea şi
gestionarea proiectelor. Managementul proiectelor – prezentare
generală
2. Finanţarea proiectelor. Elemente de principiu privind finanţarea
proiectelor. Surse de finanţare. Documentele financiare ale proiectului.
Decontarea cheltuielilor. Eligibilitatea costurilor
3. Managementul ciclului de proiect. Generalităţi. Ciclul de viaţă al
proiectelor – definiţie, structură, tipuri. Principii fundamentale ale
managementului ciclului proiectului. Demararea proiectelor – faza
importantă în managementul proiectelor
4. Elemente de planificare a proiectelor. Etapa de planificare a
proiectului şi însemnătatea acesteia. Particularităţi în construirea
planului structurii proiectului (PSP). Instrumente utilizate în procesul de
planificare a proiectelor
5. Matricea cadru logic – instrument al managementului proiectelor.
Generalităţi. Realizarea şi completarea Matricei Logice. Finalizarea şi
utilizarea schemei logice
6. Managementul echipelor de proiect. Particularităţi ale relaţiilor de
management. Managementul resurselor umane în proiecte. Managerul
de proiect
7. Managementul calităţii proiectelor. Cerinţele asigurării calităţii
proiectelor. Principiile sistemului de management al calităţii
proiectelor. Elemente procesuale de management al calităţii
proiectelor. Sisteme şi instrumente ale TQM. Optimizarea totală a
calităţii în organizaţii
8. Managementul riscurilor în proiecte. Generalităţi. Elemente de
principiu privind managementul riscului în proiectele internaţionale.
Categorii de riscuri. Procesul de management al riscurilor

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind
atraşi în dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a unor
studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:

Observaţii
2 ore

4 ore

4 ore

2 ore

2 ore
4 ore

4 ore

2 ore

- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).
Bibliografie
[1] Negulescu, M.C. 2009. Managementul proiectelor. Editura Sitech, Craiova,
[2] Constantinescu, D, Nistorescu, T. 2008. Managementul proiectelor. Fundamente, metode şi tehnici. Editura Sitech, Craiova,
[3] Ştefănescu, D.E. 2006. Managementul proiectelor europene. Editura Fundaţiei România de Mâine,
[4] Iliescu, V., Gherghinescu, O. 2005. Managementul proiectului. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
[5] Radu, V., ş.a. 2008. Managementul proiectelor. Editura Universitară, Bucureşti,
[6] Opran, C., Stan, S. 2005. Managementul proiectelor. Bucureşti,
[7] Mocanu, M., Schuster, C. 2004. Managementul proiectelor. Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti,
[8] Grigorescu, A. 2007. Managementul proiectelor. Editura Uranus, Bucureşti,
[9] McCollum, J., Băcanu, C.S. 2007. Managementul proiectelor – o abordare practică. Editura Universitară, Bucureşti,
[10] www.fonduri-ue.ro/programe-operaţionale
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
2 ore
1. Părţile implicate în elaborarea şi gestionarea proiectelor;
Managementul proiectelor – prezentare generală; Elemente de
principiu privind finanţarea proiectelor; Surse de finanţare; Surse
interne de finanţare a proiectului; Surse externe de finanţare a
proiectului; Fonduri structurale;
2. Documentele financiare ale proiectului; Decontarea cheltuielilor;
2 ore
Eligibilitatea costurilor; Ciclul de viaţă al proiectelor – definiţie,
structură, tipuri; Principii fundamentale ale managementului ciclului
proiectului;
3. Demararea proiectelor – faza importantă în managementul proiectelor; La fiecare seminar, se vor
2 ore
Etapa
de planificare a proiectului şi însemnătatea acesteia; face aplicaţii practice,
Particularităţi în construirea planului structurii proiectului (PSP); conform tematicii.
Instrumente utilizate în procesul de planificare a proiectelor;
Masteranzii vor lucra
4. Realizarea şi completarea Matricei Logice; Finalizarea şi utilizarea individual şi vor rezolva
2 ore
schemei logice; Particularităţi ale relaţiilor de management; exerciţiile propuse la finalul
Managementul resurselor umane în proiecte; Generalităţi în definirea temei de aplicaţie.
MRU; Particularităţi ale MRU în proiecte;
5. Managerul de proiect; Cerinţele asigurării calităţii proiectelor; Principiile
2 ore
sistemului de management al calităţii proiectelor; Elemente procesuale
de management al calităţii proiectelor; Sisteme şi instrumente ale
TQM; Optimizarea totală a calităţii în organizaţii;
6. Elemente de principiu privind managementul riscului în proiectele
2 ore
internaţionale; Categorii de riscuri; Procesul de management al
riscurilor; Identificarea riscurilor; Evaluarea riscurilor; Dezvoltarea
strategiilor de răspuns la riscuri; Controlul strategiilor de răspuns la
riscuri.
Bibliografie
[1] Negulescu, M.C. 2009. Managementul proiectelor. Editura Sitech, Craiova,
[2] Constantinescu, D, Nistorescu, T. 2008. Managementul proiectelor. Fundamente, metode şi tehnici. Editura Sitech, Craiova,
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad
ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, masteranziii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii
după cum urmează:
 Manager proiect;

10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

Referat

%
3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:

-

6 0 %
Repartizate:
scris
6
Evaluarea finală
Notă: Condiţie obligatorie pentru evaluarea finală: întocmirea şi susţinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

0

%

oral

-

%
%]

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
COMUNICARE INTERCULTURALA IN LIMBA ENGLEZA
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de
laborator
2.6 Tipul de
2.4. Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
II
E2 2.7. Regimul disciplinei
evaluare
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
24 din care: 3.5 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe


O

2
24
Ore
20
15
11
3
2
75
3

-.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
 Sală de seminar dotată cu tablă, sistem de videoproiecţie, conexiunre la internet, laptopuri.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C2. Aplicarea creativă a politicilor fiscale europene şi a metodelor managementului financiar în dezvoltarea
comunităţilor locale
C2.11.Dobândirea noţiunilor de bază fundamentale pentru realizarea actului comunicaţional intercultural;
C2.11.1.Dobândirea noţiunilor fundamentale ale comunicării interculturale în limba engleză.
C2.11.2.Exercitarea capacităţii persoanelor de a şti şi a se înţelege cu persoane care aparţin unor culturi diferite,
cum să rezolve problemele care decug din această diferenţă şi să ştie cum să supravieţuiască într-o cultură care nu
e identică cu a lor.
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Acest curs își propune să devină o introducere pentru masteranzi în domeniul comunicării
disciplinei
interculturale, mai ales prin prisma aplicațiilor practice pe care aceștia le-ar putea dobândi
prin aplicarea teoriilor existente în domeniu. Comunicarea interculturală se erijează într-un
instrument menit să facă față interacțiunilor existente între interior și exterior, centrându-se
pe strategiile și tehnicile de relaționare care-i ajută pe oameni să devină eficienți, să-și
găsească un nou loc de muncă sau să interacționeze cu cei din jur la parametrii optimi.
7.2 Obiectivele specifice

Disciplina îşi propune să determine înțelegerea, aprofundarea şi asumarea principalelor
concepte și probleme existente în cadrul comunicării interculturale, dezvoltarea unei mai
ample sensibilități în ceea ce privesc diferențele culturale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

8.2 Laborator
Metode de predare
1. OBIECTUL DE STUDIU. SCURT ISTORIC AL DEZVOLTĂRII DISCIPLINEI
COMUNICARE INTERCULTURALĂ. 1.2. Scurt istoric al dezvoltării disciplinei. 1.3.
Conceptul de cultură şi comunicarea interculturală. 1.4. Multiculturalitate,
interculturalitate, transculturalitate. Comunicare şi cultură. Caracteristicile
structurale ale culturilor.
conversatia euristica;
2. ELEMENTE ALE COMUNICĂRII INTERCULTURALE. 2.1. Elementele exercitiul;
perceptual. 2.2. Elementele socio-culturale. Elemente ale concepţiei despre lume.
lucrul cu manualul
discuţii
3. LIMBAJELE COMUNICĂRII INTERCULTURALE 3.1. Limba ca Weltanschauung. dezbateri
Limbajul verbal – caracteristici şi funcţii. 3.2. Limbaj verbal - comunicare - cultură. algoritmizarea;
problematizarea
3.3. Limbajul verbal ca discurs cultural. 3.4. Limbajul verbal şi discriminarea.
modelarea;
4. LIMBAJUL NONVERBAL ŞI COMUNICAREA INTERCULTURALĂ 4.1. studiu de caz,
Caracteristici ale comunicării nonverbal. 4. 2. Funcţiile comunicării nonverbal. 4.3. exerciţiul,
Kinezica. 4.4. Exprimarea prin mimică sau expresiile faciale. 4.5. Oculezica sau teme de cercetare;
comportamentul visual. 4.6. Haptica sau contactul cutanat. 4.7. Mijloacele de brainstorming.
exprimare paralingvistice sau vocalic. 4.8. Olfactica.

Observaţii
Observaţii
4 ore

4 ore
4 ore

4 ore

5. SPAŢIUL ŞI TIMPUL ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ. 5.1. Proxemica.
5.2. Percepţia şi utilizarea spaţiului. 5.3. Comportamentul proxemic şi cultura. 5.4.
Cronemica. Timpul ca element cultural. 5.5. Variabile culturale ale timpului:
monocronie şi policronie.

4 ore

6. VARIABILE ŞI DIFERENŢE CULTURALE 6.1.Context înalt (High Context) şi
context jos (Low Context). 6.2. Individualism versus collectivism. 6.3. Distanţa
puterii (Power Distance). 6.4. Nesiguranţa. 6.5. Genul (Gender). 6.6. Conceptele de
„realitate” şi „inteligenţă”. 6.7. Habitudinile privitoare la hrană. 6.8. Etnocentrism
versus alteritate. Precizări terminologice. Poporul – un construct cultural. Alteritatea
ca distanţă interculturală. Trei axe ale alterităţii. Gramatica întâlnirii cu Celălalt.
Caracterul naţional. 6.9. Prejudecăţi şi stereotipuri în comunicarea intercultural.

4 ore

Bibliografie:
Referinţe bibliografice:
1. Andersen, Peter, In Different Dimensions : Nonverbal Communication and Culture, în Intercultural Communication. A
Reader, (coordonatori L. Samovar, R. Porter), Thomson Wadsworth, 2003.
2. Borisoff, Deborah, Merril, Lisa, Gender and Nonverbal Communication, în Intercultural Communication. A Reader,
Thomson Wasdworth, 2003.
3. Burgess, Francoise, Puritanii şi copiii puritanilor, în Lettres Internationales, nr. 17, 1996.
4. Cargile, Castelan, Aaron, Discriminating Attitudes Toward Speech, în Intercultural Communication. A Reader, Thomson
Wadsworth, 2003.
5. Chelcea, Septimiu, Ivan Loredana, Chelcea, Adina, Comunicarea nonverbală. Gesturile şi postura, Bucureşti,

Comunicare.ro, 2005.
6. Delhees, Karl, Soziale Kommunikation, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1994.
7. Fong, Mary, The Nexus of Language, Communication and Culture, în Intercultural Communication. A Reader, Thomson
Wadsworth, 2003.
8. Gregg, Young, Joan, Communication and Culture, New York, D. Van Nostrand Company, 1981.
9. Hall, Edward, Beyond Culture, New York, Doubleday, 1976.
10. Hall, Edward, La danse de la vie. Temps culturel, temps vecu, Paris, Editions du Seuil, 1982.
11. Halloran, Jack, Applied Human Relations. An Organisational Approach, New York, Prentice Hall , 1983.
12. Haviland, William, Cultural Anthropology, New York, Rinehart and Winston, 1987.
13. Howard, Michael, Contemporary Cultural Anthropology, New York, Scott, Foresman, 1989.
14. Ishii, Satoshi, Klopf, Donald, Cooke, Peggy, Our Locus in the Universe : Worldview and Intercultural Communication, în
Intercultural Communication. A Reader, Thomson Wadsworth, 2003.
15. Johnson, Fern, Cultural Dimensions of Discourse, în Intercultural Communication. A Reader, Thomson Wadsorth, 2003
Kabagarama, Daisy, Breaking the Ice. A Guide to Understanding People from Other Cultures, Boston, Allyn and Bacon, 1993.
16. McDaniel, Edwin, Japanese Nonverbal Communication : A Reflection of Cultural Themes, în Intercultural Communication.
A Reader, Thomson Wadsworth, 2003.
17. Rovenţa- Frumuşani, Daniela, Semiotică, societate, cultură, Iaşi, Institutul European, 1999.
18. Samovar, Larry, Porter, Richard,(coordonatori), Intercultural Communication. A Reader, Wadsworth Publications , 1991
Samovar, Larry, Porter, Richard, Understanding Intercultural Communication, în Intercultural Communication. A Reader,
Thomson Wadsworth, 2003.
19. Sarbaugh, L., E., Intercultural Communication, New Jersey, Hayden Book, 1979.
20. Scheidel, Thomas, Speech Communication and Human Interaction, New York, Scott, Foresman, 1972.
21. Sereno, Kenneth, Mortensen, David, Foundations of Communication Theory, New York, Harper & Row Publishers, 1970
Ting-Toomey, Stella, Managing Intercultural Conflicts Effectively, în Intercultural Communication. A Reader, Thomson
Wadsworth, 2003.
22. Veur, van der, Shirley, Africa : Communication and Cultural Patterns, în Intercultural Communication. A Reader , Thomson
Wadsworth, 2003
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoaşterea diferenţelor culturale şi însuşirea caracteristicilor culturale ale altor ţări pot fi de un real folos chiar mai ales în
domeniul afacerilor în care trebuie respectate anume cutume de către factorii implicaţi în realizarea relaţiilor economice pe plan
internaţional.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

Referat

%
3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:

-

6 0 %
Repartizate:
scris
6
Evaluarea finală
Notă: Condiţie obligatorie pentru evaluarea finală: întocmirea şi susţinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

0

%

oral

-

%
%]

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi administraţie publică europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

PRACTICA

I

2.5Semestrul

II

2.6 Tipul de
evaluare

CV

2.7. Regimul disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

30
60

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

3.3 seminar/proiecte
3.6 seminar/proiecte

30
60
ore
5
10
40
3
2
60
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




-

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

C1. Utilizarea avansată a politicilor, conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară
europeană în instituţiile şi administraţiile publice
C1.1 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative
pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
C1.2 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea
de propuneri de acte normative şi/sau administrative
C1.3 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
C1.4 Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
C1.5 Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi
eficient

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei constă în formarea deprinderilor pentru
exercitarea profesiilor din domeniul finanţelor şi administraţiei publice europene.
Aplicarea în practică a conceptelor, noţiunilor şi mecanismelor din domeniul
finanţelor şi administraţiei publice europene

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8.2 Seminar/laborator/proiecte
1.Descrierea activităţilor efectuate la partenerul de
practică zilnic
2.Delimitări conceptuale în domeniul finanţelor şi
administraţiei publice locale cu care operează
partenerul de practică
3.Fonduri europene de care beneficiază partenerul de
practică
4. Managementul finanţelor şi administraţiei publice
locale
5. Garanţiile administraţiei publice centrale şi locale în
dezvoltarea regională
6.Instrumente de stimulare prin credite direcţionate
7.Prevederi legale ale sistemului unitar de bugete şi
bugetele locale
8.Administraţiile publice şi pieţele financiare
9.Responsabilitatea fiscal bugetară
10. Dezvoltarea operaţiunilor de finanţare a sectorului
public de către trezoreriile locale

Metode de predare

Metode de predare
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare
directă (observarea
sistematică şi independentă,
experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu
ajutorul modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de
calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice)
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).
Masteranzii vor lucra individual
sau în echipă şi vor finaliza
tematicile propuse în cadrul
proiectelor

Bibliografie
[1] Ilie, Dragoş, (2013), Caiet de practică, www.spiruharet.ro, Craiova
[2] Ilie, Dragoş, (2012), Dicţionar de buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[3] Ilie, Dragoş, (2011), Buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova

Observaţii
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării
domeniului;
Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în
cadrul simpozioanelor ştiinţifice anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi
predare;
Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.
Administrator public; Agent de dezvoltare; Consilier administratia publică; Consilier armonizare legislativă; Consultant în
administraţia publică; Expert administraţia publică; Expert armonizare legislativă; Inspector de specialitate în
administraţia publică; Manager proiect; Referent de specialitate în administraţia publică
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Masterat
Finanţe şi Administraţie publică europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

GESTIUNEA RISCURILOR FINANCIARE
2.5.Semestrul

3 2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Minim 2 ani de studiu al disciplinei Matematica in liceu
 Cursul Gestiunea financiar-contabilă în administraţia publică
 Cursul Sisteme informatice financiare în administraţia publică
4.2 de competenţe
 Elemente de baza din algebra, analiză matematică şi statistică
 Cunoştinţe de utilizare a calculatorului
 Cunoașterea și capacitatea de a aplica conceptele, metodele și teoriile specifice
disciplinelor menționate la preconditiile de curriculum.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie



Laborator cu calculatoare cu softuri specifice si tablă

DO

2
14
ore
42
35
40
3
4
7
131
173
7

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi
eficient
C6.8.Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi intrumentelor avansate de lucru şi de cercetare
specifice domeniului financiar
C6.9.Realizarea de studii şi lucrări complexe utilizând instrumentarul de analiză şi previziune financiară în
diagnosticarea performanţelor financiare şi în proiectarea creşterii durabile a acestora la nivelul entităţilor/
organizaţiilor publice sau private
C6.10.Realizarea activităţilor de analiză, sinteză şi proiectare în domeniul financiar cu privire la gestiunea activelor
şi pasivelor, gestiunea riscurilor şi performanţelor, implicaţii ale cadrului legislativ şi normativ asupra activităţii
financiare
C6.11.Realizarea de studii aprofundate privind investiţiile financiare şi gestiunea portofoliilor, oportunităţile de
finanţare eficiente pentru fundamentarea financiară a planurilor de afaceri.
C6.12.Executarea de operaţiuni complexe, desfăşurarea de activităţi de analiză, cercetare, sinteză şi proiectare în
domeniul financiar-fiscal şi al asigurărilor
C6.13.Capacitatea de a lua decizii pe baza semnalelor transmise de indicatorii macroeconomici
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Scopul principal al cursului dat este de a familiariza masteranzii cu
importanţa evaluării riscului financiar, cu problemele apărute în procesul
de evaluare a riscului şi metodele de acoperire a lui. Deoarece nu există
întreprinderi profitabile şi neprofitabile, dar există întreprinderi bine
conduse şi prost conduse. Eşecul unor afaceri sau succesul lor depind în
ultimă instanţă de capacitatea managerilor da a lua decizii eficiente în
termeni optimi, or riscul este un factor important al procesului decizional.
7.2 Obiectivele specifice
 însuşirea principalelor elemente legate de noţiunile introductive în teoria
deciziilor, precum şi folosirea acestora în cazul unor modele economice
concrete.
 definirea şi înţelegerea principalelor tipuri de riscuri; evaluarea efectelor acestora
asupra cadrului economic general şi impactului asupra rezultatelor firmei;
 însuşirea celor mai adecvate instrumente şi proceduri de gestionare a riscurilor
specifice firmei, mediului de afaceri, mediului de securitate intern şi
internaţional;
 abordarea noii structuri integrate a mediului de afaceri naţional, european şi
mondial din perspectiva riscurilor impuse de vectorii globalizării;
 fundamentarea deciziilor manageriale în condiţii de risc şi incertitudine;
determinarea concretă a diferitelor tipuri de riscuri şi situaţiei de incertitudine;
elaborarea unor strategii de evaluare a impactului riscului asupra rezultatelor
afacerii;
 realizarea unor sisteme de gestionare a situaţiei de risc la instituţii publice;
realizarea unor profile de risc la diferite firme sau instituţii publice; aplicarea
concretă a unui set de măsuri pentru protecţia împotriva riscurilor.
 interpretarea unor riscuri ce vizează securitatea statelor europene;
fundamentarea conexiunilor între dimensiunile mediului de securitate al
afacerilor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE.
1.1 Risc şi incertitudine – noţiuni introductive
1.2 Riscul în teoria deciziei
1.3 Risc mediu sau matematic
1.4 Tipuri de risc
1.3 Simularea riscului
1.4 Modelarea incertitudinii
1.5 Riscul financiar
2. CRITERII DE DECIZIE IN UNIVERS MASURABIL
2.1. Criteriul lui Pascal
2.2 Criteriul lui Marcovitz
2.3 Criteriul lui Bernoulli
2.4 Criteriul determinantei stochastice
3. CRITERII DE DECIZIE IN UNIVERS NEMASURABIL
3.1. Metoda speranţei matematice
3.2 Criteriul lui Laplace
3.3. Criteriul lui verosimilităţii maxime
3.4. Criteriul prudent al lui Wald
3.5. Criteriul optimalităţii al lui Hurwicz
3.6. Criteriul lui Savage
3.7 Criteriul profitului mediu al lui Bayes
3.8 Criteriul informaţiei ponderate maxime al lui Guiaşu
3.9 Criteriul optimist
3.10 Criteriul gradelor de apartenenţă la varianta optima
4. EVALUAREA DECIZIEI IN CONDIŢII DE RISC
4.1 Criteriul bazat pe arbori decizionali
4.2 Jocul strategic – model pentru situaţiile concurenţiale în condiţii de risc
4.3 Instrumente de evaluare a deciziilor de grup
4 CRITERIUL UTILITĂŢII AŞTEPTATE ŞI AVERSIUNEA FAŢĂ DE RISC
5.1 Fundamente teoretice asupra criteriului utilităţii aşteptate şi aversiunii faţă de risc
5.1.1. Criteriul utilităţii aşteptate
5.1.2 Atitudinea faţă de risc a unui agent economic
5.2 Aversiunea la risc şi curbele de indiferenţă la nivelul unei firme
5.2.1 Axiome utilizate pentru alegerea proiectelor de producţie, consum sau investiţii
5.2.2 Metode de alegere alegerea proiectelor de producţie, consum sau investiţii
5.2.3 Aversiunea la risc şi curbele de indiferenţă
6. ALEGERI LA NIVELUL CONSUMATORULUI ŞI PRODUCĂTORULUI, ÎN MEDIU
INCERT
6.1 Echilibrul la nivelul consumatorului în incertitudine măsurabilă
6.2 Echilibrul la nivelul producătorului în incertitudine măsurabilă
7. RISC ŞI INCERTITUDINE PE PIAŢA ACTIVELOR FINANCIARE
7.1 Piaţa financiară – cadru de fundamentare a deciziilor economice
7.2 Rentabilitatea investiţiilor în active financiare
7.3 Măsurarea riscului plasamentului în titluri financiare
8. RISCUL INVESTIŢIILOR FINANCIARE ŞI DE PORTOFOLIU
8.1 Selecţia portofoliului pe baza analizei de risc şi rentabilitate
8.2 Modelul VaR de măsurare a riscului
8.3 Eficienţa cuantificării incertitudinii şi riscului
9. RISCURILE ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
9.2 Riscurile comerciale care intervin în tranzacţiile internaţionale
9.2 Riscul valutar
9.3 Metode şi tehnici contractuale împotriva riscului valutar
9.4 Metode şi tehnici contractuale împotriva riscului de preţ
10. RISCUL DE ŢARĂ
10.1 Necesitatea analizei riscului de ţară
10.2 Analiza riscului de ţară făcută de anumite firme internaţionale specializate

Metode de predare

Observaţii

2ore

2 ore

Expunerea: descrierea,
explicaţia, prelegerea cu
demonstraţii.
2 ore
Conversaţia: conversaţia
euristică, dezbaterea,
dialogul, conversaţii
introductive, conversaţii de
fixare şi consolidare a
cunoştinţelor, conversaţii
de sistematizare şi sinteză,
conversaţii de aplicare

2 ore

Demonstraţia didactică:
demonstraţia cu ajutorul
execuţiei la tablă.
Algoritmizarea: utilizarea
diferiţilor algoritmi de
învăţare: algoritmi de
percepere, înţelegere,
generalizare şi
sistematizare a
cunoştinţelor; algoritmi de
recunoaştere; algoritmi de
rezolvare.

2 ore

2 ore

3 ore

3 ore

4 ore

2 ore

10.3 Modalităţi de stabilire a rating-ului utilizat de agenţiile de evaluare fiscală
10.4 Model analitic de cuantificare şi evaluare a riscului de ţară
11. ANALIZA RISCULUI UNEI INVESTIŢII FINANŢATE CU FONDURI
STRUCTURALE EUROPENE
11.1 Oportunitatea şi necesitatea investiţiei
11.2 Proiectul de investiţii
2 ore
11.3 Alegerea variantei optime de investiţii
11.4 Identificarea riscurilor aferente variantei decizionale optime
11.5 Calculul indicatorilor de eficienţă economică şi analiza de risc
Bibliografie
1. Ariely, Dan - Iraţional în mod previzibil, Ed. Publica, 2010
2. Armeanu, St. D.; Stancu, I.- Evaluarea riscului activitatii financiare cu aplicatii pe economia româneasca, Bucuresti , A.S.E, 2005
3. Baicu, M. - Managementul riscului în afaceri, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010
4. Bârsan, N., Popescu l. - Managementul riscului. Concepte, metode, aplicaţii, Editura Universităţii „Transilvania" din Braşov 2003
5. Bouzsson, J. - Theorie generale du risqué, Editura Economică, Paris, 1997
6. Coşea, M – Evaluarea riscurilor – Metode şi tehnici de analiză la nivel micro şi macroeconomic, Ed. Lux Libris, Braşov, 2003
7. Druică, E. - Risc şi afaceri, Editura ChBeck, 2006.
8. Druică, E. - Economia Riscului, Teorie şi Aplicaţii, Editura Cartea Studenţească, 2008
9. Horobet, A. - Managementul riscului în investiţiile internaţionale, Editura All. Bech, 2005, Bucureşti
10. Iliescu, C., - Mangementul riscului, Editura Dacia, 2000, Bucureşti
11. Isaic – Maniu, I., - Măsurarea si analiza statistica a riscului in România,
12. Mandu, P.,Antonoaie, N., - Managementul riscului, Editura Infomarket, Braşov, 2008.
13. Mărăcine, V., - Decizii manageriale, îmbunătăţirea performanţelor decizionale ale firmei, Editura Economică, Bucureşti, 1998
14. Pripoaie, R – Analiza şi prognoza statistică a riscului de faliment al firmei, E.D.P.,Bucureşti, 2004
15. Popescu I., Ungureanu L. - Decizia sau demersul antientropic de la cauza la efect, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2005;
16. Popescu I., Ungureanu L. - Ştiinţa conducerii - valori, tendinţe, perspective, vol. II, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2004;
17. Stancu S., Mihail N. – Decizii economice în condiţii de incertitudine, Editura Economică, Bucureşti, 2005
18. Stoian M. - Gestiunea investiţiilor, Editura Expert, Fiman, Bucureşti 2002;
19. Schuyler J. - Risk and Decision Analysis in Projects, Second Edition, Project Management Institute, PA 2001
20. Tarhoaca C., Rogojanu C., Gogoneaţă B. - Economia riscului si incertitudinii, Editura Economică, Bucureşti 2004
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Demonstraţia didactică:
1 oră
Tipuri de risc. Riscul financiar. Exemple
Criterii de decizie in univers masurabil. Evaluarea deciziei in condiţii de risc. demonstraţia cu ajutorul execuţiei
1 oră
la tablă.
Exemple. Aplicaţii în economie
Algoritmizarea:
utilizarea
Criterii de decizie in univers nemasurabil. Exemple. Aplicaţii în domeniul
2 ore
diferiţilor algoritmi de învăţare:
financiar
algoritmi
de
percepere,
înţelegere,
Evaluarea deciziei în condiţii de risc. Exemple şi aplicaţii
1 oră
generalizare
şi
sistematizare
a
Criteriul utilităţii aşteptate şi aversiunea faţă de risc. Exemple şi aplicaţii
1 oră
cunoştinţelor; algoritmi de
Alegeri la nivelul consumatorului şi producătorului. Exemple şi aplicaţii
1 oră
recunoaştere; algoritmi de
Risc şi incertitudine pe piaţa activelor financiare
1 oră
rezolvare.
Riscul investiţiilor financiare şi de portofoliu. Exemple şi aplicaţii.
2 ore
Problematizarea: utilizarea
Riscurile în tranzacţiile internaţionale. Metode şi tehnici contractuale. întrebărilor-problemă, problemelor
2 ore
Exemple şi aplicaţii
şi situaţiilor-problemă.
Riscul de ţară. Model analitic de cuantificare şi evaluare a riscului de ţară
1 oră
Alte metode: studiul de caz;
Analiza riscului unei investiţii finanţate cu fonduri structurale europene. cooperarea, studiul individual,
1 oră
Studiu de caz.
exerciţiul
Bibliografie
1. Armeanu, St. D.; Stancu, I.- Evaluarea riscului activitatii financiare cu aplicatii pe economia româneasca, Bucuresti , A.S.E, 2005
2. Bârsan, N., Popescu l. - Managementul riscului. Concepte, metode, aplicaţii, Editura Universităţii „Transilvania" din Braşov 2003
3. Coşea, M – Evaluarea riscurilor – Metode şi tehnici de analiză la nivel micro şi macroeconomic, Ed. Lux Libris, Braşov, 2003
4. Druică, E. - Economia Riscului, Teorie şi Aplicaţii, Editura Cartea Studenţească, 2008
5. Isaic – Maniu, I., - Măsurarea si analiza statistica a riscului in România,
6. Mărăcine, V., - Decizii manageriale, îmbunătăţirea performanţelor decizionale ale firmei, Editura Economică, Bucureşti, 1998
7. Pripoaie, R – Analiza şi prognoza statistică a riscului de faliment al firmei, E.D.P.,Bucureşti, 2004
8. Popescu I., Ungureanu L. - Decizia sau demersul antientropic de la cauza la efect, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2005;
9. Popescu I., Ungureanu L. - Ştiinţa conducerii - valori, tendinţe, perspective, vol. II, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2004;
10. Stancu S., Mihail N. – Decizii economice în condiţii de incertitudine, Editura Economică, Bucureşti, 2005

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. Pentru o mai
buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentanţi ai administraţiei publice
locale, cu conducerea DGFPA Dolj, cu reprezentanţi ai SIF Oltenia cât şi cu alţi experţi în domeniul financiar.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%

Notă: Condiţie obligatorie pentru evaluarea finală: întocmirea şi susţinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
2.5Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
14
ore
32
32
36
18
15
133
175
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Management general
4.2 de competenţe
 Cunoașterea principiilor și conceptelor manageriale fundamentale
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C5. Implementarea managementului performant la nivelul instituţiilor publice şi administraţiilor publice regionale
 C5.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific managementului resurselor umane
Cunoaşterea aprofundată ariei de specializare şi a celor mai recente dezvoltări teoretice şi metodologice
specifice programului de master.
 C5.2. Explicare şi interpretare
Valorificarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea, interpretarea şi luarea unor decizii în medii noi
şi în context mai largi asociate domeniului managementului resurselor umane.

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina „Managementul Resurselor Umane în Administraţia Publică”
abordează domeniul vast şi deosebit de complex al resurselor umane, cu multiple
implicaţii, amplificate de practica managerială.
Cursul „Managementul Resurselor Umane în Administraţia Publică” are ca
scop:
 Prezentarea fondului principal de cunoştinţe ce constituie conţinutul
managementului resurselor umane în administraţia publică
 Abordarea unitară a complexei problematici referitoare la manageri şi
managementul resurselor umane în administraţia publică
 Tratarea problematicii aferente prin prisma necesităţilor şi realităţilor
administraţiilor publice din România
7.2 Obiectivele specifice
Disciplina „Managementul Resurselor Umane în Administraţia Publică”
urmăreşte fundamentarea conceptului oferind un minimum de cunoştinţe, necesare
managerilor, în activitatea de recrutare, formare, organizare şi conducere eficientă a
resurselor umane din administraţia publica. De asemenea, disciplina are ca scop
însuşirea conceptelor, a principiilor şi a teoriilor managementului resurselor umane,
capacitatea de opera cu principiile şi noţiunile aferente managementului resurselor
umane; capacitatea de a organiza şi a gestiona o activitate de personal într-o
organizaţie, dar şi identificarea şi soluţionarea problemelor care apar în cadrul
colectivelor din administraţiilor publice.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere în Managementul Resurselor Umane în
Administraţia Publică şi analiza resurselor umane în
administraţiile publice ca principal factor de producţie de bunuri
şi servicii.
2. Funcţiunea de resurse umane şi activitatea compartimentului de
resurse umane în administraţia publică.
3. Strategii şi politici de personal. Particularităţi pentru instituţiile
publice.
4. Analiza şi proiectarea posturilor în administraţia publică.
5. Planificarea resurselor umane în administraţia publică.
6. Asigurarea administraţiilor publice cu personal necesar
desfăşurării activităţii.
7. Pregătirea profesională a resurselor umane în administraţia
publică.
8. Performanţa profesională şi evaluarea performanţei
personalului din administraţia publică.
9. Gestiunea carierei personalului în administraţia publică.
10. Recompensarea personalului din administraţia publică.
11. Motivaţia personalului ca element de cauzalitate pentru
instituţiile publice.
12. Relaţiile cu angajaţii din administraţia publică..

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare

Observaţii
4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).
Bibliografie
[1] Negulescu, M.C. 2008. Managementul resurselor umane. General şi particular. Editura Universitaria, Craiova,
[2] Androniceanu, A. 2005. Noutăţi în managementul public. Editura Universitară, Bucureşti,
[3] Manole, C. 2006. MRU în administraţia public. Editura ASE, Bucureşti,
[4] Roşca, C. (coord.). 2004. Managementul Resurselor umane. Ed. III-a, Editura Universitaria, Craiova,
[5] Roşca, C., Cârnu, D. 1999. Managementul Resurselor Umane. Editura CERTI, Craiova,
[6] Roşca, C., Pandelică, I. 2002. Strategii şi politici de personal. Pregătirea profesională şi cariera personalului. Editura CERTI,
Craiova,
[7] Armstrong, M. 2003. Managementul resurselor umane, manual de practică. Editura CODECS, Bucureşti,
[8] Cole, G.A. 2000. Managementul personalului. Editura CODECS, Bucureşti,
[9] Pitariu, H.D. 2001. Managementul Resurselor Umane. Evaluarea performanţelor profesionale. Ed. All Beck, Bucureşti,
[11] Manolescu, A. 2001. Managementul Resurselor Umane. Ediţia a treia, Ed. Economică, Bucureşti,
[11] Manolescu, A. (coord.). 2004. Managementul Resurselor Umane. Aplicaţii, Ed. Economică, Bucureşti,
[12] Pâinişoară, G, Pâinişoară, I.O. 2005. Managementul Resurselor Umane. Ghid practice. Ediţia a II-a, Ed. Polirom, Iaşi,
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1 oră
1. Dezbateri în scopul cunoaşterii, înţelegerii şi utilizării conceptelor din
domeniul managementului resurselor umane în administraţia publică.
2. Verificarea capacităţii de a aplica în practică cunoştinţele referitoare la
1 oră
planificarea resurselor umane la nivel organizaţional prin metoda La fiecare seminar, se vor
referatului.
face aplicaţii practice,
3. Prezentarea şi susţinerea unui referat cu privire la fundamentarea conform tematicii.
2 ore
necesarului de resurse umane la nivel organizaţional.
Masteranzii vor lucra
4. Dezbateri pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor individual şi vor rezolva
1 oră
fundamentale cu privire la pregătirea continuă a personalului din exerciţiile propuse la finalul
temei de aplicaţie.
instituţiile publice.
5. Evaluarea nivelului de înţelegerea a problemelor din sfera performanţei
2 ore
profesionale şi evaluării personalului. Activitate susţinută cu referat.
6. Verificarea capacităţii de sintetizare şi interpretare a unui set de
2 ore
informaţii din sfera gestiunii carierei personalului.
7. Analiza modului de percepţie a activităţii de recompensare a
2 oră
personalului prin întocmirea şi prezentarea unui referat cu referire la
sistemele de salarizare practicate de instituţiile publice.
8. Întocmirea şi susţinerea unui referat cu problematica motivaţiei
2 oră
personalului pentru muncă.
9. Verificarea noţiunilor din sfera relaţiilor stabilite la nivel de organizaţie
1 oră
şi evaluarea capacităţilor de comunicare.
Bibliografie
[1] Negulescu, M.C. 2008. Managementul resurselor umane. General şi particular. Editura Universitaria, Craiova,
[2] Androniceanu, A. 2005. Noutăţi în managementul public. Editura Universitară, Bucureşti,
[3] Manole, C. 2006. MRU în administraţia public. Editura ASE, Bucureşti,
[4] Roşca, C. (coord.). 2004. Managementul Resurselor umane. Ed. III-a, Editura Universitaria, Craiova,
[5] Roşca, C., Cârnu, D. 1999. Managementul Resurselor Umane. Editura CERTI, Craiova,
[6] Roşca, C., Pandelică, I. 2002. Strategii şi politici de personal. Pregătirea profesională şi cariera personalului. Editura CERTI,
Craiova,
[7] Armstrong, M. 2003. Managementul resurselor umane, manual de practică. Editura CODECS, Bucureşti,
[8] Cole, G.A. 2000. Managementul personalului. Editura CODECS, Bucureşti,
[9] Pitariu, H.D. 2001. Managementul Resurselor Umane. Evaluarea performanţelor profesionale. Ed. All Beck, Bucureşti,
[11] Manolescu, A. 2001. Managementul Resurselor Umane. Ediţia a treia, Ed. Economică, Bucureşti,
[11] Manolescu, A. (coord.). 2004. Managementul Resurselor Umane. Aplicaţii, Ed. Economică, Bucureşti,
[12] Pâinişoară, G, Pâinişoară, I.O. 2005. Managementul Resurselor Umane. Ghid practice. Ediţia a II-a, Ed. Polirom, Iaşi,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad
ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează:
 Manager de organizaţie; Manager întreprinzător; Manager pe domenii; Manager de compartiment; Asistent manager cu
studii superioare; Consilier în management; Formator în management.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

Referat

%
3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:

-

6 0 %
Repartizate:
scris
6
Evaluarea finală
Notă: Condiţie obligatorie pentru evaluarea finală: întocmirea şi susţinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

0

%

oral

-

%
%]

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

POLITICI FISCALE EUROPENE
2.5Semestrul

3

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Finante publice europene, Politicile Uniunii Europene
4.2 de competenţe
 Cunoașterea principiilor de funcționare a politicii fiscale europene
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

DO

1
14
ore
27
22
26
18
15
108
150
6

Competenţe profesionale

C2. Aplicarea creativă a politicilor fiscale europene şi a metodelor managementului financiar în dezvoltarea
comunităţilor locale
C2.1.Înțelegerea conceptului de politică fiscal europeană (diferită de politicile fiscale naționale ale statelor membre)
C2.2.Înțelegerea principiilor de funcționare a politicii fiscale europene
C2.3.Înțelegerea mecanismelor de finanțare a bugetului european
C2.4.Înțelegerea mecanismelor de coordonare a politicilor fiscale naționale în context European
C2.5.Dobândirea capacității de modelare logică a politicilor de ajustare macroeconomică într-un sistem economic
integrat, cum este cazul Uniunii Europene
C2.6.Dobândirea capacității de analiză a etapelor (cu plusurile și minusurile aferente) de evoluție a politicii fiscale
comune europene
C2.7.Dobândirea capacității de evaluare critică și de ajustare a propunerilor privind politica fiscală europeană.

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
România este stat membru al Uniunii Europene (aderarea la UE constituie prima
dintre cele trei aderări instituționale necesare, a doua fiind aderarea la spațiul
Schengen, iar a treia fiind aderarea la zona euro). În consecință, politicile publice
sunt fie comuna, fie puternic armonizate cu cele ale Uniunii Europene. De aceea
este foarte importantă cunoașterea uneia dintre politicile publice esențiale în
construcția europeană și anume politica fiscală europeană.
În acest context, ca obiectiv general, disciplina își propune să introducă bazele
conceptuale și metodele de analiză și evaluare a politicii fiscale europene (adică a
comportamentului instituțiilor comunitare cu privire la economia reală).
7.2 Obiectivele specifice
Ca obiective specifice, disciplina își propune să contribuie la dobândirea de
aptitudini de modelare a funcționării politicii fiscale, în scopul realizării de evaluări,
analize și propuneri de ajustare a acesteia, în perspectiva unei politici fiscale
europene comune.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

1Instituții europene fundamentale

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)

2.Strategii și programe europene
3.Bugetul public european. Procesul bugetar
4 Perspectivele financiare europene
5 Veniturile bugetului european

Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu

Observaţii

2ore

2ore
2ore
2 ore
2 ore

6 Problema resurselor proprii ale bugetului european
7 Cheltuielile bugetului european
8 Fondurile de preaderare și fondurile structurale europene
9 Legislația comunitară privind politica fiscală europeană
10 Coordonarea politicilor economice naționale
11Armonizarea politicilor fiscale naționale

12Semestrul european și Pactul euro plus

manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2ore

2ore

13Pactul fiscal european

2ore

14Problema Uniunii fiscale europene
2 ore
Bibliografie
1. Altăr, M., ș.a., Semestrul european și asigurarea unei creșteri economice sustenabile prin însănătoșirea finanțelor publice.
Lecții pentru România din perspectiva sustenabilității finanțelor publice, Institutul European din România, București, 2012
2. Pelkmans, J., Integrare Europeană: Metode şi Analiză Economică, Ediţia a doua, Bucureşti, I.E.R. 2003
3. Tatoiu, A.M., Armonizarea sistemelor f scale în contextul integrării în Uniunea Europeană, Editura Casa Cărţii de ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2008
4. Negrescu, D., Comănescu, A., Tendinţe de armonizare fiscală la nivelul Uniunii Europene. Provocări pentru România,
Institutul European Român, Bucureşti, 2007
5. Wallace, H., Wallace, W., Pollack, M., Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană
6. Drăcea, N.M., Politică și armonizare fiscală în Uniunea Europeană, Editura Universitaria, 2012
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
2 ore
1Instituții europene
2Procesul bugetar european
3.Impozitul unic european
4. Programul agricol comun
5.Coordonarea politicilor economice

La fiecare seminar, se vor
face aplicaţii practice,
conform tematicii.
Masteranzii vor lucra
individual şi vor rezolva
exerciţiile propuse la finalul
temei de aplicaţie.

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

6.Pactul fiscal

2 ore

7.Discutarea subiectelor de examen și/sau de disertație

2 ore

Bibliografie
1. Altăr, M., ș.a., Semestrul european și asigurarea unei creșteri economice sustenabile prin însănătoșirea finanțelor publice.
Lecții pentru România din perspectiva sustenabilității finanțelor publice, Institutul European din România, București, 2012
2. Pelkmans, J., Integrare Europeană: Metode şi Analiză Economică, Ediţia a doua, Bucureşti, I.E.R. 2003
3. Tatoiu, A.M., Armonizarea sistemelor f scale în contextul integrării în Uniunea Europeană, Editura Casa Cărţii de ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2008
4. Negrescu, D., Comănescu, A., Tendinţe de armonizare fiscală la nivelul Uniunii Europene. Provocări pentru România,
Institutul European Român, Bucureşti, 2007
5. Wallace, H., Wallace, W., Pollack, M., Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană
Drăcea, N.M., Politică și armonizare fiscală în Uniunea Europeană, Editura Universitaria, 2012
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad
ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanțe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

Managementul financiar în dezvoltarea comunităţilor locale

II

2.5Semestrul

I

2.6
Tipul
evaluare

de

E3

2.7Regimul disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.2
curs
din care: 3.5
curs

1

3.3 seminar/laborator

1

14

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
72
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Număr de credite
5

ore
28
20
20
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Management financiar
4.2 de competenţe
 Cunoașterea conceptelor si principiilor managementului financiar public local
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs cu sistem de videoproiecție
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C2. Aplicarea creativă a politicilor fiscale europene şi a metodelor managementului financiar în dezvoltarea
comunităţilor locale
C2.8.Abordarea profesională a conceptelor teoretice, metodologice și practice a conceptelor de management
financiar și aplicarea lor în administrația publică locală;
C2.9.Analiza și interpretarea rezultatelor execuției bugetare;
C2.10.Stabilirea factorilor de risc și gestionarea eficientă a cestora.

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
- Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea adecvată a conceptelor fundamentale
specifice managementului financiar al comunităților locale;
- Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză utilizând termeni specifici
managementului financiar;
- Abilitatea de a lucra în echipă;
- Dezvoltarea profesională;
7.2 Obiectivele specifice
- Capacitatea de a analiza şi interpreta datele financiare ale bugetelor locale;
- Capacitatea de a construi un buget conform solicitărilor finanţatorului;
- Capacitatea de a planifica si implementa bugetul local;
- Capacitatea de a realiza fluxul de numerar;
- Capacitatea de a înţelege modul de întocmire a unui raport financiar;
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Rolul comunităților locale în actuala etapă de
reorganizare teritoruială a României.
2. Finanțe manageriale și mangementul financiar.
3. Managementul bugetelor locale, administrării resurselor, a
datoriei publice locale și a urmăririi execuției bugetare.
4. Managementul financiar al investițiilor realizate din surse
bugetare și europene la nivelul comunităților locale

5. Managementul costului în dezvoltarea comunităților locale

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind
atraşi în dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a unor
studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă, lectura
independentă, etc.

Observaţii
2 ore
2 ore
4ore

2 ore

4 ore

Total ore curs
14 ore
Bibliografie:
1. Lazăr, D.T., Inceu, A. şi Moldovan, B., Finanţe şi bugete publice, ediţia a 3-a, Cluj Napoca: Editura Accent, 2009.
2. Florin Mihai Căprioară, Strategii și politici publice, Institutul European,, 2007
3. Mariana Corlea, Managent financiar. Editura NominaLex, Bucureșți 2008
4. N. Grigore Lacrița- coord, Finanțe publice ți fiscalitate, Editura Didacticî și Pedagogică, București 2008.
5. Tatiana Moșteanu , Finanțe punlice , Editura Universitară, București, 2008.
6. Lucian Mihalcea, Gestiunea finanțelor publice locale, Editura Economică. București 2008.
7.. Rosen, H.S., Public Finance, Homewood, IL: Irwin, Inc.,1992.
8. Maria Cristina Ștefan, Proiecte și acțiuni la nivelul comunităților, Editura Economică, București 2009.
9. D. Tănăsescu, Dumitru F, Politici publice în spațiul european, Editura Bibliotheca, București 2009.
10 . Văcărel, I., F. Georgescu Finanţe publice, ediţia. a IV-a, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007.
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Dezbateri privind astructura administrativ- teritorială a
României.

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform

1 ora

Dezbarei privind rolul dezvoltării comunităților publice locale.

tematicii.
Masteranzii vor lucra individual
şi vor rezolva exerciţiile,
studiile de caz propuse la
finalul temei de aplicaţie.

1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră

Studiu de caz privind colectarea veniturilor locale
Studiu de caz privind delimitarea cheltuielilor locale locale
Elaborarea bugetului local - Studiu de caz
Contractarea unui împrumnut pentru investiții la nivelul
bugetelor locale - Studiu de caz.
Elaborarea unui buget pentru finanțare europeană- Studiu
1 oră
de caz.
Managementul gestionării fondurilor europene- Studiu de
1 oră
caz.
Studiu de caz privind urmarirea executiei bugetelor locale și
2 ore
rectificarea acestora pe parcursul exercitiului bugetar
Stabilirea bugetului şi a fluxului de numerar în cadrul
2 ore
bugetelor locale - Studiu de caz
Datoria publică locala - Studiu de caz
2 ore
Bibliografie:
1. Lazăr, D.T., Inceu, A. şi Moldovan, B., Finanţe şi bugete publice, ediţia a 3-a, Cluj Napoca: Editura Accent, 2009.
2. Florin Mihai Căprioară, Strategii și politici publice, Institutul European,, 2007
3. Mariana Corlea, Managent financiar. Editura NominaLex, Bucureșți 2008
4. N. Grigore Lacrița- coord, Finanțe publice ți fiscalitate, Editura Didacticî și Pedagogică, București 2008.
5. Tatiana Moșteanu , Finanțe punlice , Editura Universitară, București, 2008.
6. Lucian Mihalcea, Gestiunea finanțelor publice locale, Editura Economică. București 2008.
7.. Rosen, H.S., Public Finance, Homewood, IL: Irwin, Inc.,1992.
8. Maria Cristina Ștefan, Proiecte și acțiuni la nivelul comunităților, Editura Economică, București 2009.
9. D. Tănăsescu, Dumitru F, Politici publice în spațiul european, Editura Bibliotheca, București 2009.
10 . Văcărel, I., F. Georgescu Finanţe publice, ediţia. a IV-a, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează: funcționari administrativireferent de specialitate în administrația publică locală, conrtabil sef în administrația publică
locala, inspector, revizor contabil.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanțe și bănci
Master
Finanțe și Administrație publică europeană.

1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

INSTRUMENTE FINANCIARE NERAMBURSABILE PENTRU SECTORUL PUBLIC ȘI
PRIVAT

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II

2.5 Semestrul

III

2.6 Tipul de evaluare

E3

2.7. Regimul disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

4
42

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

2
28

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

1
14
ore
30
25
28
3
2
20
108
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe



Managementul proiectelor europene



Dobândirea cunoştinţelor minime privind conceptele utilizate în managementul
proiectelor;
Diferenţierea între program, proiect, plan de afacere, studiu de fezabilitate;
Cunoaşterea modalităţilor de definire a proiectelor şi managementului de
proiecte.



5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului



Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sală de seminar dotată cu tablă electronica, echipamente de predare
multimedia,,acces la internet.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C4. Folosirea creativă a instrumentelor financiare europene în dezvoltarea regională
C4.1.Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative
pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
C4.2.Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea
de propuneri de acte normative şi/sau administrative
C4.3.Comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor
mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate

Competenţe transversale

C4.4.Conceperea, elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare instituţională în administraţia publică
centrală şi locală, în consens cu evoluţiile administraţiei publice europene
C4.5.Administrarea afacerilor şi politicilor publice europene, gestionarea asistenţei financiare europene
C4.6.Formarea şi gestiunea resurselor umane pentru administraţia publică europeană
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

1. Programe operaționale Programul Operațional Regional –
POR

2. Programe operaționale Programul Operational Sectorial
Cresterea Competitivitatii Economice
- POS CCE
3. Programe operaționale Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU
4. Programe operaționale Programul Operațional Sectorial de
Mediu - POS Mediu

Prin caracterul său teoretic şi ştiinţific-aplicativ urmăreşte să ofere masteranzilor
modalitățile cele mai eficiente pentru înțelegerea termenilor de bază din domeniul
proceselor operationale. instrumentelor economico-financiare specific.
 Cunoașterea modului de implementare a Cadrului Strategic de Referință 20072013;
 Însușirea conceptelor fundamentale privind Programele Operaționale
 Cunoașterea și capacitatea de a aplica instrumentele economico-financiare
nerambursabile în sectorul public și privat; însușirea unor abilități în
identificarea, elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare
instituţională în administraţia publică centrală şi locală, în consens cu evoluţiile
administraţiei publice europene; administrarea afacerilor şi politicilor publice
europene, gestionarea asistenţei financiare europene; formarea şi gestiunea
resurselor umane pentru administraţia publică europeană.
Metode de predare

Observaţii

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor
a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul)
şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);

2 ore
 Sportul de curs în format electronic
va putea fi accesat de către toți
masteranzii prin contul personal la
debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard
Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor
bibliografice indicate;
2 ore

2 ore

2 ore

5 Programe operaționale Programul Operational Sectorial de
Transport - POS Transport
6. Programe operaționale Programul Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative.
7. Programe operaționale Programul Operațional Asistenta
Tehnică – POAT
8. Programe operaționale Programul National pentru Dezvoltare
Rurala – PNDR
9. Programe operaționale Programul Operațional pentru Pescuit
– POP
10. Programe de Cooperare
Teritorială - Programe de Cooperare
Teritorială – Transfrontalieră
11. Programe de Cooperare
Teritorială - Programe de Cooperare
Teritorială Transnațională.
12. Programe de Cooperare
Teritoriala - Programe de Cooperare
Teritorială Interregionala
13. Alte finanțări - pentru IMM-uri.
14. Alte finanțări - pentru ONG-uri.

- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie:
[1] Drăgan G.; Atanasiu I., Compatibilităţi între cadrul românesc al politicii regionale şi Reglrementările UE privind ajutorul de
stat, Institutul European din România, 2002.
[2] Fota C., Dezvoltare regională. Suport de curs. Masterat Managementul Proiectelor Europene. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor Craiova.

***Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene – Fondurile structurale și fondurile de coeziune. Suport de curs
elaborat in cadrul proiectului de înfrățire instituțională RO03/IB/OT/01
***Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013
***Planul National de Dezvoltare 2007-2013, Ministerul Finanţelor Publice
*** Planul National de Dezvoltare 2014-2020, Ministerul Finanţelor Publice
***Cadrul Strategic National de Referinţă 2007-2013, Ministerul Finanțelor Publice

***Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 privind aspectele generale referitoare la Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC)
***HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de
Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004)
***LEGEA nr. 315 privind dezvoltarea regională în România ( MO nr. 577 /
29.06.2004)
www.https://toad.cor.europa.eu.
http://www.fonduri-structurale.ro

8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Explicarea şi interpretarea unor idei,
proiecte, procese privind: Programul
Operațional Regional – POR

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Masteranzii vor lucra individual
şi vor rezolva exerciţiile propuse
la finalul temei de aplicaţie.

1 oră
Se recomandă masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru
a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor
bibliografice indicate;

2. Explicarea şi interpretarea unor idei,
proiecte, procese privind - Programul
Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice - POS CCE
3. Explicarea şi interpretarea unor idei,

proiecte, procese privind - Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - POSDRU
4. Explicarea şi interpretarea unor idei,
proiecte, procese privind - Programul
Operațional Sectorial de Mediu - POS
Mediu
5. Explicarea şi interpretarea unor idei,
proiecte, procese privind - Programul
Operational Sectorial de Transport - POS
Transport
6. Explicarea şi interpretarea unor idei,

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

1 oră

proiecte, procese privind - Programul
Operațional Dezvoltarea Capacității
Administrative.

7. Explicarea şi interpretarea unor idei,
1 oră
proiecte, procese privind - Programul
Operațional Asistenta Tehnică – POAT
8. Explicarea şi interpretarea unor idei,
1 oră
proiecte, procese privind - Programul National
pentru Dezvoltare Rurala – PNDR
9. Explicarea şi interpretarea unor idei,
1 oră
proiecte, procese privind - Programul
Operațional pentru Pescuit – POP
10. Explicarea şi interpretarea unor idei,
1 oră
proiecte, procese privind - Programe de
Cooperare Teritorială – Transfrontalieră
11. Explicarea şi interpretarea unor idei,
1 oră
proiecte, procese privind - Programe de
Cooperare Teritorială Transnațională.
12. Explicarea şi interpretarea unor idei,
1 oră
proiecte, procese privind - Programe de
Cooperare Teritorială Interregionala
1 oră
13. Explicarea şi interpretarea unor idei,
proiecte, procese privind - Alte finanțări pentru IMM-uri.
14. Explicarea şi interpretarea unor idei,
1 oră
proiecte, procese privind - Alte finanțări pentru ONG-uri.
Bibliografie
[1] Drăgan G.; Atanasiu I., Compatibilităţi între cadrul românesc al politicii regionale şi Reglrementările UE privind ajutorul
de stat, Institutul European din România, 2002.
[2] Fota C., Dezvoltare regională. Suport de curs. Masterat Managementul Proiectelor Europene. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor Craiova
***Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene – Fondurile structurale și fondurile de coeziune. Suport de curs elaborat in
cadrul proiectului de înfrățire instituțională RO03/IB/OT/01

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei și al temelor de seminar corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul Managementului,
Finanțe și Administrație publică europeană, întrucât permite masteranzilor însușirea unor abilități în identificarea,
elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare instituţională în administraţia publică centrală şi locală, în consens
cu evoluţiile administraţiei publice europene; administrarea afacerilor şi politicilor publice europene, gestionarea asistenţei

financiare europene; formarea şi gestiunea resurselor umane pentru administraţia publică europeană.

10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

MANAGEMENTUL CARIEREI FUNCŢIONARULUI FISCAL
2.5Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
24
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO
1
12
ore
37
42
36
12
12
139
175
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Management general
4.2 de competenţe
 Cunoașterea principiilor și conceptelor manageriale fundamentale
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C5. Implementarea managementului performant la nivelul instituţiilor publice şi administraţiilor publice
regionale
 C5.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific managementului carierei funcţionarului fiscal
Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare şi a celor mai recente dezvoltări teoretice şi metodologice
specifice programului de master.
 C5.2. Explicare şi interpretare
Valorificarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea, interpretarea şi luarea unor decizii în medii noi
şi în context mai largi asociate domeniului managementului carierei.
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul “Managementul carierei funcţionarului fiscal” are ca obiectiv principal
dezvoltarea unor abilităţii și cunoștinţe privind managementul carierei la vârsta
adultă (din perspectiva dezvoltării individuale și a dezvoltării organizaţionale)
7.2 Obiectivele specifice
Prin studierea disciplinei “Managementul carierei funcţionarului fiscal” se oferă
masteranzilor posibilitatea de:
-cunoaștere a rolului modelelor dezvoltării carierei în planificarea unor
intervenii de management al carierei în administraţiile publice
-raportare a componentelor modelelor dezvoltării carierei în funcţie de
particularităţile şi problemele specifice ale beneficiarilor (indivizi, echipe,
administraţii publice)
-familiarizarea cu elemente specifice în abordarea managementului carierei
din perspectiva individului versus perspectiva organizaţiei publice
-cunoaştere a unor tehnici de management individual al carierei
-înelegere a unor intervenii individuale de management al carierei
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

1. Mediul profesional al funcţionarului public.
1.1. Contextul naţional al politicii fiscale
1.2. Organizarea teritorială a sistemului finanţelor publice
2. Mediul profesional al funcţionarului public.
2.1. Rolul de politică publică a unităţii fiscale teritoriale
2.2. Etica funcţionarului fiscal
3. Managementul carierei profesionale
3.1. Elemente teoretice cu privire la gestiunea carierei
3.2. Consideraţii teoretice privind managementul carierei
4. Managementul carierei profesionale
4.1. Obiective ale managementului carierei în unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice
5. Managementul carierei profesionale
5.1. Planificarea carierei profesionale
6. Premise ale gestiunii carierei
6.1. Evaluarea performanţelor profesionale
6.2. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor profesionale
7. Premise ale gestiunii carierei
7.1.Implementarea şi funcţionarea sistemelor de evaluare a personalului
7.2. Aplicaţii ale diferitelor metode de evaluare a funcţionarului fiscal
8. Strategii manageriale privind dezvoltarea carierei
8.1. Dezvoltarea resurselor umane
8.2. Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei personalului
9. Strategii manageriale privind dezvoltarea carierei
9.1. Pregătirea profesională în domeniul finanţelor publice
9.2. Strategii manageriale de training şi dezvoltare
10. Strategii manageriale privind dezvoltarea carierei
10.1. Dezvoltarea carierei
10.2. Managementul dezvoltării carierei personalului
11.Rolul integrării, adaptării şi dezadaptării profesionale asupra carierei
individuale
11.1. Integrarea şi adaptarea profesională
11.2. Dezadaptarea profesională
12. Rolul integrării, adaptării şi dezadaptării profesionale asupra carierei
individuale
12.1. Rolul factorilor de personalitate implicaţi în integrarea adaptarea şi
reuşita profesională

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
[1]. Constantin Roşca, Doina Roşca, Mihail Cristian Negulescu, Mioara Neamţu. 2005. Resurse umane, pregătirea continuă şi
gestiunea carierei. Editura Universitaria, Craiova,
[2]. Ghe. Dumitru. Management carierei funcţionarului fiscal. Editura Herra, Bucureşti,
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
2 ore
1. Dezbateri privind mediul profesional al funcţionarului public, organizarea
teritorială a sistemului finanţelor publice
La fiecare seminar, se vor
2. Analiza privind rolul de politică publică a unităţii fiscale teritoriale
2 ore
face aplicaţii practice,
şi etica funcţionarului fiscal
conform tematicii.
3. Dezbatere privind managementul carierei profesionale; planificarea carierei
2 ore
Studenţii vor lucra
profesionale
individual şi vor rezolva
4. Analiză privind evaluarea performanţelor profesionale
2 ore
exerciţiile propuse la finalul
5. Întocmirea şi susţinerea unui referat cu tema: strategii manageriale privind
2 ore
temei de aplicaţie.
dezvoltarea carierei; Dezvoltarea resurselor umane
6. Dezbateri cu tema: Rolul integrării, adaptării şi dezadaptării profesionale
2 ore
asupra carierei individuale
Bibliografie
[1]. Constantin Roşca, Doina Roşca, Mihail Cristian Negulescu, Mioara Neamţu.2005. Resurse umane, pregătirea continuă şi
gestiunea carierei. Editura Universitaria, Craiova,
[2]. Ghe. Dumitru. Management carierei funcţionarului fiscal. Editura Herra, Bucureşti,
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad
ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează:
 Asistent de cercetare în finanţe-bănci; Cercetător în finanţe-bănci; Comisar Garda Financiară; Consultant fiscal;
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

Referat

%
3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:

-

6 0 %
Repartizate:
scris
6
Evaluarea finală
Notă: Condiţie obligatorie pentru evaluarea finală: întocmirea şi susţinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

0

%

oral

-

%
%]

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi administraţie publică europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

POLITICI BUGETARE REGIONALE
2.5Semestrul

IV

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

3
36

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

1
12

3.3 seminar/proiecte
3.6 seminar/proiecte

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

2
24
ore
20
20
40
3
2
85
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




-

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

C1. Utilizarea avansată a politicilor, conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară
europeană în instituţiile şi administraţiile publice
C1.1 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative
pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
C1.2 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea
de propuneri de acte normative şi/sau administrative
C1.3 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
C1.4 Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
C1.5 Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi
eficient

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul urmărit de către titularul cursului este de a prezenta rolul,
mecanismele, instituţiile şi importanţa politicilor bugetare regionale în actualul
context al dezvoltării Uniunii Europene.
Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de
specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: fundamentele
teoretice ale politicilor bugetare, obiectivele,
principiile şi structurile de
implementare a politicilor bugetare de dezvoltare regională, principiile europene
care stau la baza politicilor de dezvoltare regională, bugetul Uniunii Europene,
istoria politicii de coeziune, contribuţia politicii regionale la creşterea inteligentă în
Europa 2020, mecanisme de implementare a politicii de dezvoltare regională,
instrumente de solidaritate, domenii de activitate în politica de dezvoltare regională,
strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României, implicarea autorităţilor
centrale din România în dezvoltarea regională, strategii de dezvoltare a regiunilor
din România

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Fundamentele teoretice ale politicilor bugetare
2. Obiectivele, principiile şi structurile de implementare a politicilor bugetare
de dezvoltare regională
3. Principiile europene care stau la baza politicilor de dezvoltare regională
4. Bugetul Uniunii Europene
5. Istoria politicii de coeziune
6. Contribuţia politicii regionale la creşterea inteligentă în Europa 2020
7. Mecanisme de implementare a politicii de dezvoltare regională
8. Instrumente de solidaritate
9. Domenii de activitate în politica de dezvoltare regională
10. Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României
11. Implicarea autorităţilor centrale din România în dezvoltarea regională

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv,
masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.

1 oră

Metode didactice
utilizate în procesul de
predare
(clasice/moderne)

1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră

Metode de transmitere
şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul)
şi conversative
(conversaţia euristică,
discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă
(lucrul cu manualul),
lectura explicativă,
lectura independentă,
etc.
Metode de învăţare
dirijată sau nedirijată:
- metode de observare
directă (observarea
1 oră
sistematică şi
independentă,
experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu
ajutorul modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de
calculator.
Metode bazate pe
acţiune:
- metode de învăţare
bazate pe acţiune directă
(exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată
(folosirea simulatoarelor,
a jocurilor didactice).

12.Strategii de dezvoltare a regiunilor din România

Bibliografie
[1] Ilie, Dragoş, (2013), Politici bugetare regionale, -note de curs www.spiruharet.ro, Craiova
[2] Ilie, Dragoş, (2012), Dicţionar de buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[3] Ilie, Dragoş, (2011), Buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[4] Tratatul privind Uniunea Europeană;
[5] Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
[6] Regulamentul (CE, Euroatom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene
8.2 Seminar/laborator/proiecte
1. Fundamentele teoretice ale politicilor bugetare
2. Obiectivele, principiile şi structurile de implementare
a politicilor bugetare de dezvoltare regională
3. Principiile europene care stau la baza politicilor de
dezvoltare regională
4. Bugetul Uniunii Europene
5. Istoria politicii de coeziune

Metode de predare

Masteranzii vor lucra individual
şi vor finaliza tematicile
propuse în cadrul proiectelor

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

6. Contribuţia politicii regionale la creşterea inteligentă
în Europa 2020
7. Mecanisme de implementare a politicii de dezvoltare
regională
8. Instrumente de solidaritate
9. Domenii de activitate în politica de dezvoltare
regională
10. Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a
României
11. Implicarea autorităţilor centrale din România în
dezvoltarea regională
12.Strategii de dezvoltare a regiunilor din România

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
[1] Ilie, Dragoş, (2013), Politici bugetare regionale, -manual universitar www.spiruharet.ro, Craiova
[2] Ilie, Dragoş, (2012), Dicţionar de buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[3] Ilie, Dragoş, (2011), Buget şi trezorerie, Editura Sitech, Craiova
[4] Fuerea, Augustin, (2012), Finanţele Uniunii Europene, Editura Pro Universitaria 2012, Bucureşti
[5] Sabău-Popa, Claudia Diana, (2011), Bugetul Uniunii Europene şi fondurile comunitare, Editura Economică,
Bucureşti
[6] Brezeanu, Petre, (2007), Finanţe europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti
[9] Augustin Fuerea, (2010), Manualul Uniunii Europene ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti
[10] Scǎunaş, Stelian, (2008), Uniunea Europenǎ, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2008
[11] Beate, Reszat, (2005), European Financial Systems in the Global Economy, Wiley Blackwell
[12] Nathaniel Copsey, Tim Haughton, (2011), The JCMS Annual Review of the European Union in 2010, Wiley
Blackwell
[13] Jurgen Habemas, (2012), The Crisis of the European Union-A Response, Wiley Blackwell
[14] Miklos Bakk, (2011), Politicile regionale în România, Editura Polirom, Bucureşti
[15] Tratatul privind Uniunea Europeană;
[16] Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
[17] Regulamentul (CE, Euroatom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de
prelegeri în cadrul anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare.
Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru
aprofundarea anumitor teme si probleme specifice disciplinei.
Administrator public; Agent de dezvoltare; Consilier administratia publică; Consilier armonizare legislativă;
Consultant în administraţia publică; Expert administraţia publică; Expert armonizare legislativă; Inspector de
specialitate în administraţia publică; Manager proiect; Referent de specialitate în administraţia publică
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

FINANŢAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE
2.5Semestrul

IV

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
24
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
12
ore
32
32
36
7
7
114
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Finanţe publice generale şi locale
 Fiscalitate
4.2 de competenţe
 Cunoașterea și capacitatea de a aplica conceptele, metodele și teoriile specifice
disciplinelor menționate la preconditiile de curriculum.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C4. Folosirea creativă a instrumentelor financiare europene în dezvoltarea regională
C4.7.Utilizarea avansată a conceptelor teoretice, metodologice şi practice, a principiilor şi abordărilor caracteristice
administraţiilor publice şi fiscalităţii în entităţile/organizaţiile publice
C4.8.Analiza şi interpretarea informaţiilor relevante şi credibile
C4.9.Gestionarea riscului fiscal şi optimizarea previziunii fiscale asupra unei entităţi/ organizaţii publice
C4.10.Operarea cu ipoteze şi tehnici specifice managementului fiscal în cadrul entităţilor/ organizaţiilor publice

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Disciplina „Finanţarea dezvoltării regionale” are ca scop principal pregătirea
de specialişti pentru o carieră profesională în planificarea dezvoltării regionale
şi formarea de politici publice, elaborarea de proiecte publice şi private în
cadrul strategiilor regionale, asigurarea surselor financiare necesare,
accesarea profesională a fondurilor naţionale şi europene destinate acestor
scopuri.
7.2 Obiectivele specifice

- cunoaşterea elementelor generale ale politicii de dezvoltare regională a UE;
- cunoaşterea instrumentelor existente la nivelul U.E. pentru finanţarea
proiectelor de dezvoltare regională;
- Identificarea activităţilor ce pot fi finanţate prin intermediul Programului
Operaţional Regional;
- Dobândirea cunoştinţelor necesare completării unei cereri de finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

1. Politicile de dezvoltare regională ale Uniunii Europene
1.1. Concepte privind politica de dezvoltare regională
1.2. Politici regionale în ţările candidate
1.3. Politici regionale în ţările membre ale Uniunii Europene
1.3.1. Politica de coeziune
1.3.2. Agenda Lisabona
1.4. Cadrul de finanţare al Uniunii Europene în perioada 2007 –
2013

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune

2. Fondul European pentru Dezvoltare regională (FEDR)
2.1. Cadrul European de reglementare FEDR
2.2. Priorităţi de finanţare FEDR
2.3. Programe operaţionale şi axele prioritare FEDR în
România
3. Instrumentele de finanţare europeană: JEREMIE, JASPERS şi
JESSICA
3.1. Definirea instrumentelor de finanţare
3.2. Modalitatea de funcţionare a instrumentelor de finanţare
3.3. Etapele pentru obţinerea finanţării
4. Parteneriatul public- privat ca modalitate de finanţare a
dezvoltării regionale
4.1. Definirea parteneriatului public – privat
4.2. Parteneriatul public privat contractual
4.3. Prteneriatul public privat instituţional
5. Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în România
5.1. Prezentarea Programului Operaţional Regional (POR)
2007 – 2013
5.2. Finanţarea polilor de dezvoltare urbană
5.3. Finanţarea infrastructurii de transport locale şi regionale
5.4. Finanţarea infrastructurii sociale

Observaţii

6 ore

4 ore

2 ore

4 ore

6 ore

5.5. Finanţarea mediului de afaceri local şi regional
5.6. Finanţarea turismului
5.7. Implementarea POR 2007 - 2013

simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

6. Perspective privind politica de coeziune a Uniunii Europene
pentru perioada 2014 – 2020

2 ore

Bibliografie
1. Mihail Antonescu, Finanţe locale, Teorie şi practică, Ed. II-a completată şi actualizată cu prevederile actelor normative în
vigoare cu 01.01.2007, Editura Sitech, Craiova, 2006
2. Gherghinescu Oana, Fondul social European – manual universitar, Editura Sitech, 2007
3. Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public privat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 676/05.10.2010.
4. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, publicată în M. Of. nr. 597/2002, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Monitorul Oficial nr. 8/18.07.2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. Legea nr. 195/2006, Legea - cadru a descentralizării, Monitorul Oficial nr. 453/25.08.2006
7. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene – art. 162 – 164 (Fondul social European), art. 174 – 178 (Coeziune
economică, socială şi teritorială)
8. Guvernul României, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 – 2013
9. Guvernul României, Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013
10. Guvernul României, Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
11. www.eu.finantare.info/Instrumente_structurale_UE.html
12. www.mdrl.ro/regionala/programul_operational_regional
13. www.ec.europa.eu/regional .../detalii.new
8.2 Seminar/laborator
1. Tipuri de proiecte finanţate prin intermediul FEDER
2. Tipuri de parteneriate public-privat
3. Analiza SWOT a regiunii SV Oltenia şi identificarea domeniilor finanţabile
4. Portofoliul de proiecte regionale
5. Apeluri de propuneri în cadrul POR 2007 - 2013

Metode de predare
La fiecare seminar, se vor
face aplicaţii practice,
conform tematicii.
Masteranzii vor lucra
individual şi vor rezolva
exerciţiile propuse la finalul
temei de aplicaţie.

6.Completarea unei cereri de finanţare în cadrul POR 2007 - 2013

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Prognozele operaţionale pe perioada 2007 – 2013 pentru Zona Oltenia ARD Oltenia, 2007
2. Legea nr. 571/2003, Legea privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Legea nr.69/2010, Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, Monitorul Oficial nr. 252/20.04.2010.
4. OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, Monitorul Oficial nr. 439/28.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 123/20.02.2007, cu modificările şi
completările ulterioare
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad
ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează: manager de proiect, consultant de proiect, director de societate comercială, consultant financiar pentru reprezentare
pe plan naţional şi internaţional, consultant pentru promovare şi dezvoltare de afaceri, expert evaluator de întreprinderi, expert
evaluator de proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, şef unitate administrativ teritorială, manager financiar în sistemul calităţii, expert
aplicare legislaţie europeană, specialist administraţie publică.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

%

Activitate laborator

%

Evaluare periodică

%

Referat

3

0

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%
-

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

CONTROL INTERN SI AUDIT IN INSTITUTIILE PUBLICE
2.5Semestrul

IV

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
14
ore
32
32
36
18
15
133
175
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Management general
4.2 de competenţe
 Cunoasterea elementelor fundamentale ale controlului
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C3. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de
propuneri de acte normative şi/sau administrative
C3.4.Însuşirea conceptelor teoretice, metodologice şi practice, a principiilor şi abordărilor caracteristice controlului
intern si auditului în organizaţiile publice
C3.5.Analiza şi interpretarea informaţiilor relevante şi credibile
C3.6.Gestionarea riscului şi optimizarea previziunii manageriale asupra unei organizaţii publice

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina „Control intern si audit in institutiile publice” abordează domeniul
vast şi deosebit de complex al controlului si auditului, cu multiple implicaţii,
amplificate de practica managerială.
Cursul „ Control intern si audit in institutiile publice ” are ca scop:
 Prezentarea fondului principal de cunoştinţe ce constituie conţinutul
controlului intern si auditului în administraţia publică
 Abordarea unitară a complexei problematici referitoare controlul mintern si
audit în administraţia publică
 Tratarea problematicii aferente prin prisma necesităţilor şi realităţilor
administraţiilor publice din România
7.2 Obiectivele specifice
Disciplina „Control intern si audit in institutiile publice ” urmăreşte
fundamentarea conceptelor oferind un minimum de cunoştinţe, necesare
managerilor si salariatilor în activitatea de recrutare, formare, organizare şi
conducere eficientă a resurselor umane din administraţia publica. De asemenea,
disciplina are ca scop însuşirea conceptelor, a principiilor şi a teoriilor privind
controlul intern si auditul in institutiile publice, capacitatea de opera cu principiile şi
noţiunile aferente controlului intern si auditului; capacitatea de a organiza şi a
gestiona controlul intern si auditul institutiilor publice.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Mediul controlului financiar public intern in Romania
2. Tipuri de control financiar public intern
3. Protejarea intereselor financiare comunitare prin combaterea
fraudei si neregulilor.
4. Controlul si recuperarea fondurilor comunitare si a fondurilor de
cofinantare aferente utilizate necorespunzatot
5. Conceptul de audit public intern
6. Organizarea activitatii de audit public intern
7. Conceptul de audit financiar
8. Procedee si tehnici folosite in audit
9. Organizarea activitatii de audit financiar
10. Auditarea situatiilor financiare
11. .Complementaritatea auditului intern cu alte concepte
12. Metodologia privind misiunea de audit public intern

Metode de predare

Observaţii

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore

2 ore

- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).
Bibliografie
1. BOULESCU M., GHIŢĂ M., MAREŞ V. - Fundamentele

auditului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001

2. BOULESCU M., GHIŢĂ M., MAREŞ V. – Controlul fiscal şi auditul financiar-fiscal, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003.
3. BOULESCU M., BARNEA C., - Audit financiar- Editura Fundatiei Romaniei de Maine, Bucuresti, 2006
4. GHITA M., GHITA E., MANTA A. G., VOINEA D. - Guvernanta corporativa si auditul intern¸ Ed. Universitaria, Craiova, 2009
5. GHITA M., POPESCU M. - Auditul intern al institutiilor publice: teorie si practica, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2006.
6. GHITA E, GHITA S.R.- Controlul financiar fiscal si auditul agentilor economici, Editura Universitaria, Craiova, 2006.
7. GHITA E, GHITA S.R.- Curs de audit intern, Editura Sitech, Craiova, 2006
8. GHITA E.- Audit public intern, Ed. Sitech, Craiova, 2007
9. GHITA E. – Audit intern, Curs in tehnologia IFR, Editura Fundaţiei “România de Maine”, Bucureşti, 2011.
10. GHIŢĂ M., MAREŞ V. – Auditul performanţei finanţelor publice, Editura CECCAR, Bucureşti, 2002
11. GHIŢĂ M, SPRÂNCEANĂ M.- Auditul intern al instituţiilor publice, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2004
12. GHITA M., GHITA E., DOMNISORU S. – Manual de audit intern,Editura Sitech, Craiova, 2004.
13. GHIŢĂ E., GHIŢĂ M. –Audit si control, Editura Fundaţiei “România de Maine”, Bucureşti, 2007.
14. GHITA E,.- Audit financiar , Curs in tehnologia IFR, Editura Fundaţiei “România de Maine”, Bucureşti, 2011.
15. MIHAILESCU I. – Audit financiar la intreprinderi- Editura CNI CORESI SA, Bucuresti, 2003
15. PHIL GRIFFITHS – Risk-Based Auditing, Gower Publishing Limited, Aldershot, England, 2005.
16. RENARD JACQUES - Teoria şi practica auditului intern, Ediţia a IV-a, traducere din limba franceză realizata de M F P în
cadrul unui proiect finanţat de PHARE, Bucureşti, 2002.

8.2 Seminar/laborator
1. Dezbateri în scopul cunoaşterii, înţelegerii şi utilizării conceptelor din
domeniul controlului inter si auditului în administraţia publică.
2. Verificarea capacităţii de a aplica în practică cunoştinţele referitoare la
conceptele de control intern si audit intetrn la nivel organizaţional prin
metoda referatului.
3. Prezentarea şi susţinerea unui referat cu privire la sistemul de control
intern in conditiile cadrului procedural.
4. Dezbateri pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor
fundamentale cu privire la controlul intern si auditul intern din instituţiile
publice.
5. Evaluarea nivelului de înţelegerea a problemelor din sfera auditului
financiar. Activitate susţinută cu referat.
6. Verificarea capacităţii de sintetizare şi interpretare a unui set de
informaţii din sfera auditului intern.
7. Analiza modului de percepţie a activităţii de audit financiar, unui referat
cu referire la auditul situatiilor financiare in instituţiile publice.
8. Întocmirea şi susţinerea unui referat cu problematica
complementaritatea auditului intern cu alte concepte.
9. Intocmirea unui referat privind metodologia misiunii de audit public
intern.

Metode de predare

Observaţii
1 oră
1 oră

La fiecare seminar, se vor
face aplicaţii practice,
conform tematicii.
Studenţii vor lucra
individual şi vor rezolva
exerciţiile propuse la finalul
temei de aplicaţie.

2 ore
1 oră
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 oră
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3. GHITA M., GHITA E., MANTA A. G., VOINEA D. - Guvernanta corporativa si auditul intern¸ Ed. Universitaria, Craiova, 2009
4. GHITA M., POPESCU M. - Auditul intern al institutiilor publice: teorie si practica, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2006.
5. GHITA E, GHITA S.R.- Controlul financiar fiscal si auditul agentilor economici, Editura Universitaria, Craiova, 2006.
6. GHITA E, GHITA S.R.- Curs de audit intern, Editura Sitech, Craiova, 2006
7. GHITA E.- Audit public intern, Ed. Sitech, Craiova, 2007
8. GHITA E. – Audit intern, Curs in tehnologia IFR, Editura Fundaţiei “România de Maine”, Bucureşti, 2011.
9. GHIŢĂ M., MAREŞ V. – Auditul performanţei finanţelor publice, Editura CECCAR, Bucureşti, 2002
10. GHIŢĂ M, SPRÂNCEANĂ M.- Auditul intern al instituţiilor publice, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2004
11. GHITA M., GHITA E., DOMNISORU S. – Manual de audit intern,Editura Sitech, Craiova, 2004.
12. GHIŢĂ M. – Auditul intern,Editura Economică, Bucureşti, 2005
13. GHIŢĂ E., GHIŢĂ M. –Audit si control, Editura Fundaţiei “România de Maine”, Bucureşti, 2007.
14. GHITA E,.- Audit financiar , Curs in tehnologia IFR, Editura Fundaţiei “România de Maine”, Bucureşti, 2011.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad
ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează:
 Controlor in cadrul Curtii de Conturi, inspector financiar, auditor intern, auditor financiar
10. Evaluare
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Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe economice

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi administraţie publică europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

ACTIVITATE DE CERCETARE-PROIECTARE

II

2.5Semestrul

IV

2.6 Tipul de
evaluare

CV

2.7. Regimul disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

2
24

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

3.3 seminar/proiecte
3.6 seminar/proiecte

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

2
24
ore
20
20
40
3
2
85
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




-

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

Laborator de cercetare dotat cu sistem de videoproiecţie şi tablă

C1. Utilizarea avansată a politicilor, conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară
europeană în instituţiile şi administraţiile publice
C1.1 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative
pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
C1.2 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea
de propuneri de acte normative şi/sau administrative
C1.3 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
C1.4 Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
C1.5 Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi
eficient

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei constă în formarea deprinderilor de cercetător
în domeniul finanţelor şi administraţiei publice europene
Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de
specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: activitatea de
cercetare şi proiectare, conduita în cercetarea ştiinţifică şi inovarea, sistemul
naţional de cercetare- dezvoltare, evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi
strategia naţională de cercetare-dezvoltare, finanţarea activităţilor de cercetaredezvoltare şi inovare, rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare şi stimularea
inovării, resursele umane si dezvoltarea aptitudinilor de cercetător, standardele de
calitate ale cercetării în învăţământul superior, cercetarea fundamentală-standarde
de calitate şi standarde de evaluare, construirea şi realizarea proiectului de
cercetare, documentarea în cercetarea ştiinţifică, metode şi instrumente de
cercetare ştiinţifică, valorificarea rezultatelor cercetării

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8.2 Seminar/laborator/proiecte
1. Delimitări conceptuale în activitatea de cercetare şi
proiectare
2. Conduita în cercetarea ştiinţifică şi inovarea
3. Sistemul naţional de cercetare- dezvoltare
4. Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi
strategia naţională de cercetare-dezvoltare
5. Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi
inovare
6. Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare şi
stimularea inovării
7. Resursele umane si dezvoltarea aptitudinilor de
cercetător
8. Standardele de calitate ale cercetării în învăţământul
superior
9. Cercetarea fundamentală-standarde de calitate şi
standarde de evaluare
10. Construirea şi realizarea proiectului de cercetare
11. Documentarea în cercetarea ştiinţifică
12. Metode şi instrumente de cercetare ştiinţifică
13. Valorificarea rezultatelor cercetării

Metode de predare

Metode de predare
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare
directă (observarea
sistematică şi independentă,
experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu
ajutorul modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de
calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice)
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).
Masteranzii vor lucra individual
sau în echipă şi vor finaliza
tematicile propuse în cadrul
proiectelor

Observaţii
1 oră
1 oră
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Observaţii
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de
prelegeri în cadrul anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare.
Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru
aprofundarea anumitor teme si probleme specifice disciplinei.
Administrator public; Agent de dezvoltare; Consilier administratia publică; Consilier armonizare legislativă;
Consultant în administraţia publică; Expert administraţia publică; Expert armonizare legislativă; Inspector de
specialitate în administraţia publică; Manager proiect; Referent de specialitate în administraţia publică
10. Evaluare
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