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UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA: ŞTIINŢE ECONOMICE 

SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI 

DEPARTAMENTUL: ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

FIŞA PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

FINANȚAREA AFACERILOR DE MEDIU 
 

1. Instituţia organizatoare:  

 Universitatea Ecologică din Bucureşti 

 Facultatea de Ştiinţe economice 

 Departamentul: Ştiinţe economice 

 

2. Denumirea programului de studii postuniversitare: FINANȚAREA AFACERILOR 
DE MEDIU 
 

3. Specializarea: Finanţe şi bănci 

 

4. Tipul programului: de formare şi dezvoltare profesională continuă / aprofundare 

 

5. Grupul ţintă căruia i se adresează programul: 

 Programul se adresează persoanelor cu studii superioare care îşi desfăşoară 
activitatea într-unul din domeniile economic, financiar,  juridic, al afacerilor. Avem în 
vedere personalul din departamentele economice ale companiilor private şi specialiştii 
în afaceri internaţionale, personal de conducere din microîntreprinderi și întreprinderi, 
persoane care doresc să-și inițieze o activitate independentă,in special cu desfășurare 
in domeniul mediului. 

 

6. Obiectivele programului: 

Cursul are ca scop aprofundarea cunoştinţelor de management financiar 
necesare absolvenţilor care îşi vor desfăşura activitatea în domeniul analizei şi 
elaborării strategiilor financiare la nivel de firmă sau instituţie publică sau privată, 
respectiv: educarea mediului de afaceri în scopul ridicarii nivelului competitivităţii 
organizaţiilor, crearea oportunităţilor de încadrare a noii generaţii de manageri educați 
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în domeniul mediului  în activitatea organizaţiilor din regiune, obţinerea unui nivel ridicat 
de competitivitate a organizaţiilor din regiune pe piaţa internă şi externă (comunitară), 
valorificarea oportunităţilor de cooperare intracomunitara din programele finanţate, 
îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor programelor comunitare pentru mediu. Prin acest 
sistem de învăţământ se urmăreşte perfecţionarea cunoştinţelor deja acumulate şi se 
permite obţinerea de informaţii care să faciliteze viitorilor absolvenţi exercitarea de 
funcţii de specialitate în domeniul public sau privat, în organizaţii, în instituţiile 
guvernamentale şi ale administraţiilor locale, organisme internaţionale, unităţi de 
consultanţă, cercetare şi învăţământ etc. Urmărim ca structura planului de învăţământ 
să realizeze o îmbinare a cunoştinţelor de management şi a celor financiare, inclusiv 
cele referitoare la evaluarea şi utilizarea finanţelor corporatiste, pe fondul unor strategii 
comunitare, naţionale, regionale sau locale.  

7. Forma de învăţământ: cu frecvenţă, modular. 

 

8. Numărul de credite transferabile: 40 

 

9. Durata programului (număr de ore): 126 

 

10. Intervalul calendaristic de desfăşurare a programului (în luni): 5 luni  

 

11. Baza legală a organizării programului (Legea, OMECT, COR): OMECTS Nr. 
3163 din 01.02.2012, publicat în Monitorul Oficial Nr. 109 / 10.02.2012. 

 

12. Numărul de locuri preconizate în serie de şcolarizare: 25-50 

 

13. Criterii de selecţie a candidaţilor: media de licenţă + interviu 

 

14. Taxa / cursant: 1.500 lei 

 

15. Modalitatea de finalizare: examen de certificare a competenţelor 

 

16. Actele de studii eliberate la finalizarea programului:  
 certificat de atestare a competenţelor profesionale 
 supliment descriptiv cu situaţia şcolară 

 

17. Ocupaţiile vizate de calificare profesională: 
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 Consilier/expert/inspector/referent/economist în management - 244101;  

 Administrator financiar (patrimoniu) studii sup. - 244111; 

 Administrator risc - 241519; 

 Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) - 341907; 

 Manager al sistemului de manangement de mediu – 242304; 

 Consultant cameral - 244705 

 Manager de proiect - 241919; 

 

18. Director program: lect.univ.dr. Anca CRISTEA 

 

19. Secretariat: Claudia COSTACHE 

 

20. Pagina web: www.ueb.ro/stiinteeconomice/postuniversitare 

 

Decan, 
Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 
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DOMENIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: FINANŢE  

SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI 

                  Aprob, 
                RECTOR 
               Prof.univ.dr. 
          Alexandru ŢICLEA 

 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare 

profesională continuă: 
FINANȚAREA AFACERILOR DE MEDIU 
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MODULUL I: Managementul inovării afacerilor 

1. 

Modele  și strategii 
organizaționale și 
managementul 
schimbării 

 Modele organizaționale și strategii 
de valorificare a spiritului 
intreprinzător 

14 8 6 E 3 

2. 

Sisteme 
operaționale de 
management al 
afacerilor 

 Incidentele fenomenului de 
globalizare asupra modelelor 
strategice de dezvoltare durabilă 

 Sistemele specifice managementului 
de mediu 

 Sistemul de manamgement al 
calității in domeniul protectiei 
mediului 

14 6 8 E 3 

3. 
Dreptul 
antreprenorial și al 
mediului 

 Izvoare și principii ale dreptului 
antreprenorial și al mediului 

 Raspunderea civil pentru prejudiciul 
ecologic in dreptul internațional. 

 Condițiile angajarăă răsunderii 
internaționale 

14 6 8 E 3 

 MODULUL II: Management financiar al mediului la nivel de firmă 

4. 
Managementul 
financiar pentru 
antreprenori 

 Analiză financiară 
 Planificare financiară 
 Control financiar 

14 8 6 V 3 
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 Decizia financiară 
 

5. 
Evaluarea și 
auditul costurilor de 
mediu 

 Obiectivele și mandatul auditului de 
mediu 

 Planificarea misiunii de evaluare si 
audit 

 Asigurarea calitatii evaluarii și 
auditului de mediu 

14 8 6 V 3 

6. 

Sisteme 
informatice pentru 
manangementul 
financiar al 
mediului 

 Software pentru management de 
proiect – definirea principalelor 
concepte, sistem informatic, sistem 
informational, software destinat 
managementului de proiect de 
mediu 

 Sisteme Informatice utilizate pentru 
managementul financiar al 
proiectelor de mediu 

 Prezentarea programului Microsoft 
Office Project 

 Metode si tehnici de proiectare a 
planului de resurse al proiectului de 
mediu 

14 6 8 V 3 

MODULUL III: Finanțarea afacerilor de mediu din fonduri interne și internaționale 

7. 

Instituţii şi 
proceduri 
comunitare şi 
naţionale în 
domeniul finanțării 
mediului 

 Instituții naționale și internaționale 
de mediu. Organizaţii globale. 
Cooperarea instituţională regională 

 Strategiile dezvoltării durabile la 
nivel naţional şi internaţional 

 Metode şi tehnici de previziune 
pentru strategiile dezvoltării durabile 

 Surse interne de finanţare a 
dezvoltării durabile. Programe 
multianuale de finanţare 

 Surse externe de finanţare a 
dezvoltării durabile 

14 8 6 V 4 

8. 

Mecanisme de 
piață și instrumente 
financiare în folosul 
mediului 

 Tendințe și mecanisme noi in 
stimularea protecției mediului 

 Tipologia instrumentelor economice 
și fianciar-fiscale pentru protecția 
mediului 

 Tipologia instrumentelor economice 

14 6 8 V 4 
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și fianciare. Clasificarea OECD și 
clasificarea EUROSTAT 

 Eficiența gestionării cheltuielilor de 
mediu 

9. 
Managementul 
proiectelor de 
mediu 

 Bazele managementului de proiect – 
Concepte generale .Termeni utilizati. 

 Ciclul de viata al unui proiect de 
mediu 

 Procesele managementului de 
proiect cu specific de protectia 
mediului (initiere, planificare – Plan 
de proiect, estimare a resurselor 
proiectului – bugete, termene, 
resurse, executie, finalizare, activitati 
de control in proiect) 

 Managementul riscului in proiectele 
de mediu 

 Managementul achizitiilor in  
proiectele de mediu 

 Raportarea in proiectele de mediu 

14 7 7 V 4 

 

Examen de 
certificare a 
competenţelor 
profesionale 

    E 10 

  TOTAL 126 63 63  40 

 
Calificare universitară: Conform COR: Consilier/expert/inspector/referent/economist în 
management - 244101; Administrator financiar (patrimoniu) studii sup. - 244111; 
Administrator risc - 241519; Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) - 
341907; Manager al sistemului de management de mediu – 242304; Consultant 
cameral - 244705; Manager de proiect - 241919.  

C - Competenţe profesionale 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice 
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de 
natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de 
natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 
C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice 



UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

 

 7 

entităţilor/organizaţiilor private şi publice  
C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 
C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 
C5.1 Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice  
C5.2 Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice 
C5.3 Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
 

T - Competenţe transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 
 

Decan, 
Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 
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FINANȚAREA AFACERILOR DE MEDIU 
 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina Cadrele didactice 

1. 
Modele  și strategii organizaționale și 
managementul schimbării 

Lect.univ.dr. Mădălina TOCAN 

2. 
Sisteme operaționale de 
management al mediului 

Prof.univ.dr. Camelia CĂMĂȘOIU 

3. Dreptul antreprenorial și al mediului Lect.univ.dr. Anca CRISTEA 

4. 
Managementul financiar pentru 
antreprenori 

Conf.univ.dr. Petru POPESCU 

5. 
Evaluarea și auditul costurilor de 
mediu 

Conf.univ.dr. Carmen UNGUREANU 

6. 
Sistemem informatice pentru 
managementul financiar al mediului 

Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade 
ALEXANDRU 

7 
Instituţii şi proceduri comunitare şi 
naţionale în domeniul finanțării 
mediului 

Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN 

8 
Mecanisme de piață și instrumente 
financiare în folosul mediului 

Prof.univ.dr. Camelia CĂMĂȘOIU 

9. Managementul proiectelor de mediu Lect.univ.dr. Anca CRISTEA 

 
 

Decan, 
Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 

 


