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FACULTATEA: ŞTIINŢE ECONOMICE 

SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI 

DEPARTAMENTUL: ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

FIŞA PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

FINANŢAREA PROTECŢIEI SOCIALE ŞI INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII 
 

1. Instituţia organizatoare:  

 Universitatea Ecologică din Bucureşti 

 Facultatea de Ştiinţe economice 

 Departamentul: Ştiinţe economice 

 

2. Denumirea programului de studii postuniversitare: FINANŢAREA PROTECŢIEI 
SOCIALE ŞI INSERŢIA PE PIAŢA MUNCII 
 

3. Specializarea: Finanţe şi bănci 

 

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

 

5. Grupul ţintă căruia i se adresează programul: 

 Acest program se adresează absolvenţilor facultăţilor cu profil economic, prin 

studierea problematicii specifice protecţiei sociale şi politicii sociale, precum şi în 

însuşirea cunoştinţelor de finanţe şi management necesare absolvenţilor de studii 

sociologice, psihologice, juridice, medicale etc., implicaţi în conducerea şi administrarea 

sistemelor de protecţie socială. 

6. Obiectivele programului: 

Cursul urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor necesare înţelegerii cadrului teoretic al 

construirii şi funcţionării sistemelor de protecţie socială, fundamentării politicii şi a unor 

proiecte de dezvoltare în domeniu, aprofundării cercetării diferitelor aspecte şi probleme 

specifice protecţiei sociale şi relaţiei acesteia cu mediul economic, social şi politic, 
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evaluării implicaţiilor unor politici şi măsuri din domeniul economiei asupra nevoilor de 

protecţie socială, a resurselor şi a funcţionării sistemelor de protecţie. Îşi doreşte 

acumularea de abilităţi referitoare la funcţionarea sistemelor de protecţie socială, la 

structura şi caracteristicile schemelor de protecţie, la particularităţile managementului şi 

finanţării acestora, la modalităţile de evaluare a performanţelor şi eficacităţii sistemelor, 

inclusiv cel informaţional, precum şi  însuşirea instrumentarului teoretic - conceptual şi 

metodologic - necesar evaluării stării şi evoluţiei principalelor componente ale 

sistemelor de protecţie socială, înţelegerii relaţiilor dintre dezvoltarea economică, 

dezvoltarea socială şi componenta ecologică a dezvoltării, analizei structurii şi a 

caracteristicilor sistemelor de protecţie socială din statele membre ale Uniunii 

Europene, a preocupărilor de reformă în domeniu, precum şi înţelegerii şi aplicării 

creative a strategiilor şi programelor din domeniul social sau a celor cu incidenţă în 

domeniul social şi dezvoltarea capacităţii de cercetare în domeniul economiei sociale, 

în special a problematicii protecţiei sociale. 

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 
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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: 

 Consilier îndrumare şi orientare profesională - 241208; 

 Consilier orientare privind cariera - 241211; 

 Consilier forţă de muncă şi şomaj - 241201; 

 Manager - 121029; 

 Manager financiar - 121125; 

 Administrator financiar (patrimoniu) studii sup. - 244111 

 Consilier/expert/inspector/referent/economist în management - 244101.  

 

18. Director program: Lect.univ.dr. Nicoleta CARAGEA 

 

19. Secretariat: Claudia COSTACHE 

 

20. Pagina web: www.ueb.ro/stiinteeconomice/postuniversitare 
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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: 
FINANŢAREA PROTECŢIEI SOCIALE ŞI INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII 

 
 

Nr. 
crt 

Disciplina Tematica 

Număr ore 
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MODULUL I: Metodologie 

1. 
Sisteme de politici 
sociale europene 

 Politici sociale - obiective şi sferă de 
cuprindere 

 Activitatea instituţiilor Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei 
sociale. Alte instituţii şi organizaţii 
internaţionale cu preocupări în 
domeniul protecţiei sociale 

14 8 6 E 3 

2. 
Scheme de 
finantare in 
protecţie  socială 

 Definiţie, obiective şi sferă de 
cuprindere/riscuri acoperite, principii 
generale, scheme de protecţie 
sociala; 

 Organizarea sistemelor de protecţie 
socială. Instituţiile protecţiei sociale 
în România. 

14 6 8 E 3 

3. Statistică socială 

 Metodologii şi cercetări statistice în 
domeniul social.  

 Indicatorii de nivel, indicatorii 
variaţiei şi cei de inegalitate 

14 6 8 E 3 

 MODULUL II: Formarea, consilierea şi orientarea profesională 

4. 
Formarea 
profesională 
continuă 

 Formarea şi formatorul. Rolul şi 
caracteristicile formatorului. 
Competenţele formatorului. Etica 

14 8 6 V 3 



UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

 

 5 

Nr. 
crt 

Disciplina Tematica 

Număr ore 

FV 

C
re

d
ite

 

to
ta

l 

c
u

rs
 

s
e

m
. 

formatorului. 
 Particularităţile de formare la nivelul 

adulţilor.  
 Dinamica procesului de grup. 
 Facilitarea comunicării în grupuri. 

Tehnici de comunicare.  
 Metodele de predare-invatare-

evaluare.  
 Dezvoltarea obiectivelor unui 

program de formare. Tipuri de 
obiective.  

 Managementul conflictelor, al 
situaţiilor delicate şi al participanţilor 
dificili. 

 Evaluarea procesului de formare in 
funcţie de obiectivele iniţiale.  

 Evaluarea unei sesiuni de formare. 
 

5. 
Consilierea şi 
orientarea 
profesională 

 Planificarea propriei activitati; 
 Elaborarea instrumentelor de lucru; 
 Organizarea intalnirilor individuale si 

de grup; 
 Evaluarea psihoprofesionala a 

clientilor; 
 Culegerea si organizarea 

informatiilor; 
 Administarea si prelucrarea 

informatiilor; 
 Consilierea profesionala; 
 Instruirea clientilor pentru piata 

muncii si automotivare; 
 Evaluare si follow-up in consilierea 

profesionala; 
 Conditii de reusita in consilierea 

profesionala 

14 8 6 V 3 

6. 
Dezvoltarea 
carierei 
personalului 

 Planificarea carierei individului 
 Strategii si politici de dezvoltare a 

carierei 
 Tehnici de dezvoltare a carierei 

individului 
 Evaluarea performantelor 

personalului 

14 6 8 V 3 
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 Promovarea personalului 

MODULUL III: Finanţarea protecţiei sociale 

7. 
Finanţe publice şi 
politici financiare 

 Sistemul resurselor financiare 
publice 

 Politica financiar-fiscală 
caracteristică României şi Uniunii 
Europene 

 Armonizarea şi perfecţionarea 
politicilor financiar-fiscale. 

14 8 6 V 4 

8. 
Finanţarea 
sistemelor de 
protecţie sociala 

 Cheltuielile cu protecţia socială. 
Definiţie, tipologie 

 Dimensiuni ale costurilor protecţiei 
sociale în România şi în statele 
membre ale Uniunii Europene 

 Factori de influenţă a costurilor 
protecţiei sociale 

 Rolul bugetului de stat şi al 
bugetelor locale în finanţarea 
principalelor scheme de protecţie 
social 

 Relaţia dintre finanţarea protecţiei 
sociale şi costul forţei de muncă 

14 6 8 V 4 

9. 
Contabilitatea 
organizaţiilor non-
profit 

 Politici contabile  
 Întocmirea situaţiilor financiare 
 Prezentarea situaţiilor financiare 

14 7 7 V 4 

 

Examen de 
certificare a 
competenţelor 
profesionale 

    E 10 

  TOTAL 126 63 63  40 

 
 

Calificare universitară: Conform COR: Consilier îndrumare şi orientare profesională - 
241208; Consilier orientare privind cariera - 241211; Consilier forţă de muncă şi şomaj - 
241201; Manager - 121029; Manager financiar - 121125; Administrator financiar 
(patrimoniu) studii sup. - 244111; Consilier/expert/inspector/referent/economist în 
management - 244101.  
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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 
C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme 
economico-financiare 
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, 
analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi 
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară  
C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi 
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 
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 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice  
C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea 
lucrărilor economico-financiare  
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 
 
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 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

 
 

Decan, 
Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 
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FINANŢAREA PROTECŢIEI SOCIALE ŞI INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina Cadrele didactice 

1. Sisteme de politici sociale europene Lect.univ.dr. Mădălina TOCAN 

2. 
Scheme de finantare in protecție  
socială Lect.univ.dr. Nicoleta CARAGEA 

3. Statistică socială Lect.univ.dr. Nicoleta CARAGEA 

4. Formarea profesională continuă Lect.univ.dr. Simona RADU 

5. 
Consilierea si orientarea 
profesionala 

Lect.univ.dr. Gheorghe PERŢEA 

6. Dezvoltarea carierei personalului Prof.univ.dr. Dan CONSTANTINESCU 

7 Finanţe publice şi politici financiare Conf.univ.dr. Petru POPESCU 

8 
Finanţarea sistemelor de protecţie 
sociala Lect.univ.dr. Ana POPESCU 

9. 
Contabilitatea organizaţiilor non-
profit Conf.univ.dr. Carmen UNGUREANU 

 
 

Decan, 
Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 

 


