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Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Semi 
nar 

Lucră
ri 

practi
ce 

Forma 
de 

evaluare 

Credite 

Politici ale finanţelor 
publice 

 Conţinutul şi structura bugetului de 
stat. 

 Principiile bugetare. 
 Dimensionarea veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare. 

14 8 6 

 

Ex 4 



Analiza diagnostic 
financiar a firmei 

 Analiza diagnostic a performanţelor 
firmei. 

 Diagnosticul financiar-instrument al 
analizei financiare. 

14 8 6 

 

Ex 3 

Finanţe şi politici de 
creditare 

 Sistemul resurselor financiare publice. 
 Acordarea şi administrarea creditelor. 

14 8 6 
 

V 3 

Politici financiar-
fiscale locale 

 Proceduri privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea 
resurselor publice locale. 

 Analiza impozitelor şi taxelor locale. 

14 8 6 

 

Ex 4 

Politici de creştere a 
vânzǎrilor firmei 

 Metodologia de stabilire a ţintelor de 
vȃnzări. 

 Coaching în reconsiderarea şi 
redefinirea performanţelor financiare. 

14 8 6 

 

V 3 

Politici financiare 
privind consolidarea 
relaţiei cu clienţii 

 Managementul strategic şi 
managementul operaţional. 

 Testarea şi modelarea multifuncţionalǎ. 
14 8 6 

 
Ex 4 

Operaţiuni de 
trezorerie 

 Organizarea şi funcţionarea trezoreriei 
publice. 

 Operaţiuni ale trezoreriei statului. 
14 8 6  Ex 3 

Teorii şi politici 

financiar-fiscale 

 Evoluţia teoriilor şi modelelor de 
analizǎ privind tratamentul financiar-
fiscal. 

 Politica financiar-fiscalǎ caracteristica 

României şi Uniunii Europene. 
 Armonizarea şi perfecţionarea 

politicilor financiar-fiscale. 

14 8 6  Ex 3 

Asigurǎrile de riscuri 

financiare 

 Asigurǎrile de credite facultative şi 

obligatorii. 
 Asigurǎrile de garanţii la creditele 

acordate 

14 8 6  Ex 3 

 
TOTAL 

 
 

126 
 

72 
 

54 
 

 
- 

 
30 



 
Examen de certificare 
a competenţelor 
profesionale 

       

 
 

Calificare universitară/standard ocupaţional: 
 

 
Expert administraţia publicǎ - 242202; 
Inspector de specialitate în administraţia publicǎ - 242203; 

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – 242213; 
Auditor intern în sectorul public - 241306 
Analist financiar bancar - 241309 
Inspector asigurǎri – 241206 
Administrator credite - 241215 
Specialist control risc - 241216 
Consultant bancar - 241234 
Analist credite - 241241 

 
Competenţe dobândite: 

  
Competenţele dobândite pentru programul de cursuri postuniversitare Finanţe şi politici financiare constau în 
adaptarea la schimbǎrile tehnologice şi sociale prin posibilitatea de a organiza educaţia continuǎ pentru: 

· reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale; 
· conversia profesionalǎ; 
· prevenirea efectelor evoluţiei tehnologice; 
· promovarea profesionalǎ. 

Studenţii au posibilitatea de a identifica şi gestiona riscurile specifice domeniului financiar, utilizarea modelelor 
moderne de   evaluare şi selecţie a resurselor financiare, capacitatea de a realiza studii privind pieţele financiare şi de a 
elabora politici financiare care sǎ ofere soluţii privind tendinţele în contexte care implică activităţi de cercetare teoretică 
şi empirică, sǎ dezvolte abilităţi  în rezolvarea problemelor din domeniul financiar în contexte noi, interdisciplinare.  
Programul oferǎ soluţii la acţiunile de antrenare în obţinerea performanţei care este un proces continuu, prin care sunt 



dezvoltate abilităţile/tehnicile de analizǎ ale fiecărui membru al echipei, la nivel individual. Prin coaching se pot 
dezvolta arii de competenţă inaccesibile prin alte metode de training, prin îmbunătăţiri aduse pas cu pas performanţei 
şi motivării membrilor echipei. Avȃnd în vedere că activitatea de coaching se desfaşoară în general la nivel personal se 

pune accentul pe atingerea obiectivelor de dezvoltare individuală relevante pentru fiecare angajat şi rolul său specific în 
domeniul finanţelor şi politicilor financiare, avȃnd în vedere experienţa sa, nivelul său de cunoştinţe, maturitatea, 

vechimea în organizaţie şi nivelul său de carieră. 
Programul permite asumarea de responsabilităţi pentru rezolvarea problemelor specifice, creşterea capacitǎţii de 

comunicare în scop profesional şi utilizarea tehnologiei informatice în procesarea de informaţii şi accesarea de baze de 
date specifice.  
 
 
 
 
 
Decan,                                                                           Responsabil programe postuniversitare,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUCTURĂ DIDACTICĂ 

PENTRU CURSUL POSTUNIVERSITAR DE SPECIALIZARE 

„Finanţe şi politici financiare” 

 

 

Nr.crt

. 

Grad didactic Nume şi prenume Discipline 

1. Prof.univ.dr.  Aurel Octavian BEREA Politici ale finanţelor publice. 

Operaţiuni de trezorerie. 

2. Conf. univ.dr. Petru POPESCU Analiza diagnostic financiar a firmei. 

Politici de creştere a vânzǎrilor firmei. 

Asigurǎrile de riscuri financiare. 

3. Lector.univ.dr. Ana-Alexandrina POPESCU Finanţe şi politici de creditare. 

Politici financiare privind consolidarea relaţiei cu 

clienţii. 

4. Lector univ. Cristian PANĂ Politici financiar-fiscale locale. 

Teorii şi politici financiar-fiscale. 

 

 


