
Universitatea din Petroșani 

Facultatea de Științe  

Program postuniversitar de perfecționare: Managementul Financiar al Achizițiilor Publice 

Forma de învăţământ: IF 

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Finanțe  

 

Calificare universitară pe care se fundamentează programul de studii: Finanțe și Bănci 

Cod COR 241261 Expert elaborare-evaluare documentații achiziții investiționale 

Grupa de bază  pe care se dezvoltă calificarea 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor 

Domeniul de studii ISCED: 0412 Finanțe, bănci și asigurări 

Nivel CNC: 6 

Rezultatele învățării. absolventul poate utiliza conceptele și principiile fundamentale de organizare și funcționare 

a sistemului de achiziții publice; absolventul poate aplica instrumente de management financiar specifice 

achizițiilor publice; absolventul poate dezvolta și analiza politicile referitoare la proiectarea, implementarea și 

modificarea operațiunilor de achiziții publice. 

 

 

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 
Disciplina 

Activități didactice Nr. 

credite 

Forma 

de 

evaluare C S L P AP 

1. Bugetul național și bugetul Uniunii Europene 16 8 - - - 2 E 

2. Finanțarea instituțiilor publice 16 8 - - - 2 E 

3. 
Managementul financiar al proiectelor de investiții 

publice 
16 8 - -  2 E  

4. Sistemul național și european al achizițiilor publice 16 8 - - - 2 E 

5. 
Managementul financiar al procesului de achiziții 

publice 
16 8 - - - 2 E 

6. Controlul financiar și auditul achizițiilor publice 16 8 - - - 2 V 

7. 
Pregătirea proiectului în vederea susținerii 

examenului de certificare a rezultatelor învățării 
- - - 30 - 3 V 

Total ore 
96 48 - 30 - 

15  
174 

Susținerea examenului de certificare a rezultatelor învățării (10)  

C-curs, S-seminar, L-laborator, P-proiect, AP-aplicații practice 

 

 Aprobat prin Hotărârea Senatului Universităţii din Petroșani din data de 28.11.2019 conform 

Hotărârii Senatului nr. 136/28.11.2019. 
 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing.  RADU Sorin Mihai 

 Decan, 

Conf. univ. dr. DRIGĂ Imola 

 


