
 

organizează următoarele  

CURSURI POSTUNIVERSITARE  

 NEGOCIEREA DISPUTELOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE 
50 locuri / 120 ore / 100 euro 

Acest program se adresează absolvenţilor de învăţământ superior preocupaţi de 
domeniul relaţiilor economice internaţionale şi doritori să desfăşoare o activitate care 
presupune comunicarea internaţională (diplomaţie, schimburi culturale, relaţii 
economice internaţionale etc). 
Obiective: prin programul postuniversitar de formare continuă se va urmări abordarea 
aspectelor specifice privind legislația şi negocierea internaţională, activitatea comercială 
a organizaţilor economice internaţionale şi colaborarea în planurile de investiţii 
internaţionale.  
Finalizarea studiilor oferă oportunitatea de a urma cu succes o carieră în domeniul 
afacerilor internaţionale, în organizaţii interguvernamentale, organizaţii 
guvernamentale şi non-guvernamentale, firme multinaţionale, administraţie publică 
centrală şi locală, etc. 
 

 EVALUARE ECONOMICO-FINANCIARĂ, ÎN MEDIUL DE AFACERI 
INTERNAŢIONAL 

50 locuri / 120 ore / 100 euro 

Acest program se adresează absolvenţilor de învăţământ superior preocupaţi de 
domeniul relaţiilor economice internaţionale şi doritori să desfăşoare activitatea de 
cooperare economică internaţională. 
Obiective: prin acest program postuniversitar se urmăreşte abordarea aspectelor 
specifice privind legislația, finanțarea, analiza-diagnostic, fiscalitatea și auditul 
proiectelor economice internaționale.  
Finalizarea studiilor oferă oportunitatea de a urma cu succes o carieră într-o arie largă 
de ramuri ale afacerilor internaţionale, incluzând firme multinaţionale, piața de capital, 
bănci de investiții, firme de management și consultanță, organizații internaționale, 
instituții publice, etc. 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:  

Seria  I: 22.06.2015-27.09.2015 ;   

Seria  II: 10.10.2015 -21.02.2016 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE (activitate didactică şi evaluare): 

 Seria I: 5.10.2015-16.01.2016;  

Seria  II: 29.02.2016-27.05.2016. 



DOSARUL DE INSCRIERE CUPRINDE URMATOARELE:  

 Cerere-tip de inscriere, insotita de Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la prezenta 
metodologie, eliberata de secretariatul facultatii;  

 Diploma de bacalaureat - original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de 
catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile 
obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata 
diploma;  

 Diploma de licenta - original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre 
institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute 
in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma; 

 Suplimentul la diploma in copie legalizata;  
 Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau etnici 

romani din alte tari si a candidatilor din Republica Moldova;  
 Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini;  
 Copie legalizata dupa certificatul de nastere;  
 Copie xerox dupa cartea de identitate;  
 Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);  
 Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie; 
 Patru fotografii tip buletin;  
 Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;  
 Dosar plic.  

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.  

Înscrierile au loc la sediul UCDC, Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, corp D1, 
etajul 2, camera 97 (Secretariatul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINE/ PROFESORI/MATERIALE DIDACTICE 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: 
NEGOCIEREA DISPUTELOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE 

 

Denumire 
post 

Nume şi 
prenume 

Titlul 
ştiinţific/ 

specializarea 
Disciplina 

Nr. ore / Modul1/ 
Serii2/ Durata3/ 

Perioadă de 
înscriere4 

Materiale didactice 

Profesor  Constanţa 
CHIŢIBA 

Doctor / 
Marketing 

Negocieri în afacerile 
internaţionale 20 

Negociere şi afaceri 
internaţionale(Ediția 

a II-a revizuită și 
adugită) 

Lector Ştefan POP 
(MAI) Doctor / Drept Analiza şi prevenirea conflictelor 

economice internaţionale 20 Drept internaţional 
public 

Conferenţiar Cristina ATHU Doctor 
/Filologie 

Limba engleză pentru diplomaţie 
economică şi comercială 20 English for Business 

Administration 

Conferenţiar  Gabriel GABOR 
Doctor / Ştiinţe 
Militare şi 
Informaţii 

Geopolitică şi negocierea 
conflictelor internaţionale 20 Soluţionarea crizelor 

internaţionale 

Lector Alexandru 
Răzvan HUZA 

Doctor /  
Economie 

Rolul organizaţiilor 
internaţionale în societatea 
modernă 

20 

Organizaţii 
Economice şi 

Instituţii Financiare 
Internaţionale 

Conferenţiar Dragoş 
RĂDULESCU Doctor / Drept Utilizarea medierii în cazul 

conflictelor internaţionale 20 
Medierea în 

România-legislaţie şi 
jurisprudenţă 

                                                
1 Orele sunt distribuite pe module, avem 6 module în total. 
2 Planificăm două serii la acest program. 
3 Seria I, 60 zile, din 5.10.2015-16.01.2016; Seria  II,  60 zile, din 29.02.2016-27.05.2016. 
4  Seria  I, 22.06.2015-27.09.2015 ;  Seria  II, 10.10.2015 -21.02.2016. 



 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:  
EVALUARE ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN MEDIUL DE AFACERI INTERNAŢIONAL 

 

Denumire 
post 

Nume şi 
prenume 

Titlul 
ştiinţific/ 

specializarea 
Disciplina 

Nr. ore / Modul5/ 
Serii6/ Durata7/ 

Perioadă de 
înscriere8 

Materiale didactice 

Profesor  Victor 
MUNTEANU 

Doctor / 
Contabilitate 

Contabilitate creativă în mediul de 
afaceri internaţionale 20 

Contabilitatae în 
afaceri 

internaţionale 

Profesor Constanţa 
CHIŢIBA 

Doctor / 
Marketing 

Comunicare în afacerile 
economice internaţionale 20 Negocieri şi afaceri 

internaţionale 

Conferenţiar Graţiela GHIC Doctor 
/Contabilitate 

Diagnosticarea şi evaluarea 
proiectelor economice 
internaţionale 

20 
Analiză economico- 
financiară. Repere 
teoretice şi practice 

Conferenţiar  Doina Maria 
TILEA 

Doctor / 
Contabilitate 

Gestiunea managerială a  
proiectelor economice 
internaţionale 

20 Contabilitate 
managerială 

Conferenţiar Dragoş Marian 
RĂDULESCU Doctor / Drept 

Elemente de jurisprudenţă şi 
mediere în proiectele economice 
internaţionale 

20 
Medierea în 

România – legislaţie 
şi jurisprudenţă 

Conferenţiar Narcisa ISĂILĂ 
Doctor / 
Informatică 
economică 

Sisteme informatice pentru 
diagnostic şi evaluare 20 

Sistem expert pentru 
analiza diagnostic a 

firmei 
 

                                                
5 Orele sunt distribuite pe module, avem 6 module în total. 
6 Planificăm două serii la acest program. 
7 Seria I, 60 zile, din 5.10.2015-16.01.2016; Seria  II,  60 zile, din 29.02.2016-27.05.2016. 
8  Seria  I, 22.06.2015-27.09.2015 ;  Seria  II, 10.10.2015 -21.02.2016. 


