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ANUL I SEMESTRUL I 
  
 
Discipline obligatorii: 
 
Politici financiare ale întreprinderii 
6 credite; 2 ore curs, 2 ore de seminar / săptamână 
 

Cursul de „Politici financiare ale întreprinderii” îşi propune studierea tehnicilor şi metodelor de acţiune practică, pe care 
decidentul financiar, la nivelul întreprinderii, le are la dispoziţie pentru găsirea şi alocarea eficientă a capitalurilor, în scopul 
maximizării profitului şi valorii întreprinderii, concomitent cu minimizarea riscului financiar. 
Ca obiective specifice, cursul are în vedere aprofundarea elementelor ce ţin de fundamentarea deciziei de finanţare la nivel 
corporativ, înţelegerea importanţei analizei şi optimizării costului mediu ponderat al capitalului pentru creşterea valorii 
întreprinderii – determinarea structurii financiare optime, aprofundarea tehnicilor si instrumentarului de evaluare şi 
selecţionare a investiţiilor – cunoşterea şi analiza critică a elementelor financiare şi a criteriilor de apreciere a performanţelor 
unui proiect de investiţii, precum şi însuşirea şi analiza critică a teoriilor legate de repartizarea optimă a rezultatelor 
întreprinderii în raport cu obiectivul major de maximizare a valorii întreprinderii. 
 
Economie monetară comparată 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar/săptămână 
 

Cursul îşi propune aprofundarea şi însuşirea principiilor esenţiale pentru înţelegerea problemelor specifice domeniului 
monetar în ansamblul său şi a conceptului de sisteme monetare alternative, precum şi aprofundarea noţiunilor teoretice 
privind modelele economiei monetare moderne şi cunoaşterea elementelor specifice politicii monetare. De asemenea se au 
în vedere însuşirea componentelor specifice instituţiilor monetare, reliefarea importanţei şi conţinutului principalelor tipuri de 
organizare monetară, înţelegerea în profunzime a conceptului de economie monetară, precum şi dobândirea abilităţilor de 
utilizare efectivă a elementelor şi a noţiunilor însuşite în activitatea curentă. 
 
Reglementare şi supraveghere bancară 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar/săptămână 

 

Obiectivul general al disciplinei constă în deprinderea conceptelor de bază legate de reglementarea şi supravegherea 
bancară, precum şi de rolul băncilor şi al autorităţilor de supraveghere în acest domeniu. În acest sens se vor avea în 
vedere însuşirea metodelor de creştere a eficienţei activităţii bancare în domeniul supravegherii şi reglementării, înţelegerea 
procesului de reglementare şi supraveghere a instituţiilor de credit cu accent pe activitatea autorităţii de supraveghere, 
cunoaşterea şi înţelegerea procesului de reglementare la nivel european, precum şi însuşirea legislaţiei şi reglementării 
activităţii instituţiilor de credit din spaţiul UE, cu accent pe cea din România. 
 
Metode cantitative pentru finanţe şi asigurări 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 



Cursul de “Metode cantitative pentru finanţe si asigurari” realizează o punte de legătură între teoria despre modele şi 
modelare şi aplicaţiile concrete ale acestora în practica economică.  Sintetizând cu discernământ exact conceptele şi 
informaţiile necesare în acest sens, cursul îşi propune să arate cât de utilă şi necesară este cunoaşterea şi aplicarea 
metodelor cantitative în domeniul financiar-bancar. De asemenea, sunt introduse şi elemente de matematici actuariale ca 
suport pentru înţelegerea modelelor economico-matematice din asigurări. Studiile de caz abordează probleme economice 
complexe tratate prin prisma planului de afaceri al organizaţiei. Accentul se pune pe aplicarea metodelor de analiză 
cantitativă în domeniul financiar-bancar şi în asigurări pentru obţinerea de soluţii sau recomandări prin utilizarea unor 
modele economico-matematice flexibile, precum şi a unor produse informatice care implementează metodele analizate. În 
felul acesta se poate demonstra atât modul cum lucrează modelul propus, dar şi cum poate contribui la elaborarea unor 
decizii oportune şi eficiente. 
 
Contabilitate bancară aprofundată 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 

Cursul îşi propune însuşirea de cunoştinţe necesare organizării şi conducerii contabilităţii în instituţiile de credit în 
concordanţă cu cerinţele europene şi internaţionale, cunoaşterea reglementărilor contabile ale instituţiilor de credit conform 
normelor metodologice ale BNR, însuşirea problematicii referitoare la armonizarea contabilă cu Standardele Internaţionale 
de Contabilitate, elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare la institutiile de credit conform IFRS 1. Accentul este pus pe 
valorificarea teoriei şi practicii de lucru contabile privind gestiunea  activelor şi pasivelor  bancare, gestiunea riscurilor  şi 
performanţelor bancare precum şi a  celor legate de supravegherea  bancară în scopul  fundamentării deciziilor financiar -
bancare. 
 
ANUL I SEMESTRUL II 
 
Discipline obligatorii: 
 
Diagnostic financiar şi evaluare 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

 
Obectivul genral al disciplinei constă în dobândirea competenţelor profesionale specifice diagnosticului financiar şi evaluăr ii 
în scopul asigurării condiţiilor pentru aplicarea acestora în derularea activităţilor profesionale viitoare ale absolvenţilor 
programului de masterat. În acest sens se au în vedere cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor,  teoriilor, 
metodelor  şi instrumentelor avansate de lucru şi de cercetare specifice diagnosticului financiar şi evaluării organizaţiilor, 
cunoaşterea şi înţelegerea demersului diagnosticului financiar şi al evaluării entităţilor economice ilustrată în realizarea de 
studii şi lucrări complexe, înţelegerea funcţiilor cognitive ale diagnosticului financiar în calitate de instrument de 
management, precum şi înţelegerea conţinutului şi rolului diagnosticului financiar în evaluarea şi reglarea performanţei 
globale şi implicit a celei economico-financiare a entităţilor economice. 
 
Pieţe financiare internaţionale şi instrumente derivate 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

 
Cursul de “Pieţe financiare internaţionale şi instrumente derivate” îşi propune deprinderea conceptelor, teoriilor, metodelor și 
instrumentelor de analiză specifice piețelor financiare, precum și utilizarea adecvată a instrumentelor și modelelor de 
management al riscului. Obiectivele specifice acestui curs constau în studiul pieţelor de financiare europene şi 
internaţionale, al burselor de valori şi de mărfuri, înţelegerea mecanismelor de funcţionare a pieţei financiare şi a instituţiilor 
specifice, întelegerea caracteristicilor principalelor produse financiare tranzactionate pe pieţele financiare, deprinderea 
noţiunilor de bază în ceea ce priveşte tranzacţionarea şi evaluarea instrumentelor financiare derivate, precum şi înţelegerea 
şi deprinderea principalelor modele de selecţie şi management al portofoliilor. 
 
Sisteme şi instituţii de asigurări sociale 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână  
 



Dat fiind faptul că asigurările sociale reprezintă unul din mijloacele de garantare, de realizare a drepturilor constituţionale ale 
cetăţenilor, în contextul actual o  importanţă deosebită prezintă asigurarea sustenabilităţii financiare a sistemelor de 
asigurări sociale, pe baza principiilor contributivităţii şi solidarităţii sociale. În acest sens cursul îşi propune perfecţionarea şi 
completarea pregătirii masteranzilor, cu problematica asigurărilor sociale. Accentul se va pune pe îmbinarea abordării 
teoretice cu studiul cadrului legislativ şi instituţional din România şi din statele membre UE, precum şi din alte zone 
geografice. 
 
Standarde internaţionale de raportare financiară (IAS-IFRS) 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 

Cursul îşi propune însuşirea conţinutului Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) şi Standardelor 
Internaţionale de Contabilitate (IAS) pe domenii (Bilant, Combinari de întreprinderi, Raportare pe segmente, Cont de 
rezultat etc.), abordarea comparativa a prevederilor IFRS şi US-GAAP, precum şi aprofundarea cunoştinţelor şi dobândirea 
unui raţionament profesional în scopul obţinerii unor situaţii financiare (raportări financiare) utile şi credibile atât pentru 
investitori, cât şi pentru celelalte categorii de utilizatori. 
 
Cercetare ştiinţifică de specialitate (Proiecte I) 

 3 credite, 2 ore proiecte/săptămână 

 
Obiectivele disciplinei constau în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă în activitatea de cercetare 
ştiinţifică, sporirea capacităţii de generare de nouă cunoaştere, dezvoltarea capacităţii de diseminare a rezultatelor 
cercetărilor, a capacităţii de a susţine şi argumenta conţinutul unei lucrări ştiinţifice. 
 
Discipline opţionale: 
 
Audit bancar 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 

Disciplina “Audit bancar” îşi propune însuşirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor necesare efectuării controlului şi 
auditului pentru operaţiunile specifice domeniului bancar, formarea deprinderilor pentru efectuarea controlului intern bancar 
şi auditului intern bancar, aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi Audit în auditul extern bancar.  
 
Metode şi practici de guvernanţă corporativă 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 

 
Cursul îşi propune însuşirea, de către studenţi, a principiilor OECD privind guvernanţa corporativă şi a modului de punere în 
practică a acestora, precum şi evidenţierea rolului guvernanţei corporative în dezvoltarea pieţelor de capital şi a mediului de 
afaceri prin creşterea încrederii investitorilor. De asemenea, se au în vedere evidenţierea progreselor facute în Romania în 
ceea ce priveste implementarea principiilor guvernanţei corporative, realizarea de comparaţii cu celelalte ţări din regiune, 
precum şi identificarea unor măsuri ce se impun pentru viitor. 
 
Managementul proiectelor 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 
În cadrul acestui curs se au în vedere cunoaşterea şi însuşirea noţiunii de proiect şi a caracteristicilor acestuia, înţelegerea 
rolului proiectelor în creşterea eficienţei economice, însuşirea unui limbaj adecvat, specific managementului proiectelor şi 
cunoaşterea conceptelor de bază aplicate în activitatea practică a agenţilor economici, identificarea elementelor specifice 
organizării în managementul proiectelor şi însuşirea noţiunilor teoretice ale modelelor de management al proiectelor,  
cunoaşterea şi însuşirea componentelor specifice ale procesului de implementare a proiectelor, reliefarea importanţei şi 
conţinutului managementului financiar, managementului timpului, resurselor, calităţii, riscului, comunicării şi conflictelor 
implicate de procesul de implementare a proiectelor, înţelegerea necesităţii activităţilor de control, monitorizare şi evaluare a 
proiectelor în vederea dobândirii abilităţilor de utilizare efectivă a elementelor specifice controlului, monitorizării şi evaluării 
proiectelor. 



 
 
 
 
ANUL II SEMESTRUL I 
 
Discipline obligatorii: 
 
Planificarea financiară a întreprinderii 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 
Dinamica schimbărilor globale sau regionale cu implicaţii profunde asupra proceselor, fenomenelor şi laturilor financiare 
face ca disciplina „Planificarea financiară a întreprinderii” să capetă importantă în direcţia previziunilor economice şi mai 
ales a celor financiare la nivel micreconomic. Previziunea financiară are menirea ca prin instrumente proprii valorice să 
asigure acoperirea financiară, conducerea şi controlul obiectivelor programelor economico financiare în scopul realizarii în 
viitor a rentabilitatii, a echilibrului financiar şi a prevenirii riscurilor. Scopul planificării constă în asigurarea unor destinaţii şi 
utilizări a resurselor băneşti de care dispune sau pe care le poate atrage firma. Obiectivele planificării financiare sunt 
percepute ca fiind organizarea pe baze ştiinţifice şi realiste a fluxurilor financiare viitoare, asigurarea structurii financiare 
optime, maximizarea indicatorilor de eficienţă economico-financiara şi de obţinere unei rentabilităţi cât mai mari pe seama 
utilizării resurselor băneşti. 
 
Operaţiuni pe pieţele valutară şi monetară 
4 credite, 1 oră curs, 2 ore seminar/săptămână 
 
Obiectivul general al cursului este reprezentat de înţelegerea modului de funcţionare a pieţelor monetare şi valutare, 

precum şi de dobândirea de competenţe necesare operării pe astfel de pieţe.  Se au astfel în vedere însuşirea de deprinderi 

privind operaţiunile specifice pieţelor monetare, a principiilor de calcul pentru pieţele monetare şi a celor de tranzacţionare 

pentru pieţele monetare, înţelegerea diferenţelor dintre instrumentele pieţei monetare,  clarificarea modului de funcţionare a 

tranzacţiilor REPO, dobândirea de abilităţi cu privire la tranzacţionarea titlurilor de stat, clarificarea unor proceduri specifice 

pieţelor valutare, înţelegerea  modului de calcul a cursurilor valutare şi a utilităţii tranzacţiilor pentru diverse situaţii speciale, 

clarificarea modului de lucru a instrumentelor derivate specifice pieţelor valutare şi monetare. 

International banking 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 
Obiectivul general al disciplinei constă în dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor  cu privire la modul de organizare, 
funcţionare şi reglare a instituţiilor bancare internaţionale. Se urmăreşte astfel abordarea mecanismelor, modalităţilor şi 
instrumentelor internaţionale de plată şi de credit, precum şi a reglementărilor prudenţiale, performanţelor şi riscurilor în 
activitatea băncilor internaţionale 
 
Asigurări şi reasigurări 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 
Disciplina are drept scop aprofundarea instrumentelor specifice ale asigurărilor, date fiind semnalele de avertizare referitoare la 
necesitatea protejării vieţii oamenilor şi  a bunurilor, pe care calamităţile naturale, fenomenele şi evenimentele tehnice înregistrate de-a 
lungul timpului ni le-au furnizat, însuşirea de cunoştinţe şi competenţe necesare  determinării efective a tarifelor de prime la asigurările 
de bunuri, persoane şi răspundere civilă, calcului stabilităţii financiare a societăţilor de asigurări. La finalizarea acestui curs studenţii vor 

cunoaşte principalele concepte tehnice din asigurări, vor conştientiza riscurile acoperite şi excluderile incluse pe poliţele de 
asigurări şi vor fi capabili să aplice principiile de calcul pentru stabilirea primelor de asigurare şi a despăgubirilor  
 
Cercetare ştiinţifică de specialitate (Proiecte II) 



 3 credite, 2 ore proiecte/săptămână 
 
Prin această disciplină se urmăreşte familiarizarea cu metodologia cercetării ştiinţifice specifică elaborării unui proiect  în 
cadrul programelor de cercetare finanţate intern şi internaţional, dezvoltarea deprinderilor pentru producerea de nouă 
cunoaştere, crearea mediului favorabil determinanţilor competenţei de cercetare: creativitate, originalitate, inteligenţă, 
perseverenţă şi în primul rând a indicatorului principal: productivitatea  intelectuală. 
 
Discipline opţionale: 
 
Analiza pieţelor financiare 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 
În cadrul acestui curs se au în vedere studiul pieţelor de financiare europene şi internaţionale, al burselor de valori şi de 
mărfuri, înţelegerea mecanismelor de funcţionare a pieţelor de financiare, înţelegerea caracteristicilor principalelor produse 
financiare tranzacţionate, deprinderea principalelor metode şi tehnici de analiză fundamentală, întelegerea şi utilizarea 
principalelor metode şi tehnici de analiză tehnică.  
 
Mangementul riscului bancar şi în asigurări 
5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/ săptămână 
 
Această disciplină necesită cunoştinţe legate de: finanţe corporative, pieţe financiare, asigurări, finanţarea prin credite, 
finanţarea prin emisiune de titluri pe piaţa de capital, instrumente derivate, statistică şi econometrie. Prin parcurgerea 
acestei discipline de curs studenţii vor fi în măsură să înţeleagă mai bine specificul activităţii financiar – bancară din 
perspectiva riscului şi a managementului riscului, să identifice corect riscurile asociate activităţii bancare şi de asigurări, să 
analizeze corect evoluţia factorilor de risc şi gradul de expunere la diferitele tipuri de riscuri şi să aprofundeze cunoştinţele 
lor cu privire la diferite strategii de management al riscului aplicate în cadrul instituţiilor financiar-bancare. 
 
Sisteme informatice financiar-bancare 
5 credite, 2 ore curs,  1 oră lucrări în laborator /săptămână 
 
Disciplina îşi propune însuşirea conceptelor de bază privind proiectarea, realizarea şi exploatarea sistemelor informatice din 
domeniul finanţelor, asigurărilor, băncilor şi burselor de valori, pregătind astfel masteranzii  pentru viitoarea activitate 
profesională puternic marcată de informatizarea din aceste domenii, dobândirea abilităţilor necesare procesului de analiză, 
proiectare şi realizare a sistemelor informaţionale specifice domeniului financiar-monetar, a elementelor sistemului de 
control intern si insusirea tehnicilor de audit al sistemelor informatice, însuşirea problematicii aplicaţiilor software din 
domeniul financiar-bancar. În cadrul acestui curs vor fi prezentate arhitecturile tipice pentru aplicatiile software din acest 
domeniu, corelat cu necesitatile de securitate a informatiei.  
 
ANUL II SEMESTRUL II 
 
Discipline obligatorii: 
 
Fiscalitate comparată şi tehnici de optimizare fiscală 
5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână  
 
Disciplina „Fiscalitate comparată şi tehnici de optimizare fiscală” îşi propune să specializeze masteranzii, prin cunoaştere,  
aprofundare şi studii comparate, în problematica fiscalităţii din statele europene şi alte state. Totodată, cursanţii îşi vor 
însuşi conceptul şi metodelele optimizării fiscale. Se vor studia aspecte legate de politica fiscală, elementele de concurenţă 
fiscală, dubla impunere internaţională, preţurile de transfer, armonizarea fiscală în materie de impozite indirecte, 
optimizarea sistemului fiscal şi implicaţiile acesteia asupra bunăstării sociale, presiunea fiscală, federalismul fiscal şi 
descentralizarea fiscală. 

 



 
 
 
 

Practica – Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei 
   
10 credite, 5 ore de practică de specialitate * 5 zile * 3 săptămâni  
 

Activitatea de instruire practică a masteranzilor îşi propune cunoaşterea metodelor şi tehnicilor complexe utilizate în 
fundamentarea, elaborarea şi evaluarea proictelor de finanţare, precum şi însuşirea instrumentelor specifice financiar-
bancare utilizate în procesul decizional al firmei. Practica este profilată pe problemele specifice activităţii financiare la nivelul 
societăţilor comerciale, băncilor şi societăţilor de asigurări, masteranzii urmărind modul de operaţionalizare în practica 
economică a cunoştinţelor teoretice dobândite. Documentarea pe probleme de specialitate vizează, în principal, 
următoarele aspecte: metode de planificare financiară, modalităţi de mobilizare a resurselor existente şi de atragere de noi 
resurse, utilizarea potenţialului de finanţare, stabilirea rezervelor interne şi a posibilităţilor de valorificare a acestora, nivelul 
şi structura cheltuielilor, realizarea bugetelor, indicatorii de performanţă specifici utilizaţi în managementul riscului, costul 
capitalului şi evaluarea acestuia, rate de echilibru financiar, metodologia de diagnosticare a strategiei de finanţare a firmei, 
analiza posibilităţilor de acoperire sau asigurare a riscurilor, utilizarea tehnicilor de promovare şi negociere în domeniul 
financiar, reglementări bancare, financiare, de asigurări specifice României, fundamentarea, elaborarea, implementarea şi 
evaluarea eficienţei finanţării la nivel organizaţional. 
 
Elaborarea lucrării de disertaţie  
10 credite, 60 ore/semestru 
 

Lucrarea de disertaţie– ca act final al studiilor universitare de masterat – are rolul de a evidenţia nivelul şi calitatea pregătirii 
teoretice şi aplicative în domeniul studiat. 
Disciplina „Elaborarea lucrării de disertaţie” îşi propune însuşirea de către masteranzi a abilităţilor necesare activităţii de 
documentare şi elaborare a lucrării de disertaţie precum şi susţinerii acesteia în sedinţă publică. În acest sens, masteranzii 
au obligaţia de a ţine legătura, pe tot parcursul anului, cu coordonatorul ştiinţific şi de a-i prezenta acestuia rezultatele 
intermediare  şi finale ale activităţii de elaborare a lucrării de disertaţie. 
La încheierea semestrului coordonatorul ştiinţific va realiza o evaluare finală a activităţii depuse în timpul anului şi a 
rezultatelor obţinute de masteranzi şi va proceda la notarea acestora în catalogul disciplinei.  
 
Discipline opţionale: 
 
Finanţele Uniunii Europene 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 

 
Formarea Uniunii Europene, ca o reuniune de state independente, a constituit un prim factor obiectiv ce a condus la apariţia 
unor noi procese economice şi relaţii sociale de redistribuire a produsului naţional obţinut în ţările membre, având ca 
participanţi Uniunea Europeana, ca entitate de sine stătătoare, pe de o parte, şi statele membre, pe de altă parte. Existenţa 
unor nevoi comune ale Uniunii Europene presupune constituirea unor resurse financiare care să fie utilizate în scopul 
acoperirii acestora, la nivelul Uniunii exitând o serie de necesităţi ce rezultă din politicile comune asumate.    
Cursul de “Finanţele Uniunii Europene” îşi propune însuşirea de către studenţi a regulilor de formare a bugetului Uniunii 
Europene, ca act ce evidenţiază şi autorizează finanţarea ansamblului activităţilor şi intervenţiilor comunitare, cuprinzând, 
sub formă de balanşă sintetizatoare, dimensiunea resurselor financiare publice ale uniunii, respective destinaţiile date 
acestora în funcţie de necesităţile ce urmează a fi acoperite. De asemenea, se au în vedere însuşirea elementelor de 
politică fiscală la nivelul Uniunii Europene, precum evitarea dublei impuneri în cazul impozitării directe, armonizarea 
legislaţiilor naţionale în domeniul impozitării indirecte şi lupta impotriva evaziunii fiscale internaţionale.   
 
 

Combinări de întreprinderi, fuziuni şi achiziţii 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Cursul “Combinări de întreprinderi, fuziuni si achizitii” îşi propune tratarea unor operaţiuni speciale cum sunt: fuziunea şi 
lichidarea societăţilor comerciale, achiziţia societăţilor comerciale, încadrarea problematicii în strategiile europene şi 



internaşionale, a standardelor internaţionale (IAS/IFRS) şi a reglementărilor naţionale, precum şi abordarea şi soluţionarea 
unor studii de caz relevante. 
 
 
 
 
 
Negocierea afacerilor financiar- bancare 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Disciplina urmăreşte identificarea etapelor, formalităţilor şi tehnicilor  specifice iniţierii, pregătirii, organizării şi desfăşurării 
tratativelor comerciale internaţionale, adresându-se, în primul rând, celor care îşi doresc o carieră în domeniul relaţiilor 
economico-financiare internaţionale. Se va avea în vedere conştientizarea importanţei procesului de pregătire şi organizare 
a negocierii comerciale, mai ales prin intermediul orelor de seminar ce au un pronunţat caracter aplicativ. Totodată, se 
caută fixarea şi verificarea unor noţiuni legate de strategii, tehnici şi tactici de negociere. Cursul evidenţiază particularităţilor 
interculturale  presupuse de negocierea internaţională de afaceri, urmărind crearea şi stimularea unor abilităţi practice, prin 
reconstituirea unor situaţii apropriate de cele reale, masteranzii având ocazia să pună în practică, prin simulare, procesul de 
pregătire şi organizare a negocierii comerciale (redactarea scrisorilor comerciale, noţiuni legate de etichetă şi protocol în 
afaceri, elaborarea documentelor specifice – mandat de negociere, proiectul de contract, dosarele de negociere, planul de 
negociere şi variantele, agenda de lucru etc.).  
 


