Academia de Studii Economice

Curriculum ECTS: 120

Facultatea de Relații Economice
Internaționale

• Guvernanţă corporativă
• Mediul internaţional de afaceri
• Tehnici de negociere şi vânzări în logistica
internaţională
• Contracte/Contractare logistice
internaționale
• Comunicare de afaceri în context
intercultural
• Cadrul instituţional şi de reglementare al
serviciilor logistice internaţionale
• Tehnici de distribuție internațională
• Vămuirea și controlul mărfurilor
• Tehnici de plată în operaţiunile logistice
internaționale

MASTERAT DE PREGĂTIRE
COMPLEMENTARĂ

• Managementul firmei de logistică
• Metode cantitative
• Lanțul de aprovizionare: management şi
performanţă

LOGISTICĂ
INTERNATIONALĂ
Academia de Studii Economice București

• Managementul proiectelor logistice
• Managementul riscului client în
operaţiunile logistice
• Performanțe logistice și managementul
echipei
• Seminar științific, disertaţie
• Practică de specialitate

CONTACT:
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
Programul de Master în Logistică Internaţională
Director Program: Prof.dr. Dorel Paraschiv
Bd. Dacia 41, Bucureşti-1, Cod 010374
Tel:+4021-319.19.90; Fax: +4021-319.19.99
E-mail: dorel.paraschiv@rei.ase.ro

LOGISTICĂ
INTERNAȚIONALĂ
București, 2014

ADMITERE 2014
Obiectivele programului de masterat:
• Aprofundarea cunoștințelor în domeniul afacerilor
internaţionale dobândite în timpul ciclului de studii
universitare de licenţă;
• Dezvoltarea capacităţii analitice şi de studiu în vederea
fundamentării deciziilor de afaceri internaţionale, în
particular de logistică, în contexte reale;
• Obţinerea competenţelor necesare ocupării de posturi de
conducere în domeniul logisticii internaţionale;
• Extinderea capacităţilor de selecţionare şi interpretare a
informaţiilor esenţiale dintr-o bază de date aferentă unor
condiţii concrete de piaţă şi dezvoltarea aptitudinilor de
comunicare profesională eficientă în mediul de afaceri intern
şi internaţional, cu precădere în domeniul logisticii
internaţionale;
• Studierea de strategii logistice internaţionale în vederea
utilizării creative a acestora în contexte reale micro şi
macroeconomice.

Competenţe profesionale dezvoltate
prin programul de masterat:
1.Elaborarea de studii, rapoarte şi sinteze operaţionale
necesare mediului profesional, având la bază cunoaşterea,
înţelegerea şi utilizarea de concepte, metode şi instrumente
de cercetare specifice ştiinţelor economice;
2.Analiza sistemică şi soluţionarea de probleme în contexte
predefinite, prin utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor
conceptual-metodologice pentru înţelegerea
comportamentului economic;
3.Dezvoltarea capacităţii de a evalua mediul internaţional de
afaceri şi de a lua decizii manageriale în acest context;
4.Identificarea de soluţii la problemele complexe, ce
caracterizează Logistică Internaţională, în condiţii de
incertitudine şi informare incompletă;
5.Rezolvarea creativă a problemelor din domeniul logisticii
internaţionale, valorificând rezultatele cercetării individuale
şi de grup, prin asumarea de competenţe şi responsabilităţi
manageriale;
6.Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii,
programe şi proiecte complexe prin utilizarea
critic-constructivă a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor
practice în procesul de elaborare şi coordonare a
implementării acestora.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Diploma de licenţă (sau echivalentă), în original
sau copie legalizată;
• Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă de la programul de
licență în original sau copie legalizată;
• Adeverinţă medicală conform căreia candidatul este clinic
sănătos;
• Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată

ADMITERE 2014
Se pot înscrie absolvenţii ai facultăţilor cu profil economic, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia (3 – 6 ani de studiu),
indiferent de anul în care candidatul a obţinut diploma.
Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul
2014/2015 este 50.
Taxa de şcolarizare este de 4000 RON/an.
Ea acoperă participarea la cursuri, seminarii, proiecte, susţinerea
examenelor şi dizertaţiei în sesiunile normale, utilizarea bazei
materiale a ASE, eliberarea legitimaţiei de student MASTER.

• Certificatul de naştere în copie legalizată;
• Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
• Două bonuri valorice (a 100 RON), echivalentul
taxei de înscriere: 200 RON;
• Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se
angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare prin
granturi de studii pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de
două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi
forma de finanţare ale acestora

Bibliografie pentru examenul pentru
locurile la buget:
1. Ana Bal, coord., Economie mondială, Bucureşti,
Editura ASE, 2006, pp. 50-65, 334-353,
461-478
2. Gabriela Drăgan, UE între federalism şi multilateralism.

• 2 fotografii ¾ şi un dosar plic

Politici comune ale UE. Bucureşti, Editura

• copie după BI sau CI

ASE, 2005, pp. 207-242

• Email-ul şi telefonul de contact

3. Ioan Popa, Negocierea comercială internaţională,
Bucureşti, Editura Economică, 2006, pp. 371-406
4. Ioan Popa, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior,

Date importante:
1. Înscrieri 21-24 iulie (între orele 9.00-17.00)
2. Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică pentru
programele de masterat cu predare în limbi străine - 25 iulie

Bucureşti, Editura Economică, 2008,
pp. 227-236, 240-266.
5. Dumitru Miron, Politici comerciale, Bucureşti,
Editura Luceafărul, 2005, pp. 115-174
6. Dumitru Miron, Ovidiu Folcuţ, Economia Uniunii

3. Susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru
programele de masterat cu predare în limbi străine şi afişarea
rezultatelor sale - 28 iulie

Europene, Editura Universitară, 2008, pp.129-184.

4. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea testului-grilă - 28 iulie

Tematica:

5. Susţinerea testului-grilă - 29 iulie
6. Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la buget
şi taxă - 29 iulie

1. Economiile naţionale în contextul globalizării

7. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original, plata a ½ din taxa
anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la
cerere, a dosarelor - 30 - 31 iulie (între orele 9.00-16.00)

3. Politici ale Uniunii Europene

8. Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi
taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe - 31 iulie

2. Organizaţiile internaţionale
4. Negocierile comerciale internaţionale
5. Conţinutul contractului de vânzare internaţională
6. Logistica şi plăţile internaţionale.
7. Instrumentele politicii comerciale

