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UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA: ŞTIINŢE ECONOMICE 

SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI 

DEPARTAMENTUL: ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

FIŞA PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

PROGNOZĂ FINANCIARĂ 
 

1. Instituţia organizatoare:  

 Universitatea Ecologică din Bucureşti 

 Facultatea de Ştiinţe economice 

 Departamentul: Ştiinţe economice 

 

2. Denumirea programului de studii postuniversitare: PROGNOZĂ FINANCIARĂ 
 

3. Specializarea: Finanţe şi bănci 

 

4. Tipul programului: de formare şi dezvoltare profesională continuă / aprofundare 

 

5. Grupul ţintă căruia i se adresează programul: 

 Programul se adresează persoanelor cu studii superioare care îşi desfăşoară 
activitatea într-unul din domeniile economic, financiar, bancar, juridic, al afacerilor. 
Avem în vedere personalul din departamentele economice ale companiilor private şi ale 
companiile listate pe piaţa de capital, bănci, Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare 
şi alte instituţii financiare. Cursul se adresează persoanelor implicate în activitatea 
financiară şi de management a firmelor şi a instituţiilor publice sau private şi, în primul 
rând, celor care doresc aprofundarea temeinică a problematicii prognozei financiare la 
nivel de firmă, a prognozei bugetare, a analizelor prospective referitoare la pieţele 
financiare, la accesul firmelor pe pieţele financiare, la gestiunea portofoliului de valori, a 
metodelor moderne de econometrie şi prognoză financiară  etc.  

 

6. Obiectivele programului: 

 Cursul are ca scop aprofundarea cunoştinţelor de prognoză financiară necesare 
absolvenţilor care îşi vor desfăşura activitatea în domeniul analizei şi elaborării 
strategiilor financiare la nivel de firmă sau instituţie publică sau privată, respectiv pe 
pieţele financiare (bănci şi alte instituţii de credit, bursă, asigurări, fonduri de pensii 
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etc.). Se urmăreşte perfecţionarea cunoştinţelor deja acumulate şi obţinerea de 
informaţii care să faciliteze viitorilor absolvenţi exercitarea de funcţii de specialitate în 
domeniul public sau privat, în organizaţii, în instituţiile guvernamentale şi ale 
administraţiilor locale, organisme internaţionale, unităţi de consultanţă, cercetare şi 
învăţământ, instituţii financiar-bancare, de asigurări etc. Urmărim ca structura planului 
de învăţământ să realizeze o îmbinare a cunoştinţelor de statistică şi econometrie şi a 
celor financiare, inclusiv cele referitoare la elaborarea, evaluarea, şi utilizarea 
prognozelor economice, pe fondul unor strategii comerciale, de investiţii, comunitare, 
naţionale, regionale sau locale. 

 

7. Forma de învăţământ: cu frecvenţă, modular. 

 

8. Numărul de credite transferabile: 40 

 

9. Durata programului (număr de ore): 126 

 

10. Intervalul calendaristic de desfăşurare a programului (în luni): 5 luni  

 

11. Baza legală a organizării programului (Legea, OMECT, COR): OMECTS Nr. 
3163 din 01.02.2012, publicat în Monitorul Oficial Nr. 109 / 10.02.2012. 

 

12. Numărul de locuri preconizate în serie de şcolarizare: 25-50 

 

13. Criterii de selecţie a candidaţilor: media de licenţă + interviu 

 

14. Taxa / cursant: 1.500 lei 

 

15. Modalitatea de finalizare: examen de certificare a competenţelor 

 

16. Actele de studii eliberate la finalizarea programului:  
 certificat de atestare a competenţelor profesionale 
 supliment descriptiv cu situaţia şcolară 

 

17. Ocupaţiile vizate de calificare profesională: 
 Consultant bugetar - 241208 
 Administrator risc - 241519; 
 Analist financiar - 241943;  
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 Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performantei economice – 
24211  

 Consilier/expert/inspector/referent/economist în management - 244101;  
 Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare - 244111; 
 Agent de bursă - 412205; 
 Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) - 341907; 
 Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) - 341901; 
 Manager de operaţiuni/produs - 241504; 
 

18. Director program: prof.univ.dr. Dorin JULA 

 

19. Secretariat: Claudia COSTACHE 

 

20. Pagina web: www.ueb.ro/stiinteeconomice/postuniversitare 

 

Decan, 
Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 
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DOMENIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: FINANŢE  

SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI 

                  Aprob, 
                RECTOR 
               Prof.univ.dr. 
          Alexandru ŢICLEA 

 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare 

profesională continuă: 
PROGNOZĂ FINANCIARĂ 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina Tematica 

Număr ore 
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MODULUL I: Metodologia de prognoză 

1. 
Elaborarea 
analizelor 
previzionale 

 Schema generală a procesului de 
prognoză 

 Analiza datelor. Alegerea metodei de 
prognoză 

 Evaluarea performanţelor (acurateţei) 
prognozei 

 Utilizarea prognozelor economice 

14 8 6 E 3 

2. 
Metode de 
prognoză 

 Metoda mediilor mobile 
 Netezirea exponenţială 
 Modelul Holt-Winters 
 Prognoza econometrică 

14 6 8 E 3 

3. 
Econometrie 
financiară 

 Staţionaritate, cointegrare şi ipoteza 
pieţelor eficiente 

 Modele de tip ARIMA, metodologia 
VAR şi modele corectoare de erori 

 Modele de tip ARCH / GARCH 
 Utilizarea modelelor econometrice în 

analiza financiară 

14 8 6 E 3 

4. 
Soft-uri pentru 
prognoză 

 EViews 
 Utilizarea modelelor econometrice în 

prognoza financiară 
14 6 8 E 3 
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MODULUL II: Prognoza la nivel de firmă 

5. 
Modele de 
optimizare 

 Optimizarea structurii producţiei, 
optimizarea distribuţiei 

 Ordonanţarea producţiei 
 Gestiunea stocurilor 

14 8 6 V 4 

6. 
Prognoza 
bugetară 

 Prognoza veniturilor 
 Prognoza cheltuielilor (plăţilor) 
 Prognoza bugetară pe termen mediu 

14 8 6 V 3 

7. Prognoze speciale 

 Prognoza tehnologică 
 Metode de prognoză a vânzărilor 
 Utilizarea prognozelor în 

managementul firmei 

14 6 8 V 3 

MODULUL III: Prognoza macroeconomică şi a pieţelor financiare  

8. 
Prognoza pieţelor 
financiare 

 Prognoza pieţei monetare 
 Prognoza pieţei de capital 
 Analiza riscului 

14 6 8 V 4 

9. 
Prognoza 
macroeconomică 

 Modele macroeconometrice 
 Modele de echilibru general 
 Analiza Input-Output 
 Modele macroeconomice de prognoză 

pentru România 

14 7 7 V 4 

 

Examen de 
certificare a 
competenţelor 
profesionale 

    E 10 

  TOTAL 126 63 63  40 

 

Calificare universitară: Conform COR: Analist financiar - 241943;  Specialist în 
planificarea, controlul şi raportarea performantei economice – 242110; Consilier/ expert/ 
inspector/ referent/ economist în management - 244101; Administrator financiar 
(patrimoniu) studii superioare - 244111; Administrator risc - 241519; Agent de bursă - 
412205; Agent de vânzări directe  produse financiar-bancare) - 341907; Manager de 
operaţiuni/produs - 241504; Consultant bugetar - 241208.  

 

C - Competenţe profesionale 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice 
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C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de 
natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de 
natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 
C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice 
C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în elaborarea de proiecte/lucrări 
C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme 
economico-financiare 
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, 
analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi 
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară  
C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi 
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 
C2.4 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea 
şi analiza datelor economico-financiare 
C2.5 Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi 
informaţiilor culese  
C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice  
C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea 
lucrărilor economico-financiare  
 
T - Competenţe transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 
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PROGNOZĂ FINANCIARĂ 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina Cadrele didactice 

1. 
Elaborarea analizelor 
previzionale 

Prof.univ.dr. Ion GHIZDEANU 

2. Metode de prognoză Lect.univ.dr. Nicolae-Marius JULA 

3. Econometria seriilor de timp Prof.univ.dr. Dorin JULA 

1. Modele de optimizare Prof.univ.dr. Lucian-Liviu ALBU 

2. Prognoza bugetară Prof.univ.dr. Ion GHIZDEANU 

3. Prognoze sectoriale Prof.univ.dr. Dan CONSTANTINESCU 

1. Econometrie financiară Prof.univ.dr. Dorin JULA 

2. Prognoză financiară Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 

3. Prognoza macroeconomică Prof.univ.dr. Ion GHIZDEANU 

 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Ciprian Antoniade ALEXANDRU 

 

 


