
Дати на провеждане : 

1 март - 2 април 2021 год. 
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Institutul specializat de Francofonie pentru administrație și management (ESFAM, 
 Établissement spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management
(ESFAM)), este un institut al Agenției universitare de Francofonie (AUF), înființat în anul
1996 în Sofia, în virtutea convenției internaționale cu Republica Bulgaria.

Instruire 

Managementul 

afacerilor europene  

5 săptămâni, 
150 ore de instruire, dintre care 100 ore astrologice cu prezența fizică sau de la distanță 

/la alegerea cursistului/
Program de desfășurare a

lecțiilor : fiecare săptămână de luni până vineri, în intervalul 18:00 - 22:00h.

• de la 1 martie până la 2 aprilie 2021
• lecții de seara de la 18:00h până la 22:00h
• instruire on-line  



Colectiv de lectori :

Profesor Ivan Boev, Profesor la Universitatea din Strasbourg / Franța /, conducător al
programului de masterat « Drepturile grupurilor minoritare » la Universitatea din
Strasbourg / Franța/ ; 
Profesor Michel Hermans, Profesor de Științe politice la Școala de comerț de
învățământ superior de pe lângă Universitatea din Liège / Belgia /, conducător al
programului de masterat  comun Management public la Școala de comerț de
învățământ superior de pe lângă Universitatea din Liège /Belgia / și SIFAM;
Profesor Jean-Michel Eymeri Douzans, Profesor de Științe politice la
Institutul de științe politice din Toulouse / Franța /, Președinte al Grupului
european de administrație publică;  
Profesor Laura-Elena Marinaș, Profesor la Academia de științe economice din
București  /România/, profesor asociat la Managementul achizițiilor publice și piețelor la
Școala de comerț de învățământ superior de pe lângă Universitatea din Liège / Belgia/;
Profesor Isabelle Richelle, Profesor de drept fiscal și politica fiscală la Școala de
comerț de învățământ superior de pe lângă Universitatea din Liège /Belgia/,
copreședinte al Institutului fiscal de pe lângă Universității din Liège / Belgia/.
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Drept european (30 ore instruire, dintre care 20 de ore reprezintă lecții cu prezența)  
Fonduri europene structurale (30 ore instruire, dintre care 20 de ore reprezintă lecții cu prezența)   
Management și instituțiile europene (30 ore instruire, dintre care 20 de ore reprezintă lecții cu prezența)    
Managementul proiectelor europene (30 ore instruire, dintre care 20 de ore reprezintă lecții cu prezența)  
Politici publice europene ( 30 ore instruire, dintre care 20 de ore reprezintă lecții cu prezența) 

Descrierea instruirii: Acest program este menit instruirii personalului cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor
publice și ministerelor cu privire la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, metodele sale de
negociere, diversitatea participanților și strategiile acestora. Timp de 5 săptămâni, doar în cursuri de seară, această
instruire ar putea fi frecventată atât de la distanță, cât și personal, în clădirea pusă la dispoziție de guvernul bulgar
organizației SIFAM din Sofia (Bulgaria). După validarea tuturor modulelor este înmânat certificatemis de
Universitatea din Liège. Fiind organizat în 6 module (inclusiv un modul facultativ), programul acoperă spectrul întreg
de management din domeniul afacerilor europene:  Managementul și instituțiile europene, Democrație și

management, Instituții europene, Drept european, Fonduri europene structurale, Politici publice europene,

Politica fiscală europeană, Politici sectoriale, Analiză și probleme actuale, Managementul proiectelor

europene și Management operațional al proiectelor

europene. 

 
Condiții de înregistrare: Candidații trebuie să prezinte o diplomă de învățământ superior, echivalent cu minim 4
ani de studii într-o instituție de învățământ superior sau 240 puncte de credit europene /ECTS/, precum și să
cunoască fluent limbă franceză scris și verbal la nivelul minim B2, conform Cadrului european comun de referință
pentru limbi străine. 
 
Organizarea instruirii: Programul de management al afacerilor europene este compus din 5 module principale:  
        

 
Este oferit și un modul neobligatoriu, care include vizitarea instituțiilor europene din Belgia și Luxemburg (timp de o

săptămână în luna iunie, costurile de transport și cele de diurnă sunt suportate de participanții). 
 
**********************************************************************************************
Lecțiile sunt desfășurate prin două modalități: Cu frecventare personală sau de la distanță, în timp real, în clădirea
SIFAM (de luni până vineri: de la 18:00 h până la 22:00 h). La forma de instruire de la distanță lecțiile care prevăd
prezența personală sunt predate în timp real cursiștilor. 
Prin ambele formule participanții au acces la spațiul online, în care sunt puse la dispoziție materiale de studiere
detaliate, precum și o serie de publicări profesionale, articole de cercetare, cazuri corectate. 

Document, care atestă
finalizarea reușită a instruirii 
și competențele dobândite: 

 Certificat universitar
specializat pentru

Managementul afacerilor
europene, eliberat de

Universitatea din Liège /
Belgia.



Program :

 
Modulul 1 – Drept european, Profesor Ivan Boev  
Cursul de drept european este menit dobândiri cunoștințelor de bază în domeniul dreptului european,
inclusiv, pe de o parte privind dreptul Uniunii Europene, mai ales dreptul instituțional, și pe de altă parte,
dreptul Convenției Europene privind drepturile omului. Cursul cuprinde și subiecte actuale (de ex. Cum UE
ar putea face față crizei generate de Covid-19). Cursul va permite persoanelor instruite a dobândi abilități
practice, legate de aplicarea dreptului european, mai concret de origine jurisprudențială, pentru
mobilizarea surselor juridice și interpretarea acestora.   
 
Modulul 2 – Fonduri europene structurale, Profesor Michel Hermans 

Cursul urmărește prezentarea fondurilor structurale ca instrumente financiare ale politicii regionale UE.
Această politică este menită reducerii diferențelor în dezvoltarea regiunilor și țărilor-membre. Astfel
fondurile participă pe deplin la atingerea obiectivului Uniunii Europene de  apropiere economică, socială și
teritorială. Cursul este adresat tuturor persoanelor interesate de afacerile europene, regionale și locale.
Programul cursului include funcționarea instituțiilor europene, elaborarea bugetului UE, impactul acestuia
asupra politicile și activitățile realizate la nivel regional și local, precum și programele și politicile prezente
și viitoare ale UE.  

 
Modulul 3 – Administrarea și instituțiile europene, Profesor Jean-Michel Eymeri Douzans

Partea 1: Democrație și management – Cursul urmărește definirea democrației și adiferitelor sale variante și
integrarea acestei definiții în conceptul de management global și european. Acesta examinează, printre
alte subiecte, diverse domenii ale științei politice: Știința puterii și relațiile puterii, diferitele concepte ale
democrațiilor, inclusiv democrațiile liberale, dificultățile cu care se confruntă democrațiile contemporane,
guvernarea mondială și ONU.  
Parte 2: Instituții europene – Scopul cursului este de a analiza rolul instituțiilor europene, a prezenta
modalitatea de luare a deciziilor și a pune Uniunea Europeană în perspectivă funcționării unui stat unitar.
Cursul examinează, printre alte subiecte și funcționarea și interacțiunea între instituții de genul Comisiei
Europene, Consiliului Uniunii Europene,  Consiliului European, Parlamentului European, Curții de Justiție a
Uniunii Europene, Băncii Centrale, Curții de Conturi a Uniunii Europene și multor altor autorități, care
lucrează pentru funcționarea corectă a UE.
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Modulul 4 – Managementul proiectelor europene, Profesor Laura-Elena Marinaș
UE asigură finanțarea unui spectru larg de proiecte și programe din diferite domenii: dezvoltare urbană și
regională; ocuparea forței de muncă și incluziune socială; agricultură și dezvoltarea rurală; afaceri maritime
și pescuit; cercetări și inovări; ajutor umanitar; educație și formare profesională, etc. Managementul
proiectelor, finanțate de UE se va gestiona în conformitate cu reguli stricte, pentru asigurarea unui control
riguros asupra modalității de utilizare a acestora și pentru garantarea faptului că sunt consumate în mod
transparent, fiind raportate în mod corespunzător. Cursul pentru managementul proiectelor va asigura
cunoștințele necesare pentru elaborarea proiectelor, dar și cunoștințele necesare pentru stăpânirea
instrumentelor specifice ale managementului bun operativ al proiectelor, finanțate prin fonduri europene.
Pentru prima parte a cursului, cursiștii vor fi orientați în timpul activităților didactice, pentru a crea un
proiect, care urmează a fi finanțat prin program la nivel european. Aceasta va facilita dezvoltarea
abilităților de căutare și găsire a posibilităților de finanțare, disponibile în UE pentru diferitele programe. În
a doua parte a cursului, persoanele instruite vor dobândi cunoștințele necesare pentru stăpânirea
instrumentelor specifice menite asigurării realizării corespunzătoare, monitorizării, gestionării financiare,
comunicării, gestionării echipei, controlului și evaluării proiectului, pe deplin adaptat cadrelor și condițiilor
programelor europene de finanțare. Abordarea didactică este bazată pe prezentarea unor concepte și
instrumente specifice pentru crearea și managementul proiectelor, care vor fi prezentate în specificul
fondurilor europene prin cazuri și exerciții practice, care cuprind ciclul de viață al proiectului. În scopul
acesta vor fi prezentate proiecte și programe de finanțare reale, existente la nivel european.  
 
Modulul 5 – Politici europene publice, Profesor Isabelle Richelle

Parte 1 : Politica în domeniul fiscal – Cursul de politica în domeniul fiscal examinează principiile de bază ale
impozitării fiscale, dublei impozitării fiscale internaționale, mecanismele pentru evitarea dublei impozitări
fiscale, precum și activitatea Uniunii Europene legată de aspecte fiscale și liniile principale ale dezvoltării
politicii sale fiscale.  
Parte 2: Politici sectoriale. Analiză și probele actuale. 
 

 

Pentru întrebări și înregistrare ați putea contacta direct ESFAM 

02/955 95 71, contact@esfam.auf.org

esfam.auf.org
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Preț - 2000 euro

Certificarea instruirii pentru diferitele module

Fiecare modul este supus validării/ examinării prin elaborare de către participant a unei lucrări
personale sau sub formă de examen. Fiecare cursist va putea folosi baza de documente
disponibilă în spațiul virtual de resurse, prevăzut în scopulacesta, precum și biblioteca SIFAM.
Certificatul obținut în urma absolvirii reușite a cursului este echivalent cu 20 puncte de

credit din gradul de masterat "Management public" al Universității din Liege și conferă
absolvenților cursului dreptul a absolvi și acest grad de masterat prin cursuri cu durata

de 5 luni la ESFAM.

(În cazul în care costurile ocazionate vor fi asumate de către o instituție, vă rugăm a ne contacta.)


