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"Obiectivul meu este acela de a 
transforma Camera într-un Club de Afaceri.  

Îmi doresc să devină locul unde membrii 
săi printr-o simplă strângere de mâini, să poată 
încheia contracte cu o siguranță mai mare decât 
cea oferită de asistența marilor case de 
avocatură"  

 
   
Valentin Calcan   
Președinte Camera de 
Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița 

 

 

⋘⋙ 
 

Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița 

Istorie – Tradiție - Actualitate 

 

Instituția camerală este un organism de 

tradiție, cu valoare și recunoaștere confirmate, 

în primul rând de antreprenori, începând cu 

anul 1599, atunci când prima cameră de 

comerț din lume se înființa la Marsilia, în 

Franța. 

În România, istoria camerelor de comerț 

este strâns legată de procesul de modernizare a 

Principatelor Române – în anul 1864, 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat 

Decretul Domnesc nr. 1363 privind înființarea 

Camerelor de Comerț și Industrie. Conform 

Decretului Domnesc, pe teritoriul Principatelor 

Unite se înființează 15 Camere de Comerț, la 

București, Turnu-Severin, Craiova, Turnu-

Măgurele, Giurgiu, Brăila, Galați, Ismail, Bârlad, 

Iași, Piatra-Neamț, Bacău, Focșani, Botoșani și 

Ploiești. Prima Cameră de Comerț care începe să 

funcționeze este cea din București, în anul 1868. 

Decretul nr. 152 din 13/25 iulie 1865 publicat în 

Monitorul Oficial stabilea circumscripţiile 

camerelor de comerţ. Cea din Ploieşti forma 

circumscripţia a III-a, în a cărei raza de activitate 

intrau judeţele Prahova şi Dâmboviţa, iar mai 

târziu şi judeţul Buzău. 
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În 1925, prin Legea pentru reorganizarea 

camerelor de comerţ şi de industrie şi prin 

Regulamentul de aplicare a Legii camerelor de 

comerţ şi de industrie se stabileşte o noua bază 

legală pentru funcţionarea acestor instituţii.  În 

anul 1928, județul Dâmbovița și-a format 

prima Cameră de Comerț.  

 

 

 

Sediul Camerei de comert si de industrie 

Târgoviște  

1928 – 1949 

 

Camerele de Comerț și Industrie din 

România au fost desființate în anul 1949, prin 

Decretul nr. 74 al Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Române. 

Singura Cameră care a continuat să funcționeze, 

cu competențe diminuate și sub controlul strict 

al regimului comunist, a fost Camera de Comerț 

și Industrie din București, reorganizată sub 

forma Camerei de Comerț Exterior a Republicii 

Populare Române.  

Camera de Comerţ şi de Industrie 

Târgovişte a funcţionat până în 1949, când s-a 

desfiinţat prin Decretul nr. 74: “Art. 1. Pe data 

publicării prezentului decret, Camerele de 

Comerţ şi Industrie se desfiinţează, cu excepţia 

Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti şi a 

camerelor mixte.” 

În data de 11 mai 1990, preşedintele 

Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională 

semnează Decretul-Lege nr. 139 de reînființare 

a camerelor de comerț teritoriale, moment care 

a marcat renașterea Sistemului Cameral. Noilor 

camere de comerț teritoriale li s-a acordat 

statutul de organizații neguvernamentale, 

asociative ale mediului de afaceri, acestea, 

devenind principalii piloni ai economiei de 

piață, dominată de antreprenorii privați. 

6 iulie 1990, un grup de iniţiativă format 

din domnii Mateescu Titus, Iordache Ion, 

Zahareanu Dorin, Mingheat Adrian şi Predoiu 

Gheorghe a convocat un număr de 25 de 
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persoane, reprezentanți ai unor întreprinderi de 

stat, în prima adunare generală de constituire, 

fiind astfel ales, primul Colegiu de Conducere și 

primul Birou Executiv.  

 

În data de 23 iulie 1990, prin Hotărârea 

Nr. 799, publicată în Monitorul Oficial se aprobă 

(re)înființarea Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmboviţa.  

 

 

 

Începând cu această dată, Camera îşi 

desfăşoară activitatea în sediul din mun. 

Târgovişte, B-dul Carol, I, nr. 3-5, iar din 1998 în 

noul sediu din mun. Târgovişte, Calea 

Câmpulung, nr. 6A.  

 

 

 

Sediul Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița 

1998 - prezent 

 

Sunt doar primii 31 de ani în care am 

venit în sprijinul antreprenorilor și al firmelor 

din județul Dâmbovița și ne-am propus să avem 

o economie liberă și digitală, o comunitate de 

afaceri puternică, cu privirea în viitor, astfel 

încât experiența antreprenorială acumulată să 

constituie un valoros capital.  

             În acești ani de activitate, Camera de 

Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a 

devenit un Club de Afaceri, organizaţie 

autonomă, neguvernamentală, de utilitate 
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publică, apolitică, fără scop patrimonial, 

nonprofit, cu personalitate juridică, creată 

pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele 

membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în 

raport cu autorităţile publice şi cu organismele 

din țară şi din străinătate. 

 Suntem totodată convinși că menirea 

Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 

Dâmbovița va fi mereu aceeași – de menținere a 

unei punți trainice de dialog între autorități şi 

comunitatea de afaceri, având ca unic scop – 

dezvoltarea mediului antreprenorial al județului 

Dâmbovița. 

 

⋘⋙ 
“Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 

Dâmbovița, te învață să faci lucruri. Te învață 

să fi un bun exemplu pentru comunitate. Te 

învață să fi un antreprenor. Camerea de 

Comerț înseamnă asumare, curaj, 

responsabilitate. La mulți ani Camera de 

Comerț Dâmbovița! Ani mulți și plini de 

provocări” 

 

 
Ștefania Stroică – Director General 
E-mail: stefania.stroica@cciadb.ro 

⋘⋙ 
 

“Spiritul antreprenorial este marcat de 

inițiativă, imaginație și disponibilitatea de a 

dezvolta noi proiecte. La mulți ani Camera de 

Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița! La 

cât mai mulți ani în sprijinul mediului de 

afaceri din județ!” 

 

Simona Dodan - Specialist Relații Publice 

E-mail: simona.dodan@cciadb.ro 

⋘⋙ 
 

“Cu ocazia aniversării a 31 de ani de la 

reînființarea Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița, pot spune că îmi face o 

mailto:stefania.stroica@cciadb.ro
mailto:simona.dodan@cciadb.ro
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deosebită plăcere de a-mi exprima admirația și 

respectul față de întreaga activitate 

desfășurată de Cameră în ceea ce privește 

reprezentarea, sprijunirea și promovarea 

intereselor comunității de afaceri 

dâmbovițene. Mă bucur nespus că am șansa de 

a face parte din această echipă extraordinară, 

echipa Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița. La mulți ani!” 

 

Alina Briceag – Inspector Resurse Umane 
E-mail: alina.briceag@cciadb.ro 

 
⋘⋙ 

 
“De 31 de ani, Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița este locul unde 

reprezentanții mediului de afaceri își dau 

mâna, se informează sau se promovează. Este 

locul în care o idee devine o afacere, în care un 

cetățean devine un antreprenor. La mulți ani 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 

Dâmbovița, toți plini de activități menite să 

satisfacă, în cea mai mare măsură, nevoile 

comunității de afaceri din județul nostru.” 

 

Alexandra Florea – Director Economic 

Email: alexandra.florea@cciadb.ro 

 
⋘⋙ 

 

“La mulți ani Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița! Ani cu proiecte de 

succes și ani mulți în sprijinul mediului 

antreprenorial!” 

 
Alexandra Pîrlea - Specialist Relații Publice 

Email: alexandra.pirlea@cciadb.ro 

 

⋘⋙ 
 

“La mulți ani dragi colegi! Felicitări întregii 

echipe camerale pentru întreaga activitate 

mailto:alina.briceag@cciadb.ro
mailto:alexandra.florea@cciadb.ro
mailto:alexandra.pirlea@cciadb.ro
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desfășurată în ultimii 31 de ani, și sper că și 

următorii ani să ne găsească la fel de 

entuziasmați, implicați și îndreptați către 

succes! La mulți ani!” 

 
Cătălina Rotaru – Consilier Juridic, 

Șef Serviciu și Consultanță Societăți 
E-mail: catalina.rotaru@cciadb.ro 

 
⋘⋙ 

 
“Cu ocazia aniversării Camerei de Comerț, 

Industrie și Agricultură Dâmbovița, îți urez un 

sincer LA MULȚI ANI! La cât mai multe proiecte 

de succes, iar anii ce vor urma, să ne găsească 

la fel de tiner, motivați și entuziați! La mulți 

ani!” 

 

 

Diana Dumea – Consilier Juridic 

E-mail: diana.dumea@cciadb.ro 

⋘⋙ 
 

“De ziua Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița, doresc să felicit 

conducerea și toți angajații! Vă urez sănătate, 

fericire, succes și realizări profesionale! Fie ca o 

atmosferă prietenoasă și veselă să domnească 

întotdeauna în echipa noastră! Să fim uniți și 

invincibili! Doresc Camerei de Comerț 

Dâmbovița, ani buni de activitate și 

prosperitate! La mulți ani!” 

 

Agota Popa – Consultant Cameral   Email: 
agota.popa@cciadb.ro 

 
 
 

“La mulți ani Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița cu ocazia sărbătoririi 

celor 31 de ani de activitate. Fie ca norocul și 

succesul să ne însoțească, entuziasmul 

mailto:catalina.rotaru@cciadb.ro
mailto:diana.dumea@cciadb.ro
mailto:agota.popa@cciadb.ro
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șoiputerea să nu ne părăsească! Mulțumesc 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 

Dâmbovițapentru șansa de a face parte din 

echipa ta! La mulți ani!” 

 
Mihaela Gheorghe - Consilier Juridic 

E-mail: mihaela.gheorghe@cciadb.ro 

⋘⋙ 
 

“Adresez felicitări la împlinirea a 31 de ani de 

activitate camerală din județul Dâmbovița! La 

mulți ani Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița!” 

 

Albert Gagionea – Referent 

E-mail: albert.gagionea@cciadb.ro 

⋘⋙ 
 

“Suntem împreună de 15 ani! La mulți ani 

Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 

Dâmbovița!” 

 

 Diaconu George Alfred – Conducător auto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:mihaela.gheorghe@cciadb.ro
mailto:albert.gagionea@cciadb.ro
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📢 Te așteptăm la curs! 
Informează-te și fii constructiv!  

 
RESPONSABIL CU GESTIONAREA 

DEȘEURILOR 

 
📝 Camera de Comerț Industrie și 

Agricultură Dâmbovița va organiza în luna 
septembrie Cursul RESPONSABIL CU 
GESTIONAREA DEȘEURILOR. 

❗ Cursul se adresează operatorilor 
economici care produc, utilizează, 
manipulează, depozitează sau transportă 
deșeuri nepericuloase și/sau periculoase, 
persoane juridice, care dețin autorizație 
integrată de mediu.  

În conformitate cu prevederile OUG nr. 
74/2018 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 211/2011, a Legii nr. 249/2015 si a 
OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, 
cu modificările si completările ulterioare 
„persoanele juridice, care dețin a 
autorizație/autorizație integrată de mediu 

au obligația să desemneze o persoană, din 
rândul angajaților proprii, care să 
urmarească și să asigure îndeplinirea 
obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau 
să delege aceasta obligație unei terțe 
persoane”.Persoanele desemnate trebuie sa 
fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, 
inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare 
a absolvirii unor cursuri de specialitate. 
Nedesemnarea unei persoane constituie 
contravenție și se sancționeaza cu amendă 
conform legii. 
Scopul cursului este de a oferi cunoștințe în 
domeniul gestionării deșeurilor, elemente 
strategice de planificare; clasificarea 
deșeurilor; prevederile directivelor UE din 
domeniul gestionării deșeurilor; metode de 
recuperare și eliminare a deșeurilor; 
responsabilitatea producătorilor și 
consumatorilor în generarea deșeurilor.  
Persoana desemnată cu îndeplinirea 
activităților aferente gestiunii deșeurilor 
trebuie fie instruită corespunzător și să facă 
dovada absolvirii unui curs de specialitate, în 
conformitate cu legea 211/2011, Art.22, 
alin. (4). 
Pe parcursul acestui curs vor fi identificate 
tipurile de deseuri generate în cadrul 
societății comerciale și vor fi analizate 
documentele întocmite în conformitate cu 
prevederile legale privind mediul:  
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•  fișele de evidență a deșeurilor  
• evidențele consumurilor  
• aspectele de mediu  
• tipurile de deșeuri generate  
• planul de gestionare a deșeurilor  
• metodele de prevenire și protecție a 
mediului  
• măsurile privind reducerea poluării  
• rapoartele și declarațiile (conform Legii 
211 din 2011)  
Cursul își propune să asigure instruirea de 
specialitate, astfel încât să se îndeplinească 
obligațiile legale privind gestionarea 
deșeurilor. 

🎓 La finalul cursului se vor elibera 
certificate de absolvire emise de Camera de 
Comert si Industrie și Agricultură 
Dâmbovița. 

 

Alina Briceag – Inspector Resurse Umane 
E-mail: alina.briceag@cciadb.ro 

⋘⋙ 

 
 
 
 

INFO UTIL PFA 
ACTIVITĂȚILE ECONOMICE DESFĂȘURATE CA 
PFA AR PUTEA FI CONSIDERATE VECHIME ÎN 

MUNCĂ 
 

 
Un proiect de lege depus în Parlament în 

luna mai a acestui an prevede ca activitățile 
economice desfășurate ca  PFA  să fie 
considerate vechime în muncă.  

Legiuitorul va putea concretiza prin 
adoptarea acestei propuneri legislative 
completarea unor dispoziții cuprinse în O.U.G. 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale. 

Proiectul depus în Legislativ se 
transpune în completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului printr-un nou articol 19, 
care va fi compus din următoarele două 
alienate: 

mailto:alina.briceag@cciadb.ro
https://www.capital.ro/onrc-vine-cu-un-anunt-important-peste-100-000-de-persoane-fizice-sau-juridice-inmatriculate-in-2020.html
https://www.capital.ro/mai-multi-bani-la-pensie-pentru-acesti-romani-munca-depusa-va-fi-considerata-vechime.html
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(1) Activităţile economice desfăşurate de 
persoana fizică ca PFA constituie vechime în 
muncă şi, după caz, vechime în specialitate. 
(2) Vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în 
specialitate, este considerată perioada în care 
PFA a desfăşurat activitate economică şi a 
achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, 
nefiind luată în considerare perioada în care PFA 
nu a avut activitate generatoare de venit sau a 
avut activitatea suspendată”. 

Astfel că, așa cum înșiși inițiatorii 
propunerii susțin, prin aceasta, persoanele fizice 
autorizate vor fi stimulate în sensul desfășurării 
unei activități curente cu forme legale, fiind 
apreciată ca vechime chiar cea desfășurată în 
calitate de profesioniști. 

„Propunerea legislativă face o reparaţie 
morală şi legală pentru persoanele fizice 
autorizate, care desfăşoară o activitate 
economică şi îţi plătesc toate taxele şi impozitele 
legale, dar activitatea nu le este considerată 
vechime în muncă. Iniţiativa a pornit de la cazul 
unui cetăţean din Alba Iulia, care este unul 
dintre cei mai apreciaţi ghizi turistici din 
municipiu. Când a vrut să aplice pentru un post 
în cadrul centrului de informare turistică din 
subordinea municipalităţii, albaiulianul a 
constatat că activitatea pe care a prestat-o timp 
de mulţi ani ca ghid nu e considerată vechime în 
muncă deoarece a funcţionat ca Persoană Fizică 
Autorizată. Sper ca această propunere să fie 

adoptată cât mai repede. Este o lege care nu va 
avea un impact bugetar, ci doar va încuraja 
persoanele fizice să lucreze legal şi să renunţe la 
munca la negru, atraşi de faptul că perioada 
lucrată ca PFA va constitui şi vechime în muncă, 
în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea”, a 
afirmat deputatul Beniamin TODOSIU (unul 
dintre inițiatori). 

Tot în cadrul Parlamentului, o altă opinie 
exprimată de un initiator al proiectului de lege, 
arata necesitatea introducerii acestor prevederi, 
mai ales din aprecierea contextului economic pe 
care îl travesăm.  „Ideea conform căreia doar o 
activitate prestată în baza unui contract de 
muncă poate fi considerată vechime în muncă 
este, în 2021, o idee caducă, care nu corespunde 
foarte bine cu realitatea economică în care 
trăim”. 

Evoluțiile economico-sociale la care 
suntem parte justifică o atare propunere 
legislativă, iar actuala situație pandemică nu a 
făcut decât să amplifice preocuparea pentru o 
soluție în beneficiul acestor profesioniști. 
Dacă acest proiect de lege va fi adoptat de 
legislativ, executivului țării nu îi va mai rămâne 
decăt să își execute obligațiile față de 
persoanele fizice autorizate, constând în 
recunoașterea activității lor drept vechime în 
muncă. 

Departamentul Juridic și Consultanță Societăți 
E-mail: info@cciadb.ro 

mailto:info@cciadb.ro


PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

   FACULTATEA DE DREPT SI ȘTIINȚE 

ADMINISTRATIVE   

 DREPT  

 forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID)  

  durată studii 4 ani (program acreditat) 

 

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

  forma de învăţământ cu frecvenţă  (IF)   

Programe de 

 studii 

Târgovişte, Aleea Sinaia, nr 13, 

Campus Universitar, Corp B 

Sediul facultăţii: 

Telefon 0769076855 

Email: drept@valahia.ro 

Site: www.drept.valahia.ro / 

www.valahia.ro 

Facebook: Facultatea de Drept și 

Științe administrative@fdsa.uvt 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE  MASTERAT 

 DREPTUL AFACERILOR  

 durată studii 1 an (program acreditat) 

 

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ  

 durată  studii  2 ani (program acreditat) 



FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  DDRREEPPTT  ȘȘII  SSTTIIIINNȚȚEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE    
DDoommeenniiuull  DDRREEPPTT  

--  SSttuuddiiii  ddee  MMAASSTTEERR--  
  

 

*Notă: programul de studii se adresează absolvenților  de studii  universitare de licență cu durata de minim 8 
semestre (4 ani), care au obținut un număr minim de 240 credite ECTS 
 

     Misiunea programului de master Dreptul Afacerilor este de a forma 
specialiști cu înaltă calificare în dreptul și în practica relațiilor de afaceri, domeniu cu 
un impact economic semnificativ, într-o continuă dezvoltare și generator de situații 
juridice complexe. Prin conținutul său, orientat cu precădere spre discipline cu 
valențe aplicative, care asigură o cunoaștere aprofundată a principalelor probleme de 
ordin juridic care interesează activitatea economică, programul de studii acoperă un 
sector de pregătire greu accesibil studiilor de licenţă (prin gradul de specializare şi 
profunzimea abordării), contribuind la crearea unei noi generații de specialiști care 
să poată gestiona corespunzător riscurile juridice la nivelul companiilor și al piețelor 
și să contribuie la implementarea unor soluții strategice cât mai bine adaptate 
cadrului juridic existent. 

 

 Nomenclatorul de discipline din planul de învățământ, adaptat permanent 
cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței muncii, include printre disciplinele de sinteză și 
aprofundare: 

 Antreprenoriat și inovare  Drept european al afacerilor 
 Drept european al muncii  Drept penal al afacerilor 
 Metodologia cercetării științifice 

juridice 
 Piața comunitară: concurență versus 

monopoluri 
 Fiscalitatea operațiunilor comerciale  Drept societar 
 Piețe de capital  Jurisdicția comercială și a falimentului 
 Etică și integritate academică  Practică de specialitate 

 

 
Cursanții programului dobândesc următoarele competențe profesionale: identificarea, 

utilizarea strategiilor, metodelor și tehnicilor din domeniul dreptului afacerilor; identificarea 
tendințelor societății în contextul integrării României în U.E. și al adaptării instrumentelor de lucru la 
realitățile naționale; elaborarea de studii, situații statistice și rapoarte aplicabile profesional și 
comunicarea lor factorilor interesați; utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC) 
în comunicarea de masă în domeniul afacerilor; analiza critică a crizelor, elaborarea de metode și 
instrumente de rezolvare a acestora într-un context socio-economic dat; conceperea consultanței de 
specialitate în contextul globalizării într-un cadru specializat și organizat. 

 

Oportunități de carieră 
 Pregătirea aprofundată realizată în cadrul programului de studii asigură accesul la întreaga gamă de 
profesii juridice (avocat; judecător; notar; magistrat-asistent; consilier juridic; executor judecătoresc; 
consilier armonizare legislativă, etc,), dar și la profesii specifice relațiilor de afaceri (administrator 
societate comercială; lichidator; expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și 
comerțului) sau în domeniul cercetării științifice (asistent de cercetare în domeniul științelor juridice). 

 

Program de studii Capacitate instituțională (număr de locuri) 

► DDrreeppttuull  AAffaacceerriilloorr* 
 (2 semestre, 60 credite ECTS) 

IF 
50 

 

 



  
Media generală de admitere este constituită din 
 Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă - pondere 50% 
 Nota obţinută la susţinerea interviului profesional - pondere 50%  

 
Criteriile de departajare pentru medii de admitere egale: 

1. Media examenului de bacalaureat  
2. Media examenului de licență 

 
 
 
 
 

  mediu de învățare adaptat cerințelor pieței muncii și nevoilor beneficiarilor 
direcți; 

 

    
 

 antrenarea masteranzilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru 
dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii 
de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale relațiilor de afaceri; 

 

                   
 

              
 

 interacțiune permanentă cu mediul profesional în domeniu prin dezvoltarea unui 
sistem funcțional de stagii de practică și implementarea de programe de 
internship care permit adaptarea competențelor la standardele impuse de 
angajatori; 
 

                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Argumente 
pentru a 

alege 
programul 
de studii de 

masterat 
DDrreeppttuull  

AAffaacceerriilloorr  
 

 

 
Admiterea la 
programul de 

studii de 
masterat 
DDrreeppttuull  

AAffaacceerriilloorr 



FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  DDRREEPPTT  ȘȘII  SSTTIIIINNȚȚEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE    
DDoommeenniiuull  ȘȘTTIIIINNȚȚEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  

--  SSttuuddiiii  ddee  MMAASSTTEERR--  
  

 

*Notă: programul de studii se adresează absolvenților  de studii  universitare de licență cu durata de minim 6 
semestre (3 ani), care au obținut un număr minim de 180 credite ECTS 

 
 

     Misiunea programului de master Administrație Publică Europeană este de a 
asigura specialiști cu înaltă calificare pentru administrația publică, capabili să 
contribuie la consolidarea capacităţii administrative a României, în calitatea acesteia 
de stat membru al Uniunii Europene. 

 

 Nomenclatorul de discipline din planul de învățământ, bazat pe o abordare 
interdisciplinară și adaptat permanent cerințelor actuale și de perspectivă ale funcției 
publice, include printre disciplinele de sinteză și aprofundare: 

 Drept administrativ european  Politici publice europene 
 Instituţii administrative comparate  Managementul proiectelor 
 Relaţii şi organizaţii europene şi 

euroatlantice 
 Regimul juridic al finanţării europene 

 Dezvoltare regională în UE  Instituţii europene de dreptul familiei 
 Proprietatea publică a statului şi a 

unităților administrativ-teritoriale 
 Dreptul colectivităţilor locale în 

Uniunea Europeană 
 Procesul decizional în UE  Drept social european 
 Funcţia publică europeană  Jurisdicţii europene şi internaţionale 
 Proces bugetar și fiscalitate europeană  Proiecte în sectorul public   
 Etică și integritate academică  Practică de specialitate 

 

 

 
Cursanții programului dobândesc următoarele competențe profesionale: identificarea, 

analizarea şi soluţionarea de probleme specifice instituţiilor administraţiei publice în contextul 
integrării ţării noastre în UE; competenţe de gestionare a resurselor instituţiei în vederea punerii în 
aplicare a politicii publice într-un domeniu oarecare; competenţe de gestionare a activităţii specifice 
administraţiei publice în contextul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană; competenţe de 
administrare şi utilizare corectă a fondurilor UE folosite în instituţiile publice naţionale; soluţionarea 
de probleme specifice administraţiei publice naţionale printr-o cooperare cu terţe instituţii naţionale şi 
europene. 

 
 
 

Oportunități de carieră 
 Pregătirea aprofundată realizată în cadrul programului de studii asigură accesul la întreaga gamă de 
funcții publice de execuție, dar și de conducere, în administraţia publică centrală şi locală (consilier, 
expert, referent de specialitate, inspector de specialitate în administraţia publică, analist, consilier afaceri 
europene; expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene; consilier dezvoltare locală și 
regională, manager public, administrator public etc). 

 
 
 
 

Program de studii Capacitate instituțională (număr de locuri) 

► AAddmmiinniissttrraațțiiee  PPuubblliiccăă  EEuurrooppeeaannăă* 
 (4 semestre, 120 credite ECTS) 

IF 50 

 



 

  
Media generală de admitere este constituită din 
 Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă - pondere 50% 
 Nota obţinută la susţinerea interviului profesional - pondere 50%  
 
Criteriile de departajare pentru medii de admitere egale: 

1. Media examenului de bacalaureat  
2. Media examenului de licență 

 
 
 
 
 
 

  mediu de învățare care permite dezvoltarea profesională şi personală, asigurând  
pregătirea de specialişti competitivi pe piaţa muncii, orientaţi spre performanţă 
şi capabili să facă faţă provocărilor şi oportunităţilor viitorului; 

 

          
 
  

 antrenarea masteranzilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru 
dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii 
de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional; 

 

     
    

 interacțiune permanentă cu mediul profesional în domeniu prin dezvoltarea unui 
sistem funcțional de stagii de practică și implementarea de programe de 
internship care permit adaptarea competențelor la standardele impuse de 
angajatori; 

                
 

                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Argumente 
pentru a 

alege 
programul 
de studii de 

masterat  
AAddmmiinniissttrraațțiiee  

PPuubblliiccăă  
EEuurrooppeeaannăă  

 
 

 
Admiterea la 
programul de 

studii de 
masterat 

AAddmmiinniissttrraațțiiee  
PPuubblliiccăă  

EEuurrooppeeaannăă  
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ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2021, FURNIZORII DE 
BUNURI ȘI SERVICII NU MAI SUNT OBLIGAȚI SĂ 

SE ÎNREGISTREZE ÎN SCOPURI DE TVA ÎN 
FIECARE STAT MEMBRU 

 
Recent a fost adoptat un nou pachet 

legislativ care prevede noi reguli de TVA 
aplicabile începand cu data de 1 iulie 2021. 
Conform noilor reguli TVA, furnizorii de bunuri și 
servicii B2C nu mai sunt obligați să se 
înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat 
membru în care efectuează livrări relevante. Ei 
vor putea raporta returnarea TVA-ului relevant 
prin schema simplificată OSS într-un singur stat 
membru. 

 

Până acum livrarea de bunuri către 
persoane fizice era supusă TVA-ului în țara de 
expediere, până la un anumit plafon stabilit de 
fiecare stat membru. În cazul în care valoarea 
livrărilor ar fi depăsit plafonul statului membru 
în care se află clientul, furnizorul trebuia să se 

înregistreze obligatoriu în scopuri de TVA în țara 
respectivă și să perceapă TVA în conformitate cu 
cerințele țării de destinatie. 

Modificările legislative referitoare la 
trimiterile cu valoare scăzută au în vedere și 
faptul că începând cu data de 1 iulie 2021 
trebuie să se colecteze TVA pentru toate 
importurile. 

Astfel, se introduc noi reguli în domeniul 
comerțului electronic pentru declararea 
mărfurilor și plata TVA și se elimină scutirea de 
TVA la import pentru mărfurile din trimiteri care 
nu depășesc 10 Euro. 

Excepție:  trimiterile fără caracter 
comercial de la o persoană particulară la alta cu 
o valoare care nu depașește 45 EUR. 

Dupa data de 1 iulie 2021 chiar dacă 
importați mărfuri din țări terte sau teritorii 
terțe, cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 
EUR, veți plăti TVA (cu excepția celor de mai sus, 
care respectă cele 3 condiții). 

În plus, începând cu această dată, orice 

interfață electronică (IE) care facilitează 

furnizarea de bunuri, va fi considerată furnizor 

și, prin urmare, va fi obligată să colecteze și să 

plătească TVA-ul aferent autorităților fiscale. 

Sursă: www.fiscalitate.ro 

http://www.fiscalitate.ro/
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Alexandra Florea – Director Economic 

Email: alexandra.florea@cciadb.ro 

 

 
⋘⋙ 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A FACULTĂȚII DE 

ȘTIINȚE ECONOMICE A UNIVERSITĂȚII 

“VALAHIA” TÂRGOVIȘTE 

 

Începând din 6 septembrie 2021 la 

Facultatea de Științe Economice a Universității 

„Valahia” din Târgoviște se organizează cea de-a 

doua sesiunea de admitere online din acest an, 

pe bază de concurs de dosar. 

Și în acest an oferta educațională a 

Facultății de Științe Economice este una bogată 

și oferă viitorilor studenți o paletă largă de 

specializări economice.  

 
Oferta Facultății, în regim buget sau 

taxă, în prima sesiune a cuprins cinci 

specializări, de la Contabilitate și informatică 

gestiune, Economia comerțului, turismului și 

serviciilor, la Finanțe- Bănci, Management și 

Marketing, fiecare specializare având disponibil 

25 sau 26 locuri la fără taxă. De asemenea 

facultatea a pus la dispoziția viitorilor studenți și 

o specializare în limba engleză, Business 

Administration, cu 25 de locuri la buget. 

În data de 30 iulie, au fost afișate 

rezultatele din prima sesiune de admitere 

(https://admitere.valahia.ro/articol/125/liste-

cu-candidatii-admisi-la-licenta), iar pe data de 1 

septembrie se va afișa rezultatele după 

încheierea contractelor. 

mailto:alexandra.florea@cciadb.ro
https://admitere.valahia.ro/articol/125/liste-cu-candidatii-admisi-la-licenta
https://admitere.valahia.ro/articol/125/liste-cu-candidatii-admisi-la-licenta
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Locurile rămase libere la buget și la taxă 

vor fi cuprinse în oferta educațională pentru 
sesiunea SEPTEMBRIE 2021 care se va desfășura 
după următorul program. 

🔰 6 – 20 septembrie – înscrierea online 
candidați; 

🔰 21 septembrie - afișarea rezultatelor; 

🔰 22 – 25 septembrie încheierea contractelor 
pentru candidații declarați admiși; 

🔰 27 septembrie - afișarea rezultatelor finale 
sesiunea septembrie; 

🔰 28 septembrie - completare act adițional 
buget (dacă este cazul): 

🔰 29 septembrie – afișare liste finale admitere. 
Excepție domeniul de licenţă Business 

administration care prevede probă eliminatorie 
(dovedirea competențelor lingvistice – limba 
engleză): 

🔰 6 – 18 septembrie – înscrierea online 
candidații; 

🔰 20 septembrie – susținerea probei 
eliminatorii de limba engleză; 

🔰 21 septembrie - afișarea rezultatelor; 

🔰 22 – 25 septembrie - încheierea contractelor 
pentru candidații declarați admiși; 

🔰 27 septembrie - afișarea rezultatelor finale 
sesiunea septembrie; 

🔰 28 septembrie - completare act adițional 
buget (dacă este cazul); 

🔰 29 septembrie – afișare liste finale admitere. 
Pentru Studiile universitare de 

masterat, Facultatea de Științe Economice 
organizează o sesiune de înscrieri on-line 
începând din 8 iulie până în data de 18 
septembrie, conform următorului calendar: 

🔰 8 iulie - 18 septembrie – înscrieri online; 

🔰 20 septembrie– susţinerea probelor 
eliminatorii şi/sau probelor de concurs; 

🔰 21 septembrie - afişarea rezultatelor; 

🔰 22 – 25 septembrie - încheierea contractelor 
pentru candidaţii declarați admişi; 

🔰 27 septembrie - afişarea rezultatelor finale 
sesiunea septembrie; 

🔰 28 septembrie - completare act adițional 
buget (dacă este cazul); 

🔰 29 septembrie - afișare liste finale admitere. 
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Situația locurilor scoase la concurs 
pentru anul universitar 2021-2022: 

 Programul de 
studii 

Numărul de 
locuri de la 
buget 

  Locuri cu 
taxa 

Auditul entităților 
publice si private 

11 18 

Contabilitate 11 
37

  

Management 
financiar bancar 

12 36 

Managementul 
informațiilor 

11  
37

  

Managementul 
organizațiilor 

11  
37

  

Marketing 13 
36

  

 

Oferta educațională cuprinde și cursuri 

la distanță pentru specializarea Management- 

ID, fiind disponibile 70 locuri cu taxă. 

În ultimii ani, Facultatea de Științe 

Economice s-a aflat într-o continuă dezvoltare, 

conducerea instituției preocupându-se în 

permanență să ofere studenților nu numai acces 

la un învățământ de înaltă performanță, ci și 

condiții excelente de studiu. Astăzi, Facultatea 

de Științe Economice dispune de spații noi și de 

cele mai moderne tehnologii de studiu, iar în 

perioada de pandemie s-a adaptat rapid noilor 

cerințe și nevoi și a oferit studenților un 

învățământ online de calitate care le-a permis să 

performeze chiar și în aceste vremuri atipice. 

Facultatea pune un accent deosebit pe 

susținerea inițiativei antreprenoriale și 

dobândirea de cunoștințe practice de către 

elevi, studenții având acces la numeroase 

programe, concursuri, proiecte și evenimente 

extra-curriculare, inclusiv evenimente și 

seminare online cu participarea a numeroși 

profesioniști din domeniul economic. 

📢📝ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE REALIZEAZĂ PE 
PLATFORMA ADMITERE.VALAHIA.RO      

 

 

 

⋘⋙ 

https://economice.valahia.ro/admitere.valahia.ro
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FONDURI EUROPENE PNDR 2021: 
 CE SUBMĂSURI SE DESCHID 

ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ? 
 

Comitetul de Monitorizare pentru 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014-2020 a avizat propunerea 
Autorității de Management pentru PNDR privind 
criteriile de selecție și punctajele aferente 
acestora, punctajul minim, precum și alocarea 
anuală financiară pentru sesiunile de depunere 
proiecte din anul 2021 pentru următoarele 
submăsuri din PNDR: 

 🔰 SM 4.2a „Investiții în 
procesarea/marketingul produselor din sectorul 
pomicol” 
 

🔰 SM 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
agricole şi silvice” – componenta pentru drumuri 
agricole 

🔰 SM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri” 

🔰 SM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități 
neagricole în zone rurale” 

🔰 SM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici” 

🔰 SM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole” 

🔰 SM 9.1 ”Înființarea grupurilor de producători 
în sectorul agricol” 

🔰 SM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare” 

🔰 SM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea 
orizontală și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare în sectorul pomicol”. 

 

  Calendarul măsurilor: 

În ceea ce privește calendarul lansării măsurilor 
aferente perioadei de tranziție, vă aducem la 
cunoștință că, la sfârșitul lunii iulie, MADR are în 
plan să deschidă sesiuni de depunere proiecte 
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pentru submăsurile 17.1 „Prime de asigurare a 
culturilor, plantelor şi animalelor” și 9.1 
”Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul 
agricol”. 

📌 Luna august 2021 

În luna august se estimează lansarea 
submăsurilor 6.1„Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri”, 6.3 „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici”, 16.4 „Sprijin acordat 
pentru cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanțul de aprovizionare” și 16.4a 
„Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală 
între actorii din lanțul de aprovizionare în 
sectorul pomicol”. 

📌 Luna septembrie 2021 

Pe parcursul lunii septembrie vor putea 
fi accesate submăsurile 4.1„Investiții în 
exploatații agricole”, 4.2 „Sprijin pentru investiții 
în procesarea/marketingul produselor agricole”, 
4.2a „Investiții în procesarea/marketingul 
produselor din sectorul pomicol” , 6.2 „Sprijin 
pentru înființarea de activități neagricole în zone 
rurale”, 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea 
de activități neagricole” și 4.3 “Investiții pentru 
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice” – componenta 
pentru drumuri agricole. 

Sursă: https://jurnaluldeafaceri.ro/ 
 

Departament Fonduri Guvernamentale și 
Europene 

E-mail: info@cciadb.ro 
 

 
      

https://jurnaluldeafaceri.ro/
mailto:info@cciadb.ro
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Doar împreună putem merge înainte! 

 

 

 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, vă oferă, lunar, posibilitatea de a vă 

promova societatea și activitățile pe care le desfășurați. Dacă sunteți interesați să vă promovați 

activitatea, vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de 

caractere cu tot cu spații), împreună cu 1-2 imagini, cel târziu până pe data de 25 ale fiecărei 

luni, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de promovare 

vor fi transmise pe adresa de e-mail: info@cciadb.ro 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: 0245.210.318 și info@cciadb.ro 


