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Identification elements for the qualification 
Study level: Licenţă 
Fundamental study domain: Ştiinţe economice 
Study domain: Cibernetică, statistică și informatică economică 
Study program name: Cibernetică economică 
Credits: 180 
Study duration: 3 ani 

 

   

Qualification summary 
Proffesional competences: 

• Operarea cu noţiuni, tehnici şi metode de teoria sistemelor şi cibernetică economică 
• Planificarea, organizarea şi adaptarea activităţilor organizaţiei la dinamica mediului 

economic 
• Programarea în limbaje evoluate, proiectarea şi utilizarea produselor program 

specializate 
• Proiectarea şi utilizarea de modele de analiză economică la nivel micro şi 

macroeconomic 
• Elaborarea suportului organizaţional al activităţii logistice 
• Culegerea, prelucrarea, analiza şi interpretarea statistică a datelor 

Transversal competences: 
• Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
 

 
 

   Possible occupations for the owner of the diploma 
Possible COR occupations: Expert financiar-bancar - 241106; Analist investiţii - 241115; Specialist 
control risc - 241120; Analist preţ de revenire/costuri - 241126; Expert fiscal - 241128; Consultant fiscal - 
241129; Analist sisteme salarizare - 241212; Logistician gestiune flux - 241301; Programator 
fabricaţie/lansator fabricaţie - 241302; Documentarist ordonanţare logistică - 241303; Administrator 
bancar/produs leasing - 241509; Planificator/specialist plan sinteze - 241927; Specialist îmbunătăţire 
procese - 241928; Manager îmbunătăţire procese - 241946; Asistent analist - 241947; Actuar (studii sup.) 
- 212110; Consilier statistician - 212201; Expert statistician - 212202; Inspector de specialitate statistician 
- 212203; Referent de specialitate statistician - 212204; Analist - 213101; Programator - 213102; 
Proiectant sisteme informatice - 213103; Consultant în informatică - 213104; Reglementator - 247006; 
Asistent de cercetare în demografie - 249204; 
New occupations not included in COR: economist – analist de sistem, cercetător economist în 
cibernetică economică, asistent de cercetare economist în cibernetică economică 


