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Programul de studii de licenţă FINANŢE ŞI BĂNCI oferit de Facultatea de Finanţe şi 

Contabilitate din cadrul Universităţii Româno-Americană răspunde cerinţelor actuale ale 

unui învăţământ economic modern, pornind de la condiţiile unui mediu economic aflat într-

o permanentă schimbare şi restructurare, răspunzând unor exigenţe tot mai crescute în ceea 

ce priveşte: nivelul standardelor calitative ale formării academice precum şi dezvoltarea, într-

un ritm alert al tehnicilor inovative aplicate în domeniul financiar-bancar. 

Programul de studii de licenţă FINANŢE ŞI BĂNCI este acreditat de către Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi se derulează pe parcursul 

a 3 ani (6 semestre), forma de învăţământ fiind cu frecvenţă. 

Acest program permite înțelegerea modului de funcționare a sectorului financiar și 

oferă studenţilor posibilitatea construirii unei cariere de succes în domeniul financiar-

bancar deoarece instituțiile financiare joacă un rol deosebit de important în economia globală 

fiind unul dintre cei mai importanți angajatori. 

Misiunea programului de studii de licenţă FINANȚE ŞI BĂNCI este reprezentată de 

aplicarea unei curricule, permanent adaptată la exigenţele economiei reale, menită să ofere 

absolvenților o serie de concepte, metode, instrumente și mecanisme care să contribuie la 

dezvoltarea capacității intelectuale a acestora și acumularea de cunoștiințe de specialitate 

ca premisă esențială a formării de specialiști în domeniul financiar. 

Curricula programului FINANȚE ŞI BĂNCI este gândită astfel încât să asigure: 

 flexibilitate și adaptabilitate în raport cu interesele studenților şi a angajatorilor; 

 compatibilitatea planurilor de învățământ cu oferta educaţională din domeniul 

finanţe atât la nivel național cât și internaţional; 

 utilizarea de tehnici și metode de predare și învățare moderne; 

 dobândirea unei culturi financiare de înalt nivel de către studenți, în scopul asigurării 

unei cariere profesionale de succes în domeniul financiar-bancar; 

 promovarea unor abordări inter şi pluri-disciplinare în procesul de pregătire 

profesională a studentilor. 

Scopul programul de studii de licenţă FINANŢE ŞI BĂNCI este de a venii în întâmpinarea 

cerinţelor pieţei muncii de a asigura profesioniști în domeniul financiar pentru entităţi 

economice din toate sectoarele de activitate ale economiei. 

FINANȚE ŞI BĂNCI (FB) 
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Astfel, prin parcurgerea acestui program studenţii vor descoperii modul în care 

entităţile economice își fundamentează deciziile și îşi aplică strategiile financiare, îşi procură 

și gestionează capitalurile, instituțiile abilitate monitorizează și reglementează fluxurile 

financiare și utilizarea instrumentelor financiare, modul în care sunt utilizate instrumentele 

de politică fiscală şi bugetară, precum şi modul în care fenomenele macroeconomice 

influențează aceste procese. 

De asemenea, programul de studii de licenţă FINANŢE ŞI BĂNCI își propune formarea 

de competențe profesionale și de aptitudini de cercetare în scopul asigurării unei formări 

profesionale de înalt nivel academic, oferind cunoștințele necesare stăpânirii unor metode și 

tehnici moderne utilizate în domeniul gestiunii eficiente a activelor, capitalurilor și riscurilor 

la nivelul entităţilor economice, dezvoltării de aptitudini în domeniul investițiilor financiare, 

utilizării tehnicilor și instrumentelor specifice instituțiilor de credit şi financiare. 

 
Competenţele profesionale derivate din misiunea programului de studii de licenţă 

FINANȚE ŞI BĂNCI, permit absolvenţilor: 

 să stăpânească limbajul specific domeniului financiar-bancar; 

 să aibă capacitatea de a utiliza eficient metodele şi tehnicile de lucru specifice 

instituţiilor financiar-bancare naţionale şi internationale; 

 să aibă abilitatea de a prelucra, gestiona şi analiza informaţii financiare, precum şi 

capacitatea de a efectua/executa operaţiuni specifice domeniului financiar; 

 să dezvolte abilităţii de analiză şi interpretare a fluxurilor de informaţii financiare 

aferente activităţii instituţiilor publice şi a le entităţilor economice private; 

 să aibă capacitatea de a utiliza instrumente statistice în realizarea de studii, analize 

şi previziuni privind informaţiile financiare înregistrate la nivelul companiilor; 

 să analizeze şi evalueze procesele informaţionale la nivelul entităţilor economice 

utilizând tehnologii financiare moderne și să disemineze aceste rezultate în scopul 

dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere; 
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 să dezvolte capacităţi de generare de soluții inovative şi relevante ca răspuns la 

provocările mediului de afaceri. 

Absolvenții programului de studii de licenţă FINANȚE ŞI BĂNCI vor deveni specialiști cu 

o solidă pregătire teoretică și practică în domeniul financiar și vor putea să ocupe funcții 

importante în: departamentele financiare ale companiilor naționale și transnaționale, 

instituții publice, instituții de credit, societăți şi fonduri de investiții, burse de mărfuri și valori, 

societăți de consultanță financiară, societăți de asigurări, societăți de leasing, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, Banca Națională a României, în calitate de administrator/economist 

bancar; inspector financiar-bancar; ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii 

bancare); administrator financiar; analist financiar/investiţii; consultant plasamente valori 

mobiliare; inspector/referent asigurări; inspector de risc; consultant fiscal; comisar gardă 

financiară; consilier/expert/inspector/referent/economist în administraţia publică centrală şi 

locală; controlor/agent/expert/inspector vamal. 

De asemenea, absolvenții programului de studii de licenţă FINANȚE ŞI BĂNCI vor putea 

deveni specialiști cu o solidă pregătire în domeniul financiar-bancar și al asigurărilor, 

beneficiind de avantajul de a studia în unica universitate privată parteneră a programului 

ACADEMICA, realizat de Banca Națională a României în colaborare cu Academia Română și 

mediul universitar. 

PARTENERI STRATEGICI ai programului de studii de licenţă FINANȚE ŞI BĂNCI: 

 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

 BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI 

 ACADEMIA ROMÂNA 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 ACCA ROMÂNIA 

 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 

 GENERALI 

 UNICREDITBANK 
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Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de pe 

piața națională și europeană a forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta 

educațională. Planurile de învățământ sunt actualizate periodic prin includerea unor 

discipline noi, absolut necesare pentru o pregătire completă și complexă a studenților. 

Fișele disciplinelor din planul de învățământ sunt elaborate după standardele Agenției 

Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). În fiecare an universitar, 

disciplinele din planul de învățământ asigura 60 de credite de studiu transferabile, respectiv 

30 de credite pe semestru. 

Îmbinarea optimă a activității teoretice cu cea practică se reflectă în mod special în 

semestrul 4, unde se regăsește, practica de specialitate, studenții anului II urmând să 

efectueze stagii de practică de cel puțin 3 săptămâni la unul dintre partenerii strategici ai 

facultății. 

 

ANUL I SEMESTRUL I 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Microeconomie 5 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

2. Bazele contabilității 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

3. Tehnologia aplicațiilor office 5 1 oră curs, 2 ore lucrări practice 

4. Matematici aplicate în economie 6 2 ore curs, 2 ore seminar 

5. Drept 3 2 ore curs 

6. Comunicare și relații publice 3 1 oră curs, 2 ore seminar 

7. Limba engleză și tehnici de comunicare I 3 2 ore seminar 

8. Sport I 2 2 ore lucrări practice 

ANUL I SEMESTRUL II 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Macroeconomie 5 2 ore curs, 1 oră semina 

2. Etica în afaceri 3 1 oră curs, 1 oră seminar 

3. Finanțe publice 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

4. Contabilitate financiară 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

5. Statistică 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

6. Bazele managementului 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

7. Limba engleză și tehnici de comunicare II 3 2 ore seminar 

8. Sport II 2 2 ore lucrări practice 

 

CURRICULUM 
SCURTĂ DESCRIERE A DISCIPLINELOR 
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ANUL I SEMESTRUL I 

1. MICROECONOMIE 

Disciplina permite acumularea unui panel de cunoştinţe obligatorii în domeniul 

microeconomic, în vederea asigurării condiţiilor pentru formarea de bază ca economist prin: 

dezvoltarea abilităţilor de economist în economia de piaţă; cunoaşterea aspectelor 

ţnetodologice privind derularea activităţii economice; cunoaşterea implicaţiilor deciziilor 

economice asupra mediului economico-social; evidenţierea trăsăturilor caracteristice ale 

pieţei, concurenţei şi ale comportamentului agenţilor economici în calitatea lor de 

producători şi consumatori. 

2. BAZELE CONTABILITĂȚII 

Disciplina are ca obiective generale asimilarea cadrului teoretic şi conceptual referitor la 

bazele contabilităţii prin: însuşirea noţiunilor de bază privind teoria contabilă şi însuşirea 

principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii fiecărei unităţi 

patrimoniale. De asemenea, prin parcurgerea orelor de curs şi seminar se urmăreşte formarea 

deprinderilor de prelucrare şi de înregistrare în sistemul contabil a unor operaţii economice 

de bază ce au loc înactivitatea unei unităţi patrimoniale. 

3. TEHNOLOGIA APLICAȚIILOR OFFICE 

Disciplina are ca obiectiv general prezentarea conceptelor de bază privind MS OFFICE precum 

şi însuşirea noţiunilbr fundamentale de birotică. De asemenea, se urmăreşte creşterea 

performanţelor studenţilor în utilizarea de produse-program destinate automatizării 

activităţilor de birou: procesoare de texte, programe de calcul tabelar şi programe pentru 

prezentări comerciale, precum şi utilizarea tehnologiilor Internet. 

4. MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE 

Disciplina urmăreşte însuşirea şi utilizarea adecvată a noţiunilor teoretice şi aplicative 

specifice modelării fenomenelor economico-sociale, oferind studenţilor posibilitatea aplicării 

conceptelor şi metodelor matematice învăţate în vederea dezvoltării capacităţii de înţelegere, 

analiză, modelare şi optimizare a fenomenelor economico-sociale. 

5. DREPT 

Disciplina oferă studenţilor cunoştinţe indispensabile pentru însuşirea reglementărilor legale 

necesare în calitatea lor viitoare de agenţi economici. Problematica cursului este alcătuită din 

principalele instituţii juridice ale dreptului care reglementează fenomenul economic şi stau la 

baza circulaţiei valorilor în societate. Tematica cursului tinde să transmită viitorilor economişti 

conţinutul social-politic şi normativ al reglementărilor legale şi să le formeze deprinderi 

practice pentru aplicarea normelor juridice în situaţii concrete. Cursul este elaborat având la 

bază legislaţia în vigoare, literatura juridică română şi străină precum şi practica 

judecătorească. 
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6. COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

Cursul urmăreşte însuşirea de către studenţi a noţiunilor comunicării şi relaţiilor publice, ca 

element de susţinere a viitoarelor lor acţiuni privind eficienţa interacţionării în plan 

profesional cu beneficiarii direcţi ai muncii lor. Asigurarea suportului necesar pentru 

înţelegerea şi explicarea situaţiilor din viaţa profesională cu care viitorii absolvenţi se vor 

confrunta după finalizarea studiilor de licenţă. Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare 

pentru maximizarea succesului acţiunilor individuale. Dezvoltarea de deprinderi pentru 

utilizarea eficientă a tehnicilor de comunicare în relaţiile interpersonale şi în activitatea 

profesională. Promovarea unei comunicări care integrează un comportament bazat pe 

deprinderi şi abilităţi formate în urma valorificării cunoştinţelor privitoare la tipurile de 

comunicare şi modalităţi de eficientizare a comunicării. 

ANUL I SEMESTRUL II 

1. MACROECONOMIE 

Disciplina permite acumularea de cunoştinţe obligatorii în domeniul macroeconomic, în 

vederea asigurării condiţiilor pentru formarea ca economist prin: Dobândirea abilităţilor de a 

utiliza cunoştinţele în aplicaţii practice; Cunoaşterea implicaţiilor deciziilor economice asupra 

mediului economico-social; Cunoaşterea dezechilibrelor macroeconomice şi a implicaţiilor 

acestora asupra economiei; Dezvoltarea de deprinderi în vederea folosirii instrumentelor 

macroeconomice pentru elaborarea politicilor macroeconomice viabile şi coerente. 

2. ETICA ÎN AFACERI 

Obiectivul disciplinei constă în descrierea conceptelor-cheie şi a elementelor necesare 

înţelegerii mecanismelor care stau la baza ideii de etică. De asemenea, disciplina permite: 

Dobândirea capacităţii de a identifica diferenţele dintre etică, morală şi moralitate şi dintre 

etic şi legal; Posibilitatea elaborării unor opinii legate de legea, conştiinţa şi responsabilitatea 

morală; Dobândirea capacităţii de a recunoaşte şi stabili un ansamblu de norme morale şi 

valori comune în domeniul afacerilor; Recunoaşterea rolului şi importanţei eticii în afaceri; 

Elaborarea unor opinii legate de argumentele tipice existente împotriva asocierii eticii cu 

afacerile; Dobândirea abilităţilor în elaborare/implementare a codurilor de etică. 

3. FINANȚE PUBLICE 

Disciplina faciltează însuşirea fondului principal de cunoştinţe care constituie conţinutul 

finanţelor publice şi conştientizarea impactului pe care acestea îl exercită asupra dezvoltării 

economice şi sociale a unei ţări. De asemenea, asigură însuşirea conţinutului, trăsăturilor şi 

rolului principalelor instrumente de prelevare şi de repartizare a resurselor financiare publice 

(impozite, taxe, contribuţii, împrumuturi de stat, alocaţii, subvenţii şi transferuri bugetare), 

precum şi cunoaşterea principalelor aspecte legate de fundamentarea măsurilor de politică 

fiscal-bugetară ale unui stat.   
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4. CONTABILITATE FINANCIARĂ 

Asigură cunoştinţele teoretice privind contabilizarea operaţiunilor economico-financiare ce 

vizează integritatea patrimoniului, modificarea conţinutului şi structurii acestuia, procesele 

economice şi rezultatul financiar-contabil al exerciţiului. Formarea deprinderilor practice 

privind contabilizarea operaţiunilor economico-financiare ce vizează integritatea, modificarea 

conţinutului şi structurii patrimoniului, procesele economice şi rezultatul financiar-contabil al 

exerciţiului Formarea unui mod raţional de judecare şi înţelegere a ansamblului de 

componente ale sistemului de contabilitate pentru structurile patrimoniale ale întreprinderii. 

5. STATISTICĂ 

Obiectivele disciplinei sunt reprezentate de: Asigurarea unor cunoştinţe privind conceptele şi 

tehnicile de bază folosite în obţinerea, sistematizarea, prelucrarea, prezentarea şi analiza 

statistică a datelor ce caracterizează fenomenele şi procesele economice şi sociale; Metode 

de analiză a seriilor multidimensionale de măsurare a dependenţelor, de analiză a evoluţiei în 

timp a indicatorilor economici; Abordarea problemelor principale ale sondajului statistic. 

6. BAZELE MANAGEMENTULUI 

Transmiterea, înţelegerea şi asimilarea principiilor, conceptelor fundamentale şi teoriilor 

organizaţionale care constituie obiectul de studiu al managementului ştiinţific. Disciplina 

permite: Înţelegerea conţinutului managementului ştiinţific, procesului de management, 

principiilor generale ale managementului şi structurii sistemului de management; Crearea 

unui raţionament managerial adecvat; Dezvoltarea unei gândiri sistemice, bazată pe 

abordarea firmei în strânsă interdependenţă cu sistemul din care face parte. 

 

ANUL II SEMESTRUL III 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Marketing 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

2. Monedă 5 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

3. Asigurări și reasigurări 5 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

4. Finanțele firmei 5 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

5. Limba și corespondența comercială engleză 3 2 ore seminar 

6. Limba si corespondența comercială 
franceză/germană/spaniolă 

3 2 ore seminar 

ANUL II SEMESTRUL IV 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Econometrie 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

2. Eficiența investițiilor 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

3. Politici monetare europene 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

4. Instituții de credit 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

5. Controlling 6 2 ore curs, 2 ore seminar 

6. Practica de specialitate 3  
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ANUL II SEMESTRUL III 

1. MARKETING 

Disciplina facilitează familiarizarea studenţilor cu noţiuni şi practici de bază ale marketing-ului 

prin: Deprinderea funcţiilor şi identificarea locului marketingului în cadrul ştiinţelor 

economice; Înţelegerea modului de analiza a mediului de marketing al firmei; Cunoaşterea 

particularităţilor politicilor de marketing; Elaborarea mix-ului de marketing al unei organizaţii 

în condiţii specifice ale mediului intern şi extern; Deprinderea elementelor specifice 

implementării tacticilor, strategiilor şi organizării activităţii de marketing a firmei. 

2. MONEDĂ 

Disciplina îşi propune pregătirea studenţilor în vederea aprofundării conceptelor de bază ale 

teorie monetare, precum şi însuşirea tehnicilor şi mecanismelor monetare. Această disciplină 

îşi propune prezentarea cadrului instituţional al pieţei financiar-bancare, precum şi a 

mecanismelor şi produselor specifice sistemului monetar. De asemenea, disciplina pune 

accentul pe conţinutul şi funcţiile monedei, sisteme monetare, politici monetare, inflaţie, 

structura masei monetare, emisiune monetară, precum şi pe puterea de cumpărare. 

3. ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI 

Disciplina asigură studentilor: Cunoaşterea conceptelor si principiilor activitatii de asigurare 

si a modului cum acestea sunt reflectate in legislaţie; Dobandirea cunoştinţelor de baza 

privind fundamentarea statistico-matematica a activitatii de asigurare; Cunoaşterea 

tehnicilor si procedurilor de lucru specifice domeniului asigurărilor; Înţelegerea rolului si 

locului asigurărilor in sistemul stiintei finanţelor si a activitatii economico-sociale. 

4. FINANȚELE FIRMEI 

Disciplina îşi propune studierea tehnicilor şi metodelor de acţiune practică, pe care decidentul 

financiar le are la dispoziţie pentru găsirea şi alocarea eficientă a capitalurilor, în scopul 

maximizării profitului şi a valorii întreprinderii şi al minimizării riscului financiar. Obiectivele 

specifice se concretizează în: Însuşirea din punct de vedere teoretic şi practic al aspectelor 

legate de sursele de finanţare ale firmei şi cunoaşterea importanţei deciziei de alegere a 

structurii financiare; Însuşirea şi explicarea principiilor de adoptare a deciziei de finantare şi 

de selectare a surselor de finanţare; Determinarea, analiza şi optimizarea costului capitalului 

pentru creşterea valorii firmei; Explicarea şi aplicarea unor tehnici de estimare a fluxurilor de 

numerar; Explicarea şi însuşirea criteriilor de apreciere a eficienţei unui proiect de investiţii; 

Identificarea şi evaluarea proiectelor de investiţii generatoare de valoare adăugată; 

Aprecierea şi analiza performanţelor financiare prin intermediul unui sistem de rate şi 

evaluare sintetică a riscului de faliment.   
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ANUL II SEMESTRUL IV 

1. ECONOMETRIE 

Disciplina urmăreşte: însuşirea de către studenţi a noţiunilor şi conceptelor necesare 

înţelegerii şi aplicării metodelor econometrice; iniţierea studenţilor în probleme economice 

care utilizează modele econometrice; precum şi crearea abilităţilor pentru analiza şi prognoza 

evoluţiei variabilelor economice şi pentru identificarea dependentelor dintre acestea. 

2. EFICIENȚA INVESTIȚIILOR 

Disciplina urmăreşte însuşirea de către studenţi a unui sistem de cunoştinţe privind metodele 

şi tehnicile de evaluare economică şi financiară a proiectelor de investiţii precum şi 

cunoaşterea celor mai noi tehnici, metode, indicatori şi criterii de evaluare a eficienţei 

investiţiilor, precum şi de către organismele financiar-bancare internaţionale; aplicarea în 

activitatea practică a modelelor de evaluare a eficienţei proiectelor de investiţii şi de selectare 

a deciziei optime de realizare a investiţiilor; formarea unei gândiri logice a viitorilor 

economişti; însuşirea metodelor şi modelelor de pregătire a deciziilor de investiţii. 

3. POLITICI MONETARE EUROPENE 

Principalele obiective urmărite sunt constituite de percepţia clară a laturii monetare a 

economiei, asigurarea unor percepţii corecte cu privire la modul de acţiune al BCE precum şi 

înţelegerea implicaţiilor deciziilor de politică monetară, clarificarea procedurilor de lucru si a 

procedurilor de intervenţie a BCE pe pieţele monetare şi valutare, relevarea importanţei 

unificării sistemelor de plăţi din UE, evidenţierea deosebirilor şi asemănărilor din politica 

monetară a BCE şi cea aplicată în statele membre UE care nu sunt membre ale zonei euro, 

clarificarea unor aspecte practice cu privire la adoptarea euro. 

4. INSTITUȚII DE CREDIT 

Dată fiind importanţa fenomenelor şi proceselor monetare şi de credit în contextul economic 

actual, principalele obiective ale disciplinei se concretizează în dobândirea de cunoştinţe şi 

competenţe specifice sectorului bancar şi a altor instituţii de credit. În acest context se 

urmăreşte: însusirea din punct de vedere teoretic şi practic a aspectelor legate de activitatea 

de creditare/depozitare a băncilor; înţelegerea operaţiunilor şi a poziţiei BNR în cadrul 

sistemului bancar şi rolul acesteia în supravegherea bancară; însuşirea operaţiunilor active şi 

a celor pasive ale institiţiilor de credit; expunerea activităţii de creditare a băncilor. Datorită 

rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar este extrem de utilă 

înţelegerea problematicii menţionate şi crearea de abilităţi care să permită utilizarea unor 

metode şi tehnici de analiză a fluxurilor monetare la nivelul instituţiilor de credit. 

5. CONTROLLING 

Disciplina îşi propune studierea realizării funcţiei de control, oferind studenţilor o serie de 

cunoştinţe teoretice legate de managementul controlului, experienţe practice şi modele în 

vederea prezentării procesul de management al controlului şi al instrumentelor aferente. De 

asemenea, disciplina are ca şi scop prezentarea modului în care un sistem de controlling atent 

construit şi operat cu precauţie contribuie la realizarea obiectivelor şi strategiilor organizaţiei. 
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ANUL III SEMESTRUL V 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Produse și servicii bancare 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

2. Fiscalitate 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

3. Piețe de capital 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

4. Relații financiar-monetare internaționale I 6 2 ore curs, 2 ore seminar 

5. Buget și trezorerie publică 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

ANUL III SEMESTRUL VI 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Gestiune bancară 4 2 ore curs, 1 oră seminar 

2. Finanțe internaționale 4 2 ore curs, 1 oră seminar 

3. Analiză economico-financiară 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

4. Relații financiar-monetare internaționale II 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

5. Gestiunea portofoliului 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

6. Elaborare proiect de licență 3 2 ore proiect 

 

ANUL III SEMESTRUL V 

1. PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE 

Disciplina îşi propune să evidenţieze latura pragmatică a sistemului financiar-bancar, oferind 

cunoştiinţe cu privire la modul de funcţionare şi de utilizare al produselor şi serviciilor bancare 

care facilitează înţelegerea mecanismului financiar, subliniind atribuţiile şi responsabilităţile 

sitemului bancar ca principal finanţator al economiei şi important intermediar în transferurile 

de fonduri şi în finalizarea plăţilor. Această disciplină oferă posibilitatea de a asimila 

cunoştinţe de specialitate privind conţinutul şi caracteristicile produselor bancare, însuşirea 

tehnicilor bancare moderne şi crearea de competenţe în utilizarea acestora, cunoaşterea 

mecanismelor, procedurilor şi instrumentelor de finanţare, cunoaşterea circuitelor de plăţi 

precum şi deprinderea unor concepte moderne referitoare la produsele şi tehnicile din 

sistemul financiar-bancar. De asemenea, disciplina contribuie la formarea şi dezvoltarea de 

aptitudini şi abilităţi specifice operării în cadrul pieţei financiar-bancare. 

2. FISCALITATE 

Cursul facilitează însusirea principalelor aspecte privitoare la sistemul fiscal, atât în ceea ce 

priveşte aşezarea şi încasarea creanţelor fiscale ale statului, cât şi în ceea ce priveşte modul 

de organizare şi exercitare a inspecţiei fiscale de către organele competente. De asemenea, 

facilitează: aprofundarea principiilor, funcţiilor şi mecanismului de funcţionare ale unui sistem 

fiscal; Cunoşterea aspectelor generale ale cadrului legal referitor la aşezarea şi perceperea 

impozitelor, taxelor şi contrbutiilor; Însuşirea aspectelor generale ce ţin de înregistrarea 

fiscală a contribuabililor, declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor; Însuşirea modului de organizare şi funcţionare a organelor de specialitate ale 

administraţiei publice cu atribuţii în aplicarea politicii de administrare fiscală. 
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3. PIEȚE DE CAPITAL 

Cursul urmăreşte studiul pieţelor de capital intene şi internaţionale, al burselor de valori şi de 

mărfuri, înţelegerea mecanismelor de funcţionare a pieţei de capital şi a instituţiilor specifice, 

înţelegerea caracteristicilor principalelor produse financiare tranzactionate pe pieţele de 

capital precum şi însuşirea tehnicilor investiţionale de bază. De asemenea, cursul asigură 

studenţilor: Prezentarea fondului principal de cunoştinţe specifice pieţelor de capital; 

Înţelegerea mecanismelor de funcţionare a pieţelor financiare; Înţelegerea caracteristicilor 

activelor financiare tranzacţionate; Însuşirea tehnicilor investiţionale de bază, precum şi a 

principalelor elemente de analiză tehnică şi fundamentală. 

4. RELAȚII FINANCIAR-MONETARE INTERNAȚIONALE I 

Disciplina urmăreşte: descrierea principalelor concepte şi metode utilizate în operaţiunile şi 

tranzacţiile internaţionale şi explicarea proceselor economice din perspectiva operaţiunilor 

financiare; identificarea modelelor, metodelor şi tehnicilor utilizate în sistemele de plăţi; 

înţelegerea instrumentelor financiare ce contribuie la luarea deciziilor financiare; explicarea 

şi interpretarea modalităţilor de plată specifice tranzacţiilor internaţionale; aplicarea 

principalelor concepte şi metode utilizate în tranzacţiile financiare interne şi internaţionale. 

5. BUGET ȘI TREZORERIE PUBLICĂ 

Disciplina asigură cunoaşterea problematicii bugetare şi a trezoreriei, clarificarea conceptelor 

de bază cu care operează acest domeniu pe cele două segmente: Bugetul şi Trezoreria. 

Conţinutul cursului se fundamentează pe dezvoltarea conceptului de buget public, procedură 

bugetară, pe aprobarea şi executarea acestuia; modul de organizare şi conducere a 

Trezoreriei Statului, principii şi mecanisme de funcţionare, în Trezoreria Statului şi analiza 

fluxurilor financiare derulate prin Trezoreria Statului. 

ANUL III SEMESTRUL VI 

1. GESTIUNE BANCARĂ 

Disciplina scoate în evidenţă aspectele pragmatice ale sistemului financiar-bancar, oferind 

studenţilor posibilitatea de aprofundare a cunoştinţelor de specialitate privind conceptele şi 

practicile de gestiune a activităţii instituţiilor bancare şi totodată dezvoltarea capacităţii de 

analiză şi evaluare a procesului de administrare a patrimoniului instituţiilor bancare în condiţii 

de risc conform reglementărilor legale interne şi internaţionale. Această disciplină oferă 

studenţilor posibilitatea de a asimila cunoştinţe de specialitate privind: gestiunea resurselor 

şi plasamentelor, gestiunea operaţiunilor bancare de credit şi a activelor neperformante, 

gestiunea lichidităţii şi solvabilităţii, gestiunea riscurilor bancare, gestiunea rezultatelor 

activităţii instituţiilor bancare. De asemenea, disciplina contribuie la formarea şi dezvoltarea 

de aptitudini şi abilităţi specifice operării în cadrul pieţei financiar-bancare. 

2. FINANȚE INTERNAȚIONALE 

Disciplina facilitează studenţilor: înţelegerea principalelor legături care se formează la nivel 

macroeconomic pe cazul unei economii deschise, a modelelor cu care se operează în teoria 

finanţelor internaţionale; eevizuirea principalelor concepte cu care se operează în teoria 
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finanţelor internaţionale: curs de schimb, balanţă de plăţi externe; aprofundarea rolului pe 

care îl joacă intermedierea financiară pe pieţele internaţionale; prezentarea principalelor 

modele şi teorii avansate cu care se operează în domeniul relaţiilor internaţionale. 

3. ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Disciplina asigură dobândirea competenţelor profesionale specifice analizei economico-

financiare în scopul asigurării condiţiilor pentru formarea de bază ca economist prin: 

Acumularea cunoştinţelor necesare utilizării adecvate a conceptelor, teoriilor şi metodelor 

analizei economico-financiare; Dobândirea, cunoştinţelor necesare realizării lucrărilor de 

natură economico-financiară; Înţelegerea conţinutului şi rolului analizei economico-

financiare în calitate de instrument de management al organizaţiilor private şi publice. 

4. RELAȚII FINANCIAR-MONETARE INTERNAȚIONALE II 

Disciplina urmăreşte: descrierea principalelor concepte şi metode utilizate în operaţiunile şi 

tranzacţiile internaţionale şi explicarea proceselor economice din perspectiva operaţiunilor 

financiare; identificarea modelelor, metodelor şi tehnicilor utilizate în sistemele de plăţi; 

înţelegerea instrumentelor financiare ce contribuie la luarea deciziilor financiare; aplicarea 

principalelor concepte şi metode utilizate în tranzacţiile financiare interne şi internaţionale. 

5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI 

Disciplina urmăreşte prezentarea principalelor pieţe financiare şi a mecanismelor de 

funcţionare, înţelegerea caracteristicilor produselor tranzactionate, precum şi deprinderea 

principalelor tehnici şi metode de gestiune a portofoliilor prin: înţelegerea mecanismelor de 

funcţionare a pieţelor financiare; înţelegerea caracteristicilor activelor financiare 

tranzactionate; deprinderea principiilor fundamentale ale investiţiilor; deprinderea tehnicilor 

şi metodelor de gestiune a portofoliilor şi evaluarea performantelor portofoliilor de active 

financiare. 


