
Domeniul de licenţă: FINANȚE 
Programul de studii universitare de licenţă: FINANȚE ȘI BĂNCI 
Durata studiilor: 3 ani/6 semestre 
Număr de credite: 180 
Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF/ZI) 

 
 
1. Bază legală 
 
Programul de studii de licenţă Finanţe şi bănci este acreditat de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 
Programul funcţionează prin Hotărârea de Guvern nr. 326 din 23 mai 2019 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 
2019 – 2020. 
 
 
2. Misiune 
 

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci este de a 
furniza specialişti pentru domeniile: finanţe, bănci, asigurări ş.a., prin educarea şi 
dezvoltarea continuă a abilităţilor la un nivel înalt de competenţe şi abilităţi 
profesionale şi transversale. 
 
 
3. Obiective 
 

Programul de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci are ca obiectiv principal 
lărgirea competenţelor profesionale ale absolvenţilor în domeniul Finanţe, 
oferind oportunităţi de angajare în cadrul companiilor naţionale şi multinaţionale, 
administraţii financiare, bănci, societăţi de asigurare, instituţii publice, societăţi 
comerciale, dar şi în domenii complementare acestuia. 
 
Obiectivele programului sunt concentrate pe:  

 
 profesionalism, prin implementarea excelenţei şi recompensarea performanţelor. 
 performanţă, prin evoluţia comunităţii academice, cu accent pe cunoştinţele noi, pe 

integrarea absolvenţilor în piaţa muncii, pe obţinerea de rezultate notabile încă din 
timpul studenţiei. 

 etică şi integritate academică, respectând principiile integrităţii academice. 
 excelenţă în servicii, facultatea oferind condiţii excelente pentru pregătirea atât 

teoretică, cât şi practică a studenţilor.  
 cercetare în domeniu, prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte ce vizează 

creşterea performanţelor şi în care cadrele didactice pot contribui direct, ca 
specialişti, cu performanţe în domeniu, iar studenţii sunt parteneri importanţi. 

 un mediu de învăţare performant, cu accent pe practicile şi performanţele din 
domeniile: finanţe, bănci, asigurări. 

 furnizarea de absolvenţi responsabili, care posedă un bagaj de competenţe 
profesionale de calitate ridicată. 

 furnizarea pentru absolvenţi a unei reţele globale de informaţii, menită să 
ofere oportunităţi profesionale pentru dezvoltarea carierei. 

 
Programul de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci se adresează în principal 
absolvenţilor de liceu care doresc să îmbrăţişeze profesia de economist; care sunt 
interesaţi să-şi dezvolte o carieră în domeniile finanţe, bancar, asigurări şi în domenii 
adiacente acestora, dar şi persoanelor care sunt deja integrate pe piaţa muncii, dar care 



sau doresc să se specializeze în domeniul finanţe sau sunt nevoiţi să o facă datorită 
evoluţiei pieţei muncii. 
 
 
4. Calificare 

 
Titlul obţinut de absolvent: Licențiat în Ştiințe Economice, le permite absolvenţilor 
programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci să se angajeze în 
următoarele ocupaţii principale cuprinse în COR (Clasificarea Ocupaţiilor din 
România), cu Codul COR aferent: 
 

COD COR Ocupaţie 

241104 referent de specialitate financiar-contabilitate 

241203 consilier financiar-bancar 

241206 inspector asigurări 

241213 consultant plasamente valori mobiliare 

241223 inspector general de bancă 

241224 economist bancă 

241230 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) 

241234 consultant bancar 

241236 referent bancar/societate de leasing 

241244  referent de specialitate asigurări 

241245  consilier vânzări asigurări 

241307  asistent analist 

241310 asistent bancar 

 
Programul este înregistrat în ANC (Agenţia Naţională pentru Calificări) din anul 
2015 cu următoarele caracteristici: 
Titlul calificării: Finanţe şi bănci 
Nivel: 6 
Ocupaţii:  
 

COD COR Ocupaţie 

241104 referent de specialitate financiar-contabilitate 

241203 consilier financiar-bancar 

241224 economist bancă 

 
 
5. Competenţe 
 
Programul de studii universitare de licenţă Finanțe și bănci își propune formarea de 
competențe şi abilităţi profesionale și transversale cu scopul formării de specialiști în 
domeniul financiar-bancar: 
 
Competenţe profesionale: 
 
1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme 
economico-financiare 

3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor 
private şi publice 

5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 



6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
 
Competenţe transversale: 
 
1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

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

de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă profesională şi valorificarea eficientă 

a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 
 
 

6. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă 
 
Minim 180 de credite 
10 credite pentru promovarea examenului de licenţă 
 
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci vor obţine un 
număr de 184 de credite, 180 + 4 la disciplinele de educaţie fizică. 

Absolvenţii care susţin şi promovează examenul de licenţă vor mai obţine un număr de 
10 de credite, pentru promovarea examenului de licenţă. 
 
 
7. Structura studiilor 
 

Anul de 
studii 

Activităţi 
didactice 

Sesiune de 
examene 

Stagii de 
practică/ 

licență 

Vacanţă 

Sem I Sem II I V T I  P V 

Anul I 14 14 4 4 4 0 3 1 12 

Anul II 14 14 4 4 4 0* 3 1 12 

Anul III 14 14 4 2 2 0** 3 1 12 
* În semestrul al doilea din anul II, studenţii efectuează săptămânal 6 ore de Practică de specialitate (Numărul 
total de ore alocate disciplinei Practică de specialitate fiind de 84). 

** În primul semestrul din anul III, studenţii efectuează săptămânal 2 ore de Etică şi deontologie academică 
(Numărul total de ore alocate disciplinei Etică şi deontologie academică fiind de 28).În semestrul al doilea din 

anul III, studenţii efectuează săptămânal 6 ore pentru Elaborarea lucrării de licenţă (Numărul total de ore 
alocate disciplinei Metodologia elaborării lucrării de licenţă fiind de 84). 

 
 
8. Numărul orelor pe săptămână 
 

  Semestrul I Semestrul II 

Anul I 24 24 

Anul II 24 26 

Anul III 27 28 

 
 
9. Compatibilitate la nivel naţional  
 
Programa curriculară de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii 

universitare de licenţă Finanţe şi bănci, este compatibilă cu cea a facultăţilor de economie 
de renume din România. Marea majoritate a disciplinelor studiate pe parcursul celor trei 
ani de studiu se regăsesc în cadrul următoarelor programe de studii: 
 
1. Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci 

şi Burse de Valori – Finanţe şi bănci: http://www.fabbv.ase.ro/licentaen-US 

http://www.fabbv.ase.ro/licentaen-US


2. Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a 
Afacerilor – Finanţe şi bănci: https://feaa.uvt.ro/fisiere/educatie/licenta/incepand-
2019/Plan-invatamant-FB-RO-2019-2020.pdf 

3. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor – Finanţe şi bănci: 

https://econ.ubbcluj.ro/planuri_invatamant/licenta/zi_2017_2018/Finante%20si%20
banci%202019-2020.pdf 

4. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor – Finanţe şi bănci: 
http://www.feaa.uaic.ro/studii/programe-de-licenta/fb/ 

5. Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 
Finanţe şi bănci: 

http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=112:prezen
tare-fb&catid=88:licenta&Itemid=551 
 
 

10. Compatibilitate la nivelul Uniunii Europene  
 

Programa curriculară de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii 

universitare de licenţă Finanţe şi bănci, este compatibilă cu cea a altor facultăţi cu 
programe de studii similare de la universităţi ale statelor membre ale Uniunii Europene 
sau candidate la aderare. Marea majoritate a disciplinelor studiate pe parcursul celor trei 
ani de studiu se regăsesc în cadrul următoarelor programe de studii: 
 
1. London Metropolitan University, Londra, Marea Britanie – Banking and Finance: 

http://www.londonmet.ac.uk/courses/undergraduate/banking-and-finance---bsc-
hons/ 

2. University of Lincoln, Lincoln, Marea Britanie – Banking and Finance: 
https://www.lincoln.ac.uk/home/course/banfinub/ 

3. International Business School The Hague, Haga, Olanda – Banking and Finance: 
http://ibsthehague.nl/90287000000000012221/Bachelor%20of%20Banking%20and
%20Finance%20-%20Curriculum.pdf 

4. Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt pe Main, Germania – Banking 
& Finance: http://www.frankfurt-school.de/home/programmes/bachelor-

science/banking-finance.html 
5. University of Applied Sciences BFI Vienna, Viena, Austria – Banking and finance: 

http://www.fh-vie.ac.at/en/Studies/Bachelor/Banking-and-Finance 
 
 
11. Continuarea studiilor universitare 
 

Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă au posibilitatea să se 
perfecţioneze şi să continue studiile universitare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, prin programul de studii 
universitare de masterat Management financiar – 120 de credite (2 ani). 

https://feaa.uvt.ro/fisiere/educatie/licenta/incepand-2019/Plan-invatamant-FB-RO-2019-2020.pdf
https://feaa.uvt.ro/fisiere/educatie/licenta/incepand-2019/Plan-invatamant-FB-RO-2019-2020.pdf
https://econ.ubbcluj.ro/planuri_invatamant/licenta/zi_2017_2018/Finante%20si%20banci%202019-2020.pdf
https://econ.ubbcluj.ro/planuri_invatamant/licenta/zi_2017_2018/Finante%20si%20banci%202019-2020.pdf
http://www.feaa.uaic.ro/studii/programe-de-licenta/fb/
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=112:prezentare-fb&catid=88:licenta&Itemid=551
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=112:prezentare-fb&catid=88:licenta&Itemid=551
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=112:prezentare-fb&catid=88:licenta&Itemid=551
http://www.londonmet.ac.uk/courses/undergraduate/banking-and-finance---bsc-hons/
http://www.londonmet.ac.uk/courses/undergraduate/banking-and-finance---bsc-hons/
https://www.lincoln.ac.uk/home/course/banfinub/
http://ibsthehague.nl/90287000000000012221/Bachelor%20of%20Banking%20and%20Finance%20-%20Curriculum.pdf
http://ibsthehague.nl/90287000000000012221/Bachelor%20of%20Banking%20and%20Finance%20-%20Curriculum.pdf
https://www.bachelorsportal.com/universities/604/frankfurt-school-of-finance-management.html
https://www.bachelorsportal.com/cities/44/frankfurt-am-main.html
https://www.bachelorsportal.com/countries/11/germany.html
http://www.frankfurt-school.de/home/programmes/bachelor-science/banking-finance.html
http://www.frankfurt-school.de/home/programmes/bachelor-science/banking-finance.html
http://www.fh-vie.ac.at/en/Studies/Bachelor/Banking-and-Finance

