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valabil începând cu anul universitar 2016-2017

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Programul de studii universitare de masterat: FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI
Domeniul fundamental: ȘTIINŢE SOCIALE
Domeniul de masterat: ȘTIINŢE ECONOMICE
Domeniul secundar de masterat: Finanţe
Tipul masteratului: Cercetare
Durata studiilor / nr. de credite: 4 semestre/120 credite 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)



1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI 

Misiunea programului de master Finanţe, bănci, asigurări o reprezintă formarea de specialişti, cu competenţe generale în domeniul Finanţe, cu 
competenţe specifice în direcţiile financiare, bancare şi de asigurări, şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale absolvenţilor ciclului I al studiilor 
universitare, inclusiv în vederea accederii lor la studiile doctorale în domeniul Finanţe. 
Prin metode didactice şi de cercetare ştiinţifică se urmăreşte aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice care permit specializarea 
complexă în domeniul financiar, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele necesare pentru realizarea în condiţii de 
performanţă a funcţiunii financiare a companiilor, instituţiilor administraţiei fiscale, instituţiilor financiar-bancare şi societăţilor de asigurări.
Curricula universitară oferită de această specializare răspunde cerinţelor contemporane ale învăţământului universitar, fiind aliniată la standardele 
internaţionale după care se pregătesc specialişti în domeniul finanţe, oferind posibilitatea ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să-şi 
continue studiile prin programele de doctorat. Formarea la nivel de master (ciclul II) se bazează pe planul de învăţământ care îmbină disciplinele de 
aprofundare din domeniul ştiinţelor economice cu cele de sinteză, care asigură dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice domeniului finanţe.
2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI 

Obiectivele programului de master: Finanţe, bănci, asigurări se regăsesc în obiectivele stabilite prin planurile manageriale şi operaţionale ale 
Departamentului de Finanţe-Contabilitate, ce asigură gestionarea acestui program de studii la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din 
Oradea, în cadrul domeniului Finanţe. Departamentul de Finanţe-Contabilitate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice îşi stabileşte obiectivele şi îşi 
desfăşoară activităţile în baza Planului Operaţional anual şi a Planului Managerial ca plan strategic al Facultăţii de Ştiinţe Economice pe 4 ani.
Obiectivele generale ale programului de master: Finanţe, bănci, asigurări constau în a transmite studenţilor, într-un mod elevat, atractiv şi profesionist, 
unele informaţii şi cunoştinţe care să le asigure dobândirea competenţelor speciale asociate acestui domeniu de studiu pentru a putea desfăşura activităţi 
specifice, precum şi a cunoştinţelor aprofundate şi de sinteză din domeniul Finanţe, în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul 
Superior (CNCSIS). Principalul obiectiv îl reprezintă, formarea de specialişti în domeniul financiar, capabili să-şi desfăşoare activitatea în: instituţii financiar-
bancare, instituţii ale finanţe publice, societăţi de asigurări, instituţii financiare internaţionale, aceştia urmând să se integreze în diverse domenii, precum: 
activitatea bancară, de asigurări şi reasigurări, piaţa de capital, expertiză financiară, audit în instituţiile financiare, consultanţă fiscală, diverse firme 
(îndeosebi serviciile financiare ale acestora), etc. De asemenea, absolvenţii urmează să devină cercetători în institutele de profil, sau cadre didactice în 
învăţământul economic, liceal sau universitar. 

3. COMPETENŢE CARE SE VOR DOBÂNDI DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competenţe profesionale:
1. Cunoaşterea, înţelegerea avansată şi integrarea în structuri conceptuale logice de informaţii a abordărilor şi teoriilor specifice
2. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică şi de evaluare a fenomenelor financiare prin utilizarea metodelor cantitative
3. Dezvoltarea competenţelor de analiză şi evaluare a activităţii companiilor, instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurări în contextul financiar 
internaţional
4. Elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte strategii şi studii complexe necesare conducerii companiilor/ instituţiilor de credit/societăţilor de asigurări
5. Implementarea de strategii, programe şi proiecte complexe în domeniul financiar prin utilizarea critic-constructivă a cunoştinţelor teoretice şi a 
deprinderilor practice 
6. Adoptarea unor decizii de importanţă strategică în cadrul companiilor, instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurări, prin utilizarea abilităţilor cognitive şi 
a instrumentelor specifice domeniului financiar.
Competenţe transversale:
1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională.
2. Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii.
3. Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale 

4. FINALITĂŢI 

Titlu de absolvire: Masterand Finanţe, Bănci, Asigurări
Denumire calificare: Finanţe, Bănci, Asigurări
Cod calificare: M4070102010
Ocupaţii posibile pentru absolventul cu Diplomă de master, conform Clasificării Ocupaţiilor din România  ISCO  08 (COR):
Analist bancar/societate de leasing - 241229; Analist financiar - 241305; Asistent de cercetare în finante-banci - 241302; Cercetator în finante-banci -
241301; Dealer-sef (arbitragist banca) - 121109; Economist-sef - 121102; Inspector coordonator asigurari - 241246; Inspector coordonator daune -
241249; Inspector de risc - 241247; Inspector de specialitate asigurari - 241242; Manager banca - 241225; Manager de fond actiuni/ obligatiuni - 241212; 
Manager de operatiuni/ produs - 241226; Manager relatii cu clientii bancii/ societate de leasing - 241227; Proiectant produse bancare - 241233; sef birou 
pensii - 121202; sef birou somaj - 121203. 



PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT**
Anul de studiu I

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Ciclul de studii universitare de masterat
Programul de studii universitare de masterat: FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI
Domeniul fundamental: ȘTIINŢE SOCIALE
Domeniul de masterat: ȘTIINŢE ECONOMICE
Domeniul secundar de masterat: Finanţe
Tipul masteratului: Cercetare
Durata studiilor / nr. de credite: 4 semestre/120 credite 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Valabil din anul univ. 
2016-2017 

începând cu anul I

Cod Discipline* Tip
Sem. I

[ore / săptămână] Total ore 
 / sem.

Felul
verif.

Cre-
dite

SI
[ore / 
sem.]

Condi-
ţionări 

C S L P

OBLIGATORII IMPUSE

 FSTE-0081   Pieţe financiare internaţionale  DAP  1  2 - - 42  Ex  6  126

 FSTE-0006   Istorie financiar-bancară universală DSI  1  1 - - 28  Ex  5  112

 FSTE-0082   Politici monetare şi stabilitate financiară DAP  2  2 - - 56  Ex  7  140

 FSTE-0059   Diagnostic financiar şi evaluare  DSI  2 - 1 - 42   Vp  6  126

 FSTE-0038   Comunicare interculturală în limba engleză DSI  1 - 1 - 28  Cv  6  140

TOTAL  7  5  2 - 196  30  644

Cod Discipline* Tip
Sem. II

[ore / săptămână] Total ore 
 / sem.

Felul
verif.

Cre-
dite

SI
[ore / 
sem.]

Condi-
ţionări 

C S L P

OBLIGATORII IMPUSE

 FSTE-0914   Sisteme bancare comparate  DAP  2  1 - - 42  Ex  5  98

 FSTE-0068   Finanţele Uniunii Europene  DAP  2  1 - - 42  Ex  5  98

 FSTE-0919   Asigurări financiare  DAP  1  1 - - 28  Ex  5  112

 FSTE-0052   Aspecte fiscale  DAP  2  2 - - 56  Ex  6  112

 FSTE-0915   Strategii și politici financiare  DAP  1 - 1 - 28   Vp  5  112

 FSTE-0443   Practică DSI - - - - 60  Cv  4  52

TOTAL  8  5  1 - 256  30  584

Legendă: C - Curs (pentru IFR - Coordonare studiu individual); S - Seminar; L - Lucrări practice (laborator); P - Proiect; SI - Studiu Individual;
DAP - Disciplină de Aprofundare; DSI - Disciplină de Sinteză; DCA - Disciplină de Cunoaştere Avansată; OU - Opţiunea Universităţii;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp. - verificare pe parcurs; Pr. - proiect; A/R- Admis/Respins; Credite -
numar credite ECTS; SI - Studiu individual. 

Director departament ,
Prof. univ. dr. Ioan-Dan MORAR

RECTOR,
Prof. univ. dr. Constantin BUNGĂU

DECAN,
Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU



PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT**
Anul de studiu II

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Ciclul de studii universitare de masterat
Programul de studii universitare de masterat: FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI
Domeniul fundamental: ȘTIINŢE SOCIALE
Domeniul de masterat: ȘTIINŢE ECONOMICE
Domeniul secundar de masterat: Finanţe
Tipul masteratului: Cercetare
Durata studiilor / nr. de credite: 4 semestre/120 credite 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Valabil din anul univ. 
2016-2017 

începând cu anul I

Cod Discipline* Tip
Sem. III

[ore / săptămână] Total ore 
 / sem.

Felul
verif.

Cre-
dite

SI
[ore / 
sem.]

Condi-
ţionări 

C S L P

OBLIGATORII IMPUSE

 FSTE-0055   Auditarea instituţiilor financiare  DAP  2  2 - - 56  Ex  8  168

 FSTE-0918   Asigurări de viață și sisteme de pensii  DAP  2  1 - - 42  Ex  8  182

 FSTE-0074
  Gestiunea riscurilor financiare şi supraveghere 
prudenţială integrată

DSI  2  2 - - 56  Ex  7  140

 FSTE-0087   Standarde Internaţionale de Raportare Financiare  DAP  2  1 - - 42  Ex  7  154

TOTAL  8  6 - - 196  30  644

Cod Discipline* Tip
Sem. IV

[ore / săptămână] Total ore 
 / sem.

Felul
verif.

Cre-
dite

SI
[ore / 
sem.]

Condi-
ţionări 

C S L P

OBLIGATORII IMPUSE

 FSTE-0088
  Strategii de promovare a produselor bancare şi de 
asigurări

 DAP  1 - 2 - 42  Ex  5  98

 FSTE-0090   Tehnici actuariale în asigurări  DAP  2  1 - - 42  Ex  5  98

 FSTE-0097   Guvernanţă corporativă DSI  1  2 - - 42  Ex  5  98

 FSTE-0916   Proceduri financiare  DAP  2  1 - - 42  Ex  5  98

 FSTE-0917   Proiecte de cercetare pentru elaborarea disertației  DSI - - - 2  28   Vp  10  252

TOTAL  6  4  2  2  196  30  644

Legendă: C - Curs (pentru IFR - Coordonare studiu individual); S - Seminar; L - Lucrări practice (laborator); P - Proiect; SI - Studiu Individual;
DAP - Disciplină de Aprofundare; DSI - Disciplină de Sinteză; DCA - Disciplină de Cunoaştere Avansată; OU - Opţiunea Universităţii;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp. - verificare pe parcurs; Pr. - proiect; A/R- Admis/Respins; Credite -
numar credite ECTS; SI - Studiu individual. 

Director departament ,
Prof. univ. dr. Ioan-Dan MORAR

RECTOR,
Prof. univ. dr. Constantin BUNGĂU

DECAN,
Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU



UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Ciclul de studii universitare de masterat
Programul de studii universitare de masterat: FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI
Domeniul fundamental: ȘTIINŢE SOCIALE
Domeniul de masterat: ȘTIINŢE ECONOMICE
Domeniul secundar de masterat: Finanţe
Tipul masteratului: Cercetare
Durata studiilor / nr. de credite: 4 semestre/120 credite 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Valabil din anul univ. 
2016-2017 

începând cu anul I

I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER 

Număr credite alocate, conform legislaţiei: 120

1. 120 credite pentru disciplinele obligatorii impuse; 
2. 0 credite pentru disciplinele obligatorii opţionale; 
3. 4 credite la practică incluse în numărul celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct.1 şi pct.2; 
4. 10 credite pentru elaborarea disertaţiei (incluse în numărul celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct.1); 
5. 10 credite alocate examenului de disertatie, constând în prezentarea si susţinerea disertatiei. 

II. STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR (în număr de săptămâni)

III. NUMĂRUL ORELOR LA DISCIPLINELE OBLIGATORII (IMPUSE ŞI OPŢIONALE): 844

Anul
Activităţi didactice Sesiuni de examene

Practică*
Vacanţă

sem. I sem. II Iarnă Restanţe
Iarnă

Vară Restanţe
Vară

Restanţe
Toamnă

Iarnă Primăvară Vară

Anul I 14 14 3 1 3 1 2 2 3 1 8
Anul II 14 14 3 1 3 1 2 - 3 1 10

ANUL SEMESTRUL I SEMESTRUL II
 Anul I  14  14
 Anul II  14  14

Nr. Crt. Disciplina
Nr. de ore Total

Standard ARACIS

[min / max. %]
An I An II Ore %

1. Obligatorii 452 392 844 100,00 -
2. Opţionale - - - 0,00 -

TOTAL 452 392 844 100,00 100
3. Facultative - - - 0,00 -

Nr. Crt. Disciplina
Nr. de ore Total

Standard ARACIS

[min / max. %]
An I An II Ore %

1. De aprofundare 294 252 546 64,69 -
2. De sinteză 158 140 298 35,31 -

TOTAL 452 392 844 100 100



IV. PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIILE OBLIGATORII (IMPUSE +OPŢIONALE) + FACULTATIVE:

 V. FLEXIBILITATEA PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

-

VI. EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII ( DISERTAŢIE)

1. Comunicarea temei disertaţiei: semestrul II; 
2. Elaborarea disertaţiei:  10 x 28 ore = 280 ore, semestrul IV; 
3. Susţinerea disertaţiei: luna iulie / septembrie. 

VII. UN PUNCT DE CREDIT NECESITĂ UN TOTAL DE 28 ORE/SEMESTRU DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI INDIVIDUALĂ

Număr total de ore : 844
din care:
- Total număr ore curs: 406
- Total număr ore aplicaţii: 438
- Discipline obligatorii (pondere în total discipline): 100 %
- Discipline opţionale (pondere în total discipline): 0 %
- Discipline de aprofundare (pondere în total discipline): 65%
- Discipline de sinteză (pondere în total discipline): 35%
- Raportul nr. ore săptămânale curs / aplicaţii: 1 / 1,07
- Ore alocate disciplinelor obligatorii (% din total): 100%;
- Ore alocate disciplinelor opţionale (% din total): 0%;
- Ore alocate disciplinelor de aprofundare (% din total): 64,69%
- Ore alocate disciplinelor de sinteză (% din total): 35,31%
- Raportul total ore curs / total ore aplicaţii: 1 / 1,08
Numărul total de credite: 120
- Credite aferente disciplinelor de aprofundare din totalul de credite obligatorii: 64,17%;
- Credite aferente disciplinelor de sinteză din totalul de credite obligatorii: 35,83 %;
Ponderea în Planul de învăţământ:
Total ore, inclusiv facultative= 844
D obligatorii / Total = 844/ 844 = 100,00%
Raport ore prelegeri /seminarii = 406/438 = 1 / 1,08
Ponderea practicii în Planul de învăţământ : 60/ 844= 7,11%
Raport examene / colocvii = 15 Ex / 5 Cv, Vp = 1 / 0,33 



VIII. DISTRIBUIREA CREDITELOR PE COMPETENŢE (TABELE RNCIS - Grila 1*)

Legendă: C1 ÷ C5 sau C6 - Competenţe profesionale; CT1 ÷ CT3 - Competenţe transversale 
* Se va utiliza Grila 1 (G1) care prezintă variantele: G1L si G1M corepunzătoare ciclurilor de studii de licenţă şi masterat, în conformitate cu Ordinul MECTS 
nr. 5703 / 18.10.2011.
** Se vor trece toate disciplinele din Planul de Învăţământ

Nr. 
crt. 

Disciplina ** Sem.
Număr 
credite 

Competenţe 
profesionale 

Competenţe 
transversale 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 CT1 CT2 CT3
1.   Pieţe financiare internaţionale I 6 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5
2.   Istorie financiar-bancară universală I 5 1 1 1 1 0,5 0,5
3.   Politici monetare şi stabilitate financiară I 7 1 1 1 1,5 1 0,5 0,5 0,5
4.   Diagnostic financiar şi evaluare I 6 1 1 1 1 1 0,5 0,5
5.   Comunicare interculturală în limba engleză I 6 1 1 1 1 0,5 0,5 1
6.   Sisteme bancare comparate II 5 1 1 1 1 0,5 0,5
7.   Finanţele Uniunii Europene II 5 1 1 1 1 0,5 0,5
8.   Asigurări financiare II 5 1 1 1 1 0,5 0,5
9.   Aspecte fiscale II 6 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

10.   Strategii și politici financiare II 5 1 1 1 1 0,5 0,5
11.   Practică II 4 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5
12.   Auditarea instituţiilor financiare III 8 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1
13.   Asigurări de viață și sisteme de pensii III 8 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5

14.
  Gestiunea riscurilor financiare şi supraveghere prudenţială 
integrată

III 7 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5

15.   Standarde Internaţionale de Raportare Financiare III 7 1 1 1 1 1 1 1
16.   Strategii de promovare a produselor bancare şi de asigurări IV 5 1 1 1 1 0,5 0,5
17.   Tehnici actuariale în asigurări IV 5 1 1 1 1 0,5 0,5
18.   Guvernanţă corporativă IV 5 1 1 1 1 0,5 0,5
19.   Proceduri financiare IV 5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5
20.   Proiecte de cercetare pentru elaborarea disertației IV 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1



GRILA 1 - "Descrierea domeniului / programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale"

Competenţe profesionale

Descriptori de 
nivel ai 

elementelor 
structurala ale 
competenţelor 
profesionale

C1. Cunoaşterea, 
înţelegerea 
avansată şi 

integrarea în 
structuri 

conceptuale logice 
de informaţii a 
abordărilor şi 

teoriilor specifice 
domeniului financiar

C2. Dezvoltarea 
competenţelor de 

cercetare ştiinţifică 
şi de evaluare a 

fenomenelor 
financiare prin 

utilizarea metodelor 
cantitative 

C3. Dezvoltarea 
competenţelor 
de analiză şi 
evaluare a 
activităţii 

companiilor, 
instituţiilor de 

credit şi 
societăţilor de 

asigurări în 
contextul 
financiar 

internaţional

C4. Elaborarea de 
sinteze operaţionale, 
rapoarte strategii şi 

studii complexe 
necesare conducerii 

companiilor/ 
instituţiilor de 

credit/societăţilor de 
asigurări 

C5. Implementarea 
de strategii, 
programe şi 

proiecte complexe 
în domeniul 

financiar prin 
utilizarea critic-
constructivă a 
cunoştinţelor 
teoretice şi a 
deprinderilor 

practice 

C6.Adoptarea 
unor decizii de 

importanţă 
strategică în 

cadrul 
companiilor, 

instituţiilor de 
credit şi 

societăţilor de 
asigurări, prin 

utilizarea 
abilităţilor 

cognitive şi a 
instrumentelor 

specifice 
domeniului 
financiar.

Cunoştinţe

1. Cunoaşterea 
aprofundată a 
unei arii de 
specializare şi, 
in cadrul 
acesteia, a 
dezvoltărilor 
teoretice, 
metodologice şi 
practice 
specifice 
programului; 
utilizarea 
adecvată a 
limbajului 
specific în 
comunicarea cu 
medii 
profesionale 
diferite

C1.1 Valorificarea 
superioară în plan 
conceptual a 
fundamentelor 
activităţii financiare, 
bancare şi de asigurări

C2.1 Definirea şi 
înţelegerea modelelor 
statistice, a tehnicilor 
cantitative de 
prelucrare a 
variabilelor, 
cunoaşterea 
instrumentarului de 
colectare a datelor din 
domeniul financiar, 
bancar şi al 
asigurărilor

C3.1 Cunoaşterea 
şi înţelegerea 
avansată a 
reglementărilor 
financiare, 
bancare şi de 
asigurări, în plan 
naţional şi 
internaţional şi 
integrarea 
acestora în 
contextul 
macroeconomic

C4.1 Cunoaşterea şi 
înţelegerea avansată a 
operaţiunilor financiare, 
bancare şi de asigurări, a 
sistemelor informaţionale 
aferente acestora, 
sistemelor de audit şi 
control intern precum şi a 
modalităţilor de 
gestionare a expunerii la 
risc

C5.1 Descrierea 
ipotezelor ce stau la 
baza formulării 
strategiilor/proiectelor, 
utilizând concepte şi 
metode cantitative 
specifice domeniului 
financiar, bancar şi al 
asigurărilor

C6.1. 
Fundamentarea 
deciziilor 
financiare 
adoptate în cadrul 
companiilor, 
instituţiilor de 
credit, societăţilor 
de asigurări şi 
argumentarea 
acestora

2. Utilizarea 
cunoştinţelor 
de specialitate 
pentru 
explicarea şl 
interpretarea 
unor situaţii 
noi, în contexte 
mal largi 
asociate 
domeniului 

C1.2 Explicarea şi 
interpretarea 
conceptelor cheie 
utilizate în domeniul 
financiar, bancar şi al 
asigurărilor

C2.2 Argumentarea 
alegerii unei anumite 
metode statistice sau a 
unui instrumentar 
cantitativ şi 
interpretarea 
rezultatelor cu privire 
la o anumită situaţie

C3.2 Interpretarea 
şi înţelegerea 
interdependenţelor 
existente între 
activitatea 
instituţiilor 
financiare şi 
contextul 
macroeconomic 
naţional şi global

C4.2 Utilizarea 
cunoştinţelor cu privire la 
operaţiunile financiare, 
tipurile de tranzacţii şi a 
instrumentelor de 
gestionare a riscurilor 
pentru analiza şi 
interpretarea tehnicilor 
implementate de către 
instituţiile financiare în 
administrarea portofoliilor 
de active şi evaluarea 
performanţelor

C5.2 Explicarea 
importanţei 
implementării 
strategiei prin 
utilizarea terminologiei 
specifice domeniului 
financiar

C6.2. Capacitatea 
de explicare a 
deciziilor 
financiare 
adoptate, către 
toate persoanele 
implicate, în 
vederea 
implementării 
acestora

Abilităţi

3. Utilizarea 
integrată a 
aparatului 
conceptual şi 
metodologic, în 
condiţii de 
informare 
incompletă, 
pentru a 
rezolva 
probleme 
teoretice şi 
practice noi

C1.3 Aplicarea 
conceptelor şi 
metodelor în cadrul 
activităţii 
companiilor/instituţiilor 
de credit/societăţilor 
de asigurări pentru 
soluţionarea unor 
probleme specifice

C2.3 
Aplicareamodelelor 
statistice, a tehnicilor 
de calcul şi analiză a 
datelor, precum şi 
interpretarea 
rezultatelor empirice 
generate de model

C3.3 Utilizarea 
evidenţelor 
empirice din 
literatura de 
specialitate, ca 
punct de pornire 
în elaborarea 
propriilor analize 
specifice 
contextului 
naţional

C4.3Aplicarea procedurilor 
cantitative existente la 
nivelul 
companiei/băncii/societăţii 
de asigurări pentru 
testarea conformităţii 
activităţii cu limitele 
maximale ale autorităţii 
de reglementare şi 
supraveghere şi sesizarea 
potenţialelor 
vulnerabilităţi

C5.3 Utilizarea teoriilor 
şi a metodelor 
statistice pentru 
examinarea evoluţiilor 
adverse ale activităţii 
financiare, bancare şi 
de asigurări la 
solicitatarea activităţii 
instituţiei

C6.3. Apelarea la 
instrumentele 
cantitative pentru 
soluţionarea 
eventualelor 
probleme ce apar 
în procesul de 
implementare a 
deciziei

4. Utilizarea 
nuanţată şi 
pertinentă de 
criterii şi 
metode de 
evaluare, 
pentru a 
formula 
judecăţi de 
valoare şi a 
fundamenta 
decizii 
constructive

C1.4 Evaluarea critică 
a conceptelor, 
metodelor şi 
instrumentelor folosite 
pentru soluţionarea 
problemelor din 
activitatea 
companiilor/instituţiilor 
de credit/societăţilor 
de asigurări

C2.4 Identificarea 
optimă a modelelor 
statistice şi a 
variabilelor explicative 
şi aplicarea variantei 
considerate adecvate 
în scopul efectuării de 
analize pertinente 
asupra evoluţiilor din 
sistemul financiar

C3.4 Utilizarea 
instrumentarea 
statistic şi 
matematic pentru 
a formula judecăţi 
de valoare şi 
propuneri 
constructive 
pentru a limita 
impactul negativ 
al dezchilibrelor 
economice asupra 
activităţii 
financiare

C4.4 Evaluarea pe bază 
de raţionament a 
oportunităţii metodelor şi 
instrumentelor utilizate de 
companii/bănci/societăţi 
de asigurări şi elaborarea 
de propuneri pentru o mai 
bună evaluare a expunerii 
la risc

C5.4 Selectarea celor 
mai adecvate metode 
de evaluare şi 
adaptarea lor cerinţele 
formulate de 
conducerea 
companiilor/instituţiilor 
de credit/societăţilor 
de asigurări

C6.4. Evaluarea 
calitativă pe bază 
de raţionament a 
modului de 
implementare a 
deciziei financiare

5. Elaborarea 
de proiecte 
profesionale 
şi/sau de 
cercetare, 
utilizând 
inovativ un 
spectru variat 

C1.5 Valorificarea 
eficientă a conceptelor 
şi teoriilor, precum şi a 
instrumentelor 
cantitative în 
elaborarea de studii, 
rapoarte, strategii, 

C2.5 Efectuarea de 
studii şi analize 
cantitative riguroase şi 
bine argumentate 
privind perspectivele 
sectorului financiar

C3.5 Elaborarea 
de studii de 
impact şi prognoze 
privind climatul 
economico-
financiar naţional 

C4.5 Elaborarea de 
analize conceptuale şi 
cantitative privind 
oportunitatea utilizării de 
noi instrumente 
financiare, identificarea 
modalităţilor de 
îmbunătăţire a 

C5.5 Elaborarea 
proiectului/ strategiei 
şi prezentarea 
rezultatelor cercetării 
efectuate, de o 
manieră logică

C6.5. Realizarea 
unei analize 
cantitative a 
procesului de 
implementare, 
utilizând indicatori 
financiari specifici



de metode 
cantitative şi 
calitative

prognoze şi internaţional performanţelor financiare 
sau de gestionare a 
portofoliilor de active

Standarde 
minimale de 
performanţă 
pentru 
evaluarea 
competenţei:

Elaborarea, pe bază 
documentată, a unui 
proiect/studiu/raport 
strategic privind 
oportunitatea 
diversificării ofertei de 
produse şi servicii 
financiare.

Elaborarea şi 
prezentarea unui 
studiu aplicativ şi 
explicarea utilităţii 
acestuia pentru 
identificarea/atenuarea 
unei vulnerabilităţi în 
activitatea 
companiilor, a băncilor 
sau a societăţilor de 
asigurări.

Realizarea unui 
raport destinat 
organizaţiilor şi 
firmelor naţionale 
şi internaţionale 
cu privire la 
relaţiile economice 
regionale şi 
internaţionale

Elaborarea unor analize 
avansate, solid 
argumentate conceptual şi 
statistic, privind 
performanţele şi riscurile 
la care sunt expuse 
companiile, băncile sau 
societăţile de asigurări.

Proiectarea şi 
implementarea la 
nivelul unei instituţii 
financiare a unei 
strategii de business

Implementarea cu 
succes a unei 
decizii financiare

Descriptori de nivel ai competenţelor 
transversale

Competenţe transversale
Standarde minime de performanţă pentru 

evaluarea competenţei

1. Executarea unor sarcini 
profesionale complexe, în condiţii de 
autonomie şi de independenţă 
profesională.

CT1. Valorificarea cunoştinţelor specifice 
domeniului financiar, bancar şi al asigurărilor 
pentru explicarea şi soluţionarea unor situaţii 
noi, generate de funcţionarea activităţii 
companiilor, instituţiilor financiar-bancare, în 
context macroeconomic naţional şi global

Proiectarea unei scheme de soluţionare în 
timp real a unei probleme de la locul de 
muncă şi asumarea implementării acesteia, 
respectând normele deontologiei 
profesionale.

2. Asumarea de 
roluri/funcţii de conducere a 
activităţii grupurilor 
profesionale sau a unor 
instituţii.

CT2.Cunoaşterea aprofundată, 
multidisciplinară, în plan teoretic, metodologic 
şi practic a politicilor şi strategiilor în 
domeniul financiar, bancar şi al asigurărilor, 
precum şi utilizarea adecvată a limbajului 
specific în comunicarea cu medii profesionale 
diferite, în vederea formulării judecăţilor de 
valoare şi a fundamentării deciziilor 
manageriale

Coordonarea sau participarea la activităţi 
de realizare de studii de impact, analize 
financiare, rapoarte şi prognoze la nivelul 
unei companii/instituţii de credit/societăţi 
de asigurări prin distribuirea de sarcini 
către echipa aflată în subordine, 
verificarea rezultatelor analizelor şi 
validarea acestora.

3. Autocontrolul procesului de 
învăţare, diagnoza nevoilor de 
formare, analiza reflexivă a propriei 
activităţi profesionale

CT3. Elaborarea de strategii şi proiecte 
profesionale pe probleme financiare, bancare 
şi de asigurări, de management al riscului, 
evaluare a activelor financiare, produse şi 
servicii bancare, utilizând un spectru variat de 
metode cantitative şi calitative

Perfecţionarea continuă a planului personal de 
dezvoltare profesională prin aplicarea la studii 
doctorale şi post-doctorale
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