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I. Descrierea programului de studiu de licenţă       
                                                                       
Domeniu fundamental: Ştiinţe Sociale 
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe Economice 
Domeniu de licenţă: Finanţe 
Program de studiu de licenţă: Finanţe şi Bănci 
Baza legală a programului: Acreditat H.G. 140/2017 cu modificările și completările ulterioare. 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF) 
Durata studiilor: 6 semestre 
 
Misiunea programului de studiu de licenţă: Misiunea didactică şi de cercetare a programului de studii este să 
formeze economişti care să facă faţă cererii de specialiști în finanţe şi bănci pentru entităţile economice şi instituţiile din 
zona arondată. Programul de studii vizează întărirea segmentului universitar în domeniul economic, asigurarea unei 
pregătiri complementare cu deschiderea spre piaţa muncii. 
 
Obiectivele programului de studiu:  

 
Obiective generale: 
- întărirea permanentă a nivelului calitativ al procesului educativ; 
- contribuţia activă la bunăstarea regională şi naţională; 
- promovarea pe piaţa muncii nu doar a unor specialişti cu studii superioare, ci a unor intelectuali capabili să-şi 

asume responsabilităţi sociale faţă de comunitate; 
- imperativul promovării imaginii unei instituţii academice spirituale şi culturale, deschisă colaborării naţionale şi 

internaţionale, care apără gândirea şi cercetarea, drepturile omului şi prezervă resursele naturale pentru o 
dezvoltare durabilă reală. 

 
Obiective specifice: 

a) în activitatea didactică:  
- transmiterea către studenţi a cunoştinţelor de specialitate fundamentale sistemului operaţional din domeniul 

financiar-contabil care să asigure studenţilor competenţe profesionale generale şi specifice adecvate; 
- aprofundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, astfel încât absolvenţii să obţină un grad adecvat 

de calificare care să le ofere posibilitatea de a ocupa şi funcţii decizionale; 
- formarea de deprinderi şi abilităţi profesionale în domeniul financiar-contabil; 
- antrenarea în cadrul procesului de învăţământ a practicienilor cu o recunoscută competenţă şi experienţă; 
- dezvoltarea capacităţii de a lucra independent şi în echipă pentru rezolvarea de probleme specifice specializării. 

b) în activitatea de cercetare: 
- asigurarea unui cadru optim de cercetare şi documentare prin oferirea cadrelor didactice şi studenţilor a unei 

baze materiale adecvate; 
- atragerea studenţilor în programele de cercetare ale Departamentului de Finanţe - Contabilitate; 
- valorificarea rezultatelor cercetării cadrelor didactice şi studenţilor prin publicarea acestora în reviste de 

specialitate cotate naţional şi internaţional, participarea la manifestări ştiinţifice; 
- dezvoltarea caracterului aplicativ al cercetărilor întreprinse de cadre didactice şi studenţi. 

 
Titlul absolventului: Licenţiat în Știinţe Economice 
Calificarea universitară: Finanţe şi Bănci 
Cod RNCIS   L070020010 
 
Competenţe:  

 
Competenţe profesionale 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile private şi publice;  
C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; 
C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice; 
C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;  
C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice; 
C6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice. 

 
Competenţe transversale: 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, 
eficientă şi responsabilă;  
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare 
şi muncă eficientă în cadrul echipei; 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare. 
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Standarde ocupaţionale: 
 Asistent analist - 241307; Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului - 263103; Administrator 
financiar (patrimoniu) (studii superioare)- 263111; Controlor tezaur - 241101 Inspector financiar-bancar - 241205; Inspector 
asigurări - 241206; Referent de specialitate financiar-contabilitate - 241104; Dealer - 241209; Analist investiţii - 241211; 
Consultant plasamente valori mobiliare - 241213; Agent capital de risc - 241214; Consultant fiscal - 241222; Economist bancă 
- 241224; Inspector financiar-bancar- 241205; Inspector asigurari- 241206; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi 
servicii bancare) - 241230; Administrator bancar/produs leasing - 241231; Referent bancar/societate leasing - 241236; 
Inspector de specialitate asigurări - 241242; Inspector de specialitate subscriere - 241243; Referent de specialitate asigurări - 
241244; Inspector de risc - 241247; Specialist sistem asigurări - 241250; Expert/inspector vamal - 335105; Controlor vamal, 
controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) - 335106; Analist financiar – 241305. 

 
II. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă             

 
1. Credite ECTS - 6 semestre:                                                 ECTS   

Credite la discipline obligatorii                                     166 
Credite la disciplinele opţionale                                        14 

Total credite                                                            180 
               Credite la disciplina educaţie fizică,                                         3 
       Total credite,                                                           180 + 3 
               Credite la discipline facultative                                              18 

Credite pentru examenul de licenţă                                          10  
Total credite                                                             208  

          
   2. Examen de finalizare a studiilor de licență 

Perioada: iulie din anul de finalizare a studiilor potrivit calendarului academic 
Constă în 2 probe: 

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 5 ECTS 
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/diplomă       – 5 ECTS 

Credite acordate: 10 ECTS. 
 


