
Prezentarea programului de master 
"Bănci, Asigurări și Piețe Financiare" 

 
Misiunea programului de master constă în formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniul bancar, al asigurărilor, 

analizei financiare şi al pieţelor de capital. De asemenea, programul de master vizează și dezvoltarea cercetării științifice economice, 
centrată pe aceste domenii. 

Programul de master are despre scop formarea și dezvoltarea de abilități, deprinderi și competențe, necesare în procesele de 
execuție și decizie, specifice domeniului bancar, al asigurărilor și piețelor financiare. 

 
Competențe 
Programul de master propus urmărește îndeplinirea următoarelor obiective specifice: 

a. În domeniul activităţii didactice: 
 transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, aprofundarea şi completarea 
cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să acţioneze 
şi în funcţii decizionale;   
 formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale 
în domeniile bancar, al asigurărilor şi al pieţelor financiare; 
 formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional -acţionale) şi de specialitate specifice în 
domeniile bancar, al asigurărilor şi al pieţelor financiare, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional care să 
asigure masteranzilor competenţa profesională; 
 formarea masteranzilor pentru lucru în echipă. 

b. În domeniul activităţii de cercetare: 
 asigurarea unui cadru optim de studiu şi cercetare pentru masteranzi, prin oferirea de cursuri şi lucrări aplicative de înaltă ţinută 
academică, precum şi printr-o bogată bază materială şi de documentare; 
 atragerea masteranzilor în programele de cercetare ale Departamentului de Finanţe-Contabilitate şi ale Facultăţii de Ştiinţe 
Economice;  
 valorificarea rezultatelor cercetării masteranzilor şi a cadrelor didactice implicate, prin publicarea acestora în reviste de 
specialitate şi participarea la manifestări ştiinţifice; 
 valorificarea rezultatelor cercetării în contextul socio-economic şi dezvoltarea caracterului aplicativ al acestora. 

c. În domeniul activităţii de pregătire continuă: 
 atragerea în cadrul procesului de învăţământ a practicienilor cu o recunoscută competenţă şi experienţă. 
  

 Funcții după absolvire 
 Prin planul de învăţământ, programul de masterat Bănci, Asigurări şi Pieţe Financiare asigură absolvenţilor săi 

competenţe în următoarele domenii de activitate, în concordanţă cu Cadrul naţional al calificărilor:  
241103 – Consilier financiar-bancar 
241104 – Controlor tezaur 
241106 – Expert financiar-bancar 
241107 – Inspector financiar-bancar 
241108 – Inspector asigurări 
241110 – Referent de specialitate financiar-contabilitate 
241112 – Consultant bugetar 
241116 - Manager de fond acțiuni/ obligațiuni 
241117 - Consultant plasamente valori mobiliare 
241118 - Agent capital de risc 
241119 - Administrator credite 

 241501 - Inspector general de bancă 
 241502 - Economist bancă 

241503 - Manager bancă 
241504 - Manager de operațiuni/produs 
241505 - Manager relații/ cu clienții băncii/ societate leasing 
241506 - Trezorier 
241507 - Analist bancar / societate leasing 
241508 - Ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare) 
241509 - Administrator bancar / produs leasing 
241512 - Consultant bancar 
241514 - Referent bancar/ societate leasing 
241601 - Inspector de specialitate asigurări 
241602 - Inspector de specialitate subscriere 
241604 - Consilier vânzări asigurări 
241605 - Inspector coordonator asigurări 
241608 - Inspector coordonator daune 
241943 - Analist financiar 


