
 

Programul Finanţe şi bănci 
 

Aspecte generale 
În cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la Facultatea de Ştiinţe 

funcţionează specializarea acreditată Finanţe şi bănci, pentru ciclul I de studii 

universitare.  

Denumirea acestei specializări este prevăzută în cadrul Domeniului de studii 

universitare de licenţă Finanţe, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1175/2006 

privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi 

specializărilor din cadrul acestora - Monitorul Oficial nr. 769/2006. Specializarea 

Finanţe şi bănci (forma de învățământ zi) funcţionează începând cu anul 2003. 

Astfel, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1082/2003 privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior (M.Of. 

687/2003), specializarea Finanţe şi bănci – învăţământ de zi a fost autorizată să 
funcţioneze provizoriu. 

În anul universitar 2009-2010, specializarea de licenţă Finanţe şi Bănci, a făcut 

obiectul procedurii de evaluare ARACIS în vederea acreditării programului de licenţă 

şi a primit calificativul „încredere” în şedinţa Consiliului ARACIS din 18.02.2010.  Prin 

Hotărârea Guvernului nr. 631 /2010 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a 

structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii 

universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de 

acestea, programul de licență Finanțe și bănci este menționat în actul normativ ca fiind 

acreditat, în cadrul Facultății de Științe. În anul universitar 2014-2015, specializarea de 

licenţă Finanţe şi Bănci a fost supus procedurii de evaluare ARACIS în vederea 

menţinerii acreditării programului de licenţă şi a primit calificativul “încredere” în 

şedinţa Consiliului ARACIS din 30.04.2015. Ca urmare, Hotărârea Guvernului nr. 

575/2015 publicată după decizia de menţinere a acreditării lista programelor de studii 

universitare acreditate, programul de licență Finanțe și bănci (învăţământ cu 

frecvenţă) este menționat în actul normativ ca fiind acreditat, în cadrul Facultății de 

Științe Economice. 



Absolvenţii acestei specializări au capacitatea de a lucra într-un număr mare de 

domenii economice, începând de la nivelul firmelor şi până la cel al economiei 

naţionale. Astfel, ei pot lucra în bănci, societăţi de asigurare, societăţi ce activează în 

domeniul pieţelor de capital, firme de diferite dimensiuni, ministere, agenţii 

guvernamentale, instituţii publice locale, în cercetarea ştiinţifică şi în învăţământ. 

Competenţele, ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin 

învăţare, permit, din punct de vedere profesional, practicarea cu succes a unei meserii. 

Absolvenţii ciclului de licenţă Finanţe şi bănci vor dobândi la finalizarea studiilor 

următoarele competenţe: 

 
Competențe generale 

- cunoasterea, înțelegerea si utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor si 

metodelor fundamentale deinvestigare si prospectare specifice economiei; 

- explicarea si interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor si 

tendințelor specificeactivității la nivel micro si macroeconomic în contexte specifice 

societății bazate pe cunoastere; 

- culegerea, analiza si interpretarea de date si informații cantitative si 

calitative referitoare la o problemă definită; 

- analiza de stări si situații si asumarea de responsabilități pentru a rezolva 

probleme, a comunica sia demonstra rezultatele propriei activități; 

- capacitatea de a lucra independent sau in echipă pentru rezolvarea de 

probleme în contexteprofesionale definite; 

- utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de 

lucrări, procesarea de informații si accesarea de baze de date specifice activității din 

diferitele structuri organizaționale; 
- comunicarea verbală si scrisă în scop profesional în cel puțin o limbă de 

circulație internațională. 

 
 
 
 



Competențe de specialitate 
- cunoasterea, înțelegerea si utilizarea conceptelor utilizate în abordarea 

interdisciplinară a tranzacțiilor si evenimentelor supuse analizei, gestiunii si controlului 

financiar-bancar, precum si a posibilitățilorde informatizare a acestui tip de cunoastere; 

- formularea de demersuri profesionale bazate pe caracterul aplicativ al 

analizei, gestiunii sicontrolului financiar-bancar, pe deprinderile formate prin tehnici 

financiare si bancare si pe abilitățile de utilizare a produselor software specifice; 

- capacitatea de a analiza, sintetiza si interpreta informațiile financiar-

bancare necesare pentruevaluarea problemelor si a alternativelor de soluționare a 

acestora; 
- comunicarea profesională a informațiilor specifice domeniului financiar-

bancar în vederea evaluării deciziilor strategice si operaționale ale organizației. 
 

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 
 

Oportunităţi de angajare 
Pregătirea temeinică în domeniile financiar şi bancar permite absolvenţilor 

specializării Finanţe-Bănci să abordeze o paletă largă de posturi:  

- economist în domeniile Finanţe şi bănci; 

- funcţionar superior în instituţiile publice;  

- operator front-office;  

- agent de servicii financiare;  

- referent în domeniu;  

- controlor de gestiune;  

- administrator de cont;  

- operator de trezorerie;  

- inspector de asigurări; 

- alte ocupaţii posibile în domeniu. 

De asemenea, prin parcurgerea programului de licenţă, absolvenţii îşi vor putea 

desfăşura activitatea în cadrul societăţilor comerciale sau prin exercitarea independentă 

a profesiei, în domeniile consultanţei financiare şi fiscale, a auditului financiar şi 

evaluării (societăţi comerciale autorizate să funcţioneze conform normelor CCF – 

Camera Consultanţilor Fiscali, CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor 

Autorizaţi din România, CAFR – Camera Auditorilor Financiari şi România sau ANEVAR 

– Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România). 


