
Prezentarea programului de studii universitare de master profesional 

MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR ȘI DE ASIGURĂRI  

 

Programul de studii universitare de master profesional Management Financiar-Bancar 

și de Asigurări (MFBA) face parte din structura de funcţionare a Facultăţii de Finanțe și 

Contabilitate, în domeniul Finanțe, desfăşurându-şi activitatea în mod distinct, în regim de 

învăţământ cu frecvenţă, în limba română, cu durata de 2 ani / 4 semestre.  

Acest program reprezintă o ”verigă” importantă în cadrul ciclului licenţă-masterat-

doctorat și este compatibil cu programele de studii de master (atât din perspectiva 

misiunii/obiectivelor asumate, cât şi din perspectiva curriculei) organizate de alte universităţi 

din România şi din Europa, care pregătesc specialişti în acelaşi domeniu sau în domenii 

apropiate, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei de la Bologna. 

Programul de masterat Management Financiar-Bancar și de Asigurări abordează 

probleme de detaliu conexe specializării de licenţă Finanțe și Bănci, fiind o prelungire la un 

nivel superior de calificare a programului de studii universitare de licenţă. 

Programul de master MFBA se adresează: 

• în special, persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul Finanțe; 

• persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul fundamental Științe 

Economice; 

• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi 

doresc o formare specializată în Finanțe; 

• profesioniştilor din entități economico-financiare, absolvenţi de facultate cu 

diplomă de licenţă, care lucrează deja şi au dobândit experienţă în practică. 

 

MFBA își propune să formeze specialişti în domeniul Finanțe, care să contribuie, prin 

cunoștințele, calitățile și aptitudinile dobândite, la obținerea și îmbunătățirea performanțelor 

profesionale în domeniul financiar - bancar şi de asigurări, în condiţiile utilizării tehnologiei 

informaţiei. Prin programul de studii universitare de masterat Management Financiar - 

Bancar şi de Asigurări se urmărește ca absolvenţii să fie capabili să îşi construiască o carieră 

de succes, în sectorul public sau privat, să poată ocupa și promova în funcţii ale ierarhiei 

profesionale, să urmeze o carieră în afaceri şi să dobândească anumite abilităţi şi competenţe 

de cercetare în domeniu.  



Într-o piaţă financiar-bancară şi de asigurări din ce în ce mai complexă şi în continuă 

modificare, prin acest program de studii universitare de master se urmăreşte formarea unor 

specialişti cu o calificare ridicată şi adecvată, care să cunoască temeinic problematica 

managementului financiar-bancar şi al asigurărilor, să dezvolte la un nivel operaţional şi 

executiv o viziune aprofundată asupra funcţionării domeniului financiar-bancar şi al 

asigurărilor, să folosească eficient metodele şi instrumentele de analiză specifice necesare 

cuantificării şi gestionării riscurilor financiar-bancare şi ale asigurărilor, să poată utiliza 

conceptele, metodele şi tehnicile econometrice moderne în vederea previzionării evoluţiei 

fenomenelor financiar-bancare şi a optimizării deciziilor în acest domeniu, să poată analiza, 

evalua, diagnostica, coordona, conduce, elabora strategii şi utiliza metode şi tehnici de 

implementare a acestora, să poată adopta decizii şi executa operaţiuni complexe în domeniu, 

să implementeze şi să administreze noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în 

domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor şi care să aibă anumite abilităţi şi competenţe de 

cercetare în domeniu. 

Programul de studii universitare de masterat Management Financiar - Bancar şi de 

Asigurări ţinteşte, prin curricula universitară, să asigure următoarele obiective generale: 

✓ cunoaşterea și însușirea de către studenții-masteranzi a cadrului economic, juridic şi 

administrativ intern şi extern în care operează agenţii economici; 

✓ cunoaşterea metodologiei de analiză financiară a entităţilor patrimoniale în vederea 

creşterii calităţii proceselor decizionale în domeniul financiar-contabil; 

✓ constituirea de legături informaţionale permanente între instituţia de învăţământ şi 

mediul economic, în speţă entităţile private şi / sau publice, pentru ale căror nevoi 

programul de master pregăteşte specialişti; 

✓ transmiterea de cunoştinţe de specialitate din domeniul financiar-bancar şi al 

asigurărilor. În vederea realizării misiunii propuse, în cadrul programului de studii 

universitare de master se predau discipline care dezvoltă capacitatea de analiză, de 

sinteză şi de decizie a cursanţilor, familiarizându-i atât cu conceptele fundamentale 

ale economiei şi finanţelor moderne, cât şi cu tehnicile econometrice de cuantificare 

şi de analiză calitativ-cantitativă a fenomenelor financiar-monetare şi al asigurărilor. 

Cursurile predate au caracter aplicativ.  

 

Programul de studii universitare de masterat Management Financiar - Bancar şi de 

Asigurări urmărește, ca obiective specifice, să asigure absolvenților:  



✓ atragerea în cadrul bazei de selecţie a programului de studii universitare de master 

MFBA a unui număr suficient de candidaţi care să permită o selectare a celor mai 

buni dintre aceştia, cu un potenţial evident (pregătire, cunoştinţe, inteligenţă, interes, 

talent, vocaţie etc.);  

✓ constituirea şi menţinerea unui corp profesoral şi de specialişti performant, care să 

poată asigura pregătirea superioară a studenților-masteranzi; 

✓ promovarea unui cadru organizatoric şi material care să permită desfăşurarea 

programului de master conform exigenţelor de acreditare şi funcţionare;  

✓ asigurarea absolvenţilor programului de studii universitare de master MFBA a unei 

pregătiri complete, corespunzătoare nivelului de instruire pe care îl reprezintă, astfel 

încât absolvenţii să fie atractivi pe piaţa forţei de muncă şi uşor de integrat în 

economia românească şi europeană;  

✓ formarea şi dezvoltarea de deprinderi şi abilităţi practice în domeniul de activitate al 

instituţiilor financiar-bancare şi al asigurărilor;  

✓ recunoașterea valorii diplomei de absolvire care să fie apreciată pe piaţa forţei de 

muncă;  

✓ dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică şi previziune a proceselor financiar-

bancare şi ale asigurărilor, prin utilizarea instrumentelor şi metodelor calitativ-

cantitative de evaluare financiară; 

✓ asimilarea standardelor occidentale de educaţie academică, ca fundament al formării 

unor profesionişti economico-financiar-bancari capabili să răspundă provocărilor 

integrării europene şi globalizării economice, ale europenizării şi internaţionalizării 

sistemului financiar-bancar; 

✓ dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor, cu instituţiile publice şi cu 

organizaţiile profesionale în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la 

exigenţele pieţei muncii şi al ameliorării formării profesionale a studenților-

masteranzi. 

 

Competenţele absolvenţilor programului de studii universitare de masterat 

Management Financiar - Bancar şi de Asigurări sunt următoarele: 

➢ Competenţe profesionale: 

C1 - Aplicarea conceptelor, principiilor şi instrumentelor specifice managementului în 

domeniul financiar-bancar şi în asigurări; 



C2 - Utilizarea cunoştinţelor şi instrumentelor de monitorizare şi analiză financiară şi 

prudenţială, de evaluare a riscului şi performanţelor bancare şi în activitatea de asigurări; 

C3 - Utilizarea cadrului metodologic specific contabilităţii societăţilor bancare şi de 

asigurări; 

C4 - Utilizarea tehnologiei informatice în derularea operaţiilor financiar-bancare şi de 

asigurări; 

C5 - Fundamentarea şi aplicarea creativă a metodelor de analiză, cercetare, sinteză şi 

proiectare în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor, cu privire la gestiunea bilanţului, 

gestiunea riscurilor şi performanţelor, implicaţii ale cadrului legislativ şi normativ asupra 

activităţii societăţii, gestiunea portofoliului de clienţi. 

 

➢ Competenţe transversale:  

CT1 - Aplicarea valorilor şi eticii profesiei şi executarea responsabilă a unor sarcini 

profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă profesională, promovarea 

raţionamentului logic, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor; 

CT2 - Exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite nivele de ierarhizare, 

inclusiv cu asumarea de roluri de conducere şi promovarea dialogului, cooperării, atitudinii 

pozitive şi diversităţii, şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi; 

CT3 - Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la 

dinamica contextului social. 

 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de master 

profesional Management Financiar - Bancar şi de Asigurări oferă numeroase oportunități 

pentru construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în organizații 

diverse, publice și private, din domeniul financiar-bancar și al asigurărilor. Astfel, după 

finalizarea studiilor, absolvenţii MFBA vor putea accesa, în funcție de aspirațiile profesionale, 

personalitate și nivelul de dezvoltare personală, locuri de muncă precum expert financiar-

bancar, agent capital de risc, specialist sistem asigurări, dar și alte ocupații în conformitate cu 

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața 

muncii.  

Planul de învățământ al programului de studii de master Management Financiar - 

Bancar şi de Asigurări cuprinde discipline obligatorii și opționale, stagii pentru practica de 

specialitate și pentru elaborarea lucrării de disertație. 



Disciplinele care sunt studiate în cadrul acestui program acoperă întreaga problematică 

a domeniului de master. Printre disciplinele studiate enumerăm: Management financiar, 

Metode statistice de măsurare a riscului și performanțelor bancare, E-marketing, Analiza 

actuarială în asigurări, Marketing bancar, Finanțe corporatiste, Contabilitatea instituțiilor 

financiar-bancare și de asigurări, Management și rating bancar, Metodologia cercetării 

științifice. În spiritul eticii și integrității academice, planul de învățământ al programul de 

studii universitare de master MFBA include, în structura sa, disciplina obligatorie Etică și 

integritate academică. 

Acestor discipline li se adaugă pachetele de discipline opționale: Analiza de date și 

produse informatice specializate/Tehnici de comunicare în afaceri, Politici 

economice/Instrumente informatice pentru asistarea deciziei financiare, Managementul 

vânzării relaționale/Tehnici de reasigurare, Tranzacții electronice în serviciile 

bancare/Modelarea deciziilor financiare.  

Practica de specialitate se desfășoară în primul semestru al anului al doilea de studii, în 

baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția studenților la 

https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  

Studiile universitare de master se finalizează cu elaborarea și susținerea disertației, iar 

pentru promovarea examenului de disertație se acordă 10 puncte de credit peste cele aferente 

programului de studii (120 ECTS). 

 

Admiterea la programul de studii universitare de master Management Financiar - 

Bancar şi de Asigurări se face în conformitate cu Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență și de 

master. 

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza următoarelor documente:  

• diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie; 

• suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă sau un document echivalent cu 

aceasta, în original şi copie;  

• certificatul de naştere, în original şi copie; 

• certificatul de căsătorie, în original şi copie (dacă este cazul);  

• documentul de identitate (copie);  

• adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să 

rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru învățământ superior;  

https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/


• trei fotografii de dimensiune 3/4;  

• chitanţa privind achitarea taxei de înscriere (plătită la casieria universității); 

• contractul - cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare (primit la momentul 

înscrierii);  

• fișa de înscriere, completată și semnată de candidat, la momentul înscrierii;  

• dosar plic. 

  

Taxele de studii pentru programul de studii universitare de master Management 

Financiar - Bancar şi de Asigurări se regăsesc în secțiunea: https://www.artifex.org.ro/taxe-si-

tarife/.  

Admiterea se face în limita capacitații de școlarizare stabilită de ARACIS și publicată în 

H.G. din anul curent, cu respectarea standardelor ARACIS specifice masteratelor. Pentru mai 

multe informații privind admiterea accesați: https://www.artifex.org.ro/admitere/. 

 

 

Vă asteptăm să fiți studenții și partenerii noștri! 

 

https://www.artifex.org.ro/taxe-si-tarife/
https://www.artifex.org.ro/taxe-si-tarife/
https://www.artifex.org.ro/admitere/

