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PLANUL  STRATEGIC DE DEZVOLTARE  ŞTIINŢIFICĂ  AL 
PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

“FINANȚE ȘI BĂNCI” 
 

Planul de cercetare aferent programului de studii Finanțe și Bănci se pliază pe „Strategia 
UIS pe intervalul 2016-2020” şi vizează următoarele coordonate: 

1. Îmbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice a membrilor comunităţii academice 
2. Identificarea şi creşterea utilizării surselor alternative de finanţare 
3.Creşterea impactului activităţii de cercetare asupra învăţământului. Diseminarea 

rezultatelor cercetării în mediul de afaceri 
4. Stabilirea clară a domeniilor de cercetare 
5. Organizarea de conferinţe cu participare naţională şi internaţională 
6.Organizarea seminariilor ştiinţifice de departament 
7.Cooperări cu alte instituţii din ţară şi străinătate. Dezvoltarea parteneriatelor de cercetare 

(inclusiv integrarea în consorţii de cercetare) 
8. Dezvoltarea suportului tehnic al cercetării 
9. Promovarea principiilor managementului calităţii 
10. Atragerea şi motivarea personalului 
 
Parcurgerea planului de învăţământ de către studenţi asigură realizarea următoarelor 

competenţe profesionale și de aptitudini absolvenţilor ciclului I, în scopul formării de specialiști 
în domeniul finanțelor pentru întreprinderi din toate sectoarele de activitate ale economiei și 
pentru toate entitățile economico-financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din 
țară și din străinătate: 

 
I. Competențe generale: 
1. Competențe de cunoaștere: 

 Stăpânirea limbajului economico-financiar-bancar pentru a-i permite să comunice în scris și 
verbal, inclusiv într-o limbă de circulație internațională; 
 Abilități de utilizare a instrumentarului statistico-matematic specific domeniului finanțe; 
 Abilitatea de a genera, prelucra și gestiona informații în domeniul financiar - bancar; 
 Utilizarea metodelor și tehnicilor de execuție specifice domeniului finanțe. 
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2. Competențe funcțional-acționale: 

 Participarea în echipă la realizarea unor programe specifice domeniului finanțe. 
 

II. Competențe de specialitate: 
1.    Cunoștințe de specialitate: 

 capacitatea de a utiliza eficient metodele și tehnicile de execuție specifice instituțiilor 
financiare, bancare, de asigurări și entităților piețelor de capital; 
 capacitatea de a efectua/executa operațiuni și activități specifice instituțiilor financiare, 

bancare, de asigurări, entităților piețelor de capital; 
 executarea unor lucrări în cadrul compartimentelor de buget, trezorerie, audit din cadrul 

societăților comerciale și instituțiilor financiar-bancare; 
 abilități privind prestarea de servicii de investiții financiare pe piața de capital. 

2. Abilități cognitive specifice: 
    înțelegerea și aplicarea deciziilor de management financiar în cadrul entităților publice și 

private; 
 capacitatea de a se integra în echipe care efectuează activități de control și audit financiar; 
 aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de investigare fundamentale din domeniul de 

studiu pentru formularea de demersuri profesionale; 
 capacitatea de sintetizare și interpretare a unui set de informații, de rezolvare a unor 

probleme de bază și de evaluare a concluziilor posibile; 
 analiza independentă a unor probleme și capacitatea de a comunica și a demonstra soluțiile 

alese; 
 înțelegerea și aplicarea deciziilor de management financiar; 
 abilități de utilizare a echipamentelor informatice în executarea lucrărilor de specialitate 

financiar-bancare. 
3.     Aptitudini (deprinderi) profesionale: 

 aptitudini de execuție manifestate prin: 
capacitatea de a înțelege conținutul sarcinii; 
 concretizarea și particularizarea a ceea ce este abstract și general; 
 pregătire și experiență. 
 aptitudinile organizatorice pentru propria activitate, care presupun: 
 acurateță în gândire; 
 spirit de ordine și disciplină; 
 promptitudine, consecvență și fermitate în exercitarea profesiei 
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Obiectivele generale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi implicit ale specializării Finanțe și 
Bănci sunt: 

 Dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat didactic şi ştiinţific cu  instituţii de 
specialitate din România şi Uniunea Europeană; 

 Promovarea calităţii şi a eficienţei în procesul de educaţie; 
 Asigurarea unei pregătiri adecvate pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a 

absolvenţilor; 
 Adaptarea programelor de studii la realităţile economice actuale şi la exigenţele pieţei 

muncii; 
 Implementarea principiilor managementului calităţii în procesul de elaborare şi adaptare 

a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. 
 

În ceea ce priveşte procesul de învăţământ se vor avea în vedere următoarele obiective:  
 Îmbunatăţirea şi corelarea permanentă a programelor de învăţământ şi analitice: 

introducerea de cursuri noi; revizuirea scopurilor, obiectivelor, tematicilor cursurilor 
existente; introducerea de cursuri optionale, facultative, interdisciplinare;  

 Îmbunătăţirea metodelor de predare; 
 Stimularea studiului individual al studenţilor;  
 Introducerea în măsura posibilităţilor a evaluării continue. 
 
Direcţiile tematice de cercetare specifice domeniului „Finanțe” sunt: 

1. Politica bugetar-fiscală 
2. Consolidarea cadrului normativ în domenii specifice finanţelor publice 
3. Programarea, execuţia şi controlul bugetului general consolidat 
4. Managementul datoriei publice guvernamentale 
5. Programarea şi managementul fondurilor de la şi către Uniunea Europeană 
6. Administrarea veniturilor statului 
7. Sustenabilitatea finanţelor publice şi auditul public intern la nivelul entităților publice 
8. Sustenabilitatea finanţelor publice şi auditul public extern 
9. Întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Finanţelor Publice 

 
 
 
 

          Director department,                                                                           Decan, 

   Conf. dr. Liliana Dorneanu                                                  Conf. univ. dr. Untaru Mircea 
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