
 
Facultatea de 

Finanțe și Contabilitate 
+4-0372-120131  |  fc@rau.ro 

 School of  
Finance and Accounting 
+4-0372-120131  |  fc@rau.ro 

 
 

 
Bd. Expoziției nr.1B, București 012101 sect. 1, Tel: +004-0372.120.101 | Fax: +004-021.318.35.66 

rectorat@rau.ro  |  www.rau.ro 

 

 
 

 

Misiunea programului de studii universitare de licență FINANȚE ȘI BĂNCI este aceea de a forma specialiști 

în domeniul financiar, intern și internațional. Prin intermediul activităților didactice interactive și 

aplicative, programul de studii oferă posibilitatea deprinderii competențelor și abilităților necesare 

pentru a construi o fundație solidă pe care să se poată dezvolta o carieră de succes în acest domeniu 

extrem de competitiv, dar și plin de satisfacții. 

Absolvenții programului FINANȚE ȘI BĂNCI vor dobândi o bogată și variată paletă de competențe: 

COMPETENȚE PROFESIONALE: 

 Execuția de operațiuni și tranzacții financiare specifice entităților/organizațiilor private și publice; 

 Implementarea planurilor și bugetelor la nivelul entităților/organizațiilor private și publice; 

 Utilizarea de modele, metode, tehnici și indicatori de analiză financiară/bancară/bugetară, 

interpretarea rezultatelor obținute și identificarea și evaluarea oportunităților și riscurilor specific; 

 Aprecierea critică a instrumentelor de analiză calitativă și cantitativă specifice finanțelor publice şi 

corporative, asigurări, băncilor, burselor de valori și domeniilor conexe, utilizate în fundamentarea 

de proiecte și programe; 

 Culegerea, analiza și interpretarea de date referitoare la probleme economico-financiare. 

COMPETENȚE TRANSVERSALE: 

 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de business; 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipa multidisciplinară si aplicarea de tehnici de 

relaționare eficiente in cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităților de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de 

învățare pentru propria dezvoltare personală. 

DISCIPLINE STUDIATE 

Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de pe piața națională și 

europeană a forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta educațională. Planurile de 

învățământ sunt actualizate periodic prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru o 

pregătire completă și complexă a studenților. Astfel, in primele 3 semestre, se studiază discipline 

fundamentale, care nu pot lipsi din formarea de baza a unui economist iar în următoarele 3 semestre, 

studenții parcurg disciplinele de specialitate, care contribuie la desăvârșirea pregătirii lor: 

 Monedă şi Instituții de credit, 

 Produse şi servicii bancare și Gestiune bancară 

 Finanţe publice şi Fiscalitate, 

 Finanțe corporative şi Finanţe internaționale, 

 Buget și trezorerie publică, 
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 Relaţii financiar-monetare internaţionale, 

 Politici monetare europene, 

 Pieţe de capital. 

Îmbinarea optimă a activității teoretice cu cea practică se reflectă în mod special în semestrul 4, unde se 

regăsește, practica de specialitate, studenții anului ii urmând să efectueze stagii de practică de cel puțin 

3 săptămâni la unul dintre partenerii strategici ai facultății. 

PARTENERI STRATEGICI 

 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

 BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI 

 ACADEMIA ROMÂNA 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 ACCA ROMÂNIA 

 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 

 GENERALI 

 UNICREDITBANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVE PROFESIONALE 

Absolvenții programului de studii universitare de licență finanțe și bănci vor deveni specialiști cu o solidă 

pregătire teoretică și practică în domeniul financiar și vor putea să ocupe funcții importante în cadrul 

instituțiilor financiar-bancare, instituțiilor publice, societăților de asigurări, fondurilor de pensii sau de 

investiții, companiilor naționale sau multinaționale. 

Printre posibilele oportunități de dezvoltare profesională ale absolvenților programului de studii 

universitare de licență finanțe și bănci se pot enumera: consilier / expert / inspector financiar-bancar, 

inspector asigurări, evaluator, analist investiții, consultant plasamente valori mobiliare, administrator 

credite, consultant fiscal, specialist evaluare daune, economist bancă, trezorier (studii superioare), analist 

bancar/societate de leasing, ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare), administrator 

bancar/produs leasing, consultant bancar, agent compensare (interbancară), referent bancar/societate 

de leasing, analist credite, referent de specialitate asigurări, consilier vânzări asigurări, specialist sistem 

asigurări, casier bancar, ofițer operațiuni financiar-bancare. 


