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FINANŢE ŞI BĂNCI

Durata studiilor: 6 semestre Număr de credite: 180

Formă de învăţământ: ZI Număr de locuri: 150

Formă de învăţământ: ID Număr de locuri: 75

Taxă de şcolarizare: 540 €/an * Taxă de înscriere: 100 RON

Taxă de şcolarizare: 500 €/an Taxă de înscriere: 100 RON

* studenţii de la forma de învăţământ ZI vor beneficia gratuit de serviciile medicale oferite de Centrul 
Medical “Regina Maria”. Mai multe detalii pe http://www.utm.ro/carduri-de-sanatate-gratuite-pentru-
studentii-maiorescieni/

Cariera ta de succes în companii de prestigiu!



Obiective

Formarea de buni specialişti în domeniul economic, cu competitivitate 
strategică pe piaţa naţională şi internaţională, capabili de a face faţă 
tuturor situaţiilor concrete din economia reală, oferindu-le o bază de 
cunoştinţe generale în domeniul economic, bază care să le permită ulterior 
absolvenţilor continuarea şi aprofundarea studiilor, prin programe de 
masterat şi doctorat.

Perspective
•	 Inspector general de bancă
•	 Economist bancă
•	 Manager bancă
•	 Analist bancar/societate leasing
•	 Ofiţer bancar
•	 Consultant bancar
•	 Cercetător în finanţe-bănci
•	 Asistent de cercetare în finanţe-bănci
•	 Asistent de cercetare în gestiune, 

contabilitate, control financiar
•	 Analist investiţii
•	 Auditor financiar 
•	 Director societate comercială
•	 Consilier financiar-bancar
•	 Expert financiar-bancar
•	 Referent de specialitate financiar-

contabilitate
•	 Consultant bugetar 
•	 Director adjunct societate comercială
•	 Director ştiinţific cercetare-dezvoltare

•	 Director general societate comercială
•	 Director general adjunct societate 

comercială
•	 Director de program
•	 Director general regie autonomă
•	 Director general adjunct regie 

autonomă
•	 Director control risc
•	 Director comercial
•	 Director vânzări
•	 Director/director adjunct
•	 Inspector-şef
•	 Director economic
•	 Director magazin
•	 Director incubator tehnologic de 

afaceri
•	 Director departament cercetare-

dezvoltare
•	 Manager general
•	 Manager
•	 Evaluator

Misiune

Crearea şi dezvoltarea acelor competenţe menite să le permită absolvenţilor 
noştri să realizeze în condiţii de eficienţă şi eficacitate crescută atribuţiile 
specifice unor ocupaţii prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania.



Discipline studiate
•	 Matematici aplicate în economie
•	 Microeconomie
•	 Bazele tehnologiei informaţiei
•	 Drept civil
•	 Marketing
•	 Comunicare în limbă străină I
•	 Bazele contabilităţii
•	 Macroeconomie
•	 Birotică
•	 Finanţe publice I
•	 Doctrine economice
•	 Comunicare în limbă străină II
•	 Educaţie fizică
•	 Management
•	 Statistică
•	 Programarea calculatoarelor
•	 Finanţe publice II
•	 Comunicare în limbă străină III
•	 Monedă şi credit
•	 Introducere în econometrie
•	 Contabilitate financiară
•	 Baze de date
•	 Drept comercial
•	 Comunicare în limbă străină IV
•	 Antreprenoriat
•	 Practică de specialitate
•	 Produse şi servicii bancare
•	 Audit financiar-bancar
•	 Pieţe de capital
•	 Fiscalitate
•	 Gestiunea financiară a întreprinderii
•	 Asigurări şi reasigurări
•	 Sisteme informatice bancare
•	 Managementul proiectelor europene
•	 Relaţii financiar-valutare internaţionale
•	 Gestiune bancară
•	 Preţuri şi concurenţă
•	 Finanţele instituţiilor publice
•	 Investiţii şi finanţarea lor
•	 Analiză economico-financiară
•	 Modelarea deciziei monetar-financiare
•	 Buget şi trezorerie publică

Relaţii internaţionale

•	 Universitate d’Orleans
•	 Universite de Paris VII
•	 Telecom Ecole de Management

•	 Kadir Has Universitesi
•	 Canakkale Onsekiz Mart Universitesi
•	 Celal Bayar Universitesi

•	 Universita Studii Internationali di Roma

•	 Instituto Politecnico de Cavado E Do Ave 

•	 Baltic International Academy

Franţa

Turcia

Italia

Portugalia

Letonia

•	 World of Skills, Placement Maker 
Limited 

Anglia

•	 Paragon Europe
Malta



CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Durata studiilor: 6 semestre Număr de credite: 180

Formă de învăţământ: ZI Număr de locuri: 50

Formă de învăţământ: ID Număr de locuri: 100

Taxă de şcolarizare: 540 €/an * Taxă de înscriere: 100 RON

Taxă de şcolarizare: 500 €/an Taxă de înscriere: 100 RON

* studenţii de la forma de învăţământ ZI vor beneficia gratuit de serviciile medicale oferite de Centrul 
Medical “Regina Maria”. Mai multe detalii pe http://www.utm.ro/carduri-de-sanatate-gratuite-pentru-
studentii-maiorescieni/

Cariera ta de succes în companii de prestigiu!



Obiective

Formarea de buni specialişti în domeniul economic, cu competitivitate 
strategică pe piaţa naţională şi internaţională, capabili de a face faţă 
tuturor situaţiilor concrete din economia reală, oferindu-le o bază de 
cunoştinţe generale în domeniul economic, bază care să le permită ulterior 
absolvenţilor continuarea şi aprofundarea studiilor, prin programe de 
masterat şi doctorat.

Perspective
•	 Contabil şef
•	 Cenzor
•	 Expert contabil-verificator
•	 Revizor contabil
•	 Referent de specialitate financiar-

contabilitate
•	 Controlor de gestiune
•	 Expert fiscal
•	 Consultant fiscal
•	 Auditor financiar
•	 Asistent de cercetare în gestiune, 

contabilitate, control financiar
•	 Asistent director/responsabil de 

funcţiune
•	 Administrator societate comercială
•	 Corespondent comercial
•	 Asistent comercial
•	 Consilier/expert/inspector/referent/

economist în gestiunea economică

•	 Director societate comercială
•	 Director general societate comercială
•	 Director adjunct societate comercială
•	 Director general adjunct societate 

comercială
•	 Director general regie autonomă
•	 Director control risc
•	 Director comercial
•	 Director vânzări
•	 Director/director adjunct
•	 Director economic
•	 Director magazin
•	 Director incubator tehnologic de 

afaceri
•	 Manager general
•	 Manager
•	 Antreprenor în economia socială

Misiune

Crearea şi dezvoltarea acelor competenţe menite să le permită absolvenţilor 
noştri să realizeze în condiţii de eficienţă şi eficacitate crescută atribuţiile 
specifice unor ocupaţii prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania.



Discipline studiate
•	 Matematici aplicate în economie
•	 Microeconomie
•	 Bazele tehnologiei informaţiei
•	 Drept civil
•	 Marketing
•	 Doctrine economice
•	 Comunicare în limbă străină I
•	 Bazele contabilităţii
•	 Macroeconomie
•	 Birotică
•	 Finanţe publice 
•	 Drept comercial
•	 Comunicare în limbă străină II
•	 Educaţie fizică
•	 Management
•	 Statistică
•	 Contabilitate financiară I
•	 Programarea calculatoarelor
•	 Contabilitate pubică
•	 Comunicare în limbă străină III
•	 Contabilitate financiară II
•	 Baze de date
•	 Monedă şi credit
•	 Introducere în econometrie
•	 Antreprenoriat
•	 Comunicare în limbă străină IV
•	 Practică de specialitate
•	 Elemente de dreptul muncii
•	 Expertiză contabilă
•	 Fiscalitate
•	 Analiză economico-financiară
•	 Contabilitate managerială
•	 Sisteme informatice de gestiune
•	 Control de gestiune
•	 Managementul proiectelor europene
•	 Contabilitatea instituţiilor de credit
•	 Gestiunea financiară a întreprinderii
•	 Evaluarea întreprinderii
•	 Politici şi opţiuni contabile
•	 Dreptul afacerilor
•	 Contabilitate aprofundată
•	 Audit financiar-contabil

Relaţii internaţionale

•	 Universitate d’Orleans
•	 Universite de Paris VII
•	 Telecom Ecole de Management

•	 Kadir Has Universitesi
•	 Canakkale Onsekiz Mart Universitesi
•	 Celal Bayar Universitesi

•	 Universita Studii Internationali di Roma

•	 Instituto Politecnico de Cavado E Do Ave 

•	 Baltic International Academy

Franţa

Turcia

Italia

Portugalia

Letonia

•	 World of Skills, Placement Maker 
Limited 

Anglia

•	 Paragon Europe
Malta



ADMINISTRAREA AFACERILOR

Durata studiilor: 6 semestre Număr de credite: 180

Formă de învăţământ: ZI Număr de locuri: 120

Taxă de şcolarizare: 540 €/an * Taxă de înscriere: 100 RON
* studenţii de la forma de învăţământ ZI vor beneficia gratuit de serviciile medicale oferite de Centrul 
Medical “Regina Maria”. Mai multe detalii pe http://www.utm.ro/carduri-de-sanatate-gratuite-pentru-
studentii-maiorescieni/

Cariera ta de succes în companii de prestigiu!



Obiective

Formarea de buni specialişti în domeniul economic, cu competitivitate 
strategică pe piaţa naţională şi internaţională, capabili de a face faţă 
tuturor situaţiilor concrete din economia reală, oferindu-le o bază de 
cunoştinţe generale în domeniul economic, bază care să le permită ulterior 
absolvenţilor continuarea şi aprofundarea studiilor, prin programe de 
masterat şi doctorat.

Perspective
•	 Manager general
•	 Manager
•	 Antreprenor în economia socială
•	 Director resurse umane
•	 Manager de zonă
•	 Şef agenţie comercială
•	 Specialişti cu funcţii administrative şi 

comerciale
•	 Analist servicii clienţi
•	 Asistent comercial
•	 Asistent director/responsabil de 

funcţiune
•	 Administrator societate comercială
•	 Specialist marketing
•	 Manager de produs
•	 Brand manager
•	 Corespondent comercial
•	 Asistent comercial

•	 Consilier/expert/inspector/referent/
economist în management

•	 Consilier/expert/inspector/referent/
economist în gestiunea economică

•	 Consultant în management 
•	 Director societate comercială
•	 Director general societate comercială
•	 Director adjunct societate comercială
•	 Director general adjunct societate 

comercială
•	 Director general regie autonomă
•	 Director control risc
•	 Director comercial
•	 Director vânzări
•	 Director/director adjunct
•	 Director economic
•	 Director magazin
•	 Director incubator tehnologic de 

afaceri

Misiune

Crearea şi dezvoltarea acelor competenţe menite să le permită absolvenţilor 
noştri să realizeze în condiţii de eficienţă şi eficacitate crescută atribuţiile 
specifice unor ocupaţii prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania.



Discipline studiate
•	 Matematici aplicate în economie
•	 Economia intreprinderii
•	 Informatica economica
•	 Etica in afaceri
•	 Marketing 
•	 Drept civil
•	 Comunicare în limbă străină
•	 Bazele contabilităţii
•	 Macroeconomie
•	 Finanţe publice
•	 Doctrine economice
•	 Drept comercial
•	 Statistică pentru afaceri 
•	 Management general
•	 Comerţ electronic
•	 Contabilitate managerială
•	 Managementul relaţiilor cu clienţii
•	 Drept comunitar
•	 Introducere în econometrie 
•	 Managementul resurselor umane
•	 Sisteme informaţionale şi aplicaţii 

informatice în administrarea afacerilor
•	 Antreprenoriat
•	 Comunicare şi relaţii publice în afaceri
•	 Practică de specialitate 
•	 Baze de date 
•	 Gestiunea financiară a întreprinderii 
•	 Managementul calităţii
•	 Asigurări şi reasigurări 
•	 Tehnici şi operaţiuni bancare
•	 Pieţe de capital
•	 Fiscalitate
•	 Managementul proiectelor în afaceri 
•	 Analiză economico-financiară 
•	 Management internaţional
•	 Management strategic
•	 Managementul investiţiilor
•	 Audit
•	 Responsabilitatea socială corporativă
•	 Tehnica negocierilor
•	 Managementul producţiei
•	 Contabilitate financiară

Relaţii internaţionale

•	 Universitate d’Orleans
•	 Universite de Paris VII
•	 Telecom Ecole de Management

•	 Kadir Has Universitesi
•	 Canakkale Onsekiz Mart Universitesi
•	 Celal Bayar Universitesi

•	 Universita Studii Internationali di Roma

•	 Instituto Politecnico de Cavado E Do Ave 

•	 Baltic International Academy

Franţa

Turcia

Italia

Portugalia

Letonia

•	 World of Skills, Placement Maker 
Limited 

Anglia

•	 Paragon Europe
Malta



Facilităţi pentru studenţi: 
1. Bursă de performanță „Prof. univ. dr. Avram Filipaș” și burse de merit;
2. Reducere de până la 10% în anul I de studii de licență pentru laureații olimpiadelor naționale, 
din ultimii 5 ani școlari anteriori anului universitar 2014-2015;
3.Acordarea de facilități pentru transportul în comun și pe calea ferată, studenților IF cu vârsta 
până în 26 de ani;
4. Gratuitate în primul an de școlarizare la studii universitare de licență pentru laureații 
olimpiadelor internaționale, din ultimii 5 ani școlari anteriori anului universitar 2014-2015;
5. Reducere de până la 5% în cazul înscrierii la studiile universitare de licență a unor persoane 
din aceeași familie (soț/soție, părinți/copii, frați/surori);
6. Reducere de până 5% la una din facultăți, în cazul studenților înmatriculați la ciclul I de 
licență, care frecventează simultan cursurile a două programe de studii de licență din cadrul 
Universității Titu Maiorescu;
7. Reducere de până la 5% în anul I de studii, absolvenților de liceu care au obținut media 
generală 10 la examenul de bacalaureat;
8. Acces la Biblioteca Centrală Universitară cu multiple facilități specifice mediului universitar;
9. Acordarea de burse de către agenți economici privați;
10. Card de sănătate în costurile de școlarizare;
11. Burse oferite de agenți economici, parteneri ai Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și 
Administrarea Afacerilor;
12. Participarea, în mod gratuit, la o serie de cursuri și workshopuri organizate de Facultatea 
de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor împreună cu o serie de parteneri, 
firme de prestigiu, precum Pluriva, Coface, Beans United, Zepter, Banca Transilvania etc.;
13. Îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice prin realizarea unor internship-uri in 
cadrul unor firme de prestigiu, partenere ale Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și 
Administrarea Afacerilor;
14. Beneficii oferite de protocolul de colaborare încheiat de Facultatea de Finanțe-Bănci, 
Contabilitate și Administrarea Afacerilor împreună cu DEPARTAMENTUL PENTRU 
ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM din cadrul 
Guvernului României:
•	 cursuri de antreprenoriat pentru studenţi, susţinute de către traineri specializaţi;
•	 cursuri de acces la finanţare nerambursabilă pentru tineri antreprenori;
•	 întâlniri ale mediului de afaceri cu studenți, cercetători, promotori ai serviciilor şi produselor 

din cercetare;
•	 perioadă de practică pentru studenți, asigurată în cadrul unor ministere și altor instituții de 

stat;
•	 participarea la concursul national de antreprenoriat, organizat anual de Facultatea de 

Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor împreună cu DEPARTAMENTUL 
PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM, 
pentru studenți și elevi;

•	 alte acţiuni menite sâ îmbunătăţească relaţia dintre mediul universitar şi cel de afaceri sau 
care să sprijine studenţii în antreprenoriat.

15. Accesul la baza materială a Universității Titu Maiorescu: cantină restaurant, cafe-bar, hotel-
cămin, laboratoare etc.;
16. Burse ERASMUS de studii la o serie de universități din Franța, Italia, Turcia, Portugalia, 
Letonia;
17. Burse ERASMUS de practică la firme din UK, Malta.



Detalii înscriere: 
Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă 
se face la sediul facultății din Calea Văcăreşti nr. 189, corp M, et. 1, sala 106, în două perioade:
•	 1 iulie 2014 – 28 iulie 2014 pentru sesiunea din data de 31 iulie 2014, între orele 8.00 – 16.00 în zilele 

lucrătoare, iar sâmbăta între orele 8.00 – 14.00;
•	 1 august 2014 – 23 septembrie 2014 pentru a II-a sesiune de admitere, între orele 8.00 – 16.00 în zilele 

lucrătoare, iar sâmbăta între orele 8.00 – 14.00.

Rezultatele admiterii la programele de studii universitare de licenţă se afișează astfel:
•	 pe 31 iulie 2014, pentru prima sesiune de admitere;
•	 pe 25 septembrie 2014, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie.

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru 
programul de studii şi forma de învăţământ respective. 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se calculează ca medie 
aritmetică între media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat şi nota obţinută la chestionarul de 
admitere 2014 pentru studii universitare de licenţă.

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate 
şi Administrarea Afacerilor

Calea Văcăreşti, nr.189, sector 4, Bucureşti
021-324.83.26

stiinte.economice@univ.utm.ro
www.utm.ro

www.facebook.com/utmsteco

Cariera ta de succes în companii de prestigiu!

•	 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;
•	 în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de licenţă la o altă facultate, diploma 

de bacalaureat în copie legalizată, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de 
studii în original se află la dosarul studentului;

•	 diploma de licenţă în copie legalizată pentru absolvenţii altor facultăţi;
•	 declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de 

studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
•	 certificat de naştere în copie legalizată;
•	 certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
•	 adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu 

menţiunea apt pentru a urma studii superioare;
•	 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
•	 buletin de identitate/carte de identitate în copie.

Acte necesare la dosar: 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2013-2014 pot 
prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în 
care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate, 
precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

 


