
Program master TEHNICI ACTUARIALE (MODULAR) 

Anul 1,semestru 1, 17.30-21.30 

 

 28sep- 2 oct 5 – 9 oct 12 – 16 oct 19 – 23 oct 26 – 30 oct 2 – 6 nov 9 - 13 nov 16 -20 nov 

Luni 

 

Economie 

cantitativă 

(2c) 

Economie 

cantitativă 

(c+s) 

Economie 

cantitativă 

(2s) 

EXAMEN  

Economie 

cantitativă 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Instituţii şi 

produse de 

asigurări  (c+s) 

Marti 

 
    

Instituţii şi 

produse de 

asigurări  (2c) 

Instituţii şi produse 

de asigurări  (2c) 

Instituţii şi 

produse de 

asigurări  (c+s) 

Instituţii şi 

produse de 

asigurări  (2c) 

Miercuri 

 
   

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Joi 

 

 

Economie 

cantitativă 

(2c) 

Economie 

cantitativă 

(2s) 

Statistică 

actuarială 

(c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Statistică 

actuarială (c+s) 

Vineri 

 

Economie 

cantitativă 

(2c) 

Economie 

cantitativă 

(2s) 

      

 

 23 - 27 nov 31 nov – 4 dec 7 – 11 dec 14 - 18 dec 11 - 15 ian 18 – 22 ian 25 - 29 ian 1 – 5 feb  8 - 13 feb 

Luni 

 

Instituţii şi 

produse de 

asigurări  (c+s) 

LIBER  

Instituţii şi 

produse de 

asigurări 

(c+s) 

EXAMEN 
Instituţii şi 

produse de 

asigurări 

Matematici 

financiare (2s) 

EXAMEN 

Matematici 

financiare 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare 

(2s) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare (2s) 

EXAMEN 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare  

Marti 

 

Instituţii şi 

produse de 

asigurări  (c+s) 

LIBER 

Instituţii şi 

produse de 

asigurări  (c+s) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare 

(2c) 

Matematici 

financiare 

(2s) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare 

(2c) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare 

(2s) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare (c 

19.30) 

 

Miercuri 

 

EXAMEN 

Statistică 

actuarială 

Instituţii şi 

produse de 

asigurări 

(c+s) 

Matematici 

financiare 

(c+s) 

Matematici 

financiare (2c) 

Matematici 

financiare 

(s) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare 

(2s) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare 

(2s) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare (2s) 

 

Joi 

 

 

Instituţii şi 

produse de 

asigurări  c 

19.30 

Matematici 

financiare 

(2s) 

Matematici 

financiare 

(2s) 

Matematici 

financiare (2c) 

Matematici 

financiare 

(2s) 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare 

   



(2s) 

Vineri 

 

Indicatori ai 

raportărilor 

financiare 

(2c) 

Matematici 

financiare 

(2s) 

 

Matematici 

financiare 

(2c) 

     

 
 
Module: 
 

 Economie cantitativă : conf.univ.dr. Amalia Cristescu 

 Statistică actuarială: prof.univ.dr. Bogdan Iftimie 

 Instituții și produse de asigurări : conf.univ.dr. Laura Elly Naghi 

 Indicatori ai raportărilor financiare: prof. univ.dr.Mariana Vuţă 

 Matematici financiare: lect.univ.dr. Silvia Dedu 


