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PROGRAME DE MASTERAT 

1. BĂNCI ȘI ASIGURĂRI 

2. FINANȚE APLICATE/ MASTER OF APPLIED 

FINANCE  

3. FINANȚE CORPORATIVE 

4. FINANȚE ȘI BĂNCI – DOFIN 

5. FISCALITATE 

6. MANAGEMENT FINANCIAR ȘI INVESTIȚII 

7. TEHNICI ACTUARIALE 



                                       M  A  S  T  E  R A T 

BANCI  SI  ASIGURARI 
www.bancas.ase.ro 

 
 

Pentru a deveni expert în domeniul  
bancar şi al asigurărilor 

OBIECTIV:     

Formarea de specialişti, cu pregătire superioară, din punct de vedere 
conceptual, al abilităţilor practice şi al aptitudinilor de cercetare, în 
domeniul bancar si al asigurărilor 

   CUI NE ADRESĂM? 

  
 
 

 

 

 

 

PUNCTE FORTE: 

Absolvenţilor programelor de licenţă  

 
ADMITERE: 

 

 ●specializare în bănci şi asigurări; 

●două decenii de tradiţie şi 
continuitate; 

●oferte de angajare atractive;   

●stagiu de practica de lunga durata. 

 

 

 

https://admitere.ase.ro/masterat-2021/index.asp   

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: 

 

● pregătire de bază: economie bancara, sisteme bancare, 
reglementări în bănci şi asigurări; macroeconomie monetară; 
instrumente informatice în bănci şi asigurări; 

●banking: produse bancare, analiză bancară, managementul 
clientelei, contabilitatea instituţiilor  financiar monetare, 
managementul riscului bancar, audit bancar; 

● asigurări: asigurări financiare, managementul clientelei, 
asigurarea creditelor si plasamentelor, managementul riscului 
în asigurări. 
 
                                    
 
 
 
OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ:                            

 

 
 
CONTACT: 
Director de program: 
Conf dr Adrian ENCIU 
adrian.enciu@fin.ase.ro 
 
 

 

● şef agenţie bancară; dealer-şef (arbitragist bancă); consilier 
financiar-bancar; expert financiar-bancar; inspector financiar-
bancar; specialist control risc; trezorier; analist financiar 
bancar; 

● sef birou asigurări; șef serviciu daune; inspector asigurări; 
specialist control risc; specialist evaluare daune; inspector de 
specialitate asigurări; evaluator asigurări. 
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Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 

Programul de studii universitare de masterat 
FINANŢE CORPORATIVE  

 

Finanţe 
Corporative 

 
Alegerea 

potrivită! 

  
Programul de masterat se adresează 
absolvenţilor cu diplomă de licenţă 
interesaţi de o carieră în domeniul finanțelor 
corporative 

 
Avem o abordare de învăţare practică şi 
promovăm tehnicile de predare interactivă a 
subiectelor de interes din domeniul 
finanţelor corporative 

Programul de masterat are acreditare ACCA - F9: Financial Management  
şi recunoaşterea modulelor F1-F3 

 

Parteneriate   

 
COFACE 

Compagnie Francaise D’assurance pour le Commerce 
Exterieur S.A. - Bois-Colombes, Sucursala București 

 
 

ALLIANZ TECHNOLOGY SE Munchen 
Sucursala Bucureşti 

 
Planul de învățământ al programului de masterat Finanţe Corporative 
cuprinde discipline utile în formarea profesională cerută de piaţa forţei de 
muncă, în concordanţă cu experienţa universităţilor internaţionale. 
Problematica studiată la cursuri şi la seminarii este orientată spre abordări 
practice, având menirea de a spori nu doar cunoștințele profesionale ale 
studenților, ci şi capacităţile lor manageriale de rezolvare optimă a 
problemelor şi de adoptare a celor mai potrivite decizii într-un mediu 
economic dinamic. Se urmăreşte, totodată, formarea şi dezvoltarea 
abilităţilor de cercetare ştiiţifică în domeniul finanţelor corporative. 

Pregătim 
viitori 
lideri! 

Mai multe informații privind  
programul de masterat → aici 

http://www.finantecorporative.ase.ro 

 

 

  
Informații privind admiterea: 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 

https://admitere.ase.ro/masterat-2021/index.asp 

 

 

http://www.finantecorporative.ase.ro/
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MASTER ÎN FINANŢE ŞI BĂNCI  
DOFIN  

Academia de Studii Economice Bucureşti 
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 

 

www.dofin.ase.ro 

“The DOFIN students rank amongst the best in the world. In 
my opinion the general level of DOFIN students is actually 
better than most of the large and famous American and 
European business schools. Two of my most talented PhD 
students came from DOFIN and I am hoping to take more in 
the future.” 

Carol Alexander, Profesor, University of Sussex,  
Managing Editor of the Journal of Banking and Finance 

“Din experiența mea personală, cu programul de master de 
la DOFIN nu m-am simțit niciodată mai prejos decât colegii 
mei care au absolvit programe similare in UK, US sau 
Canada.” 
 

Anca Dimitriu, COO, Quant Strategies at Balyasny Asset 
Management, Londra, Promoţia DOFIN 2000 

“Pentru mine, DOFIN a însemnat de la bun început singura 
fereastră posibilă înspre modul în care se face economics. 
Prin a face economics înţeleg îmbinarea între cunoaşterea 
descriptivă a economiei și metodele cantitative, atât în teorie 
la nivel de formalizare și abstractizare, cât și în practica la 
nivel de aplicare a metodelor statistice și econometrice 
pentru analizarea datelor”  

Florin Bîlbîie, Profesor, University of Lausanne, 
Promoţia DOFIN 1999  

Perspectivele absolventului DOFIN 
 

mulţi dintre absolvenţii programului de master Finanţe şi 
Bănci – DOFIN lucrează în Banca Naţională a României 
sau ocupă funcții importante în băncile comerciale şi   
instituţiile financiare din România, cum ar fi Traian Halalai 
(Președinte executiv, EximBank), Mihail Ion (CFO, Raiffei-
sen Bank România), Sergiu Manea (Președinte executiv, 
BCR), Răzvan Stanca (Vicepreședintele Consiliului Fiscal 
din România în perioada 2010-2019);  

 

un număr mare de absolvenţi ai programului de master 
ocupă poziţii importante în instituţii financiar-bancare din 
centre financiare importante, cum ar fi Dan Bucșa (Chief 
Economist for CEE region, UniCredit, Londra);  Alexandru 
Chideșciuc (Executive Director, J.P. Morgan, Londra),   
Anca Dimitriu (COO, Quant Strategies at Balyasny Asset 
Management, Londra); 

 

o analiză realizată în anul 2019 in rândul absolvenților a 
evidenţiat faptul că salariul mediu net lunar al absolvenți-
lor DOFIN din ultimele 10 generații care lucrează în        
România este 7451 RON, iar al  absolvenților DOFIN care 
lucrează în străinătate este 7564 EUR (rezultatele comple-
te ale analizei sunt disponibile pe verso sau pe site); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 studenţii de la DOFIN au obţinut în anul 2012 la testarea 
Bloomberg Assessment Test (BAT) rezultate peste me-
dia globală, cele mai bune rezultate fiind obţinute la capito-
lele: Raţionament Etic (Ethical Reasoning), Economie 
(Economics) şi Abilităţi de modelare (Modeling Skills); 

 

există de asemenea posibilitatea de a urma o carieră   
academică, numeroase cadre didactice din cadrul FABBV   
fiind absolvenți DOFIN.   

Ce înveți la DOFIN ? 
 

În cadrul programului se predau discipline care dezvoltă   
capacitatea de analiză, de sinteză și de decizie a cursanţi-
lor, familiarizându-i atât cu  
 conceptele fundamentale ale economiei şi finanţelor mo-

derne: 
 Macroeconomie, Macroeconomie monetară,     

Finanţe internaţionale, Microeconomie financiară, 
Sistemică economică; 

 Managementul portofoliului de active financiare, 
Managementul activelor şi pasivelor bancare;  

 Instrumente financiare derivate, Managementul 
riscului; 

cât şi cu  
 tehnicile econometrice de cuantificare și de analiză        

calitativ-cantitativă a fenomenelor financiar-monetare 
 Bazele econometriei, Econometria seriilor de 

timp, Econometrie bayesiană; 
 Dinamică economică, Optimizarea deciziilor finan-

ciar-monetare, Calcul stohastic în finanţe. 
 

Cursurile predate au caracter aplicativ. 
 

Programul se finalizează printr-o disertaţie care se susține 
în faţa unei comisii internaţionale formată din profesori de la 
universităţile partenere din străinătate, precum și din profe-
sori și specialişti români.  

Ce este DOFIN ? 
 

Program de masterat cu experienţă de peste 25 ani, 
având drept scop formarea de specialişti de înaltă         
calificare în domeniul financiar-bancar, 

 

Centru European de Excelenţă, acreditat în anul 1994 de 
către Comisia Europeană în urma unei competiţii           
internaţionale, 

 

Din decembrie 2020 programul DOFIN face parte din    
University Affiliation Program al CFA Institute,  

 

The Professional Risk Managers’ International Association 
(PRMIA) a inclus în anul 2004 DOFIN în lista celor mai  
bune programe de master în domeniul financiar-bancar din 
lume. 

Corpul profesoral de la DOFIN  
 

 cadre didactice de la Departamentul de Monedă și Bănci 
al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; 

 

absolvenți DOFIN, specialiști din mediul de afaceri financi-
ar-bancar, cum ar fi: Alexie Alupoaiei (Expert, Direcția Sta-
bilitate Financiară, BNR), Adrian Codîrlașu (Head of 
Transactional Risk Management, UniCredit Romania, Pre-
ședinte CFA România), Nicolae Covrig (Economist, Raif-
feisen Bank România), Alin Sima (Head of Market & 
Liquidity Risk, BCR) 

9.78%

26.09%

33.70%

19.57%

10.87%

< 4000 4000 ‐ 6000 6000 ‐ 9000 9000 ‐ 15000 > 15000

Distributia salariului net lunar in anul 2018 pentru absolventii DOFIN 
din ultimele 10 generatii care lucreaza in Romania (RON)

salariu mediu 7451 

http://www.dofin.ase.ro�
http://www.dofin.ase.ro�
http://dofin.ase.ro/gradprofile.php�
https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation�


Analiza evoluției profesionale a absolvenților  
DOFIN 

www.dofin.ase.ro 

Descriere 
 

 în anul 2019 a fost realizată o analiză a evoluției profesiona-
le a absolvenților DOFIN; 

aproximativ 30% dintre absolvenți au luat parte la analiză, în 
rândul ultimelor 10 generații gradul de acoperire fiind de 
aproximativ 50%; 

aproximativ 20% dintre absolvenții DOFIN care au participat 
la analiză își desfășoară activitatea în afara României; 

salariul mediu net lunar al absolvenților DOFIN din ultime-
le 10 generații (2009-2018) care lucrează în România este 
7451 RON; 

salariul mediu net lunar al absolvenților DOFIN care lu-
crează în străinătate este 7564 EUR. 

Domeniul de activitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactul DOFIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

36.77%

39.35%

18.71%

2.58% 2.58%

foarte mare mare moderat redus nesemnificativ

Impactul cunostintelor dobandite in cadrul cursurilor de la 
DOFIN  asupra competitivitatii d‐voastra ca economist

40.00%

34.84%

18.71%

1.94%

4.52%

foarte mare mare moderat redus nesemnificativ

Impactul absolvirii DOFIN asupra carierei d‐voastra 

Venituri din salarii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nota: la calculul salariului mediu pentru fiecare subeșantion au fost eliminate cele mai mari 5 venituri  

 

banca centrala, 
16.97%

banca comerciala, 
35.76%

alt tip de intermediar 
financiar, 12.73%

universitate sau 
institut de cercetare, 

10.91%

firma IT financiar, 
7.27%

firma consultanta, 
8.48%

altul, 7.88%

Tipul institutiei la care sunteti angajati

analiza 
macroeconomica, 
supraveghere si 
reglementare 

financiara, 18.95%

gestiunea 
portofoliului, 13.07%

managementul 
riscului, 34.64%

invatamant superior 
si cercetare 

stiintifica, 7.84%

software financiar, 
8.50%

consultanta 
financiara, 10.46%

altul, 6.54%

Domeniul principal de activitate

17.4%

43.5%

30.4%

4.3% 4.3%

9.8%

26.1%

33.7%

19.6%

10.9%

8.2%

23.6%

31.8%

22.7%

13.6%

< 4000 4000 ‐ 6000 6000 ‐ 9000 9000 ‐ 15000 > 15000

Distributia salariului net lunar in anul 2018 pentru absolventii DOFIN 
care lucreaza in Romania (RON)

ultimele 5 generatii (42% din esantion) ultimele 10 generatii (84% din esantion) intreg esantionul

Studii doctorale 
 

 
Da, in Romania, 

23.38%

Da, in strainatate, 
3.90%

Nu, 72.73%

Continuarea studiilor la un program de doctorat

20.7%

55.2%

24.1%

< 4000 4000 ‐ 8000 > 8000

Distributia salariului net lunar in anul 2018 pentru absolventii DOFIN care 
lucreaza in strainatate (EUR)

salariu mediu 7564

5511

7451

8295

4840

medie absolventi DOFIN
ultimele 5 generatii (42% din

esantion)

medie absolventi DOFIN
ultimele 10 generatii (84% din

esantion)

medie absolventi DOFIN intreg
esantion

medie sector financiar‐bancar

Salariul mediu net lunar in anul 2018 pentru absolventii  DOFIN care lucreaza 
in Romania (RON)



 

 

O abordare practică și profesionistă asupra fiscalității 

 
Ce vei studia dacă optezi pentru programul de masterat Fiscalitate? 
 
Venim în întâmpinarea ta cu un plan de învățământ adaptat cerințelor pregătirii profesionale necesare 
unui fiscalist, cu orientare pe partea aplicativă a fiscalității. Vei învăța tot ce trebuie să cunoști pentru 
a parcurge drumul de la operațiuni fiscale simple la consultanță fiscală complexă. 
 
Unde poti ajunge dacă optezi pentru programul de masterat Fiscalitate? 
 
Ai toate șansele să devii un profesionist în fiscalitate, indiferent că vei lucra în mediul privat sau în 
cadrul unei instituții publice, indiferent că îți vei desfășura activitatea ca salariat sau vei desfășura 
activitatea ca profesionist independent sau prin intermediul firmei proprii. 

 

Absolvirea programului de masterat Fiscalitate îți oferă: 
 

- o diploma de master recunoscută de Ministerul Educației 
 

 

 
 

- posibilitatea de a deveni consultant fiscal asistent pe baza unui 
interviu 

 
 

 
 

- recunoașterea și echivalarea a 5 a examene din programul ACCA 
(F1-F4 și F6) 

 
 

 
 
Contact: lucian.tatu@fin.ase.ro 
www.fiscalitate.ase.ro 
 

 

 

mailto:lucian.tatu@fin.ase.ro
http://www.fiscalitate.ase.ro/


 

ADMITERE 2021 

• Candidaturi pe bază de dosar 

• Interviu pe baza de tematică 

specifică – Asigurări şi Finanţe 

private. 

Detalii pe www.ase.ro  

BENEFICII 

• Suport stagii de practică 

• Program modular 

• Interacţiune cu experţi din piaţă  

Cu TACT în  dezvoltarea ta profesională! 

MASTER TEHNICI 

ACTUARIALE - TACT 
.  

Programul este destinat persoanelor care 
lucrează în departamentele de actuariat, 
management de risc, underwriting, 
dezvoltare produse, investiţii (portofolii, 
analiză financiară). 

Cererea de actuari continuă să se menţină 
la nivele ridicate: 
• Fluctuaţia mare de personal 

specializat atât local cât şi 
international; 

• Prevederi legale 
 

La acordarea calităţii de membru, ARA ia în 
considerare si calitatea de absolvent al 
TACT 

Module generale 

• Economie cantitativă  

• Instituții și produse de asigurări 

• Indicatori ai raportărilor financiare 

• Reglementările aplicabile 

•  
Module specific (selectie) 

• Statistică actuarială 

• Principiile modelării  

• în asigurări 

• Serii de timp 

• Principiile administrării portofoliilor 

• Matematici actuariale  

• Procese stocastice  

• Metode cantitative în managementul 
riscului 

WWW. TACT. ASE. RO  Pentru detalii legate de programul de admitere sau programul de master ne 
puteţi contacta pe email laura.naghi@fin.ase.ro. 

R EC U N O AŞT  ER E I NT E RNA Ţ I O A L Ă 

3 examene TACT pot fi echivalate in 
pachetul de bază al Institute and 
Faculty of Actuaries (UK). 

CARIERA  

470 de absolvenţi din 14 serii – 
majoritatea înscrişi în Registrul 
Actuarilor (preluat de ARA din dec 
2015). 

http://www.ase.ro/

