
Catedra ”Finanțe” 

Motto: 

„Succesul în afaceri presupune pregătire, disciplină și multă muncă. Dar dacă nu ești 
speriat de aceste lucruri, oportunitățile sunt mereu foarte mari.” 

David Rockefeller 

Despre catedră: 

Catedra ”Finanțe” oferă servicii educaționale de calitate, menite să contribuie la dezvoltarea capacităților 

intelectuale, a cunoștințelor și abilităților de specialitate ale elevilor, ca premise esențiale ale formarii 

specialiștilor în domeniul de formare profesională 412 Finanțe, activitate bancară și asigurări. 

Catedra ”Finanțe” este o subdiviziune structurală de bază a IP CEEF, care asigură realizarea activităților de 

planificare, organizare, didactice și metodice în domeniul de formare profesională Finanțe, activitate 

bancară și asigurări. 

Catedra ”Finanțe” este catedra de profil pentru specialitățile: 

41210 Finanțe și asigurări 

Calificarea: Broker în asigurări 

Absolvenții domeniului de formare profesională Finanțe și asigurări pot activa în cadrul instituțiilor publice 

și/sau private, în cadrul societăților de asigurări și altor instituții financiare în calitate de: broker în asigurări, 

agent de asigurare, agent de achiziții (broker mărfuri), funcționar economic, agent bursă, administrator 

financiar, facturist, agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) etc. 

41220 Finanțe și bănci 

Calificarea: Ofițer operațiuni financiar-bancare 

Absolvenții domeniului de formare profesională Finanțe și bănci pot activa în cadrul instituțiilor publice 

și/sau private, în cadrul băncilor comerciale și altor instituții financiare în calitate de: operator ghișeu bancă, 

operator casă de schimb valutar, casier bancă, funcționar economic, agent bursă, controlor sucursală a 

băncii, facturist, agent de vânzări directe (produse financiar-bancare), administrator financiar, verificator 

bani etc. 

Nivelul academic ridicat al unităților de curs predate este asigurat prin intermediul cadrelor didactice 

proprii, doctoranzi în domeniul finanțe cât și profesori cu studii de masterat, care dispun de experiență 

teoretică și practică în domeniul financiar. La nivelul Catedrei ”Finanțe” sunt titularizate 13 cadre didactice. 

Aceștia pun la dispoziția elevilor cursuri și caiete de studii aplicative, articole și cursuri rezumative de lecții, 

care completează fondul de carte existent la nivelul IP CEEF. 

Catedra ”Finanțe” asigură predarea unui număr mare de unități de curs de specialitate cu profil financiar și 

economic printre care se numără: finanțe publice, fiscalitate, finanțele întreprinderilor, asigurări și 

reasigurări, reglementarea prețurilor și a masei monetare, bazele funcționării piețelor de capital, bazele 

activității bancare, gestiunea financiară a întreprinderii, gestiunea financiară a sectorului public, 

microeconomie, macroeconomie, economie aplicată, relații valutar-financiare internaționale, dreptul 

asigurărilor, Firma de exercițiu, reglementare și supraveghere bancară, produse și servicii bancare etc. 

Predarea unităților de curs de specialitate se face în limbile română și rusă. 


