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Fii AMBASADOR al Facultății 
de Finanţe-Bănci, Contabilitate 
şi Administrarea 
Afacerilor 

Workshopuri tematice 

Organizare, productivitate şi 
control: Gestiunea Afacerilor  
folosind sistemul integrat Pluriva 
ERP

Proiectul încurajează voluntariatul în rândul 
elevilor.
Participanţii derulează activităţi de marketing 
şi organizare de evenimente.

Aceste evenimente urmăresc apropierea         
elevilor şi studenţilor de mediul privat şi       
familiarizarea  acestora cu cerinţele pieţei   
muncii.

Cursul este organizat de �rma PLURIVA ERP, 
partener al Centrului de Excelenţă.
La curs participă 20 de studenţi ai facultăţii.
Studenţii care urmează cursul obţin diplome 
de absolvire şi o certi�care PLURIVA ERP.

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL 
CENTRULUI DE EXCELENŢĂ

Cursuri facultative 
Cursurile sunt organizate de cadre didactice 
universitare, cu pregătire practică în domeniile 
vizate pentru organizarea cursurilor.

Pregătire pentru examenul de 
Bacalaureat

Pregătire intensivă la disciplinele Matematică 
şi Economie.

Detalii despre proiectele Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea 
Afacerilor puteţi găsi pe www.utm.ro şi www.facebook.com/utmsteco



M:;:<=>? Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea 

Afacerilor  este să formeze specialişti în economie, cu o solidă pregătire 
profesională, capabili să se integreze rapid pe  piața  muncii,  să  dezvolte  
studenţilor  creativitatea,  seriozitatea   şi  spiritul competitiv, abilități care să-i 
ajute să se integreze rapid în mediul de business şi să contribuie la creșterea 
e'cienței organizațiilor angajatoare.

F@ABCD@DE@ GE FHI@IJEKLNIAHO
Contabilitate şi Administrarea 

Afacerilor, în'inţată în toamna 
anului 1990, ca Facultatea de 

Ştiinţe Economice, este printre 
primele instituţii cu acest pro'l din 
învăţământul particular românesc. 

Ca o recunoaştere a calităţii şi 
profesionalismului manifestate în 
formarea studenţilor, Facultatea de 

Ştiinţe Economice  a fost acreditată 
prin Legea nr. 239 din 23.04.2002 
(primele acreditări în învăţământul 
superior privat românesc), intrând, 
astfel, cu drepturi depline, în sistemul naţional de învăţământ. Fiind într-o 
continuă dinamică şi prezentând o adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii, în 
anul 2014, Facultatea de Ştiinţe Economice îşi schimbă numele în Facultatea 

de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor.

www.utm.ro

www.facebook.com/utmsteco



 

 

 


