
 
  

Programul de master de Tehnici 
Actuariale (TACT) este organizat în 

baza parteneriatului ASE Bucureşti 

şi Institutul de Studii Financiare cu 
suportul Asociaţiei Române de 

Actuariat din anul 2005. 

Despre programul TACT: 

• Grup ţintă: persoane care 

lucrează în instituţii financiare 

• 14 serii de absolvenţi 

• Discrepanţă între cererea şi 

oferta de actuari (fluctuaţii de 
personal, prevederi legale) 

 

Information Technology Solutions 

Programul este destinat persoanelor care 

lucrează în departamentele de actuariat, 
management de risc, underwriting, dezvoltare 
produse, investiţii (portofolii, analiză 

financiară). 

În condiţiile unui număr de 470 de absolvenţi, 
un număr  insuficient pentru cererea din piaţă, 

considerăm importantă continuarea acestui 
program de master cu a XV-a serie.  

Mai mult, procesul de acreditare internaţională în 

desfăşurare ne obligă să menţinem continuitatea 
acestui program pentru obţinerea/menţinerea 

calităţii internaţionale  - un avantaj competitiv 
important pentru programele de formare 
profesională din domeniul actuariatului din 

România. 

 

Cererea de actuari continuă să se menţină la 

nivele ridicate:  

• Fluctuaţia mare de personal specializat 

atât local cât şi international; 

• Prevederi legale  
o Solvency II impune funcţia de 

actuar (funcţie cheie) 

o Actuarul avizat menţionat de 

Norma ASF 20/2017 trebuie să 
fie membru ARA 

• La acordarea calităţii de membru, ARA 
ia în considerare , printre altele, calitatea 

de absolvent al programului de master 

TACT 

 

A C R E DI TA R E  N A TI O N A L A  

Reacreditat în 2018, prin 
parteneriatele cu mediul 
de afaceri şi  gradul 
ridicat de angajabilitate 
al absolvenţilor . 
 

R E C UN O A Ş TE R E  

IN TE R N A ŢI O N A L Ă  

Masterul a primit 
recunoaştere pentru 3 
examene din pachetul 
de bază al Institute and 
Faculty of Actuaries 
(UK). Absolvenţii îşi pot 
echiva automat acele 
examene. 
 

CARI ERA   

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

Master TEHNICI ACTUARIALE (TACT) 



 

Anul  I  semestrul  I  
Economie cantitativă 
Instituții și produse de 
asigurări 
Indicatori ai raportărilor 
financiare 
Matematici financiare 
Statistică actuarială 

 

Anul  I  semestrul  I I  
Analiza datelor și regresii 
Simulări statistice  
Principiile modelării 
Reglementările aplicabile în 
asigurări 
Serii de timp 

 

Anul II  semestrul  I  
Principiile administrării 
portofoliilor 
Matematici actuariale în 
asigurările non-viață 
Matematici actuariale în 
asigurări de viață 
Procese stocastice 
Raportări actuariale 
 
Anul II  semestrul  I I  
Metode cantitative în 
managementul riscului 
Etică şi integritate 
academică 
Seminar Științific 
Practică de specialitate 
Stagiu pentru elaborarea 
lucrării de disertație 

 

Interviu pe baza de tematică specifică – 
Asigurări şi Finanţe private. 
 
Candidaturi pe bază de dosar 
 
Nota finală ţine cont de media licenţă şi 
de nota interviu 
 
Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina 
Admitere master www.ase.ro 
 
 

Admitere 2020 

Pentru detalii legate de programul de admitere sau programul de master ne puteţi contacta pe 
email master@isf.ro  sau la telefon: 0757.352.031 – conf.univ.dr. Laura Elly Naghi. 

SERVICI I  DISPONIBILE  
 
Suport stagii de practică 
 
Program modular 
 
Interacţiune cu experţi din piaţă 
 
Evaluare în prezenţa unor 
examinatori independenţi 

WWW.TACT.ASE.RO 

http://www.ase.ro/
mailto:master@isf.ro

