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Programul de studii de licenţă CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE asigură 

studenţilor, formarea de competenţe atât în domeniul contabilităţii, cât şi în cel al 

informaticii de gestiune, aspect ce conferă absolvenţilor un avantaj semnificativ în contextul 

actual al unei economii bazate pe cunoaştere şi al unei societăţi informaţionale. 

În acest context, programul de studii de licenţă CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE 

GESTIUNE are misiunea de a transmite studenților, într-un mod interactiv și profesional, 

cunoștințe din domeniu, să le dezvolte competențe în ceea ce privește contabilitatea 

financiară și managerială, calculația costurilor, fiscalitate, control financiar, expertiză 

contabilă, audit financiar-contabil, audit intern, diagnosticul financiarcontabil al afacerilor și 

organizațiilor și aplicarea tehnologiilor informaționale în domeniul contabilității. 

Prin intermediul acestui program Facultatea de Finanţe şi Contabilitate din cadrul 

Universităţii Româno-Americană urmăreşte în mod constant să răspundă atât la cerințele 

pieţei muncii cât şi la provocările mediului economic actual prin intermediul unui învățământ 

economic modern bazat pe inovare, tehnologizare şi digitalizare. 

Programul de studii de licenţă CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE este 

acreditat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) 

şi se derulează pe parcursul a 3 ani, forma de învăţământ fiind cu frecvenţă (IF). 

Misiunea programului de studii de licenţă CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE 

GESTIUNE presupune implementarea unei curricule academice, permanent adaptată la 

exigenţele economiei reale, menită să ofere studenţilor o serie de concepte, metode, 

instrumente și mecanisme care să contribuie la dezvoltarea capacităților intelectuale ale 

acestora precum și acumularea de cunoștiințe de specialitate ca premisă esențială a formării 

de specialiști în domeniul financiar-contabil și să le dezvolte competențe de înaltă calitate în 

contabilitatea financiară și managerială, fiscalitate, control financiar, expertiză contabilă, 

audit financiar-contabil, diagnostic financiar-contabil al afacerilor și organizațiilor precum și 

aplicarea tehnologiilor informaționale modern în domeniul contabilității. 

Curricula programului CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE este gândită şi 

structurată într-o manieră modermă şi profund orientate către viitor astfel încât să asigure: 

 flexibilitate și adaptabilitate în raport cu interesele studenților şi a angajatorilor; 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (CIG) 
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 compatibilitatea planurilor de învățământ cu oferta educaţională aferentă 

domeniului contabilitate la nivel național și internaţional; 

 utilizarea de tehnici și metode de predare, învățare şi evaluare moderne; 

 dobândirea de către studenți a unui set de cunoştiinţe contabile de înalt nivel, în 

scopul asigurării unei cariere profesionale de succes în domeniul contabil. 

Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE oferă un program de 

formare universitară modern ce răspunde cerințelor specifice practicii contabile naționale, 

dar și reglementărilor specifice organismelor profesionale internaționale și naționale 

(Association of Chartered Certified Accountants – ACCA, Corpul Experților Contabili și al 

Contabililor Autorizați din România – CECCAR). 

Scopul programului de studii de licenţă CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE 

GESTIUNE îl reprezintă formarea unor specialişti de înaltă competenţă profesională în 

domeniul contabil care să contribuie la funcţionarea entităţilor economice la parametrii 

impuşi de conectarea economiei naţionale atât la circuitele economice europene cât şi 

internaţionale, prin acumularea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice menite să 

înlesnească studenţilor rezolvarea cu succes a problemelor complexe cu care se vor confrunta 

în activitatea lor profesională. 

 
Competenţele de specialitate derivate din misiunea programului de studii de licenţă 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, asigură absolvenţilor: 

 cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor financiar-contabile 

utilizate în contabilitatea entităţii/organizaţiei; 

 identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economico-financiare în contabilitatea 

entităţii/organizaţiei; 

 înţelegerea şi utilizarea limbajului financiar-contabil de specialitate în comunicarea 

profesională la nivelul entităţii/organizaţiei; 
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 utilizarea resurselor informatice pentru prelucrarea şi gestionarea informaţiilor în 

vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale; 

 determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari pe baza detelor 

oferite de situaţiile financiar-contabile ale entităţii/organizaţiei; 

 derularea operaţiunilor specifice auditului şi controlului financiar-contabil la nivelul 

entităţii/organizaţiei. 

Alegerea parcurgerii cursurilor oferite de Facultatea de Finanţe şi Contabilitate prin 

intermediul programului de studii de licenţă CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 

constituie modul cel mai propice de dobândire a cunoștințelor de specialitate pentru cei care 

doresc să fie angajați în structurile de control financiar-contabil și fiscal ale statului precum: 

Garda financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, Curtea de Conturi, Autoritatea Națională 

pentru Administrare Fiscală, Trezoreria Statului, Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

De asemenea, absolvenții programului de studii de licenţă FINANȚE ŞI BĂNCI vor putea 

lucra în: departamentele financiar-contabile ale companiilor naționale și transnaționale, 

instituții publice, instituții de credit, societăți de consultanță financiar-contabilă, societăți de 

asigurări, societăți de leasing. 

Parteneri strategici ai programului CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE: 

 ACCA ROMÂNIA 

 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

 AUTORITATEADE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 

 GENERALI 

 UNICREDITBANK 
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Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de pe 

piața națională și europeană a forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta 

educațională. Planurile de învățământ sunt actualizate periodic prin includerea unor 

discipline noi, absolut necesare pentru o pregătire completă și complexă a studenților. 

Fișele disciplinelor din planul de învățământ sunt elaborate după standardele Agenției 

Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). În fiecare an universitar, 

disciplinele din planul de învățământ asigura 60 de credite de studiu transferabile, respectiv 

30 de credite pe semestru. 

Îmbinarea optimă a activității teoretice cu cea practică se reflectă în mod special în 

semestrul 4, unde se regăsește, practica de specialitate, studenții anului II urmând să 

efectueze stagii de practică de cel puțin 3 săptămâni la unul dintre partenerii facultății. 

 

ANUL I SEMESTRUL I 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Tehnologia aplicațiilor office 5 1 oră curs, 2 ore lucrări practice 

2. Bazele contabilității 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

3. Matematici aplicate în economie 6 2 ore curs, 2 ore seminar 

4. Microeconomie 5 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

5. Drept 3 2 ore curs 

6. Comunicare și relații publice 3 1 oră curs, 2 ore seminar 

7. Limba engleză și tehnici de comunicare 3 2 ore seminar 

8. Sport I 2 2 ore lucrări practice 

ANUL I SEMESTRUL II 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Baze de date relationale 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

2. Contabilitate financiară I 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiecte 

3. Finanțe publice 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

4. Macroeconomie 5 2 ore curs, 1 oră semina 

5. Bazele managementului 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

6. Etica în afaceri 3 1 oră curs, 1 oră seminar 

7. Engleză și tehnici de comunicare de specialitate I 3 2 ore seminar 

8. Sport II 2 2 ore de lucrări practice 

 

CURRICULUM 
SCURTĂ DESCRIERE A DISCIPLINELOR 
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ANUL I SEMESTRUL I 

1. TEHNOLOGIA APLICAȚIILOR OFFICE 

Disciplina are ca obiectiv general prezentarea conceptelor de bază privind MS OFFICE precum 

şi însuşirea noţiunilbr fundamentale de birotică. De asemenea, se urmăreşte creşterea 

performanţelor studenţilor în utilizarea de produse-program destinate automatizării 

activităţilor de birou: procesoare de texte, programe de calcul tabelar şi programe pentru 

prezentări comerciale, precum şi utilizarea tehnologiilor Internet. 

2. BAZELE CONTABILITĂȚII 

Disciplina are menirea să transmită studenților fundamentele teoretice și metodologice ale 

contabilității. Ea dă expresie coerentă principalelor noțiuni, relațiilor și tehnicilor privind 

evidența, calculul, analiza și controlul mișcărilor de valori economice separate patrimonial. În 

cadrul cursului se vor rezolva lucrări practice prin care se urmărește formarea logicii contabile 

și a deprinderilor necesare ciclului contabil de prelucrare a datelor. De asemenea, se 

urmărește formarea deprinderilor practice privind contabilizarea operațiunilor economico-

financiare ce vizează integritatea patrimoniului, modificarea conținutului și structurii 

patrimoniului, procesele economice și rezultatul financiar-contabil al exercițiului. 

3. MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE 

Disciplina urmăreşte însuşirea şi utilizarea adecvată a noţiunilor teoretice şi aplicative 

specifice modelării fenomenelor economico-sociale, oferind studenţilor posibilitatea aplicării 

conceptelor şi metodelor matematice învăţate în vederea dezvoltării capacităţii de înţelegere, 

analiză, modelare şi optimizare a fenomenelor economico-sociale. 

4. MICROECONOMIE 

Disciplina permite acumularea unui panel de cunoştinţe obligatorii în domeniul 

microeconomic, în vederea asigurării condiţiilor pentru formarea de bază ca economist prin: 

dezvoltarea abilităţilor de economist în economia de piaţă; cunoaşterea aspectelor 

ţnetodologice privind derularea activităţii economice; cunoaşterea implicaţiilor deciziilor 

economice asupra mediului economico-social; evidenţierea trăsăturilor caracteristice ale 

pieţei, concurenţei şi ale comportamentului agenţilor economici în calitatea lor de 

producători şi consumatori. 

5. DREPT 

Disciplina oferă studenţilor cunoştinţe indispensabile pentru însuşirea reglementărilor legale 

necesare în calitatea lor viitoare de agenţi economici. Problematica cursului este alcătuită din 

principalele instituţii juridice ale dreptului care reglementează fenomenul economic şi stau la 

baza circulaţiei valorilor în societate. Tematica cursului tinde să transmită viitorilor economişti 

conţinutul social-politic şi normativ al reglementărilor legale şi să le formeze deprinderi 

practice pentru aplicarea normelor juridice în situaţii concrete. Cursul este elaborat având la 

bază legislaţia în vigoare, literatura juridică română şi străină precum şi practica 

judecătorească. 
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6. COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

Cursul urmăreşte însuşirea de către studenţi a noţiunilor comunicării şi relaţiilor publice, ca 

element de susţinere a viitoarelor lor acţiuni privind eficienţa interacţionării în plan 

profesional cu beneficiarii direcţi ai muncii lor. Asigurarea suportului necesar pentru 

înţelegerea şi explicarea situaţiilor din viaţa profesională cu care viitorii absolvenţi se vor 

confrunta după finalizarea studiilor de licenţă. Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare 

pentru maximizarea succesului acţiunilor individuale. Dezvoltarea de deprinderi pentru 

utilizarea eficientă a tehnicilor de comunicare în relaţiile interpersonale şi în activitatea 

profesională. Promovarea unei comunicări care integrează un comportament bazat pe 

deprinderi şi abilităţi formate în urma valorificării cunoştinţelor privitoare la tipurile de 

comunicare şi modalităţi de eficientizare a comunicării. 

ANUL I SEMESTRUL II 

1. BAZE DE DATE RELATIONALE 

Disciplina urmărește pregătirea studenților pentru proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor 

software folosind sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle. Cursul oferă cunoștințele 

necesare pentru a înțelege și gestiona structura unei baze de date și schema bazei de date, 

pentru a rula instrucțiuni în limbajul de definire a datelor (LDD) în vederea creării și gestionării 

obiectelor schemei, pentru a rula instrucțiuni în limbajul de manipulare a datelor (LMD), 

pentru a administra conturile de utilizator și nivelul de securitate, pentru a efectua copii de 

rezervă și a restaura baze de date Oracle. De asemenea, asigură însușirea cunoștințelor legate 

de controlul accesului la anumite obiecte ale bazei de date, manipularea seturilor mari de 

date, utilizarea de subinterogări, gruparea și agregarea datelor colectate folosind operatorii 

ROLLUP și CUBE, analiza și raportarea datelor folosind funcțiile Ranking, LAG/LEAD, 

FIRST/LAST, însușirea conceptului de interogare ierarhică, crearea de rapoarte structurate 

arborescent, formatarea datelor ierarhice și excluderea anumitor ramuri din structura 

arborescentă, utilizarea expresiilor regulare pentru a căuta și identifica anumite date. 

2. CONTABILITATE FINANCIARĂ I 

Asigurarea cunoştinţelor teoretice privind contabilizarea operaţiunilor economico-financiare 

ce vizează integritatea patrimoniului, modificarea conţinutului şi structurii acestuia, procesele 

economice dintr-o entitate şi rezultatul financiar-contabil al exerciţiului. Formarea 

deprinderilor practice privind contabilizarea operaţiunilor economico-financiare ce vizează 

integritatea patrimoniului, modificarea conţinutului şi structurii patrimoniului, procesele 

economice dintr-o entitate şi rezultatul financiar-contabil al exerciţiului Formarea unui mod 

raţional de judecare şi înţelegere a ansamblului coerent de componente ale sistemului de 

contabilitate pentru structurile patrimoniale de la nivelul întreprinderii. 

3. FINANȚE PUBLICE 

Disciplina faciltează însuşirea fondului principal de cunoştinţe care constituie conţinutul 

finanţelor publice şi conştientizarea impactului pe care acestea îl exercită asupra dezvoltării 

economice şi sociale a unei ţări. De asemenea, asigură însuşirea conţinutului, trăsăturilor şi 
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rolului principalelor instrumente de prelevare şi de repartizare a resurselor financiare publice 

(impozite, taxe, contribuţii, împrumuturi şi transferuri), precum şi cunoaşterea principalelor 

aspecte legate de fundamentarea măsurilor de politică fiscal-bugetară ale unui stat. 

4. MACROECONOMIE 

Disciplina permite acumularea de cunoştinţe obligatorii în domeniul macroeconomic, în 

vederea asigurării condiţiilor pentru formarea ca economist prin: Dobândirea abilităţilor de a 

utiliza cunoştinţele în aplicaţii practice; Cunoaşterea implicaţiilor deciziilor economice asupra 

mediului economico-social; Cunoaşterea dezechilibrelor macroeconomice şi a implicaţiilor 

acestora asupra economiei; Dezvoltarea de deprinderi în vederea folosirii instrumentelor 

macroeconomice pentru elaborarea politicilor macroeconomice viabile şi coerente. 

6. BAZELE MANAGEMENTULUI 

Transmiterea, înţelegerea şi asimilarea principiilor, conceptelor fundamentale şi teoriilor 

organizaţionale care constituie obiectul de studiu al managementului ştiinţific. Disciplina 

permite: Înţelegerea conţinutului managementului ştiinţific, a procesului de management, a 

principiilor generale ale managementului şi structurii sistemului de management; Crearea 

unui raţionament managerial adecvat; Dezvoltarea unei gândiri sistemice, bazată pe 

abordarea firmei în strânsă interdependenţă cu sistemul din care face parte. 

7. ETICA ÎN AFACERI 

Obiectivul disciplinei constă în descrierea conceptelor-cheie şi a elementelor concrete 

necesare înţelegerii mecanismelor care stau la baza ideii de etică în afaceri. De asemenea, 

disciplina permite studenţilor: Dobândirea capacităţii de a identifica diferenţele dintre etică, 

morală şi moralitate şi dintre etic şi legal; Posibilitatea elaborării unor opinii legate de legea 

morală, conştiinţa morală şi responsabilitatea morală; Dobândirea capacităţii de a recunoaşte 

şi stabili un ansamblu de norme morale şi valori comune pentru domeniul afacerilor; 

Recunoaşterea rolului şi importanţei eticii în afaceri; Însuşirea principiilor etice universale; 

Elaborarea unor opinii legate de argumentele tipice existente poziţionate împotriva asocierii 

eticii cu afacerile; Dobândirea abilităţilor în elaborarea/implementarea codurilor de etică. 

 
ANUL II SEMESTRUL III 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Produse software pentru contabilitate 4 1 oră curs, 2 ore lucrări practice 

2. Contabilitate financiară II 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

3. Statistică 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

4. Marketing 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

5. Finanțele firmei  2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiect 

6. Limba engleză și comunicare de specialitate II 3 2 ore seminar 

ANUL II SEMESTRUL IV 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Programare orientată pe obiecte 4 2 ore curs, 1 oră lucrări practice, 1 oră proiect 

2. Contabilitate managerială I 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiect 

3. Dreptul comerțului internațional 3 2 ore curs 
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4. Econometrie 5 2 ore curs, 2 ore seminar 

5. Contabilitatea instituiților publice 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră lucrări practice 

6. Limba engleză și comunicare de specialitate III 3 2 ore seminar 

7. Practica de specialitate 3  

 

ANUL II SEMESTRUL III 

1. PRODUSE SOFTWARE PENTRU CONTABILITATE 

Obiectivul principal al cursului este dezvoltarea abilităților studenților de a lucra cu programe 

de contabilitate și de a ține contabilitatea unei companii. Se urmărește astfel: familiarizarea 

studenților cu aplicațiile informatice utilizate în activitatea contabilă; utilizarea aplicațiilor 

informatice necesare activității contabile curente; formarea abilităților necesare pentru 

înțelegerea aplicațiilor informatice utilizate în activitatea contabilă; dezvoltarea deprinderii 

raportării la obiective și a verificării realizărilor vizavi de obiectivele fixate și a utilizării unor 

mijloace adecvate pentru a le atinge; dezvoltarea capacității studentului de a înțelege 

complexitatea activității contabile. 

2. CONTABILITATE FINANCIARĂ II 

Disciplina urmărește asigurarea cunoștințelor teoretice privind contabilizarea operațiunilor 

economico-financiare ce vizează integritatea patrimoniului, modificarea conținutului și 

structurii acestuia, procesele economice și rezultatul financiar-contabil. Formarea 

deprinderilor practice privind contabilizarea operațiunilor ce vizează integritatea, modificarea 

conținutului și structurii patrimoniului și rezultatul financiar-contabil al exercițiului. 

3. STATISTICĂ 

Obiectivele disciplinei sunt reprezentate de: Asigurarea unor cunoştinţe privind conceptele şi 

tehnicile de bază folosite în obţinerea, sistematizarea, prelucrarea, prezentarea şi analiza 

statistică a datelor ce caracterizează fenomenele şi procesele economice şi sociale; Metode 

de analiză a seriilor multidimensionale de măsurare a dependenţelor, de analiză a evoluţiei în 

timp a indicatorilor economici; Abordarea problemelor principale ale sondajului statistic. 

4. MARKETING 

Disciplina facilitează familiarizarea studenţilor cu noţiuni şi practici de bază ale marketing-ului 

prin: Deprinderea funcţiilor şi identificarea locului marketingului în cadrul ştiinţelor 

economice; Înţelegerea modului de analiza a mediului de marketing al firmei; Cunoaşterea 

particularităţilor politicilor de marketing; Elaborarea mix-ului de marketing al unei organizaţii 

în condiţii specifice ale mediului intern şi extern; Deprinderea elementelor specifice 

implementării tacticilor, strategiilor şi organizării activităţii de marketing a firmei. 

5. FINANȚELE FIRMEI 

Disciplina îşi propune studierea tehnicilor şi metodelor de acţiune practică, pe care decidentul 

financiar le are la dispoziţie pentru găsirea şi alocarea eficientă a capitalurilor, în scopul 

maximizării profitului şi al minimizării riscului financiar. Obiective specifice: Însuşirea din 

punct de vedere teoretic şi practic al aspectelor legate de sursele de finanţare şi cunoaşterea 
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importanţei deciziei de alegere a structurii financiare; Însuşirea şi explicarea principiilor de 

adoptare a deciziei de finantare şi de selectare a surselor de finanţare; Determinarea, analiza 

şi optimizarea costului capitalului pentru creşterea valorii firmei; Explicarea şi aplicarea unor 

tehnici de estimare a fluxurilor de numerar; Explicarea şi însuşirea criteriilor de apreciere a 

eficienţei unui proiect de investiţii; Identificarea şi evaluarea proiectelor de investiţii 

generatoare de valoare adăugată; Aprecierea şi analiza performanţelor financiare prin 

intermediul unui sistem de rate şi evaluare sintetică a riscului de faliment. 

ANUL II SEMESTRUL IV 

1. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE 

Disciplina urmărește însușirea de către studenți a fundamentelor programării orientate 

obiect, însușirea conceptelor corelate obiectelor și claselor și a caracteristicilor acestora și 

implementarea acestor concepte în dezvoltarea aplicațiilor în Visual Basic. 

2. CONTABILITATE MANAGERIALĂ I 

Cursul urmărește însușirea competențelor privind întocmirea, prezentarea, analiza și 

interpretarea situațiilor financiare; însușirea unor instrumente pentru măsurarea și gestiunea 

performanțelor firmei; cunoașterea structurilor de costuri și a principalelor metode de 

calculație asociate. 

3. DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL 

Disciplina are în vedere înțelegerea mecanismelor comerțului intern și internațional, însușirea 

cunoștințelor privind rolul actelor juridice calificate ca acte de comerț, privind raporturile 

juridice interne și internaționale la care participă comercianții persoane fizice, societățile 

comerciale; a statutului special al comercianților persoane fizice și persoane juridice, 

cunoașterea și înțelegerea mecanismelor generale și speciale ale contractări comerciale 

interne și internaționale și a modalităților speciale de plată și de garantare în activitatea 

comercială internă și internaționala, a modalității de soluționare a litigiilor născute din 

activitatea comercială internațională prin intermediul arbitrajului comercial internațional. 

4. ECONOMETRIE 

Disciplina urmăreşte: însuşirea de către studenţi a noţiunilor şi conceptelor necesare 

înţelegerii şi aplicării metodelor econometrice; iniţierea studenţilor în probleme economice 

care utilizează modele econometrice; precum şi crearea abilităţilor pentru analiza şi prognoza 

evoluţiei variabilelor economice şi pentru identificarea dependentelor dintre acestea. 

5. CONTABILITATEA INSTITUIȚILOR PUBLICE 

Disciplina urmărește dezvoltarea și aprofundarea abilitaților necesare pentru a reflecta în 

contabilitate  operațiile economice regăsite în activitatea unei instituții publice. Prin tematica 

abordată în cadrul cursului se dorește familiarizarea studenților cu elemente financiar 

legislative și organizatorice specifice sistemului instituțiilor publice; dezvoltarea capacității 

studentului de a înțelege activitatea unei instituții publice, și modul de reflectare în 

contabilitate, în funcție de sursele de finanțare, apartenența bunurilor la domeniul public sau 

privat, subordonarea unității; formarea abilităților necesare pentru recunoașterea evaluarea 
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și prezentarea informațiilor contabile în scopul realizării imaginii fidele a poziției financiare, 

performanțelor și modificărilor în performanțele unei entități publice, aprofundarea bazei 

științifice pentru dezvoltarea unui raționament profesional autentic. 

 
ANUL III SEMESTRUL V 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Control şi audit financiar 5 2 ore curs, 2 ore lucrări practice 

2. Contabilitate managerială II 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiect 

3. Fiscalitate 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiect 

4. Managementul afacerilor internaționale 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiect 

5. Contabilitate internațională 4 2 ore curs, 1 ore seminar 

6. Dezvoltarea aplicațiilor Web 5 2 ore curs, 2 ore laborator 

ANUL III SEMESTRUL VI 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Sisteme informatice de gestiune 5 2 ore curs, 2 ore lucrări practice 

2. Analiză economico - financiară 4 2 ore curs, 2 ore seminar 

3. Contabilitatea instituțiilor de credit 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiect 

4. Control și audit financiar 5 2 ore curs, 2 oră seminar 

5. Contabilitate consolidată 4 2 ore curs, 1 oră seminar, 1 oră proiect 

6. Elaborare proiect licență 3  

 

ANUL III SEMESTRUL V 

1. CONTROL SI AUDIT FINANCIAR 

Disciplina oferă fondul de cunoștințe teoretice și metodologice necesare cunoașterii, în 

funcție de standardele și practica internațională în domeniu, conceptul de audit, diferitele 

tipuri de audit financiar, cunoașterea terminologiei folosite in activitatea de control și audit, 

cunoașterea modului de abordare a misiunii de audit, însușirea cunoștințelor și deprinderilor 

pentru a putea face fata desfășurării procesului de culegere de probe adecvate pentru 

misiunea de audit, cunoașterea modului de interpretare a unui raport de audit în funcție de 

tipul serviciului de asigurare prestat de firmele de audit. 

2. CONTABILITATE MANAGERIALĂ II 

Cursul urmărește însușirea competențelor privind întocmirea, prezentarea, analiza și 

interpretarea situațiilor financiare; însușirea unor instrumente pentru măsurarea și gestiunea 

performanțelor firmei; cunoașterea structurilor de costuri și a metodelor de calculație. 

3. FISCALITATE 

Cursul facilitează însusirea principalelor aspecte privitoare la sistemul fiscal, atât în ceea ce 

priveşte aşezarea şi încasarea creanţelor fiscale, cât şi în ceea ce priveşte modul de organizare 

şi exercitare a inspecţiei fiscale. De asemenea, facilitează: aprofundarea principiilor, funcţiilor 

şi mecanismului de funcţionare ale sistemului fiscal; Cunoşterea aspectelor generale ale 

cadrului legal referitor la aşezarea şi perceperea obligatilor fiscale; Însuşirea aspectelor ce ţin 

de înregistrarea fiscală a contribuabililor, declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea 

obligatilor fiscale; Însuşirea modului de organizare şi funcţionare a organelor de specialitate 
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ale administraţiei publice cu atribuţii în politica de administrare fiscală. 

4. MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNAȚIONALE 

Cursul abordează o serie de tehnici de bază necesare desfășurării activităților economice 

externe în condiții optime: formele de organizare ale comerțului internațional, promovarea 

afacerilor externe, procesul de pregătire şi organizare a negocierilor internaționale, clauzele 

contractului de export-import, în conformitate cu prevederile Convenția Națiunilor Unite 

asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri CISG/CIVM și cu regulile ICC 

INCOTERMS 2010, precum și derularea contractelor de vânzare-cumpărare internațională. 

5. CONTABILITATE INTERNAȚIONALĂ 

Disciplina își propune formarea unui mod rațional de judecare și înțelegere a ansamblului de 

componente ale sistemului de contabilitate pentru structurile patrimoniale existente la 

nivelul societăților comerciale. Prezentarea IFRS are drept scop recunoașterea structurilor 

patrimoniale și ale performanțelor financiare, servind funcției de management și analiză. 

Cursul urmărește expunerea și tratarea principalelor sisteme contabile europene și din SUA. 

6. DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR WEB 

Disciplina își propune însușirea de către studenți a bazelor programării web (HTML, CSS, 

JavaScript) și ale utilizării bazelor de date pentru aplicații web (MySQL, PHP) precum și 

capacitatea de a dezvolta un site web independent, capacitatea de a integra o baza de date 

in cadrul unui site web independent. 

ANUL III SEMESTRUL VI 

1. SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE 

Disciplina urmărește însușirea conceptelor generale privind sistemele informaționale și 

sistemele informatice, a metodelor de identificare a cerințelor unui sistem informatic de 

gestiune și de analiză a sistemului informațional existent, însușirea principiilor de bază și a 

principalelor metodologii de proiectare și realizare a sistemelor informatice de gestiune. 

Studenții vor acumula cunoștințe generale privind modelarea datelor și prelucrărilor, 

modelarea logică și fizică, proiectarea de ansamblu și de detaliu a sistemelor informatice de 

gestiune, realizarea, testarea, implementarea și întreținerea acestuia. 

2. ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Disciplina asigură dobândirea competenţelor profesionale specifice analizei economico-

financiare în scopul asigurării condiţiilor pentru formarea de bază ca economist prin: 

Acumularea cunoştinţelor necesare utilizării adecvate a conceptelor, teoriilor şi metodelor 

analizei economico-financiare; Dobândirea, cunoştinţelor necesare realizării lucrărilor de 

natură economico-financiară; Înţelegerea conţinutului şi rolului analizei economico-

financiare în calitate de instrument de management. 

3. CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT 

Disciplina are menirea să transmită studenților fundamentele teoretice și metodologice ale 

contabilității în cadrul instituțiilor de credit. Ea dă expresie coerentă principalelor noțiuni, 

relațiilor și tehnicilor privind evidenta, calculul, analiza și controlul mișcărilor de valori 
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economice separate patrimonial la nivelul acestora. Prin rezolvarea unor lucrări practice se 

urmărește formarea unei logici contabile și a deprinderilor necesare ciclului contabil de 

prelucrare a datelor la nivelul instituțiilor de credit și formarea deprinderilor practice privind 

contabilizarea operațiunilor economico-financiare ce vizează integritatea patrimoniului, 

procesele economice şi rezultatul financiar-contabil în cadrul instituțiilor de credit. 

4. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE (ORACLE) 

Cursul asigură pregătirea studenților pentru proiectarea și dezvoltarea de sisteme informatice 

cu baze de date gestionate de SGBD-ul ORACLE, prezintă modul de lucru și dezvoltarea de 

aplicații cu ajutorul SGBD-ORACLE și limbajul de comunicare între baze de date si aplicația 

SQL*PLUS, SQL. Studenții vor face aplicații practice și dezvoltarea de sisteme informatice cu 

baze de date gestionate de SGBD-ul ORACLE, exerciții cu modul de lucru și dezvoltarea de 

aplicații cu ajutorul SGBD-ORACLE. 

5. CONTABILITATE CONSOLIDATĂ 

Disciplina urmărește pregătirea de specialiști în direcțiile activităților ce aparțin contabilității 

consolidate a grupurilor de societăți , inclusiv în direcția analizei și evaluării entităților 

economice; asimilarea cunoștințelor privind grupurile și conturile consolidate, modalitățile si 

tehnicile de consolidare, modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate, încadrarea 

problematicii consolidării conturilor în strategiile europene și internaționale, înțelegerea unor 

exemple și studii de caz relevante. Prin acest curs se urmărește cunoașterea și înțelegerea 

conceptelor referitoare la organizarea și conducerea contabilității consolidate; operarea cu 

conceptele și pătrunderea sensului principiilor fundamentale ale contabilității consolidate; 

explicarea și interpretarea corectă a rolului și obiectului de studiu al contabilității consolidate, 

identificarea și valorificarea metodelor specifice de evaluare și contabilizare; definirea și 

descrierea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea consolidată și a 

factorilor economici, sociali și legislativi care influențează procesul de evaluare și 

contabilizare; identificarea si descrierea contabilizării diferitelor operații economico-

financiare specifice consolidării, precum și a modului de întocmire a documentelor financiare 

de sinteză consolidate sau a altor raportări. 


