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Misiunea programului CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE constă în dezvoltarea resurselor 

umane cu competențe în domeniul CONTABILITATE, având drept scop dezvoltarea, evaluarea și 

implementarea activităților specifice în medii de afaceri complexe. 

În acest context, programul CONTABILITATE ȘI 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 şi managerială, Fiscalitate, Control financiar, Audit financiar-

contabil, Audit intern, Diagnosticul financiar-contabil al afacerilor și organizațiilor și Aplicarea 

tehnologiilor informaționale în domeniul contabilității. 

COMPETENȚE PROFESIONALE: 

Competentele dobândite sunt conforme cu cele solicitate prin intermediul Cadrului național al calificărilor 

și urmăresc să imprime absolvenților pregătirea necesară pentru a activa nu doar la nivel național, ci și 

oriunde în Europa sau în lume. Tocmai de aceea urmărim asigurarea unei compatibilități ridicate a 

curriculei proprii cu aceea a altor programe similare din diferite țări. 

 utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; 

 identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației; 

 prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale; 

 determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari; 

 derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil. 

COMPETENȚE TRANSVERSALE: 

 aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de business; 

 identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipa multidisciplinară si aplicarea de tehnici de 

relaționare eficiente in cadrul echipei; 

 identificarea oportunităților de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de 

învățare pentru propria dezvoltare personală. 

DISCIPLINE STUDIATE 

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. Astfel, in primele 3 semestre, se studiază discipline 

fundamentale, care nu pot lipsi din formarea de baza a unui economist, iar în următoarele 3 semestre, 

studenții parcurg disciplinele de specialitate, care contribuie la desăvârșirea pregătirii studenţilor: 
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 Contabilitate managerială, 

 Analiză economico-financiară şi Fiscalitate 

 Contabilitatea instituțiilor publice şi Contabilitatea instituțiilor de credit, 

 Control şi audit financiar, 

 Contabilitate consolidată, 

 Contabilitate internațională. 

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 strategici ai facultății. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERI STRATEGICI 

 ACCA ROMÂNIA 

 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 

 CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

 AUTORITATEADE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 

 GENERALI 

 UNICREDITBANK 

PERSPECTIVE PROFESIONALE 

Pregătirea complexă pe care o asigura programul de studii CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE 

GESTIUNE conferă absolvenților noștri posibilitatea de a ocupa poziții de top în cadrul companiilor și 

organizațiilor cu activitate națională și internațională. 

După absolvire, licențiatul va putea sa ocupe, potrivit COR, posturi precum: administrator baze de date, 

administrator credite, analist preț de revenire/costuri, analist credite, consultant financiar bancar, auditor 

intern, cenzor, consilier financiar-bancar, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea 

economică, controlor de gestiune, expert contabil, verificator, lichidator, ofițer bancar (credite, 

marketing, produse și servicii bancare), referent de specialitate financiar-contabilitate. 


