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Misiunea programului constă în a pregăti specialiști capabili să răspundă într-o manieră modernă și
eficientă, cerințelor actuale și de perspectivă ale mediului economico-social, gestiunii și auditului
afacerilor, prin consolidarea cunoștințelor, practicilor specifice și competențelor în domeniul
strategiei, gestiunii și auditului afacerilor interne și internaționale.
● Cine se poate înscrie?
Se pot înscrie absolvenți cu diploma de licență, indiferent de domeniul și specializarea
absolvite.
● De ce să mă înscriu?
Program acreditat de către ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

Pentru programul de studii universitare de masterat Gestiunea şi Auditul Afacerilor (G.A.A.),
Universitatea Româno - Americană, Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar - Bancare Interne
şi Internaţionale, a încheiat acorduri de cooperare în anul 2011, cu Camera Auditorilor Financiari
din România (C.A.F.R.) și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
(C.E.C.C.A.R.) prin care absolvenţii programului de studii universitare de masterat Gestiunea şi
Auditul Afacerilor (G.A.A.) (începând cu promoţia 2012) vor primi o diplomă care le va asigura
accesul direct, fără examen, la stagiul de auditor financiar, respectiv expert contabil în
conformitate cu prevederile legale ale C.A.F.R. / C.E.C.C.A.R.

Link-uri utile:
✓ http://www.cafr.ro/sectiune.php?i554
✓ http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Evidenta_programe_master_APRILIE_2012.pdf
Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea în considerare a notei acordate
de comisia de evaluare (50%) şi a mediei examenului de licenţă (50%)
Teme orientative ale eseurilor pentru admiterea la masterat :
1. Cadrul conceptual de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare; normalizare şi
convergenţă.
2. Întocmirea situaţiilor financiare anuale; lucrările contabile de închidere a exerciţiului
financiar; elemente de analiză contabilă şi dinamică financiară.
3. Perfecţionarea activităţii de control financiar fiscal din România şi combaterea
evaziunii fiscale
4. Auditul financiar şi auditul intern la firme şi instituţii publice
5. Contabilitatea operaţiilor de dizolvare, lichidare şi fuziune a societăţilor comerciale.
6. Contabilitatea ciclurilor de operaţii din activitatea unei companii: operaţii de
exploatare, investiţii, finanţare şi de trezorerie.
7. Studierea sistemelor contabile comparate.
8. Elemente privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor.
9. Modernizarea contabilităţii şi controlului de gestiune.
10. Perfecţionarea activităţii de control financiar propriu la nivelul agenţilor economici şi
instituţiilor publice.
11. Diagnosticul financiar al unei companii
Eseul va fi întocmit conform cerințelor de redactare.
Criteriile de evaluare a eseului vor avea în vedere:
➢ originalitatea
➢ fundamentarea științifică a temei
➢ coerența în expunere.

Programul de masterat Gestiunea și Auditul Afacerilor a fost acreditat în anul 2015 de către
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), organizație globală de experți contabili
cu sediul în Marea Britanie, care conferă calificarea profesională de Chartered Certified
Accountant pe plan mondial.

Planul de învățământ a fost structurat astfel încât în urma obținerii acreditării, absolvenților
acestui program le vor fi recunoscute următoarele examinări ACCA:

Master’s in Business Administration and Auditing
Papers F1-F3
Paper F5
Paper F7

Paper F8
Paper F9

On completion
Cost Management Business
Budgeting Methods & Practices
Financial Communication and External
Reporting
Analysis and Financial Communication
External Audit and Assurance
Internal Audit
Advanced Corporate Finance
Financial Analysis and Business Valuation

Knowledge
F1. Accountant in Business
F2. Management Accounting
F3. Financial Accounting
Fundamentals Skills
F5. Performance Management (acoperită prin disciplinele Metode moderne de calculație și
management al costului și Metode și practici de bugetare a afacerilor)
F7. Financial Reporting (acoperită prin disciplinele Comunicare financiară și raportare externă și
Analiză și comunicare financiară)
F8. Audit and Assurance (acoperită prin disciplinele Audit financiar extern și Audit intern și
operațional)
F9. Financial Management (acoperită prin disciplinele Finanțe corporative aprofundate și
Evaluarea economică și financiară a întreprinderilor)

