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Programul de studii universitare de masterat GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR 
(GAA) vizează un areal tematic aferent domeniului de studii Contabilitate, care funcționează 
în cadrul Facultății de Finanțe și Contabilitate din Universitatea Româno-Americană. 

Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de 
pe piața forței de muncă națională și europeană, facultatea de Finanțe și Contabilitate și-a 
reformat permanent oferta educațională. Astfel, GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR (GAA) 
este program de masterat conceput ca o platformă modernă de aprofundare de substanță 
în problematica specifică domeniului contabilității și auditului fiind unul din puţinele 
programe de masterat, din România, din domeniul de studii Contabilitate, acreditate de către 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

Programul de masterat GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR (GAA) este acreditat de 
către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi se 
derulează pe parcursul a 2 ani (4 semestre), forma de învăţământ fiind cu frecvenţă (IF). 

Misiunea programului GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR (GAA) 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. 
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Masteratul GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR (GAA) oferă un program de formare 
universitară modern ce răspunde tuturor cerințelor specifice practicii contabile naționale şi 
europene, dar și reglementărilor specifice organismelor profesionale partenere precum: 

 Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (programul a fost 
acreditat în 2015, absolvenților fiindu-le echivalate inițial examinările F1, F2, F3, 
F7, F8 și F9, iar din 2016 aceștia beneficiază și de recunoașterea modulului F5). 

 Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România – CECCAR 

(echivalarea disciplinelor din cadrul programului cu disciplinele examenului de 
admitere la stagiu, care le conferă absolvenților posibilitatea înscrierii directe la 
stagiu, în vederea obţinerii calităţii de expert contabil, fără a mai fi necesară 
susținerea unor examene suplimentare). 

Acordurile de cooperare cu ACCA şi CECCAR le facilitează absolvenților accesul la 
poziții de top management în cadrul companiilor/organizațiilor cu activitate națională și 
internațională, asigurând totodată o mai mare mobilitate în exercitarea profesiei în țară și 
în străinătate. 
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Planurile de învățământ aferente programului de studii universitare de masterat 
GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR (GAA) sunt actualizate periodic prin includerea unor 
discipline noi, necesare pentru o pregătire completă și complexă a studenților. Fișele 
disciplinelor sunt elaborate după standardele Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior (ARACIS) ţinând cont de cerinţele organismelor profesionale 
partenere: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Corpul Experților 
Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR). 

 
ANUL I SEMESTRUL I 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 
1. Control financiar al afacerilor 6 2 ore curs, 1 oră seminar 

2. Comunicare financiară şi raportare externă 6 2 ore curs, 1 oră seminar 
3. Finanţe corporative 6 2 ore curs, 1 oră seminar 

4. Fiscalitate comparată şi tehnici de optimizare fiscală 6 2 ore curs, 1 oră seminar 
5. Metode şi practici de bugetare a afacerilor 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

ANUL I SEMESTRUL II 
Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 

1. Contabilitate creativă 5 2 ore curs, 1 oră seminar 
2. Audit intern şi operaţional 5 2 ore curs, 1 oră seminar 

3. Metode moderne de calculaţie şi management al 
costurilor 

5 2 ore curs, 1 oră seminar 

4. Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor 5 2 ore curs, 1 oră seminar 
5. Metodologia şi etica cercetării 5 1 oră curs, 2 ore proiecte 

 
ANUL I SEMESTRUL I 

1. CONTROL FINANCIAR AL AFACERILOR 
Disciplina permite cunoaşterea modului de efectuare a controlului financiar la nivelul 
companiilor, a formelor şi reglementărilor legale în domeniu. Îndeplinirea sarcinilor specifice 
controlului financiar-contabil. Identificarea şi descrierea conceptelor şi teoriilor utilizate în 
controlul financiar-contabil. Explicarea conceptelor fundamentale şi a teoriilor utilizate în 
controlul financiar-contabil. Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de control financiar-contabil. 
Aprecierea riscurilor afacerii şi gestionarea lor prin prisma instrumentelor de control. 
Întocmirea documentelor specifice unei acţiuni de control financiar-contabil. 

CURRICULUM 
SCURTĂ DESCRIERE A DISCIPLINELOR 
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2. COMUNICARE FINANCIARĂ ŞI RAPORTARE EXTERNĂ 
Însuşirea şi formarea de cunoştinţe în domeniul raportării contabile; susţinerea lor prin 
exemple şi studii de caz. Dezvoltarea şi aprofundarea de cunoştinţe în domeniul raportării 
externe. Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare. Cererea şi oferta de informaţii 
contabile în cazul întreprinderilor care aplică IFRS. 
3. FINANŢE CORPORATIVE 
Dat fiind faptul că un management financiar eficient este extrem de important în cadrul 
oricărei companii, cursul 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 a valorii companiei şi al minimizării riscului financiar. 
Disciplina oferă posibilitatea însuşirii aspectelor legate de fundamentele managementului 
financiar; identificării şi evaluării proiectelor de investiţii generatoare de plus-valoare; 
însuşirea şi explicarea principiilor de adoptare a deciziei de finanţare şi de selectare a surselor 
de finanţare; determinarea, analiza şi optimizarea costului capitalului pentru creşterea valorii 
firmei; aprecierea şi analiza performanţelor financiare prin intermediul unui sistem de rate; 
însuşirea principalelor aspecte referitoare la capitalul de lucru al unei companii. 
4. FISCALITATE COMPARATĂ ŞI TEHNICI DE OPTIMIZARE FISCALĂ 
Disciplina îşi propune să specializeze masteranzii în problematica fiscalităţii din statele 
europene şi alte state, prin studii comparate. Totodată, cursanţii se pregătesc să cunoască 
conceptul şi metodelele optimizării fiscale. Înregistrarea şi prelucrarea informaţiilor în 
vederea întocmirii de rapoarte fiscale. Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de 
evaluare pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte fiscale. Aplicarea 
conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de evaluare pentru pregătirea informaţiilor 
necesare întocmirii de rapoarte fiscale. Folosirea tehnicilor şi a instrumentelor de prelucrare 
a informaţiilor din rapoartele fiscale în vederea fundamentării deciziilor economice. 
5. METODE ŞI PRACTICI DE BUGETARE A AFACERILOR 
Obiectivele acestei discipline ţin de integrarea aspectelor contabile, non-financiare şi 
manageriale ale afacerii prin bugete, de dobândirea aspectelor conceptuale şi practice ale 
planificării strategice cu privire la bugetarea unei afaceri, de arbitrarea între avantajele şi 
dezavantajele diferitelor metode şi tehnici de bugetare, precum şi de monitorizarea şi 
controlul abaterilor de la planul bugetar. Disciplina vizează articularea planului strategic al 
întreprinderii cu bugetele realizate la nivel operaţional. Necesitatea de a dezvolta competenţe 
conforme circumstanţelor economice şi financiare fluctuante în cadrul unei firme, presupune 
o abordare responsabilă a metodelor şi practicilor privind bugetarea afacerilor. Prin 
conţinutul său cursul realizează o corelaţie între creşterea economică şi procesul de bugetare 
care în final duce la dezvoltarea activităţilor desfăşurate în cadrul firmei. 
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ANUL I SEMESTRUL II 
1. CONTABILITATE CREATIVĂ 
Disciplina are ca obiective asimilarea cadrului teoretic şi conceptual referitor la contabilitatea 
creativă. Asimilarea instrumentarului tehnic, a soluţiilor de combatere şi limitare a tehnicilor 
de contabilitate creativă. Înregistrarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de 
rapoarte financiar-contabile. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, 
teoriilor, modelelor şi metodelor de contabilitate creativă. Explicarea conceptelor, teoriilor şi 
metodelor de evaluare pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte 
financiar-contabile. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de evaluare 
pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte. Folosirea tehnicilor şi a 
instrumentelor de prelucrare a informaţiilor în vederea fundamentării deciziilor economice. 
Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile. 
2. AUDIT INTERN ŞI OPERAŢIONAL 
Disciplina îşi propune însuşirea de către masteranzii a cunoştinţelor necesare parcurgerii 
etapelor unei misiuni de audit intern la societăţi comerciale şi instituţii publice. Identificarea 
şi descrierea aprofundată a conceptelor şi teoriilor utilizate într-o misiune de audit intern. 
Explicarea conceptelor fundamentale şi a teoriilor utilizate într-o misiune de audit intern. 
Utilizarea cunoştinţelor teoretico-metodologice şi practice în vederea realizării unei misiuni 
de audit intern şi operaţional. Aprecierea riscurilor afacerii şi gestionarea lor prin intermediul 
procedeelor şi tehnicilor de audit intern. Întocmirea secţiunilor din dosarul de audit intern. 
Elaborarea unor studii de caz complexe specifice misiunii de audit intern. 
3. METODE MODERNE DE CALCULAŢIE ŞI MANAGEMENT AL COSTURILOR 
Disciplina oferă masteranzilor posibilitatea de a cunoaşte, înţelege şi utiliza în mod specializat 
concepte, abordări, teorii, metode din domeniul calculării costurilor şi raportării financiar-
contabile şi/sau fiscale. Folosirea tehnicilor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor din 
rapoartele financiar-contabile şi/sau fiscale în vederea fundamentării deciziilor economice. 
4. EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERILOR 
Dezvoltarea competenţelor specifice evaluării afacerii, îndeosebi în ceea ce priveşte analiza 
diagnostic şi standardele de evaluare. Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor, 
teoriilor, metodelor şi instrumentelor avansate de lucru specifice analizei diagnostic realizate 
în scopul evaluării afacerii. Cunoaşterea şi utilizarea adecvata a metodelor de evaluare. 
5. METODOLOGIA ŞI ETICA CERCETĂRII 
Disciplina îşi propune să furnizeze cunoştinţele şi competenţele necesare pentru dezvoltarea 
unei activităţi de cercetare, utilizând metode şi instrumente specifice. Disciplina oferă 
posibilitatea însuşirii următoarelor cunoştinţe specifice: Cunoaşterea şi înţelegerea 
terminologiei specifice cercetării şi utilizarea metodelor de cercetare. Dezvoltarea abilităţilor 
de identificare a surselor credibile de date şi informaţii. Aplicarea metodelor de colectare 
cantitativă şi calitativă. Analiza datelor. Realizarea de raţionamente şi elaborarea ipotezelor 
de cercetare. Deprinderea unui stil tehnic şi logic de scriere a documentelor de cercetare. 
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ANUL II SEMESTRUL III 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 
1. Drept societar 6 2 ore curs, 1 oră seminar 

2. Situaţii financiare consolidate 6 2 ore curs, 1 oră seminar 
3. Analiză şi comunicare financiară 6 2 ore curs, 1 oră seminar 

4. Audit financiar extern 6 2 ore curs, 1 oră seminar 
ANUL II SEMESTRUL IV 

Disciplină ECTS Număr ore pe săptămână 
1. Expertiză contabilă 4 1 oră curs, 1 oră seminar 

2. Combinări de întreprinderi, fuziuni şi achiziţii 5 2 ore curs, 1 oră seminar 
3. Doctrina și deontologia profesiei contabile 3 1 oră curs 

4. Cercetare științifică de specialitate 5 1 oră proiecte 
5. Practică de specialitate 3  

6. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație 5 1 oră proiecte 
 

ANUL II SEMESTRUL III 
1. DREPT SOCIETAR 
Disciplina oferă masteranzilor posibilitatea de a cunoaşte, înţelege şi utiliza în mod specializat 
concepte, abordări, noţiuni specifice dreptului socoetar. 
2. SITUAŢII FINANCIARE CONSOLIDATE 
Disciplina oferă masteranzilor posibilitatea asimilării cunoştinţelor privind încadrarea 
problematicii consolidării conturilor în strategiile europene şi internaţionale, ACCA, a 
standardelor internaţionale (IAS/IFRS) şi a reglementărilor naţionale, a metodelor şi tehnicilor 
de consolidare, a unor studii de caz relevante. 
3. ANALIZĂ ŞI COMUNICARE FINANCIARĂ 
Disciplina permite dezvoltarea şi aprofundarea de cunoştinţe în domeniul comunicării 
financiare. Utilizarea raportărilor financiare în fundamentarea deciziilor economice. Însuşirea 
şi deprinderea cunoştinţelor necesare în domeniul comunicării financiare şi a analizei 
economice pe baza situaţiilor financiare. 
4. AUDIT FINANCIAR EXTERN 
Disciplina îşi propune însuşirea de către masteranzii a cunoştinţelor necesare parcurgerii 
etapelor unei misiuni de audit financiar extern în cadrul entităţilor economice. Identificarea 
şi descrierea aprofundată a conceptelor şi teoriilor utilizate într-o misiune de audit audit 
financiar extern. Explicarea conceptelor fundamentale şi a teoriilor utilizate într-o misiune de 
audit financiar extern. Utilizarea cunoştinţelor teoretico-metodologice şi practice în vederea 
realizării unei misiuni de audit financiar extern. Aprecierea riscurilor afacerii şi gestionarea lor 
prin intermediul procedeelor şi tehnicilor de audit financiar extern. Întocmirea secţiunilor din 
dosarul de audit financiar extern. Elaborarea unor studii de caz specifice misiunii de audit 
financiar extern. 
  



 
 
 

8 
 

ANUL II SEMESTRUL IV 
1. EXPERTIZĂ CONTABILĂ 
Disciplina îşi propune dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniul expertizei 
contabile. Disciplina oferă posibilitatea însuşirii următoarelor cunoştinţe specifice: Expertiza 
contabila judiciară; Expertiza contabila extrajudiciara sau expertiza contabila la cerere; 
Calitatea de expert contabil; Exercitarea, profesiei de expert contabil. 
2. COMBINĂRI DE ÎNTREPRINDERI, FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII 
Identificarea şi descrierea conceptelor şi teoriilor utilizate precum şi explicarea conceptelor 
fundamentale şi a teoriilor utilizate în contabilitatea grupărilor, fuziunilor şi divizărilor de 
întreprinderi. Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de evaluare şi contabilizare a operaţiilor 
specifice grupărilor, fuziunilor şi divizărilor de întreprinderi. Aprecierea riscurilor afacerii şi 
gestionarea lor prin intermediul situaţiilor financiare. Întocmirea documentelor specifice 
combinărilor, fuziunilor şi achiziţiilor de întreprinderi. Disciplina îşi propune tratarea unor 
operaţiuni speciale cum sunt fuziunea, lichidarea şi achiziţia societăţilor comerciale, 
încadrarea problematicii în strategiile europene şi internaţionale, a standardelor 
internaţionale (IAS/IFRS) şi a reglementărilor naţionale. 
3. DOCTRINA ȘI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 
Disciplina îşi propune .unoaşterea profesiei contabile: continui, reglementari, standarde, 
organizarea si funcţionarea CECCAR. Etica in profesia contabilă. Însuşirea şi formarea de 
cunoştinţe în domeniul doctrinei şi deontologiei profesiei contabile. 
4. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ DE SPECIALITATE 
Obiectivul general al disciplinei este reprezentat de formarea şi dezvoltarea unor aptitudini 
privind cercetarea ştiinţifică economică de specialitate; formarea unor deprinderi de 
cercetare ştiinţifică a fenomenelor financiar-contabile; identificarea problemelor economice 
reale, pe care să le rezolve apelând la metode şi instrumente de investigare ştiinţifică specifice 
domeniului gestiunii şi auditului afacerilor; cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea aspectelor 
etice specifice cercetării ştiinţifice; formarea unei atitudini bazate pe integritate în activitatea 
profesională în domeniul gestiunii şi auditului afacerilor. 
5. PRACTICĂ DE SPECIALITATE 
Prin intermediul disciplinei, studenţilor li se formează deprinderi şi abilităţi de investigare a 
fenomenelor economice. Cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite oferă acestora 
posibilitatea de identificare a problemelor economice, pe care să le rezolve apelând la metode 
şi instrumente de investigare specifice. 
6. STAGIU PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE 
Disciplina îşi propune însuşirea de către studenţi a abilităţilor necesare activităţii de 
documentare şi elaborare a lucrării de disertaţie precum şi susţinerii acesteia. In acest sens, 
studenţii au obligaţia de a participa la seminariile de tip dezbateri/simulări, de a ţine, pe tot 
parcursul anului, legătura cu coordonatorul ştiinţific şi de a prezenta acestuia rezultatele 
intermediare şi finale ale activităţii de elaborare a lucrării de disertaţie. 


