GESTIUNEA ȘI AUDITUL AFACERILOR
Program acreditat ACCA

 Studii Universitare de Masterat, durata 4 semestre, învățământ cu frecvență
 Acreditare ARACIS/MECI: Ordinul M.Ed.C.I. nr. 4666/03.08.2009 - Anexa 2
● Cine se poate înscrie?
Se pot înscrie absolvenți cu diploma de licență, indiferent de domeniul și specializarea absolvite.
● Cum susțin concursul de admitere?
Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea in considerare a notei acordate de comisia
de evaluare (50%) si a mediei examenului de licență (50%).
● De ce să mă înscriu?
Universitatea Româno - Americană, Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar - Bancare Interne şi
Internaţionale, pentru Programul de studii universitare de masterat ”Gestiunea şi Auditul Afacerilor
(G.A.A.)” 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?id=554
 http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Evidenta_programe_master_APRILIE_2012.pdf
Programul de studii universitare de masterat ,,Gestiunea şi Auditul Afacerilor” nu are structuri
organizatorice distincte, verigile administrative şi de conducere fiind realizate în comun cu celelalte
specializări ale Facultăţii de Relaţii Comerciale Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale.

Această linie de masterat îşi propune să dezvolte cunoştinţe, practici specifice şi competenţe necesare
specialiştilor economişti în gestiunea şi auditul afacerilor.
Misiunea programului constă în a pregăti specialişti economişti capabili să răspundă într-o manieră
modernă şi eficientă, cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediului economico-social, gestiunii şi
auditului afacerilor, aflate într-o permanentă dinamică, în consonanţă cu standardele educaţionale şi de
cercetare existente la nivel european şi în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent la nivel naţional
şi comunitar.
Obiectivele programului ,,Gestiunea şi Auditul Afacerilor” vizează pregătirea în domeniul strategiei,
gestiunii şi auditului afacerilor interne şi internaţionale în cadrul societăţilor comerciale, a instituţiilor publice,
a grupurilor de societăţi şi asigură absolvenţilor o mai mare mobilitate în exercitarea profesiei în ţară şi în
străinătate. Obiectivele programului ,,Gestiunea şi Auditul Afacerilor” derivate din misiunea programului vor
permite fiecărui participant:
1) să dobândească aspectele conceptuale şi practice ale planificării strategice, bugetării unei afaceri;
2) să aprecieze riscurile afacerii şi să le gestioneze prin instrumente contabile adecvate;
3) să gestioneze diferite aspecte ale afacerii (raportare externă, performanţă, trezorerie, diagnostic,
strategie);
4) să deţină tehnici şi concepte contabile pe care să le aplice pentru a susţine luarea deciziilor;
5) să integreze aspectele contabile, financiare şi manageriale ale afacerii;
6) să înţeleagă şi să susţină procesul de schimbare într-o organizaţie;
7) să configureze părţile sistemului contabil care susţine gestiunea afacerilor (informatic, audit,
control, strategie)
Planul de învățământ este structurat pe 4 semestre, fiecare semestru având 14 săptămâni. În cadrul
acestui program se studiază un număr de 20 discipline. Ultimele 3 săptămâni din semestrul 4 sunt alocate
practicii de specialitate și documentării în vederea pregătirii lucrării de disertație.
Structura orelor de activitate didactică după caracterul disciplinelor impuse de asigurarea pregătirii este
următoarea:
- 18 discipline obligatorii – asigurând un număr de 654 ore de activitate didactică
- 2 discipline opționale – asigurând un număr de 84/112 ore de activitate didactică, în funcție de
disciplina aleasă.
Disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt:
Anul I, Semestrul I
Denumirea disciplinei
Discipline obligatorii
1. Controlul financiar al afacerilor
2. Comunicare financiară și raportare externă
3. Finanțe corporative aprofundate
4. Fiscalitate comparată și tehnici de optimizare
fiscală
5. Metode și practici de bugetare a afacerilor

Nr. ore de curs
pe semestru

Nr.ore de
seminar/laborator
pe semestru

28
28
28
28

14
14
14
14

28

14

Anul I, Semestrul II
Denumirea disciplinei
Discipline obligatorii
1. Sisteme contabile comparate
2. Contabilitate creativă
3. Audit intern și operațional
4. Metode moderne de calculație și management
al costurilor
5. Evaluarea economică și financiară a
întreprinderilor
Discipline opționale
6. Afaceri în mediul virtual
7. Piețe financiare internaționale și instrumente
derivate
8. Tehnica tranzacțiilor internaționale complexe
9. Gestiunea afacerii
Anul II, Semestrul I
Denumirea disciplinei
Discipline obligatorii
1. Drept societar
2. Situații financiare consolidate
3. Analiză și comunicare financiară
4. Audit financiar extern
Discipline opționale
5. Sisteme informatice pentru gestiunea
afacerilor
6. Asigurări și reasigurări
7. Negocierea afacerilor internaționale
8. Procedură fiscală
Anul II, Semestrul II
Denumirea disciplinei
Discipline obligatorii
1. Expertiză contabilă și deontologie profesională
2. Combinări de întreprinderi, fuziuni și achiziții
3. Practică – stagiu de cercetare/documentare și

Nr. ore de curs
pe semestru

Nr.ore de
seminar/laborator
pe semestru

28
28
28
28

14
14
14
14

28

14

28
28

14
28

28
28

14
14

Nr. ore de curs
pe semestru

Nr.ore de
seminar/laborator
pe semestru

28
28
28
28

14
14
14
14

28

14

28
28
28

28
14
14

Nr. ore de curs
pe semestru

Nr.ore de
seminar/laborator
pe semestru

22
22

11
11
84

pregătirea disertației
4. Elaborarea lucrării de disertație

60

Activitatea pentru disciplina “Elaborarea lucrării de disertație” se realizează în ultimele 2 săptămâni de
școală, astfel: 2 săptămâni*5 zile*6 ore = 60 ore.
Activitatea de “Practică - Stagiu de cercetare/documentare și pregătirea disertației” se realizează în unităţi
de profil, fie timp de 11 săptămâni, 9 ore/săptămână, fie comasat timp de 3 săptămâni (5 zile x 6h/zi), în
perioada stabilită prin structura anului universitar.

● Nou în 2015
Facultatea și-a propus și a obținut în acest an acreditarea programului GAA 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:

Knowledge
F1. Accountant in Business
F2. Management Accounting
F3. Financial Accounting
Fundamentals Skills
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)
În scurt timp, dorim să obținem scutirea și pentru examinarea F5. Performance Management.
Totodată, ne propunem să obținem scutirea pentru examinările F4. Corporate and Business Law și F6.
Taxation pentru absolvenții programului nostru de licență “Contabilitate și Informatică de Gestiune”.
Și absolvenții programului nostru de licență “Finanțe și Bănci” vor beneficia de scutire pentru primele 3 examinări,
F1. Accountant in Business, F2. Management Accounting, F3. Financial Accounting. De asemenea, vom face
încerca să obținem scutirea și pentru F6. Taxation.

● Competențe dobândite
Tipuri de competenţe
Competenţe generale

Capacitatea de a explica
şi interpreta procese,
fenomene, stări,
teorii/idei

Competenţe funcţional acţionale














Competenţe de
specialitate














Aptitudini






Competenţe MASTERAT GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR
cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, abordărilor, teoriilor,
modelelor şi metodelor din domeniul strategiei, gestiunii şi auditului afacerilor;
aprofundarea cunoştinţelor privind mediul de afaceri intern şi internaţional;
aprofundarea principiilor guvernării corporatiste.
capacitatea de a fundamenta decizii pe baza însuşirii unor tehnici şi concepte financiarcontabile şi de gestiune a afacerilor;
dezvoltarea unei gândiri interpretative prin analiză şi diagnostic financiar;
aprofundarea abilităţilor de gestionare virtuală a afacerilor;
abilităţi în analiza operaţiunilor fiscale şi transpunerea lor în sistemul informaţional contabil;
abilitatea de a interpreta printr-o gândire logică aspectele legate de fuziunea, achiziţia şi
combinări de întreprinderi;
aplicarea şi transferul abilităţilor de tip conceptual-tehnic specializate şi rezolvarea de
probleme în contexte noi, interdisciplinare;
judecăţi de valoare privind organizarea procesului de raportare externă, management
financiar-contabil;
stare de spirit inovatoare în domeniul planificării strategice, bugetării şi gestionării afacerilor;
conturarea gândirii profesionale a manierei de apreciere, estimare, respectiv de alegere a
politicilor si opțiunilor specifice domeniului.
gestionarea diferitelor aspecte ale afacerii (raportare externă, performanţă. trezorerie,
diagnostic, strategie);
conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului de planificare şi gestionare a
afacerilor;
integrarea aspectelor contabile, financiare şi manageriale ale afacerii;
dobândirea aspectelor conceptuale şi practice ale planificării strategice, bugetării unei
afaceri;
aprecierea riscurilor afacerii şi gestionarea lor prin instrumente contabile şi financiare;
însuşirea de tehnici şi concepte financiar-contabile pe care să le aplice pentru a susţine
luarea deciziilor;
configurarea părţilor unui sistem financiar-contabil care susţine gestiunea afacerilor
(strategie, audit, control, informatică);
analiza şi evaluarea afacerilor;
organizarea şi conducerea gestiunii şi auditului afacerilor la unităţi private şi instituţii publice;
elaborarea de strategii financiare;
activităţi didactice şi de cercetare în domeniu
însuşirea politicilor şi metodelor financiar-contabile specifice gestiunii resurselor şi
rezultatelor întreprinderii, controlului şi auditului financiar pentru a evalua poziţia şi
performanţa financiară a firmei;
asistenţă, consultanţă financiar-contabilă şi de consiliere managerială a afacerii.
aptitudini organizatorice pentru activitatea proprie ca şi pentru activitatea echipei pe care o
conduce;
aptitudini de conducere care contribuie la înfăptuirea procesului managerial al afacerii la
nivel optim;
aptitudini de execuţie.

