
 

 

Programul de studii universitare de licență  

„Contabilitate și informatică de gestiune” 

 

Programul de studii universitare Contabilitate şi informatică de gestiune este 
inclus în domeniul Contabilitate, fiind acreditat conform Hotărârii Guvernului nr. 
580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ 
programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior 
pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite 
absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii 
universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 527 din 16.07.2014 (acest program a fost supus reacreditării, vizita 
ARACIS fiind derulată în luna februarie 2012). 

Programul de studii din cadrul Facultății de Științe Economice are o misiune 

centrată pe învăţământ şi cercetare ştiinţifică proprie dar corelată cu misiunea 

instituţională. Astfel, programul de studii universitare de licență ”Contabilitate și 

informatică de gestiune” îşi propune să dezvolte o categorie de profesionişti capabili 

să se integreze cu succes pe piaţa muncii, să participe la programe de cercetare 

ştiinţifică locală, naţională şi internaţională şi să valorifice prin contracte şi publicaţii 

de specialitate rezultatele cercetării ştiinţifice; să contribuie la dobândirea unor 

avantaje competitive pe piaţă pentru organizaţiile în care vor acţiona în calitate de 

specialişti.  

Pentru îndeplinirea misiunii, sunt propuse ca şi obiective specifice următoarele: 

facilitarea dobândirii cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate într-un sistem 

operaţional care să asigure competenţă profesională şi socială a viitorilor absolvenţi, 

atât în ţară cât şi în străinătate; formarea de specialişti cu pregătire superioară în 

domeniu, corespunzător cerinţelor nivelului actual recunoscut pe plan naţional şi 

internaţional; oferirea de cunoştinţe profesionale pertinente în domeniile specializate 

prin intermediul disciplinelor prevăzute în planurile de învaţământ; participarea 

studenţilor la programe de cercetare ştiinţifică locală, naţională şi internaţională cu 

subiecte ce aparţin programului de studii. 

În prezent, cursurile sunt organizate numai pentru învăţământul de zi, durata studiilor 

fiind de 3 ani (6 semestre). Studiile universitare de licență se finalizează prin 

susținerea eamenului de licență. 

Anul I este comun pentru toate specializările economice din cadrul Facultății de 

Științe Economice, disciplinele comune fiind inserate parţial şi în anul II de studiu. 



Disciplinele de specialitate sunt introduse în planurile de învăţământ începând din 

anul II, fiind integrate total în anul III. 

Programul ”Contabilitate și informatică de gestiune” funcţionează în sistemul 

european al creditelor transferabile, fapt ce permite mobilitatea de studiu şi 

specializare individualizată pentru studenţi, atât în interiorul instituţiei cât şi în raport 

cu facultăţi similare din ţară şi străinătate, cu care sunt începute, în acest sens, relaţii 

instituţionale. 

Planul de învăţământ cuprinde discipline fundamentale, discipline de specialitate, în 

domeniu şi discipline complementare, conform ponderilor prevăzute de standarde 

pentru acest program de studii universitare de licență. 
 

Discipline fundamentale 
Discipline din domeniu și de 

specialitate 
Discipline complementare / la 

alegerea instituției 

 Microeconomie 

 Matematică 

 Marketing 

 Educaţie fizică 

 Macroeconomie 

 Statistică 

 Management 

 Informatică 

 Contabilitate 

 Drept 

 Educaţie fizică 

 Finanţe 

 Economia şi gestiunea 
întreprinderii 

 Econometrie 

 Contabilitate financiară 1 și 2 

 Finanţe publice 

 Gestiunea financiară a 
întreprinderii 

 Contabilitate de gestiune 

 Practică de specialitate 

 Relaţii financiar-monetare 
internaţionale / 
Managementul afacerilor 

 Pieţe financiare / Monedă şi 
credit 

 Baze de date 

 Programarea calculatoarelor 

 Analiză econoico-financiară 

 Fiscalitate 

 Contabilitate aprofundată 

 Sisteme informatice de 
gestiune 

 Evaluarea întreprinderii 

 Audit financiar 

 Contabilitate consolidată 

 Contabilitatea instituţiilor de 
credit 

 Elaborarea lucrării de licenţă 

 Control financiar / 
Contabilitate publică 

 Sisteme informatice de 
asistare a deciziilor / 
Expertiză contabilă 

 Contabilitate internaţională 

 Audit intern 

 Etică în afaceri 

 Limba germana 

 Limba străină (engleză, 
franceză) 

 Limba germană pentru 
afaceri 

 

 



Disciplinele de studiu din planul de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune 
logică. La elaborarea planului de învăţământ, s-au respectat următoarele cerinţe:  

 definirea clară şi delimitarea precisă a competenţelor generale şi de specialitate, 
profesionale și transversale pe domeniul de studii universitare de licenţă, în 
corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat; 

 compatibilitatea cu planuri şi programe de studii din statele Uniunii Europene şi 
alte state ale lumii, ponderile disciplinelor fiind exprimate în credite de studii 
ECTS; 

 compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional; 

 compatibilitatea la nivel naţional, din punctul de vedere al: disciplinelor de studiu, 
prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite la reuniunile cu 
reprezentarea instituţiilor pe domeniu; duratei semestrelor de studiu; încărcării 
medii săptămânale (20-28 ore/săptămână), inclusiv disciplinele facultative; 
disciplinelor asemănătoare, pentru acest program. 

 


