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parteneriat de succes 
pentru viitori 

experți contabili

[                 
Un program axat pe dezvoltarea 

competenţelor profesionale şi transversale 
necesare accesului la profesia de expert 
contabil, precum şi pentru exercitarea 

activităţii de expertiză contabilă şi audit. ]       



structură[            ]            
Contabilitate f iscală aprofundată
Doctrină și deontologie profesională
Standarde de audit f inanciar

 Sisteme contabile comparate
 Relațiile f irmei cu instituțiile statului

Metodologia evaluării întreprinderii
Analiză economico-f inanciară aprofundată
Utilizarea sistemelor informatice economice
Contabilitatea operaţiunilor speciale
Evaluarea valorilor mobiliare şi gestiunea 
portofoliului 
 2
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Contabilitate managerială aprofundată 
Expertiză şi diagnostic f inanciar contabil
Practică de specialitate
Drept

 Audit și control intern
 Management f inanciar

Metodologia auditului f inanciar
Management f iscal
IAS/IFRS în contabilitatea curentă
Seminar de cercetare
Etică și integritate academică
Elaborarea lucrării de disertație

[opțion
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Contabilitate
fiscală aprofundată

MIHAI MOCANU
Lect. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Această disciplină vizează toate aspectele contabilităţii firmei care comportă şi 
abordări fiscale. În consecinţă, orice tratament contabil al structurilor de avere 
ale entităţii cu scop lucrativ este urmat de tratamentul fiscal, cu descriere şi 
motivare juridică. Parcurgerea cursului într-o formă organizată şi dirijată permite 
şi asigură specialistului în domeniul contabilităţii o formare de specialitate 
complexă, flexibilă şi completă.

• Explicarea argumentată/motivată a necesităţii/non-necesităţii conectării 
contabilităţii la fiscalitate;

• Identificarea structurilor averii entităţii care comportă atât abordări 
contabile, cât şi fiscale;

• Formularea de argumente raţionale privind limitele de deconectare a 
contabilităţii de fiscalitate.

O b i e c t i ve :

B8 B8



Doctrină și deontologie 
profesională

DANIELA PETRAȘCU
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Această disciplină vizează prezentarea principiilor referitoare la doctrina și 
deontologia profesională ca un cadru general valabil, dar se axează în principal 
pe aspectele ce privesc etica în sfera profesionistului contabil și a profesiilor din 
domeniul economic. Se urmărește prezentarea cât mai concretă a principiilor 
ce reglementează activitatea contabilă (și nu numai), aria de aplicabilitate și 
cadrul legislativ.

• Cunoașterea modului de organizare și funcționare a profesiei contabile;
• Analiza principiilor eticii contabile și a profesioniștilor din sfera economică;
• Studierea cazurilor din sfera nerespectării eticii profesionale și a 

consecințelor generate.

O b i e c t i ve :
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Standarde
de audit financiar

BOGDAN MÂRZA 
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Această disciplină urmăreşte transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor 
despre instituțiile de reglementare, precum și necesitatea normării în domeniul 
auditului, despre modul de interpretare și aplicare a standardelor privind 
planificarea auditului financiar, identificarea probelor de audit, întocmirea 
raportului de audit financiar şi aplicarea acestora în practică la nivelul 
întreprinderilor.

• Cunoaşterea normelor şi standardelor de audit financiar;
• Utilizarea corectă a termenilor specifici auditului financiar;
• Capacitatea de organizare şi planificare a auditului financiar;
• Utilizarea corectă a metodelor şi tehnicilor de audit financiar.

O b i e c t i ve :
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Sisteme
contabile comparate

MIHAI MOCANU
Lect. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Această disciplină urmăreşte formarea unei imagini realiste despre ceea 
ce înseamnă coexistenţa mai multor sisteme de contabiltate în lumea 
contemporană. Fiecare sistem de contabilitate este rezultatul acţiunii istorice a 
unui număr însemnat de factori şi cauze. Descrierea generală a fiecărui sistem 
de contabilitate permite o analiză pertinentă a elementelor de diferenţiere 
dintre sistemele contabile existente.

• Prezentarea argumentată a existenţei mai multor sisteme de contabilitate 
pe plan internaţional;

• Identificarea factorilor care au contribuit la conturarea sistemelor contabile 
existente pe plan internaţional;

• Caracterizarea referenţialelor contabile ale celor mai dezvoltate ţări ale 
lumii;

• Încadrarea  sistemului contabil românesc intr-unul din sistemele contabile 
internaţionale.

O b i e c t i ve :
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Relațiile firmei
cu instituțiile publice

VASILE MOȚOC
Lect. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Această disciplină oferă studenților cunoștințe în privința subiecților, 
conținutului și proceselor care se nasc în raporturile dintre producătorii de 
bunuri și servicii private și instituțiile și autoritățile publice, în calitate de 
producători de bunuri și servicii publice. Riscul și evitarea conflictului de 
interese în activitatea comercială și de achiziții publice.

• Însușirea principalelor concepte și procese din domeniul raporturilor care 
se nasc între firmă și instituțiile și autoritățile publice în domeniul fiscalității, 
asigurărilor sociale, siguranței și sănătății angajaților, etc.;

• Însușirea conținutului raporturilor dintre firmă, instituțiile și autoritățile 
publice, prin prezentarea drepturilor și obligațiilor corelative, precum și a 
limitelor și garanțiilor de exercitare a acestor drepturi;

• integrarea studenților în cultura dreptului public. 

O b i e c t i ve :
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Metodologia evaluării 
întreprinderii

BOGDAN MÂRZA 
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

2
Această disciplină își propune să surprindă aspectele practice ale 
evaluării întreprinderii, precum: diagnosticarea întreprinderii din 
perspectiva evaluării, pentru a identifica factorii de risc ai afacerii și 
factorii de influență asupra valorii de piață a întreprinderii; alegerea și 
aplicarea metodelor de evaluare pentru fiecare întreprindere în parte.

• Cunoașterea conceptelor utilizate în evaluarea unei întreprinderi;
• Cunoaşterea normelor şi standardelor de evaluare a întreprinderii;
• Dezvoltarea abilităților de planificare a evaluării unei întreprinderi;
• Cunoașterea tehnicilor și metodelor de evaluare a întreprinderii.

O b i e c t i ve :
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Analiză economico-
financiară aprofundată 

NICOLAE BALTEȘ 
Prof. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
6 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

2
Această disciplină are ca obiectiv general familiarizarea studenţilor cu 
modalitatea de calcul şi de interpretare a indicatorilor financiari moderni privind 
crearea de valoare și a celor specifici pieței de capital, prin care se apreciază 
poziția și performanța financiară, a entităţilor economice cu scop lucrativ listate 
la Bursa de Valori, pe baza informațiilor furnizate de situațiile financiare anuale.

• Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei;
• Explicarea şi interpretarea unor procese, precum şi a conţinuturilor teoretice 

şi practice ale disciplinei;
• Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare;
• Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile 

ştiinţifice, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane și instituţii cu 
responsabilităţi similare, participarea la propria dezvoltare profesională.

O b i e c t i ve :
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Utilizarea sistemelor 
informatice economice

MARIAN CRISTESCU 
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

2
Sistemele informatice ca formă mai largă, cuprinzătoare constituie un câmp 
esenţial de studiu în contabilitate și audit, domenii considerate majore în zona 
economică. Utilizarea sistemelor informatice, prin aplicaţiile sale în domeniul 
expertizei contabile și auditului asigură crearea unui avantaj competitiv al 
organizaţiei de la nivelul local, intern până la formele comerţului electronic, 
schimbului de informaţii utilizând Internetul etc.

• Însușirea conceptelor de bază privind sistemele informatice, modalitățile 
actuale de proiectare a sistemelor informatice, eficientizarea tehnicilor de 
utilizare a acestora și realizarea unor aplicații practice;

• Prezentarea tipurilor moderne de sisteme informatice economice, principii 
de proiectare și utilizare a lor;

• Abordarea metodologiilor tipice pentru aplicații cu baze de date avansate, 
cu prelucrări pentru modele economice.

O b i e c t i ve :
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Contabilitatea 
operațiunilor speciale

CARMEN COMANICIU 
Prof. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
5 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

2
Prin intermediul disciplinei se urmărește abordarea teoretică și practică a 
operațiunilor speciale care pot apărea pe parcursul existenţei unei entităţi 
și reflectarea acestora în contabilitate. Descrierea și argumentarea unor stări, 
sisteme, procese și fenomene speciale din domeniul financiar-contabil, conferă 
masteranzilor capacitatea de adaptare la noile situaţii privind cadrul contabil 
conceptual.

• Identificarea operațiunilor speciale și a impactului acestora asupra 
contabilității entității;

• Precizarea operațiunilor speciale generate de reorganizarea entităților 
(fuziune, divizare, lichidare) și reflectarea acestora în contabilitate;

• Identificarea perațiunilor speciale din agricultură, silvicultură, comerț, 
turism, construcții.

O b i e c t i ve :
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Evaluarea valorilor mobiliare 
și gestiunea portofoliului

VASILE BRĂTIAN
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
5 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

2
Disciplina este parte integrantă a finanțelor cantitative, domeniu reprezentat 
de un corp coerent de cunoștințe matematice care conturează teoria financiară 
modernă, cu aplicabilitate pe piețele financiare și în special pe piața de capital. 
Utilizarea matematicii în economie pentru descrierea proceselor economice 
este o necesitate, făcând ca aceasta să aibă un puternic caracter științific și 
reprezintă o direcție de dezvoltare actuală a științei economice. 

• Estimarea valorii titlurilor financiare primare în mediul aleatoriu (caracterizat 
de hazard);

• Testarea eficienței pieței financiare;
• Estimarea valorii produselor derivate (opţiuni);
• Optimizarea corelaţiei rentabilităţii şi riscului valorilor mobiliare aflate în 

portofoliu.

O b i e c t i ve :
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Contabilitate managerială 
aprofundată

ADRIAN MOROȘAN
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Prin intermediul contabilității manageriale aprofundate se studiază modul în 
care specialiștii în domeniul economic trebuie să își ia măsurile necesare pentru 
a se asigura că obiectivele organizației sunt atinse prin utilizarea resurselor cu 
eficiență, eficacitate și pertinență. Astfel, materia actuală reprezintă o îmbinare 
a cunoștințelor de control de gestiune cu cele utilizate în cadrul instrumentelor 
controlului.

• Familiarizarea masteranzilor cu conceptele pe care un specialist în domeniul 
studiat le utilizează;

• Familiarizarea masteranzilor cu instumentele pe care un specialist în 
domeniul studiat știe cum să le utilizeze;

• Evidențierea legăturilor dintre aspectele studiate în cadrul disciplinelor 
parcurse înainte de către masteranzi.

O b i e c t i ve :
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Expertiză și diagnostic 
financiar-contabil

NICOLAE BALTEȘ
Prof. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Disciplina are ca obiectiv general utilizarea raționamentului profesional și 
respectarea deontologiei profesionale în realizarea de lucrări de expertiză 
contabilă judiciară și extrajudiciară civile și penale, utile beneficiarilor, în 
domenii precum: litigii comerciale, civile, fiscale, de muncă,  investiții financiare, 
atragerea răspunderii administratorului, litigii între asociați, infracțiuni, etc. 
precum și diagnosticarea stării de sănătate financiară a unei entități economice.

• Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei;
• Explicarea şi interpretarea unor procese, precum şi a conţinuturilor teoretice 

şi practice ale disciplinei;
• Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare;
• Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile 

ştiinţifice, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane și instituţii cu 
responsabilităţi similare, participarea la propria dezvoltare profesională.

O b i e c t i ve :
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Audit și control intern

DANIELA PETRAȘCU
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Disciplina are drept scop prezentarea și aprofundarea aspectelor teoretice 
din aria auditului și controlului intern, în contextul în care opiniile auditorilor 
sunt tot mai frecvent solicitate pe piață cu privire la: definirea auditului și 
controlului intern, tipologia acestora, obiectivele auditului intern/controlului 
intern, desfășurarea activităților de control intern și a misiunilor de audit intern, 
utilizarea și necesitatea lucrărilor din domeniu pentru participanții la viața 
economică, aspecte de etică și doctrină profesională.

• Cunoașterea cadrului legal de exercitare a auditului și controlului intern;
• Importanța misiunilor de audit și control intern pentru fiecare entitate 

publică/privată și societate în ansamblu;
• Activități practice de simulare în întocmirea unor rapoarte de control și 

audit intern.

O b i e c t i ve :
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Management financiar

CAMELIA OPREAN 
STAN
Prof. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Această disciplină are ca obiectiv principal cunoaşterea de către studenți 
a conţinutului managementului financiar şi prezentarea elementelor de 
delimitare a acestuia faţă de gestiunea financiară şi finanţele întreprinderii, 
ajutându-i astfel pe aceștia să satisfacă aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 
financiar.

• Înțelegerea specificităţii funcţiilor managementului financiar şi aplicării 
acestora în organizaţiile performante;

• Evidenţierea rolului analizei și a previziunii financiare;
• Prezentarea tipologiei deciziilor financiare şi a modelelor de guvernare 

corporativă utilizate în procesul decisional;
• Înțelegerea elementelor de bază în managementul investițiilor financiare și 

în gestionarea portofoliilor de valori mobiliare.

O b i e c t i ve :
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Metodologia auditului 
financiar

DANIELA PETRAȘCU
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Disciplina urmărește  definirea termenilor și a rolului auditării situațiilor financiare 
a entităților, prezentarea importanței auditului financiar, prezentarea cadrului 
legal, a tipologiei auditului financiar, a conceptelor și aspectelor procedurale 
precum și a obiectivelor urmărite  de auditor în parcurgerea etapelor necesare 
întocmirii rapoartelor de audit financiar. 

• Cunoașterea cadrului legal de exercitare a auditului financiar și a organizării 
activității auditorilor financiari;

• Cunoașterea importanței misiunilor de audit financiar și rolului rapoartelor 
de audit financiar;

• Exerciții practice de întocmire a unor rapoarte de audit financiar prin 
respectarea metodologiei de derulare a misiunilor de audit financiar.

O b i e c t i ve : 4
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Management fiscal

IOSIF MOLDOVAN
Conf. Dr.

Evaluare continuă 
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Disciplina prezentă studiază aspecte referitoare la intercondiţionările dintre 
managementul public, managementul public fiscal, managementul 
responsabilităţii fiscal-bugetare, managementul colectării veniturilor fiscale, 
managementul fiscal al firmei etc. De asemenea, cursul prezintă şi aspecte 
care privesc demersul  construcţiei unei Uniuni Fiscale Europene, preocupări 
de modificare a cadrului fiscal european în scopul eficientizării sistemului fiscal 
la nivelul Uniunii. 

O b i e c t i ve : 4
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• Cunoaşterea caracteristicilor şi funcţiilor managementului fiscal  în  
succesiunea politici publice - politici fiscale - sistem fiscal eficient.

• Înţelegerea importanţei calităţii managementului public fiscal;
• Perceperea importanței reglementărilor referitoare la responsabilitatea 

fiscal bugetară din perspectiva decidenţilor publici, dar şi la nivelul firmei;
• Înţelegerea proceselor de armonizare şi de coordonare fiscală a sistemului 

fiscal românesc din poziţia României de stat membru al UE.  



IAS/IFRS în 
contabilitatea curentă

RALUCA SAVA
Conf. Dr.

Evaluare 
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Conținutul disciplinei urmărește familiarizarea studenților cu reglementările 
internaționale privind contabilitatea și raportarea financiară prin intermediul 
situațiilor financiare anuale ale companiilor. Obiectivul principal îl reprezintă 
înţelegerea şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor cu care se operează în 
raportarea financiar-contabilă şi a modului în care ea influenţează percepţia 
utilizatorilor de informaţie financiar-contabilă.

• Cunoașterea și explicarea ariei de aplicare a IAS/IFRS;
• Descrierea, explicarea, analiza principiilor generale privind aplicarea IAS/

IFRS în contabilitatea curentă:
• Înțelegerea și aplicarea standardelor internaționale de contabilitate și de 

raportare financiară în contabilitatea curentă;
• Utilizarea limbajului normelor internaționale de contabilitate și aplicarea 

raționamentului profesional în soluționarea diferitelor probleme contabile. 

O b i e c t i ve :
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Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Elaborarea lucrării de 
disertație

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Etică și integritate 
academică

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 3 (An 2, sem.1)

Practică profesională

studiu adițional[                      ]            
B8 B8

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Seminar de cercetare



admitere[            ]            

75 % 
EXAMEN LICENȚĂ

25 %
EXAMEN SCRIS

Media generală de 
admitere la master 
se calculează astfel:

- media examenului 
de licență (%75) 

- rezultatul la proba 
scrisă - examen tip 
grilă (%25)

designed by

https://elephant-studio.ro/
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