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Competenţe profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptori de  
nivel ai elementelor  
structurale ale competenţelor profesionale 

C1 
Realizarea de analize şi 
interpretări ale realităţilor 
economiei româneşti din 
perspectiva principalelor 
sisteme de contabilitate care 
operează la nivel naţional şi 
internaţional în mediul de 
afaceri 
 

C2 
Fundamentarea, 
conceperea şi aplicarea de 
strategii, programe şi 
proiecte complexe prin 
utilizarea cunoştinţelor 
teoretice şi a deprinderilor 
practice 
 

C3 
Evaluarea şi 
diagnosticarea 
mediului economic, 
elaborarea de sinteze 
operaţionale, rapoarte 
şi studii complexe 
necesare 
managementului 
organizaţiei 

C4 
Utilizarea unor judecăţi 
de valoare în aplicarea 
tehnicilor specifice 
pentru  realizarea 
misiunilor de audit 
intern şi audit financiar 

C5 
Proiectarea, dezvoltarea, 
implementarea  şi 
utilizarea  sistemelor 
informatice în domeniul 
financiar-contabil şi de 
gestiune 
 

C6 
Realizarea unor misiuni de 
cercetare ştiinţifică în 
domeniul contabilităţii, 
auditului şi informaticii de 
gestiune  

CUNOŞTINŢE 

1. Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare în 
contabilitate, audit şi informatică de gestiune şi, în 
cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice 
şi practice specifice programului; utilizarea adecvată 
a limbajului profesional specific  

C1.1 
 Identificarea şi definirea 
conceptelor, procedeelor şi  
metodelor folosite în 
realizarea de analize  privind  
sistemele de contabilitate  ce 
operează la nivel naţional  şi 
internaţional în mediul de 
afaceri 
 

C2.1 
Identificarea şi definirea 
conceptelor fundamentale 
privind strategiile, 
programele şi proiectele 
complexe, precum  şi 
comunicarea cu medii 
profesionale diferite 

C3.1 
Identificarea şi 
definirea conceptelor, 
teoriilor şi metodelor 
de bază pentru 
pregătirea 
informaţiilor necesare  
elaborarării  de sinteze 
operaţionale, rapoarte 
şi studii complexe 
necesare conducerii 
organizaţiei 

C4.1 
Identificarea si 
descrierea  conceptelor, 
teoriilor şi modelelor de 
bază utilizate în 
realizarea misiunilor de 
audit intern si audit 
financiar 

C5.1 
Identificarea şi definirea 
conceptelor, procedeelor 
şi  metodelor folosite 
pentru proiectarea, 
dezvoltarea, 
implementarea  şi 
utilizarea    sistemelor 
informatice în domeniul 
financiar-contabil şi de 
gestiune 
 

C6.1 
Identificarea şi definirea 
conceptelor, procedeelor şi  
metodelor folosite pentru 
realizarea unor misiuni de 
cercetare ştiinţifică  în 
domeniul contabilităţii, 
auditului şi informaticii de 
gestiune 

2.  Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru 
explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în 
contexte mai largi asociate domeniului 

C1.2 
Explicarea conceptelor, 
procedeelor şi  metodelor 
folosite în realizarea de 
analize  privind  sistemele de 
contabilitate  ce operează la 
nivel naţional  şi 
internaţional în mediul de 
afaceri 
 

C2.2 
Explicarea şi interpretarea 
conceptelor fundamentale 
privind strategiile, 
programele şi proiectele 
complexe 

C3.2 
Explicarea 
conceptelor, teoriilor şi 
metodelor de bază 
pentru pregătirea 
informaţiilor necesare  
elaborarării  de sinteze 
operaţionale, rapoarte 
şi studii complexe 
necesare conducerii 
organizaţiei 

C4.2 
Explicarea  conceptelor, 
teoriilor şi modelelor de 
bază utilizate în 
realizarea misiunilor de 
audit intern si audit 
financiar 

C5.2 
Explicarea conceptelor, 
procedeelor şi  metodelor 
folosite pentru 
proiectarea, dezvoltarea, 
implementarea  şi 
utilizarea   sistemelor 
informatice în domeniul 
financiar-contabil şi de 
gestiune 
 

C6.2 
Explicarea conceptelor, 
procedeelor şi  metodelor 
folosite pentru realizarea 
unor misiuni de cercetare 
ştiinţifică  în domeniul 
contabilităţii, auditului şi 
informaticii de gestiune 

 



 

 

ABILITĂŢI 

3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi 
metodologic pentru a rezolva probleme teoretice şi 
practice noi 

C1.3 
Aplicarea conceptelor, 
procedeelor şi  metodelor 
folosite în contabilitatea 
naţională şi  internaţională 
pentru înregistrarea 
operaţiunilor economice  în 
condiţii de informare 
incompletă 

C2.3 
Utilizarea conceptelor 
fundamentale privind 
strategiile, programele şi 
proiectele complexe în 
cadrul unor scenarii 
predefinite şi anumite 
condiţii de risc 

C3.3 
Aplicarea conceptelor, 
teoriilor, principiilor şi 
metodelor de bază 
pentru pregătirea 
informaţiilor necesare 
elaborarării  de sinteze 
operaţionale, rapoarte 
şi studii complexe 
necesare conducerii 
organizaţiei 

C4.3 
Aplicarea conceptelor, 
teoriilor şi modelelor de 
bază utilizate în 
realizarea misiunilor de 
audit intern si audit 
financiar 

C5.3 
Utilizarea conceptelor, 
procedeelor şi  metodelor 
pentru proiectarea, 
dezvoltarea, 
implementarea  şi 
utilizarea   sistemelor 
informatice în domeniul 
financiar-contabil şi de 
gestiune 
 

C6.3 
Utilizarea conceptelor, 
procedeelor şi  metodelor 
pentru realizarea unor 
misiuni de cercetare 
ştiinţifică  în domeniul 
contabilităţii, auditului şi 
informaticii de gestiune 

4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi 
metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de 
valoare şi a fundamenta decizii  

C1.4 
Evaluarea procedeelor şi 
tehnicilor aplicabile 
înregistrării operaţiunilor 
economice în contabilitatea 
românească  şi  
internaţională 

C2.4 
Studierea comparativă şi 
evaluarea critică a 
conceptelor fundamentale 
privind strategiile, 
programele şi proiectele 
complexe 

C3.4 
Evaluarea   
procedeelor si 
instrumentelor de 
prelucrare a 
informaţiilor necesare   
elaborarării  de sinteze 
operaţionale, rapoarte 
şi studii complexe 
necesare 
managementului 
organizaţiei 

C4.4 
 Evaluarea critică  a 
conceptelor, teoriilor şi 
modelelor de bază 
utilizate în realizarea 
misiunilor de audit 
intern si audit financiar 

C5.4 
Evaluarea procedeelor şi 
tehnicilor aplicabile 
pentru proiectarea, 
dezvoltarea, 
implementarea  şi 
utilizarea  utilizarea   
sistemelor informatice în 
domeniul financiar-
contabil şi de gestiune 
 

C6.4 
Evaluarea procedeelor şi 
tehnicilor aplicabile pentru 
realizarea unor misiuni de 
cercetare ştiinţifică  în 
domeniul contabilităţii, 
auditului şi informaticii de 
gestiune 

5. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de 
cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de 
metode cantitative şi calitative 

C1.5 
Elaborarea unor proceduri 
de analiză, evaluare  şi 
interpretare a rezultatelor 
obţinute pe baza  
operaţiunilor economice  
înregistrate în contabilitatea 
românească  şi  
internaţională 

C2.5 
Proiectarea şi dezvoltarea 
unui sistem eficient de 
colectare a informaţiilor în 
vederea elaborării unor 
strategii, programe şi 
proiecte complexe pe baza 
aplicării unui spectru 
variat de metode 
cantitative şi calitative 

C3.5 
Întocmirea şi 
prezentarea unor 
sinteze operaţionale, 
rapoarte şi studii 
complexe necesare 
managementului 
organizaţiei  

C4.5 
Elaborarea  unui plan de 
proiect de cercetare 
privind realizarea 
misiunilor de audit 
intern si audit financiar 

C5.5 
Elaborarea unei 
proceduri de analiză şi  
evaluare a activităţilor 
de proiectare, 
dezvoltare, 
implementare  şi 
utilizare a sistemelor 
informatice în domeniul 
financiar-contabil şi de 
gestiune 
 

C6.5 
Elaborarea unei proceduri 
pentru realizarea unor 
misiuni de cercetare 
ştiinţifică  în domeniul 
contabilităţii, auditului şi 
informaticii de gestiune  

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea 
competenţei: 

Realizarea unei analize 
comparative a înregistrării 
operaţiunilor economice în 
contabilitatea românească şi 
internaţională, evaluarea şi 
interpretarea rezultatelor  
  

Gestionarea unor 
standarde privind 
utilizarea critic-
constructivă a 
cunoştinţelor teoretice şi a 
deprinderilor practice 
privind strategiile, 
programele şi proiectele 
complexe 
 

Elaborarea de sinteze 
operaţionale, rapoarte 
şi studii complexe 
necesare 
managementului 
organizaţiei 

Elaborarea unui  
„ Raport de audit 
financiar” şi  a unui  
 „Raport de audit 
intern” 
 

Elaborarea unui proiect 
de sistem informatic în 
domeniul financiar-
contabil şi de  gestiune  
 

Elaborarea unei lucrări de 
cercetare ştiinţifică în 
contabilitate / audit / 
informatică de gestiune 
 

 
 



 

 

               Descriptori de nivel ai competenţelor transversale                              Competenţe transversale  
 
 

 Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei 
 

6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi 
de independenţă profesională 

CT1      
Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale 
in cadrul  propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si 
responsabila 

 
Solutionarea in timp real , in conditii de asistenta calificata, a unei 
probleme reale/ipotetice de la locul de munca, respectand normele 
deontologiei profesionale 

7. Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor 
profesionale sau a unor instituţii 

CT2       
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa 
plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca 
eficienta in cadrul echipei 

 
Realizarea unei lucrari/unui proiect, asumand cu responsabilitate sarcini  
specifice  rolului intr-o echipa plurispecializată 

8. Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza 
reflexivă a propriei activităţi profesionale 

CT3        
Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea 
eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria 
dezvoltare 

 
Elaborarea si sustinerea cu argumente a aplicarii unui  plan  personal de 
dezvoltare profesionala 
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