
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

începând cu anul universitar 2012-2013 

 

Universitatea Transilvania din Braşov 
 

 

 

Programul de studii 

universitare de masterat 

POLITICI CONTABILE, AUDIT ŞI CONTROL 

DE GESTIUNE 

Domeniul fundamental 

ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Domeniul de licenţă 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE 

GESTIUNE 

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE 

Durata studiilor: 4 semestre 

Forma de învăţământ: 

cu frecvenţă (F)/ cu frecvenţă 

redusă (IFR)/ la distanţă (ID) Cu frecvenţă (F) 
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1. DESCRIEREA PROGRAMULUI 

 

Denumire program universitar de master:  

POLITICI CONTABILE, AUDIT ŞI CONTROL DE GESTIUNE 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE ECONOMICE 

Programul de licenţă acreditată pe care o aprofundează: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE 

GESTIUNE 

Departamentul/ Catedra coordonatoare:  

Departamentul 16 de cercetare/Catedra de Finanţe, Contabilitate şi Teorie Economică 
 

Scopul masterului: De a asigura crearea deprinderilor, aptitudinilor necesare formării unor 

profesionişti în domeniul financiar-contabil, audit şi control de gestiune,  profesionişti capabili să-şi 

construiască şi dezvolte propria carieră profesională sau de cercetare în domeniu. 

Durata: 4 semestre 

Calificări profesionale vizate: Director economic-121020; Director financiar – 121020; Contabil şef- 

123102; Şef serviciu financiar-contabilitate - 123113; Controlor financiar – 123103; Controlor 

revizor financiar - 123104; Referent specialitate financiar-contabilitate – 241110;  Comisar Garda 

Financiară – 241102; Auditor intern - 241125; Manager financiar-123110; Expert fiscal-241128; 

Cercetător şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-contabil -2560; Specialişti control risc – 

241120; Analist investiţii-241115; Consultant bugetar – 241112; Auditor financiar. 

Limba de predare: română 
 

 

Observaţii: 

 Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un 

domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare 

obligatorie pentru studiile doctorale. 
 

 

 

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE  

 

Obiectivul general al programului de master Politici contabile, audit şi control de gestiune este 

reprezentat de aprofundarea cunoştinţelor dobândite în programul de licenţă, domeniul contabilitate şi 

informatică de gestiune şi formarea unor specialişti în domeniul politici contabile, audit şi control de 

gestiune, capabili să profeseze cu succes în poziţii de conducere din acest domeniu sau să continue 

cercetarea în cadrul studiilor doctorale. 

Obiectivele educaţionale, formulate din perspectiva cadrului didactic şi rezultate prin operaţionalizarea 

competenţelor de formare, sunt structurate pe cele trei dimensiuni: cognitive, aplicativ-practice 

(instrumental-operaţionale) şi respectiv de comunicare şi relaţionale, şi sunt prezentate sintetic în tabelul 

de mai jos şi detaliat în programele de formare ale modulelor/disciplinelor din planul de învăţământ. 

 

Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi 

cu cadrul national al calificarilor sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos şi detaliat în fişele 

disciplinelor din planul de învăţământ. 
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Obiective de formare specifice  Competenţe specifice Discipline 

a) Cunoaşterea limbajului 

financiar-contabil pentru a-i 

permite să comunice în scris 

şi verbal în română şi cel 

puţin o limbă de circulaţie 

internaţională; 

Abilitatea de a comunica 

(inclusiv într-o limbă 

străină), de a-şi susţine 

opiniile în faţa 

specialiştilor în domeniu 

şi a non-specialiştilor  

Aplicarea IFRS-urilor, Politici 

economice europene, Sisteme 

informatice integrate-Implementare 

şi audit 

 

b) Prelucrarea şi analiza 

informaţiilor financiar-

contabile şi de gestiune; 

 

 

Elaborarea, analiza şi 

valorificarea situaţiilor şi 

a rapoartelor financiare 

pentru entităţi 

economice; 

Analiză economico-financiară 

aprofundată, Modelarea şi simularea 

deciziei financiare şi de gestiune 

 

c) Executarea de operaţiuni 

specifice entităţilor 

economice; 

Capacitatea de a efectua 

şi de a valorifica 

operaţiuni şi activităţi de 

control şi audit financiar; 

 

Pieţe financiare şi gestiunea 

portofoliilor, Gestiunea trezoreriei şi 

a riscului, Tehnici de gestiune a 

stocurilor 

d) Conceperea şi aplicarea 

politicilor şi deciziilor 

financiar-contabile; 

Capacitatea de a concepe, 

implementa şi urmări 

politici şi decizii 

financiar-contabile 

Politici şi strategi financiare ale 

entităţii, Politici economice 

europene, Evaluarea economică şi 

financiară a întreprinderilor 

e) Dobândirea unei viziuni 

aprofundate asupra  

funcţionării domeniului 

financiar-contabil. 

Asumarea unui rol activ şi 

creativ în cadrul 

organizaţiei.  

 

Conceperea şi 

implementarea unor 

politici şi proiecte 

financiare menite să 

contribuie la atingerea 

obiectivului de bază al 

organizaţiei 

Metodologia cercetării în 

contabilitate, Politici economice 

europene, Reglementări contabile 

conforme cu directivele europene, 

Contabilitate managerială  

f) Capacitatea de a-şi 

organiza eficient activitatea 

profesională 

Utilizarea echipamentelor 

informatice în executarea 

lucrărilor din domeniul 

financiar-contabil 

Doctrina şi deontologia profesiei 

contabile, Audit financiar integrat, 

Audit şi control intern aprofundat, 

Expertiză contabilă 

 

Competenţele generale pe care trebuie să le dobândească absolvenţii masteratului Politici contabile, 

audit şi control de gestiune sunt: 

■ capacitatea de a culege, verifica, analiza, sintetiza şi interpreta (cantitativ şi calitativ) informaţii şi 

date din mediul intern şi extern al entităţilor economice, din surse variate, relevante; capacitatea de 

a studia critic literatura în domeniu şi de a formula puncte proprii de vedere; 

■ cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor informatice din domeniul financiar-contabil, audit şi control   

de gestiune; 

■ abilitatea de a comunica (inclusiv într-o limbă străină), de a-şi susţine opiniile în faţa specialiştilor 

în domeniu şi a non-specialiştilor; 

■ asumarea responsabilităţii, a riscului; control şi iniţiativă în situaţiile dificile; 

■ capacitatea de autoperfecţionare; un comportament corect, etic;  atitudine antreprenorială; 

înţelegerea, provocarea şi asumarea schimbării;  capacitatea de a putea conduce procese specifice 

domeniului şi de a înţelege exact rolul economistului - şi în special al profesionistului contabil - în 

societatea modernă. 
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Comparaţia competenţelor obţinute la studiile masterat cu cele obţinute la studiile de licenţă: 

 

Programul de master „Politici contabile, audit şi control de gestiune” completează programul de 

licenţă „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” prin creşterea capacităţii absolventului de a practica la 

nivel de înaltă competenţă activităţi specifice domeniului de studii, prin utilizarea cunoştinţelor, 

experienţei în profesie, calităţilor psihologice şi trăsăturilor de personalitate implicate în realizarea 

sarcinilor încredinţate. 

 
 

3. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR 

Număr de semestre: 4 ( 3 semestre cu activităţi de predare + 1 semestru cu activităţi de practică şi/ sau 

cercetare ştiinţifică, inclusiv dezvoltarea proiectului de disertaţie). 

Numar de credite pe semestru: 30 

Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 16 

Numărul de săptămâni:  

 

 Activităţi 

didactice 

Sesiuni de examene 
Vacanţe 

Sem. I Sem. II  Iarnă Vară Restanţ

e 

Iarnă Primăvară Vară 

Anul I  14 14 4 4 2 3 1 10 

Anul II  14 10 4 4 2 3 1 - 

 

Structura disciplinelor de studiu: Programul de master – ciclul II are în vedere 2 categorii de 

discipline: 

o Discipline fundamentale de cunoaştere avansată sau de aprofundare (DA); 

o Discipline/module de specialitate de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii 

universitare de masterat sau de sinteză (DS).  

Cele 120 de credite ale activității din cei doi ani de studiu se vor obține astfel: 

- 48 de credite din discipline de aprofundare; 

- 72 de credite din discipline de sinteză. 

 

 

 

 

 

 

 
4. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII . CONDIŢIONĂRI 

Flexibilizarea programului de studiu este asigurată prin discipline opţionale. 

Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse pentru semestrele S2 şi S3 şi sunt grupate în pachete opţionale, 

care completează traseul de specializare a masterandului: Traseul 1 – Politici contabile şi Traseul 2 – 

Contabilitate, audit şi control de gestiune.  

Alegerea traseului se face de către masterand, înainte de începerea semestrului de studiu ce conţine pachetele de 

discipline opţionale (disciplinele notate cu A corespund primului traseu, iar cele notate cu B traseului 2).  

Majoritatea decide traseul pentru toţi studenţii specializării. Se au în vedere şi condiţionări financiare, legate de 

eficienţa economică a programului de studiu. 

La cererea masteranzilor, cei care aleg Traseul 2 pot beneficia de echivalarea examenului de admitere la 

stagiu conform protocolului cu CECCAR, nota de echivalare pentru fiecare disciplină echivalată fiind 7 

(şapte). 

 

 

ANUL  SEMESTRUL I SEMESTRUL II 

I 16 ore 16 ore 

II 16 ore 18 ore 
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5. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR. CONDIŢII DE 

PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU 

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans, condiţiile de 

promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor. 

 

Condiţiile de admitere sunt în concordanţă cu H.G. 404/2006. Organizarea şi desfăşurarea concursului 

de admitere la studii universitare de masterat se realizează în conformitate cu Regulamentul propriu al 

universitaţii. Concursul de admitere la studii universitare de masterat conţine proba scrisă la discipline 

de specialitate. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaţie 

internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea competenţelor lingvistice pentru 

limba de studiu. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu 

se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice 

domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunţată 

din timp de I.O.S.U.M. 

În Regulament sunt precizate şi condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de 

curs în avans, condiţiile de promovare. Dacă domeniul de master nu coincide cu cel al licenţei trebuie 

precizate disciplinele complementare. 
 

6. CONDIŢII DE FRECVENTARE A DISCIPLINELOR FACULTATIVE 

Prezentul Plan de învăţământ cuprinde disciplinele obligatorii şi la alegere (opţionale) . 

Organizarea cursurilor la disciplinele facultative se face la nivel de universitate si este coordonată de 

Departamentul pentru Formare Continuă al universităţii. 

Procedura de desfăşurare a activităţilor didactice la disciplinele facultative şi de înscriere a 

calificativelor în Foaia matricolă este prezentată în Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenţilor.  

Alocarea creditelor se face în urma susţinerii colocviului de absolvire a cursului. Creditele obţinute la 

disciplinele facultative nu înlocuiesc creditele pentru disciplinele obligatorii şi opţionale. 

 

7. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI  DE MASTER 

Condiţiile de susţinere a examenului de disertaţie sunt prezentate în Metodologia de susţiunere a 

examenului de disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii. Conform acestui regulament prezentarea la 

examenul de disertaţie este condiţionată de promovarea tuturor disciplinelor prevăzute în planul de 

învăţământ. 

Examenul de disertaţie trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să 

conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de 

validare ştiinţifică a acestora. 

Condiţiile de susţinere a examenului de disertaţie sunt prezentate în Regulamentul de desfăşurare a 

programelor de studii universitare de masterat, aprobat de Senatul universităţii.  

Conform acestui regulament: prezentarea la examenul de disertaţie este condiţionată de parcurgerea 

integrală a planului de învăţământ în structura sa de bază. 

În urma parcurgerii celor doi ani de studiu și a obținerii celor 120 de credite, studenții se pot prezenta 

la examenul de disertație. În urma promovării examenului de disertație, studenții vor obține 15 

credite, suplimentare celor 120. 

 

8. PREGĂTIREA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A UNUI POST ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământ (gimnazial, liceal sau superior în domeniul de 

licenţă) absolventul trebuie să posede Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea 

personalului didactic (DPPD). Formarea psiho-pedagogică pentru obţinerea Certificatului de absolvire 

a DPPD se face în urma parcurgerii a două module de cursuri: 

Modul I (30 credite) – care se desfăşoară suplimentar, în paralel cu studiile de licenţă, la finalizarea 

căruia se obţine Certificat de absolvire (modul I). 
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Modul II (30 credite) – care se desfăşoară după licenţă, fie în paralel cu perioada studiilor de masterat, 

fie suplimentar, pentru absolvenţii care nu continuă studiile de masterat. Acesta se finalizează cu 

Certificat de absolvire (nivel de aprofundare). 

Programul de studii pentru formarea psiho-pedagogică (care permite exercitarea profesiei didactice) 

este  coordonat  de Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice din cadrul Universităţii. 

 
 

Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământ (gimnazial, liceal sau superior în domeniul de 

licenţă) absolventul trebuie să posede Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea 

personalului didactic (DPPD). Formarea psiho-pedagogică pentru obţinerea Certificatului de 

absolvire a DPPD se face în urma parcurgerii a două module de cursuri: 

Modul I (30 credite) – care se desfăşoară suplimentar, în paralel cu studiile de licenţă, la finalizarea 

căruia se obţine Adeverinţă de absolvire;  

Modul II (30 credite) – care se desfăşoară după licenţă, fie în paralel cu perioada studiilor de 

masterat, fie suplimentar, pentru absolvenţii care nu continuă studiile de masterat. 

Programul de studiu pentru formarea psiho-pedagogică (care permite exercitarea profesiei didactice) 

este  coordonat  de Departamentul de Pregătire Cadre didactice din cadrul Universităţii. 

Masteranzii care la absolvire doresc să ocupe posturi didactice în învăţământ trebuie să opteze pentru 

parcurgerea modulului de pregătire psihopedagogică, ce corespunde unui număr de 30 sau 60 ECTS, 

în funcţie de absolvirea sau nu a modulului opţional de pregătire psihopedagogică din planul de 

învăţământ al studiilor universitare de licenţă, precum şi a domeniului în care viitorii absolvenţi 

doresc să lucreze: învăţământul primar şi gimnazial, respectiv învăţământul liceal sau universitar. Se 

ataşează planul de învăţământ al DPPD. 
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UniversitateaTransilvania din Braşov    Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Facultatea: ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR  Valabil începând cu anul universitar:2012-2013 
Program de master: Politici contabile, audit şi control de gestiune 

Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice 

Domeniul de licenţă acreditat: Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Durata studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
ANUL I 

Nr. 
crt. Discipline 

 

C 
Codul 

disciplinei 
Semestrul I Semestrul II 

C S L P Ver. Cr C S L P Ver. Cr 

1. Reglementări contabile conforme cu 

directivele europene 
DA RPCS 

2 1   Ex. 7       

2. Aplicarea Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară 
DS ASIRF 

2 2   Ex. 6       

3. Metodologia cercetării în contabilitate DS MCC 1   2 Ex. 7       

4. Politici economice europene DS POEE 2 1   Ex. 5       

5. Drept DA DR 2 1   Ex. 5       

6. Analiză economico-financiară aprofundată DA ANECFA       2 1   Ex. 7 

7. Doctrina şi deontologia profesiei contabile DS DDPC       2 1   Ex. 7 

8. Sisteme informatice integrate – 

implementare şi audit 
DS SIIA 

      2  2  V 6 

Total ore obligatorii pe săptămână 
9 5  2 5 Ex. 30 6 2 2  2Ex.

+1V 

20 

         16  10 

Nr. 
crt. Module 

 

 
Codul 

disciplinei 
Semestrul I Semestrul II 

C S L P Ver. Cr C S L P Ver. Cr 

9. 

10. 

A . Gestiunea trezoreriei şi a riscului 

B. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliilor 
 

DA 

GETZR 

PFGP 

      2 1   Ex. 5 

11. 

12. 

A. Politici şi strategii financiare ale entităţii  

B. Evaluarea economică şi financiară a 

întreprinderilor 

 

DA 
PSFE 

EEFI 
      2 1   Ex. 5 

Total ore opţionale pe săptămână 
      4 2   2Ex. 10 

 6 

Total ore (obligatorii + opţionale) 16 5 Ex. 30 16 4 Ex. 

+1V  

30 

 
 

 

RECTOR,       DECAN,  

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN     Prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU 

            

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,       COORDONATOR PROGRAM STUDII, 
Conf. univ. dr. Constantin DUGULEANĂ    Conf. univ. dr. Adrian TRIFAN  
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UniversitateaTransilvania din Braşov    Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Facultatea: ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR  Valabil începând cu anul universitar:2012-2013 
Program de master: Politici contabile, audit şi control de gestiune 

Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice 

Domeniul de licenţă acreditat: Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Durata studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
ANUL II 

 

Nr. 
crt. Discipline 

 

C 
Codul 

disciplinei 
Semestrul I Semestrul II 

C S L P Ver. Cr C S L P Ver. Cr 

1. Contabilitate managerială  DA CTBMN 2 1   Ex. 7       

2. Fiscalitate aprofundată DA FISCAP 2 1   Ex. 7       

3. Modelarea şi simularea deciziei financiare şi 

de gestiune DS MDFG 
 

2 

  

 

 

2 

 

Ex. 

 

6 

      

4. Proiect de cercetare ştiinţifică DS PDCST          9 V 15 

5. Elaborarea lucrării de disertaţie DS LUCRD          9 V 15 

Total ore obligatorii pe săptămână 
6 2  2 3 Ex. 20    18 2V. 30 

10 18 

Nr. 
crt. Module 

 

 
Codul 

disciplinei 
Semestrul I Semestrul II 

C S L P Ver. Cr C S L P Ver. Cr 

6. 

7. 

A. Tehnici de gestiune a stocurilor  

B. Expertiză contabilă 

 

DS 

TEHST 

EXPCTB 
2 1   Ex. 5       

8. 

9. 

A. Audit financiar integrat  

B. Audit şi control intern aprofundat 

DA 

 

AUDFI 

AUDINA 
2 1   Ex. 5       

Total ore opţionale pe săptămână 
4 2   2Ex. 10       

 6     

Total ore (obligatorii + opţionale) 16 5 Ex.  30 18 2V. 30 

 

 

 

 

 
RECTOR,       DECAN,  

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN     Prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU 

            

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,       COORDONATOR PROGRAM STUDII, 
Conf. univ. dr. Constantin DUGULEANĂ    Conf. univ. dr. Adrian TRIFAN  

 

 

 

 

 



UniversitateaTransilvania din Braşov    Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Facultatea: ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR  Valabil începând cu anul universitar:2012-2013 
Program de master: Politici contabile, audit şi control de gestiune 

Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice 

Domeniul de licenţă acreditat: Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Durata studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă 

 

 

 

BILANŢ GENERAL I 

 

Nr 

crt. 

Disciplina Nr de ore Total   Nr credite Total % 

An I An II ore % An I An II 

1 Obligatorii 728 320 1048 80,61 50 50 100 83,33 

2 Opţionale 168 84 252 19,39 10 10 20 16,67 

TOTAL obligatorii 

+ opţionale 

896 404 

 

1300 100,00 60 60 

 

120 100 

 

 

BILANŢ GENERAL II 

 

Nr crt Disciplina 

 

Nr. de ore Total   Nr. credite Total 

An I An II 

 

Ore % An I An II 

 

1 De aprofundare 308 126 434 33,38 20 19 39 

2 De specilitate 546 98 644 49,53 33 11 44 

3 Discipline de 

cunoaştere avansată 

- - - - - - - 

4 Activitate de practică 

şi/ sau cercetare 

ştiinţifică şi de 

elaborare a lucrării 

de disertaţie 

       42        180 222 17,09 7 30 37 

 TOTAL 896 404 

 

1300 100,0 60 60 120 

 
RECTOR,       DECAN,  

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN     Prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU 

            

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,       COORDONATOR PROGRAM STUDII, 
Conf. univ. dr. Constantin DUGULEANĂ    Conf. univ. dr. Adrian TRIFAN 

 

 

 


