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Grila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate 
 

Credite Competenţe 
profesionale 

Competenţe explicitate prin 
descriptori de nivel 

Arii de conţinut Discipline 
de studiu Pe 

disciplină* 
Pe competenţă 

Bazele contabilităţii 3 
Finanţe publice 1 
Microeconomie 2 
Monedă şi credit 1 
Macroeconomie 2 

Fundamente ale culturii 
economice 

Dreptul afacerilor 2 
Politici şi opţiuni contabile 2 
Contabilitatea instituţiilor de credit 2 
Contabilitate financiară II 1.5 
Contabilitate şi gestiune fiscală 1 
Contabilitate de gestiune 1 
Contabilitate financiară I 2 
Convergenţe contabile internaţionale 0.5 
Control de gestiune 1 
Practica de specialitate 0.5 
Drept societar 1 
Contabilitate consolidată 1 
Contabilitate aprofundată 1 
Contabilitate publică 3 
Elaborarea lucrării de licenţă 1 

C1  
Identificarea şi 
înregistrarea 
operaţiunilor 
economice în 
contabilitatea 
entităţii/organizaţiei 

C1.1 
Definirea conceptelor, procedeelor şi  
metodelor folosite în contabilitatea entităţii / 
organizaţiei, precum şi a factorilor economici, 
sociali şi legislativi care influenţează 
operaţiunile economico-financiare 
C1.2 
Explicarea concepte-lor, procedeelor şi  
metodelor folosite în contabilitatea entităţii / 
organizaţiei 
C1.3 
Aplicarea concepte-lor, procedeelor şi  
metodelor folosite în contabilitatea entităţii / 
organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor 
economice. 
C1.4 
Evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicabile 
înregistrării operaţiunilor economice în 
contabilitate 
C1.5 
Elaborarea unei proceduri de analiză, 
evaluare şi înregistrare a operaţiunilor 
economice în contabilitate. 
 
Standard Minimal 
Elaborarea unei monografii contabile (inclusiv 
balanţa de verificare) 

Contabilitate generală şi legislaţie 
economică 

  

29.5 

Programarea calculatoarelor 3 
Baze de date 2 
Sisteme informatice de gestiune 2 
Bazele tehnologiei informaţiei 2 
Birotică profesională 1 
  
  
  
  
  

C2 
Utilizarea resurselor 
informatice  în 
domeniul financiar-
contabil 

C2.1 
Definirea şi descrierea conceptelor 
fundamentale ale tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor în economia digitală 
C2.2 
Explicarea conceptelor fundamentale ale 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în 
economia digitală. 
C2.3 
Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de 
date şi a programelor specifice. 
C2.4 
Studierea comparativă şi evaluarea critică a 
principalelor programe de evidenţă şi 

Informatică aplicată în economie 

  

10 
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raportare financiar-contabilă 
C2.5 
Utilizarea şi dezvoltarea unui sistem simplu de 
colectare a informaţiilor în vederea 
înregistrării în contabilitate a operaţiunilor 
economice 
 
Standard Minimal  
Gestionarea unei baze de date şi utilizarea de 
aplicaţii informatice în domeniul financiar-
contabil 

  

Contabilitate financiară II  2 
Contabilitate financiară I 2 
Contabilitate şi gestiune fiscală  2 
Contabilitate de gestiune  2 
Monedă şi credit  1 
Politici şi opţiuni contabile  2 
Convergenţe contabile internaţionale 2 
Practica de specialitate 1.5 
Finanţe publice 2 
Bazele contabilităţii 3 
Contabilitate publică 1 
Audit financiar 1 
Contabilitatea instituţiilor de credit 1 
Control de gestiune 1 
Analiză economico-financiară II 1 
Contabilitate consolidată 2 
Contabilitate aprofundată 3 
Gestiune financiară 1 
Elaborarea lucrării de licenţă 1 

Contabilitate şi raportare 
financiară pentru diferite categorii 

de entităţi 

  
Bazele tehnologiei informaţiei 1 
Baze de date 1 
Matematici aplicate în economie 1 
Sisteme informatice de gestiune 1 
Drept societar 0.5 
Dreptul afacerilor 1 
Birotică profesională 2 
Statistică economică 2 
  

C3 
Prelucrarea 
informaţiilor în 
vederea întocmirii de 
rapoarte financiar- 
contabile și/sau fiscale 

C3.1 
Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de 
bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  
întocmirii de rapoarte financiar- contabile  și / 
sau fiscale 
C3.2 
Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor 
de bază pentru pregătirea informaţiilor 
necesare  întocmirii de rapoarte financiar- 
contabile  şi / sau fiscale 
C3.3 
Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi 
metodelor de bază pentru pregătirea 
informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte 
financiar - contabile  şi / sau fiscale 
C3.4 
Evaluarea   procedeelor si instrumentelor de 
prelucrare a informaţiilor necesare   întocmirii 
de rapoarte financiar-contabile  şi / sau fiscale 
C3.5 
Întocmirea şi prezentarea de rapoarte 
financiar-contabile  și/sau fiscale 
 
Standard Minimal 
Elaborarea de rapoarte financiare şi/sau fiscale 
ale unei entităţi/organizaţii 
 

Legislaţie, metode şi tehnici 
utilizate în economie 

  

41 

Analiză economico-financiară I 6 
Analiză economico-financiară II 5 
Macroeconomie 3 
Gestiune financiară 3 
Microeconomie 3 

C4 
Determinarea şi 
interpretarea 
indicatorilor 
economico-financiari  

C4.1 
Identificarea si descrierea   indicatorilor 
economico-financiari 
C4.2 
Explicarea si interpretarea indicatorilor 
economico-financiari 
C4.3 

Metode, tehnici şi instrumente de 
analiză, evaluare şi gestiune a 

organizaţiilor 

Statistică economică 3 

49 
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Contabilitate financiară I 2 
Contabilitate financiară II 1,5 
Contabilitate de gestiune 2 
Expertiză şi practici contabile 2 
Contabilitate consolidată 2 
Contabilitate aprofundată 2 
Evaluarea întreprinderii 3 
Convergenţe contabile internaţionale 1.5 
Contabilitate publică 1 
Audit financiar 1 
Monedă şi credit 1 
Politici şi opţiuni contabile 1 
Practică de specialitate 1 
Management 1 
Finanţe publice 1 
Contabilitate şi gestiune fiscală 1 
Matematici aplicate în economie 1 
Elaborarea lucrării de licenţă 1 
  

Aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a 
indicatorilor economico-financiari 
C4.4 
 Utilizarea adecvata a metodologiei de analiza 
a indicatorilor economico-financiari 
C4.5 
 Proiectarea structurii unei lucrări de analiză 
a poziţiei şi performanţei financiare a  entităţii 
/organizaţiei 
 
Standard Minimal 
Elaborarea unei analize a poziţiei şi 
performanţei financiare a entităţii/organizaţiei 
 

  
Control financiar 3 
Control de gestiune 3 
Audit financiar 3 
Expertiză şi practici contabile 2 
Evaluarea întreprinderii 3 
Gestiune financiară 1 
Finanţe publice 1 
Drept societar 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C5 
Derularea 
operaţiunilor specifice 
controlului financiar-
contabil 

C5.1 
Identificarea şi descrierea  conceptelor, 
teoriilor şi modelelor de bază utilizate în 
controlul financiar-contabil 
C5.2 
Explicarea  conceptelor, teoriilor şi modelelor 
de bază utilizate în controlul financiar-
contabil 
C5.3 
Aplicarea metodelor, tehnicilor  şi 
procedurilor de control financiar - contabil   
C5.4 
Evaluarea critică  (controlul de calitate) a  
activităţilor  de control  financiar-contabil 
C5.5 
Elaborarea  unui plan de control  
financiar-contabil   
 
Standard Minimal 
Aplicarea unui plan de control financiar-
contabil şi implementarea acţiunilor şi 
activităţilor specifice 
 

Organizarea şi exercitarea 
controlului intern şi extern al 

entităţilor economice 

  

16 

 
 
 

Credite Competenţe transversale Discipline 
de studiu Pe disciplină Pe competenţă 

Dreptul afacerilor 1 CT1 
Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale Drept comunitar (UE) 1 

6.5 
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Management 1 
Doctrina şi deontologia profesiei contabile 1 
Evaluarea întreprinderii 1 
Drept societar 0.5 
Audit financiar 1 
  

în cadrul  propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă 
 
Standard minimal 
Soluţionarea în timp real , în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la 
locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

  
Management 2 
Marketing 2 
Politologie 2 
Drept comunitar (UE) 1 
Baze de date 1 
Sisteme informatice de gestiune 1 
Educaţie fizică şi sport I 1 
Educaţie fizică şi sport II 1 
Educaţie fizică şi sport III 1 
Educaţie fizică şi sport IV 1 
  
  

CT2 
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
 
Standard minimal 
Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului intr-o 
echipa plurispecializată 

  

13 

Comunicare in afaceri I (En/Fr) 2 
Comunicare in afaceri II (En/Fr) 2 
Comunicare in afaceri III (En/Fr) 2 
Comunicare in afaceri IV (En/Fr) 2 
Drept comunitar (UE) 1 
Dreptul afacerilor 1 
Matematici aplicate în economie 1 
Politologie 1 
Marketing 1 
Doctrina şi deontologia profesiei contabile 1 
Management 1 
  
  

CT3 
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 
 
 
Standard minimal 
Elaborarea si susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională 

  

15 

TOTAL   180 
* Se va menţiona numărul  de credite prin care disciplina respectivă contribuie la realizarea competenţelor, din totalul de credite alocat disciplinei potrivit planului de învăţământ. 
 
 
 
  Întocmit,            Aprobat, 
  Responsabil calitate Departament CAAEF         Director Departament CAAEF 
        Lect.univ.dr. Doina PĂCURARI             Prof.univ.dr. Mihai DEJU 


