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1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU 

Misiunea didactică a programului  Contabilitate Managerială şi Audit Contabil, constă în formarea 

unor specialişti, economişti care:  

- manifestă preponderent  abilităţi şi deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou şi 

dinamic în  actuala economie şi cu ce ceea ce se prefigurează ca evoluţie viitoare;   

-  au capacitatea de a se identifica şi exprima prin tot ceea ce îşi propun şi de a evidenţia  viziuni 

moderne şi flexibile privind rolul specialistului în lumea afacerilor, în relaţiile dintre întreprindere şi 

mediul său extern, în analiza şi previziunea fenomenelor economice importante, a cerinţelor pieţei 

actuale si potenţiale;    

- au capacitatea de a  promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi 

satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante;  

 - au capacitatea  de a  manifesta disponibilitatea  de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe 

bază de rezultate concrete şi competenţă, de la  funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere 

contribuind astfel în mai mare măsură la realizarea performanţei şi la progresul organizaţiilor din care 

fac parte.  

 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, prin programul Contabilitate Managerială şi Audit 

Contabil, are misiunea didactică de a pregăti economişti, specialişti, capabili să:    

 stăpânească limbajul economic, metodele şi tehnicile de execuţie specifice specializării;  

  abordeze interdisciplinar şi comparativ problemele din domeniile şi direcţiile economice, 

contribuind pe această cale la ridicarea nivelului calitativ al viitorilor salariaţi din firme;  

 să-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor din diverse surse și din 

literatura de specialitate în vederea formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete;   

 să-şi formeze abilităţi privind managementul informaţiei şi al documentelor specifice 

activităţilor din sfera producţiei, comerţului ș.a.;   

 să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă în vederea soluţionării unor studii de caz şi 

elaborării unor proiecte propuse;   

 să-şi formeze abilitatea de a lucra într-un context internaţional având în vedere integrarea şi 

globalizarea tot mai evidentă a diverselor domenii;   

 să-şi dezvolte capacitatea de adaptare la noi situaţii. 
 

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE 

Obiectivul general al programului de studii: 

Obiectivul general al programului Contabilitate Managerială şi Audit Contabil este de a forma 

specialişti în domeniul contabilităţii şi al auditului care:   

- să cunoască şi să înţeleagă conceptele, teoriile şi metodele de bază ale domeniului şi ale ariei de 

specializare şi să le utilizeze adecvat în comunicarea profesională;   

- să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, 

situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului;  

- să elaboreze proiecte profesionale, cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 

Obiectivele specifice ale programului de studii: 

Transmiterea de cunoştinţe şi formarea abilităţilor necesare dobândirii competenţelor ce urmează. 

Competenţe profesionale: 

C1. Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspectiva principalelor 

sisteme de contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi 

fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macroeconomic; 

C2. Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe prin 

utilizarea cunoştinţelor teoretice, a deprinderilor practice şi a raţionamentului profesional; 
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C3. Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, 

rapoarte şi studii complexe necesare managementului organizaţiei; 

C4. Exercitarea funcţiilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare pe 

baza informaţiilor financiar-contabile în domeniul economic; 

C5. Utilizarea unor judecăţi de valoare în aplicarea tehnicilor specifice pentru realizarea misiunilor 

de audit intern şi audit financiar; 

C6. Realizarea activităţilor de întocmire, analiză şi sinteză, a rapoartelor financiare ale entităţilor 

publice private şi al celor elaborate la nivelul grupurilor de societăţi. 

Competenţe transversale: 

CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea 

independent sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă; 

CT2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiar-contabile în cadrul organizaţiei în 

condiţii de asumare a responsabilităţii; 

CT3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare 

a propriilor competenţe profesionale. 

 

3. CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de 

integrare pe piaţa muncii) 

Planul de învăţământ al programului de masterat asigură o pregătire corespunzătoare, compatibilă cu 

Cadrul de calificări naţional. Prin planurile sale de învăţământ, programul de masterat 

CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI AUDIT CONTABIL asigură absolvenţilor săi competenţe 

în domenii de activitate diverse, în concordanţă cu Cadrul naţional al calificărilor. Astfel, absolvenţii 

programului de studii  pot fi încadraţi, conform COR 2017, în grupa majoră 2:  2411 Contabili    

Contabilii planifică, organizează şi administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi 

persoane juridice (instituţii). Unele ocupaţii clasificate aici se referă la analizarea şi examinarea 

situaţiilor contabile şi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura 

acurateţea şi conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite: 241102- expert contabil-

verificator, 241105- auditor intern, 241107- auditor financiar. 

 

4. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANILOR UNIVERSITARI 

Număr de semestre: 4 

Număr de credite obligatorii pe semestru: 30 

Număr de ore de activităţi didactice/săptămână: 12-20 

 

Structura anilor de studii:                                                                                                        Macheta 1 

Activităţi didactice Sesiuni de examene Practică Vacanţe 
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Anul de 

studii 
Sem. I Sem. II Iarnă Vară Restanţe Iarnă Primăvară Vară 

Anul I 14 14 3 3 2 0 ore 0 0 0 

Anul II 14 12 3 3 2 124 ore 0 0 0 

 

5. FLEXIBILITATEA INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI 

Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale (la alegere - A) şi 

discipline facultative (liber alese - L)  Disciplinele opţionale (A) sunt propuse pentru semestrele 3 și 

4 fiind grupate în discipline opţionale sau pachete opţionale, care completează traseul de specializare 

a masterandului. Alegerea traseului se face de către masterand, înainte de începerea anului universitar 

din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale si anume 

se aleg in anul I din pachetelele 1 si 2.  Disciplina facultativă (L) este propusă pentru semestrul 3. În 

planul de învăţământ al programului de studii Contabilitate managerială și audit contabil sunt 

consemnate disciplinele cu numărul aferent de ore şi puncte de credit, urmând ca în registrul matricol 

să se treacă disciplina studiată conform opţiunii studentului. 

 

6. 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 organizarea şi desfăşurarea procesului de 

învăţământ utilizând sistemul ECTS. 

 

7. LUCRAREA DE DISERTAŢIE 

Perioada de elaborare a lucrării de disertaţie: 2 saptămâni, semestrul IV  Definitivarea lucrării de 

disertaţie: cu cel puţin 10 zile înaintea examenului de finalizare a studiilor  Perioada de susţinere a 

lucrării de disertaţie: sesiunea iulie   Numărul de credite pentru susţinerea lucrării de disertaţie: 10. 

Aceste credite se obţin prin promovarea examenului de disertaţie şi se adaugă celor 120 de credite 

obţinute în urma promovării celor doi ani de studii universitare de masterat. 

 

8. CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - disciplinele de studiu pe ani 
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Universitatea din Piteşti 
APROBAT 

Facultatea: de Științe Economice și Drept 

Departamentul: Finante, Contabilitate si Economie 

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale 

Domeniul de licenţă: Contabilitate 

Programul de studii: Contabilitate managerială și audit contabilDurata 

studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ: cu frecventa (IF) 

în şedinţa Senatului 

din data de ................ 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI 

Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 

Valabil începând cu anul universitar 2020-2021 

Anul: I 

Semestrul: I, 14 săptămâni 

Nr. 

crt. 

Disciplina Ore/săptămână SI / 

sem. 
PC 

Formă 

evaluare Denumire Cod C S L P 

Discipline obligatorii (impuse)(O) 

1 Diagnosticul financiar pe baza informaţiilor contabile UP.04.DAP.1.O.18.01 2 1   158 8 C 

2 Analiza performanţelor întreprinderii UP.04.DAP.1.O.18.02 1  2  108 6 E 

3 Fiscalitate I UP.04.DSI.1.O.18.03 2 1   158 8 E 

4 Contabilitate financiară aprofundată UP.04.DAP.1.O.18.04 2 1   158 8 E 

TotalDiscipline obligatorii (impuse) 7 3 2  582 30 1C/3E 

Total discipline obligatorii (O) şi opţionale (A): 7 3 2  582 30 1C/3E 

Total ore pe săptămână: 12 - 

Discipline de pregatire psihopedagogica (nivel 2) 

5 Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților * UP.04.DPF.1.L.18.05 2 1   83 5 E 

6 Proiectarea și managementul programelor educaționale * UP.04.DPF.1.L.18.06 2 1   83 5 E 

TotalDiscipline facultative (liber alese)     166  2E 
* - punctele de credit ale disciplinei nu sunt luate în calcul în cadrul punctelor de credit semestriale 

 

Semestrul: II, 14 săptămâni 

Nr. 

crt. 

Disciplina Ore/săptămână SI / 

sem. 
PC 

Formă 

evaluare Denumire Cod C S L P 

Discipline obligatorii (impuse)(O) 

7 Standarde internationale de raportare financiara (IFRS) UP.04.DSI.2.O.18.07 2 1   158 8 C 

8 Analiză economico - financiară aprofundată UP.04.DAP.2.O.18.08 2 1   158 8 E 

9 Contabilitate de gestiune aprofundată UP.04.DAP.2.O.18.09 1 2   108 6 E 

10 Standarde de audit financiar UP.04.DAP.2.O.18.10 2 1   158 8 E 

TotalDiscipline obligatorii (impuse) 7 5   582 30 1C/3E 

Total discipline obligatorii (O) şi opţionale (A): 7 5   582 30 1C/3E 

Total ore pe săptămână: 12 - 

Discipline de pregatire psihopedagogica (nivel 2) 

11 
Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării 

(învățământ liceal, postliceal, după caz) * 
UP.04.DPS.2.L.18.11 2 1   83 5 E 

TotalDiscipline facultative (liber alese)     83  1E 

* - punctele de credit ale disciplinei nu sunt luate în calcul în cadrul punctelor de credit semestriale 

 

RECTOR, DECAN, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN Prof. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU 

  

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, RESPONSABIL PROGRAM DE STUDII, 

Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU Lect. univ. dr.  Mihaela GÂDOIU 
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Universitatea din Piteşti 
APROBAT 

Facultatea: de Științe Economice și Drept 

Departamentul: Finante, Contabilitate si Economie 

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale 

Domeniul de licenţă: Contabilitate 

Programul de studii: Contabilitate managerială și audit contabilDurata 

studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ: cu frecventa (IF) 

 

în şedinţa Senatului 

din data de ................ 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI 

Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 

Valabil începând cu anul universitar 2021-2022 

Anul: II 

Semestrul: III, 14 săptămâni 

Nr. 

crt. 

Disciplina Ore/săptămână SI / 

sem. 
PC 

Formă 

evaluare Denumire Cod C S L P 

Discipline obligatorii (impuse)(O) 

12 Fiscalitate II UP.04.DSI.3.O.18.12 1 1   72 4 E 

13 Informaţii contabile şi decizii manageriale UP.04.DAP.3.O.18.13 2 1   133 7 E 

14 Auditul entităților publice UP.04.DSI.3.O.18.14 1 2   108 6 C 

15 Etică și integritate academică UP.04.DSI.3.O.18.15 1    61 3 C 

16 Practica de specialitate UP.04.DAP.3.O.18.16 84  3 C 

TotalDiscipline obligatorii (impuse) 5 4   374 23 2E/3C 

Discipline opţionale (la alegere)(A), alegere o disciplină dintr-un pachet 

17 Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor UP.04.DAP.3.A.18.17 
2 1   133 7 E 

18 Aprofundari in contabilitatea institutiilor publice UP.04.DAP.3.A.18.18 

TotalDiscipline opţionale (la alegere) 2 1   133 7 1E 

Total discipline obligatorii (O) şi opţionale (A): 7 5   507 30 3E/3C 

Total ore pe săptămână: 12 - 

Discipline facultative (liber alese)(L) 

19 Auditul sistemelor informatice * UP.04.DSI.3.L.18.19 1  2  33 3 C 

TotalDiscipline facultative (liber alese)     33  1C 

Discipline de pregatire psihopedagogica (nivel 2) 

20 

Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare 

educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării 

educaționale, Educație integrată * 
UP.04.DPS.3.L.18.20 1 2   33 7 E 

TotalDiscipline facultative (liber alese)     33  1E 

* - punctele de credit ale disciplinei nu sunt luate în calcul în cadrul punctelor de credit semestriale 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, DECAN, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN Prof. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU 

  

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, RESPONSABIL PROGRAM DE STUDII, 

Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU Lect. univ. dr.  Mihaela GÂDOIU 
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Universitatea din Piteşti 
APROBAT 

Facultatea: de Științe Economice și Drept 

Departamentul: Finante, Contabilitate si Economie 

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale 

Domeniul de licenţă: Contabilitate 

Programul de studii: Contabilitate managerială și audit contabilDurata 

studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ: cu frecventa (IF) 

 

în şedinţa Senatului 

din data de ................ 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI 

Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 

Valabil începând cu anul universitar 2021-2022 

Anul: II 

 

Semestrul: IV, 12 săptămâni 

Nr. 

crt. 

Disciplina Ore/săptămână SI / 

sem. 
PC 

Formă 

evaluare Denumire Cod C S L P 

Discipline obligatorii (impuse)(O) 

21 Situaţii statistice financiar-contabile UP.04.DAP.4.O.18.21 2  1  114 6 E 

22 Politici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi UP.04.DAP.4.O.18.22 2 1   114 6 E 

23 Drept comercial UP.04.DSI.4.O.18.23 1 1   76 4 C 

24 Doctrina și deontologia profesiei contabile UP.04.DSI.4.O.18.24 1 1   76 4 E 

25 
Metodologia cercetării științifice pentru elaborarea lucrării de 

disertație 
UP.04.DSI.4.O.18.25    1 38 2 C 

26 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie UP.04.DAP.4.O.18.26 40 35 3 C 

29 Susținerea și promovarea examenului de disertație * UP.04.DAP.4.O.18.29     250 10 E 

TotalDiscipline obligatorii (impuse) 6 3 1 1 703 25 4E/3C 

Discipline opţionale (la alegere)(A), alegere o disciplină dintr-un pachet 

27 Auditul în societățile bancare UP.04.DSI.4.A.18.27 
1 2   89 5 E 

28 Contabilitatea și auditul entităților din piața de capital UP.04.DSI.4.A.18.28 

TotalDiscipline opţionale (la alegere) 1 2   89 5 1E 

Total discipline obligatorii (O) şi opţionale (A): 7 5 1 1 792 30 5E/3C 
Total ore pe săptămână: 14 - 

Discipline de pregatire psihopedagogica (nivel 2) 

30 

Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, 

Managementul organizației școlare, Politici educaționale, 

Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane * 
UP.04.DPS.4.L.18.30 1 2   89 5 E 

31 
Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după 

caz) * 
UP.04.DPS.4.L.18.31   3  89 5 C 

32 Examen de absolvire, Nivelul II * UP.04.DPS.4.L.18.32     125 5 E 

TotalDiscipline facultative (liber alese)     303  2E/1C 

* - punctele de credit ale disciplinei nu sunt luate în calcul în cadrul punctelor de credit semestriale 

 

RECTOR, DECAN, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN 
Prof. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU 

  

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, RESPONSABIL PROGRAM DE STUDII, 

Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU Lect. univ. dr.  Mihaela GÂDOIU 

 

 

 


