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GHID DE STUDII 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR 

Domeniul ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAŢIONALE 

Masterat de complementaritate 
 

Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi 

Internaţionale, Programul de studii universitare de masterat ”Gestiunea şi Auditul Afacerilor (G.A.A.)” a 

încheiat acorduri de cooperare în anul 2011, cu Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) și Corpul 

Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.) prin care absolvenţii programului de 

studii universitare de masterat “Gestiunea şi Auditul Afacerilor (G.A.A.)” (începând cu promoţia 2012)  vor primi 

o diplomă care le va asigura accesul direct, fără examen, la stagiul de auditor financiar, respectiv expert 

contabil în conformitate cu prevederile legale ale C.A.F.R. / C.E.C.C.A.R.  

Link-uri utile: 

 http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=554 
 http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Evidenta_programe_master_APRILIE_2012.pdf 

 
 

ANUL I SEMESTRUL I 
 
Discipline obligatorii: 
 
Controlul financiar al afacerilor 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 

Disciplina permite cunoaşterea modului de efectuare a controlului financiar la nivelul agenţilor economici, a formelor 
şi reglementărilor legale în domeniul controlului financiar al afacerilor. Îndeplinirea sarcinilor specifice controlului 
financiar-contabil al afacerilor. Identificarea și descrierea conceptelor și teoriilor utilizate în controlul financiar-contabil 
al afacerilor. Explicarea conceptelor fundamentale și a teoriilor utilizate în controlul financiar-contabil al afacerilor. 
Aplicarea tehnicilor și procedurilor de control financiar-contabil. Aprecierea riscurilor afacerii și gestionarea lor prin 
prisma instrumentelor de control financiar-contabil. Întocmirea documentelor specifice unei acțiuni de control 
financiar-contabil. 

http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=554
http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Evidenta_programe_master_APRILIE_2012.pdf
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Analiză şi comunicare financiară 

6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Disciplina permite dezvoltarea şi aprofundarea de cunoştinţe în domeniul comunicării financiare. Utilizarea 
raportărilor financiare în fundamentarea deciziilor economice. Însuşirea şi deprinderea cunoştinţelor necesare în 
domeniul comunicării financiare şi a analizei economice pe baza situaţiilor financiare; susţinerea lor prin exemple şi 
studii de caz. 
 

Afaceri în mediul virtual 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră lucrări practice în laborator pe săptămână 
 
Disciplina permite însuşirea de cunoştinţe privind metode, tehnologii şi practici actuale privind afacerile, mediile 
virtuale, intreprinderile virtuale, INTERNET, INTRANET şi reţelele  de comunicaţii moderne. Însuşirea de cunoştinţe 
privind afacerile prin întreprinderi virtuale.  
 

Fiscalitate comparată şi tehnici de optimizare fiscală  
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Disciplina îşi propune să specializeze, prin cunoaştere şi aprofundare, masteranzii în problematica fiscalităţii din 
statele europene şi alte state, prin studii comparate. Totodată, cursanţii se pregătesc să cunoască conceptul şi 
metodelele optimizării fiscale. Înregistrarea și prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - 
contabile și/sau fiscale. Explicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de evaluare pentru pregătirea informațiilor 
necesare întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau fiscale. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor și 
metodelor de evaluare pentru pregătirea informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau 
fiscale. Folosirea tehnicilor și a instrumentelor de prelucrare a informațiilor din rapoartele finaciar –contabile și/sau 
fiscale în vederea fundamentării deciziilor economice. Întocmirea și prezentarea de rapoarte financiar-contabile 
și/sau fiscale. 

Gestiunea afacerii 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 

Liberalizarea financiară specifică globalizării impune, la nivelul comportamentului financiar al agentului economic, 

unele reconsiderări teoretice şi practice. Cursul ȋşi propune stabilirea obiectivelor strategice şi a gestiunii curente a 

afacerii precum şi cunoaşterea şi aplicabilitatea sistemului metodologico-managerial adecvat. Acest curs are un 

caracter teoretico-aplicativ, masteranzii dobândind abilităţi de a aplica cunostinţele cu privire la gestionarea afacerilor 

în cazuri practice oferite de către economia națională. Rolul “Gestiunii afacerii” este acela de a-l face pe masterand 

să stăpânească totalitatea mijloacelor şi instrumentelor manageriale şi financiare necesare maximizării valorii firmei, 

adică să-l facă să contribuie prin intervenţiile sale la realizarea unor performanţe economico-financiare ridicate, la 

asigurarea politicii împotriva riscurilor iminente, la menţinerea solvabilităţii sau a echilibrului financiar. 
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ANUL I SEMESTRUL II 

 
Discipline obligatorii: 
 
Sisteme contabile comparate 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Disciplina îşi propune abordarea unor probleme practice, sub formă comparativă, a marilor sisteme de contabilitate 
dezvoltate la nivel internaţional şi a elementelor de convergenţă a sistemelor naţionale cu referenţialele contabile 
internaţional recunoscute. Studiul comparativ al marilor sisteme de contabilitate dezvoltate la nivel internaţional şi a 
elementelor de convergenţă a sistemelor naţionale cu referenţialele contabile internaţional recunoscute se realizează 
prin utilizarea formatelor standard ale situațiilor financiare. 
 
Contabilitate creativă 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Disciplina are ca obiective asimilarea cadrului teoretic și conceptual referitor la contabilitatea creativă. Asimilarea 

instrumentarului tehnic privind contabilitatea creativă. Asimilarea soluțiilor de combatere și limitare a tehnicilor de 

contabilitate creativă. Înregistrarea și prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile 

și/sau fiscale. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi 

metodelor de contabilitate creativă. Explicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de evaluare pentru pregătirea 

informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau fiscale. Aplicarea conceptelor, teoriilor, 

principiilor și metodelor de evaluare pentru pregătirea informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar – 

contabile și/sau fiscale. Folosirea tehnicilor și a instrumentelor de prelucrare a informațiilor din rapoartele finaciar –

contabile și/sau fiscale în vederea fundamentării deciziilor economice. Întocmirea și prezentarea de rapoarte 

financiar-contabile și/sau fiscale. 

Audit intern şi operaţional 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Disciplina își propune însuşirea de către masteranzii a cunoștințelor necesare parcurgerii etapelor unei misiuni de 

audit intern la societăți comerciale și instituții publice. Identificarea şi descrierea aprofundată a conceptelor și teoriilor 

utilizate într-o misiune de audit intern. Explicarea conceptelor fundamentale și a teoriilor utilizate într-o misiune de 

audit intern. Utilizarea cunoştinţelor teoretico-metodologice şi practice în vederea realizării unei misiuni de audit 

intern și operațional. Aprecierea riscurilor afacerii și gestionarea lor prin intermediul procedeelor și tehnicilor de audit 

intern. Întocmirea secțiunilor din dosarul de audit intern. Elaborarea unor studii de caz complexe specifice misiunii de 

audit intern. 

Metode moderne de calculaţie a costurilor 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 

Disciplina oferă masteranzilor posibilitatea de a cunoaşte, înţelege şi utiliza în mod specializat concepte, abordări, 
teorii, metode din domeniul calculării costurilor şi raportării financiar-contabile și/sau fiscale. Folosirea tehnicilor şi 
instrumentelor de prelucrare a informaţiilor din rapoartele financiar-contabile și/sau fiscale în vederea fundamentării 
deciziilor economice. 
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Discipline opționale: 

Finanţe corporative 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Disciplina oferă masteranzilor posibilitatea identificării punctelor forte, punctelor slabe, a oportunităţilor şi riscurilor la 
nivelul întreprinderii. Aprofundarea aspectelor legate de politicile financiare de întreprindere; Evidenţierea modului în 
care politica de finanţare şi politica de dividend influenţează valoarea capitalurilor investite în întreprindere; 
Elaborarea strategiei financiare a întreprinderii. 
 

Sisteme suport de decizie pentru gestiunea și controlul afacerilor 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră lucrări practice în laborator pe săptămână 
 
Disciplina își propune familiarizarea masteranzilor cu elemente avansate referitoare la utilizarea bazelor de date şi 
extensiile acestora, la nivel de manageri medii şi de vârf în domeniul bazelor şi depozitelor de date. Obţinerea unor 
deprinderi de analize simple a modelelor de date. Familiarizarea cu tehnologiile Data Mining. Dezvoltarea abilităţilor 
de utilizare a resurselor informatice în domeniul gestiunii și auditului afacerilor.  Cunoașterea conceptelor 
fundamentale ale tehnologiei informației și comunicațiilor în gestionarea şi administrarea afacerilor interne şi 
internaţionale. Explicarea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informației si comunicațiilor în gestionarea şi 
administrarea afacerilor interne şi internaţionale. Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date și a programelor 
specifice gestionării şi administrarii afacerilor interne şi internaţionale. Studierea comparativă și evaluarea critică a 
principalelor programe de evidență și raportare financiar-contabilă. Utilizarea și dezvoltarea unui sistem informatic de 
colectare a informațiilor în vederea gestionării şi administrării afacerilor interne şi internaţionale. 
 

Managementul performanţei 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Asimilarea cadrului de concepte şi de principii privind managementul performanţei întreprinderii. Cunoaşterea 
instrumentelor clasice şi moderne de măsurare a performanţei întreprinderilor utilizate la nivel mondial. Formarea de 
raţionamente privind selecţia instrumentelor de măsurare a performanţei întreprinderilor. 
 

ANUL II SEMESTRUL III 
 
Discipline obligatorii: 
 
Diagnostic financiar şi evaluarea afacerilor 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Dobândirea competenţelor profesionale specifice diagnosticului financiar şi evaluării în scopul asigurării condiţiilor 
pentru aplicarea acestora în derularea activităţilor profesionale viitoare ale absolvenţilor programului de masterat 
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor  şi instrumentelor avansate de lucru şi de 
cercetare specifice diagnosticului financiar şi evaluării organizaţiilor. Cunoaşterea şi înţelegerea demersului 
diagnosticului financiar şi al evaluării entităţilor economice ilustrată în realizarea de studii şi lucrări complexe. 
Cunoaşterea și interpretarea indicatorilor economico-financiari specifici diferitelor aspecte ale afacerilor. Înţelegerea 
conţinutului şi rolului diagnosticului financiar în evaluarea şi reglarea performanţei globale şi implicit a celei 
economico-financiare a entităţilor economice. 
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Situaţii financiare consolidate 

6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 

 
Disciplina permite cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor  şi instrumentelor avansate 

de lucru şi de cercetare specifice privind locul și rolul grupurilor de societăţi în mediul economic de astăzi. Exemple 

privind: determinarea procentajului de control şi a procentajului de interes, aplicarea metodelor de consolidare, 

conversia situaţiilor financiare, eliminarea conturilor reciproce, întocmirea bilanţului consolidat şi a contului de profit şi 

pierdere consolidat, auditarea bilanţului consolidat şi a contului de profit şi pierdere consolidat. 

Comunicare financiară şi raportare externă  
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 

Însuşirea şi formarea de cunoştinţe în domeniul raportării contabile; susţinerea lor prin exemple şi studii de caz.  

Dezvoltarea şi aprofundarea de cunoştinţe în domeniul raportării externe. Prezentarea informaţiilor în situaţiile 

financiare. Cererea şi oferta de informaţii contabile în cazul întreprinderilor care aplică IFRS.  

 

Audit financiar extern 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 

Disciplina își propune însuşirea de către masteranzii a cunoștințelor necesare parcurgerii etapelor unei misiuni de 

audit financiar extern în cadrul entităților economice. Identificarea şi descrierea aprofundată a conceptelor și teoriilor 

utilizate într-o misiune de audit audit financiar extern. Explicarea conceptelor fundamentale și a teoriilor utilizate într-o 

misiune de audit financiar extern. Utilizarea cunoştinţelor teoretico-metodologice şi practice în vederea realizării unei 

misiuni de audit financiar extern. Aprecierea riscurilor afacerii și gestionarea lor prin intermediul procedeelor și 

tehnicilor de audit financiar extern. Întocmirea secțiunilor din dosarul de audit financiar extern. Elaborarea unor studii 

de caz complexe specifice misiunii de audit financiar extern. 

Discipline opționale: 
 
Sisteme informatice pentru gestiunea afacerilor 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră lucrări practice în laborator pe săptămână 
 
Însuşirea cunoştinţelor privind sisteme informatice pentru managementul afacerilor:  aria de cuprindere, caracteristici 
și modalități de realizare. Aplicarea în practică a cunoştinţelor privind sisteme informatice moderne, prin proiectarea 
şi prezentarea unor produse software cu baze de date moderne (distribuite, pe Web) caracteristice domeniilor de 
activitate ale unei societăți. Instruirea şi familiarizarea studenţilor cu aplicaţii software în business în contextul 
întreprinderii moderne al noilor tehnologii informaţionale şi al fenomenului de globalizare. Definirea şi aplicarea 
noţiunilor moderne privind sistemele informatice; Ciclul de viaţă al produselor informatice. Informatizarea unei afaceri: 
necesitate, oportunitate, activități. Modelarea sistemului informational al intreprinderii. Cerinţele şi specificaţiile 
sistemelor ERP, CRM, SCM, PDM, PLM, e-commerce şi e-banking. Modelarea întreprinderii prin evenimente şi 
procese.  



6 
 

Management strategic 

6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Disciplina își propune să asigure însuşirea de către masteranzi a conceptelor de bază privind strategia şi 
managementul strategic; Să ofere studenţilor un cadru teoretico-metodologic integrator privind fundamentarea, 
elaborarea şi implementarea strategiei firmei, ţinând cont de cele mai relevante experienţe sintetizate de literatura şi 
practica de specialitate; Să formeze studenţilor o gândire strategică sistemică – anticipativă şi prospectivă – şi să 
dezvolte abilităţile acestora, intuiţia şi creativitatea lor în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea strategiei şi 
practicarea managementului strategic la nivelul firmei. 
 

Negocierea afacerilor internaţionale 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Disciplina își propune să asigure deprinderea de către masteranzi a noţiunilor de bază în cea ce priveşte pregătirea 
şi organizarea negocierii comerciale; Fixarea unor noţiuni de strategii, tehnici şi tactici de negociere; Evidenţierea 
particularităţilor interculturale presupuse de negocierea internaţională de afaceri. 
 
 
ANUL II SEMESTRUL IV 
 
Discipline obligatorii: 
 
Metode şi practici de bugetare a afacerilor 
5 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Obiectivele acestei discipline ţin de integrarea aspectelor contabile, non-financiare şi manageriale ale afacerii prin 
bugete, de dobândirea aspectelor conceptuale şi practice ale planificării strategice cu privire la bugetarea unei 
afaceri, de arbitrarea între avantajele şi dezavantajele diferitelor metode şi tehnici de bugetare, precum și de 
monitorizarea și controlul abaterilor de la planul bugetar. Disciplina vizează articularea planului strategic al 
ȋntreprinderii cu bugetele realizate la nivel operaţional. Necesitatea de a dezvolta, continuu, competențe conforme 
circumstanțelor economice și financiare fluctuante în cadrul unei firme, presupune o abordare responsabilă a 
metodelor și practicilor privind bugetarea afacerilor. Prin conținutul său cursul realizează o corelație între creșterea 
economică și procesul de bugetare care în final duce la dezvoltarea activităților desfășurate în cadrul firmei. 
 
Combinări de întreprinderi, fuziuni şi achiziţii 
5 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar  pe săptămână 
 
Identificarea și descrierea conceptelor și teoriilor utilizate în contabilitatea grupărilor, fuziunilor și divizărilor de 

întreprinderi. Explicarea conceptelor fundamentale și a teoriilor utilizate în contabilitatea grupărilor, fuziunilor și 

divizărilor de întreprinderi. Aplicarea tehnicilor și procedurilor de evaluare și contabilizare a operațiilor specifice 

grupărilor, fuziunilor și divizărilor de întreprinderi. Aprecierea riscurilor afacerii și gestionarea lor prin intermediul 

situațiilor financiare. Întocmirea documentelor specifice combinărilor, fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi.  

Disciplina își propune tratarea unor operațiuni speciale cum sunt fuziunea și lichidarea societăților comerciale, 

achiziția societăților comerciale, încadrarea problematicii în strategiile europene și internaționale, a standardelor 

internaționale (IAS/IFRS) și a reglementărilor naționale, precum și abordarea și soluționarea unor studii de caz 

relevante. 
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Practică  - stagiu de cercetare / documentare şi pregătirea disertaţiei 
10 credite, 4 ore de proiecte de specialitate 
 
Stagiul de cercetare / documentare şi pregătirea disertaţiei presupune documentarea în literatura şi practica de 
specialitate. Se vor studia: cadrul general şi elaborarea studiului empiric; Aria, obiectivele şi temele de cercetare. 
Noțiunile generale privind structuri de proiecte; Organizarea piramidală şi matriceală a proiectelor; Prezentarea 
limitelor cercetării şi a deschiderilor către cercetările viitoare; Planificarea şi formalizarea proiectelor; Utilizarea în 
activitatea de cercetare a procedeelor şi tehnicilor compatibile practicii economice pentru formarea unor 
raţionamente şi folosirea metodologiilor moderne în vederea realizării proiectului de disertaţie ca urmare a finalizării 
programului de studii. 
 

Elaborarea lucrării de disertaţie 
10 credite, 2 săptămâni 
 
Lucrarea de disertaţie – ca act final al studiilor universitare de masterat – are rolul de a evidenţia competenţele de 

specialitate dobândite de absolvenţi. Prin această lucrare absolvenţii îşi demonstrează nivelul şi calitatea pregătirii 

teoretice şi aplicative în domeniul studiat. Disciplina îşi propune însuşirea de către masteranzi a abilităţilor necesare 

activităţii de documentare şi elaborare a lucrării de disertaţie precum şi susţinerii acesteia în sedinţă publică. În acest 

sens, masteranzii au obligaţia de a participa la seminariile de tip dezbateri / simulări, de a ţine legătura, pe tot 

parcursul anului, cu coordonatorul ştiinţific şi de a-i prezenta acestuia rezultatele intermediare şi finale ale activităţii 

de elaborare a lucrării de disertaţie. La încheierea semestrului coordonatorul ştiinţific va realiza o evaluare finală a 

activităţii depuse în timpul anului şi a rezultatelor obţinute de masteranzi şi va proceda la notarea acestora în 

catalogul disciplinei. Nota obţinută intră în condiţiile de promovare a anului de studiu şi în calculul mediei. 

 
 
 
 
 
 
 

Persoane de contact: 
 

Prof.univ.dr. Valeriu Potecea, Decan, valeriu.potecea@rau.ro 
 

Lector univ.dr. Ionuţ Lungu, Secretar al Consiliului Facultății, lungu.ionut.cosmin@profesor.rau.ro 
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