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Specializarea Contabilitate și informatica de gestiune este nominalizată în H.G. Nr. 403/ 2021 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare 

și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, Anexa 1, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.378, din 12 aprilie 2021 și reprezintă o structură de licență 

din domeniul de studii Contabilitate care face parte din domeniul fundamental Științe sociale, ramura 

de știință Științe economice.  

Programul de studii „Contabilitate și Informatică de Gestiune” se adresează studenților care 

urmăresc să se formeze ca economiști în domeniul contabilității, în măsură a răspunde noilor cerințe 

impuse de economia de piață privind creșterea rolului tehnicilor și informațiilor contabile, precum și 

al sistemelor informatice în modelarea, analiza economico-financiară și gestiunea întreprinderilor, 

băncilor, instituțiilor publice etc. și se finalizează cu obținerea diplomei de economist licențiat în 

domeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune.  

 

 

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII  
 

Misiunea și obiectivele programului de studii de licență „Contabilitate și Informatică de 

Gestiune” se regăsesc în totalitate în cele două componente (didactică și cercetare științifică) ale 

misiunii și obiectivelor Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, care de la înființare, menționată 

și în Statut, a fost și rămâne, misiune de educare, învățământ și orientare către nou, de stimulare a 

cercetării științifice, atât în rândul tinerei generații, cât și a adulților. 

Misiunea specializării este:  

1) să ofere educație de calitate în scopul dezvoltării capacității intelectuale,  al dobândirii 

cunoștințelor de specialitate și formării competențelor în domeniul contabilității, fiscalității, expertizei 

contabile  și auditului financiar-contabil, tehnologiilor informaționale în sistemul contabil, analizei și 

diagnosticului contabil al afacerilor și organizațiilor publice, și 

 2) să dezvolte cercetarea științifică de înalt nivel în scopul răspândirii unei veritabile culturi 

economico-financiare, a valorilor libertății economice și politice și al dezvoltării spiritului 

antreprenorial ca premise ale progresului economic și social. 

Misiunile, didactică și cea de cercetare științifică, ale Facultății de Științe Economice sunt 

precizate în Planul Strategic al facultății, rezultând și din Organigrama structurilor de conducere. 

Acesta a fost realizat ținând seama de misiunea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, planul 

strategic de dezvoltare instituțională, planul managerial al decanului și cerințele specific 



învățământului superior în domeniul economic. Aceste documente cuprind un set de obiective 

strategice ce permit urmărirea anuală a obiectivelor operaționale, într-un cadru instituționalizat 

adecvat.  

Facultatea de Științe Economice, în particular programul de studii Contabilitate și Informatică 

de Gestiune, își îndeplinește misiunea didactică și de cercetare științifică prin: 

 aprofundarea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea capacității de aplicare a lor în practică;  

 formarea capacității de sinteză a informațiilor științifice din domeniul economic;  

 instruirea în concordanță cu cerințele economiei de piață;  

 formarea deprinderilor și a gândirii economice. 

 

 

2. OBIECTIVELE ȘI PERSPECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII 

 

Programul de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune are ca 

obiectiv prioritar pregătirea studenților în vederea dobândirii unei culturi economice și, în special 

financiar-contabile, care să le asigure urmarea unei cariere profesionale, de cercetare științifică sau 

academică. De asemenea, programul de studii mai are ca obiective: 

 creșterea calității personalului didactic angajat prin programe de perfecționare și mobilități în 

străinătate; 

 utilizarea de tehnici și metode de predare și învățare moderne; 

 desfășurarea și susținerea activităților de cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților de 

la ciclurile de învățământ specifice domeniului Contabilitate. 

Realizarea acestor obiective are ca finalitate dobândirea de competențe profesionale și 

competențe transversale care sunt stabilite pentru programul de studii Contabilitate și informatică de 

gestiune, prin acordul membrilor, în cadrul Asociației Facultăților de Economie din România, 

facultatea  fiind membru al acesteia. 

Competențele profesionale în cadrul specializării se bazează pe capacitatea de a transpune în 

practică elementele teoretice dobândite, respectiv pe capacitatea de a elabora o monografie contabilă, 

de a întocmi rapoarte financiare și/sau fiscale ale unei entități, pe abilități de a gestiona în mod 

corespunzător baza de date și utilizarea de aplicații informatice în domeniul financiar-contabil, de a 

realiza analiza poziției și performanței financiare a entității/ organizației, de a aplica un plan de control 

financiar-contabil și de a implementa acțiuni și activități specifice. Competențele profesionale ale 

programului de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune sunt prezentate în Grila 1”Descrierea 

programului de studii prin competențe profesionale și competențe transversale”. 

Competențele transversale ale programului de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune 

vizează: executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiții de autonomie restrânsă și asistență 

calificată prin soluționarea în timp real a unei probleme reale / ipotetice de la locul de muncă, 

respectând normele deontologiei profesionale; familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii 

în echipă și distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate pentru realizarea unei lucrări / unui 

proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată; 

conștientizarea nevoii de formare continuă, utilizarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare 

pentru dezvoltarea personală și profesională prin elaborarea și susținerea cu argumente a aplicării unui 

plan personal de dezvoltare profesională. Competențele transversale ale programului de studii 

Contabilitate și Informatică de Gestiune sunt prezentate în Grila 1”Descrierea programului de studii 

prin competențe profesionale și competențe transversale”. 



Competențele dobândite prin programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune oferă 

absolvenților capacitatea de adaptare și flexibilitate, ceea ce le permite a aborda și ocupa posturi 

diferite, importante sau foarte importante în economie și societate. Prin misiunea asumată, obiectivele 

propuse și competențele generale și specifice ce urmează a fi dobândite de către absolvenții 

programului de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune este în măsură să asigure concordanța 

cu cadrul național al calificărilor definit prin Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), pregătind 

specialiști pentru ocupații precum: expert contabil-verificator, auditor financiar, consultant fiscal, 

consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economică, controlor de gestiune, analist 

financiar, analist credite, administrator baze de date, consilier financiar-bancar etc conform 

înregistrării în RNCIS, absolvenții putând ocupa pe piața muncii oricare din aceste profesii. 

Procesul de învățământ aferent programului de studii universitare de licență Contabilitate și 

Informatică de Gestiune are în vedere respectarea Standardelor Specifice de Evaluare Academică 

elaborate de către ARACIS și a cerințelor normative obligatorii din Metodologia de evaluare externă, 

permite specializarea complexă în domeniul financiar, oferind absolvenților conceptele, metodele, 

instrumentele și mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacității intelectuale și acumularea 

cunoștințelor de specialitate ca premise esențiale ale formării de specialiști în Contabilitate și 

Informatică de Gestiune.  

Programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune urmărește aprofundarea în 

domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, obținerea de competențe complementare în 

alte domenii, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică, respectarea principiului de utilizare a 

creditelor transferabile specificat prin prevederile legale, realizarea de activități practice și de proiect, 

finalizarea studiilor prin lucrarea de licență, care trebuie să demonstreze cunoașterea științifică 

avansată a temei abordate și are totodată un caracter dinamic prin continua armonizare cu programele 

de învățământ la nivel național și European.  
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