
 

 

 

  

 

UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: CONTABILITATEA ȘI AUDITUL 

INSTITUȚIILOR PUBLICE 
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: CONTABILITATE 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ 

DE GESTIUNE 

Competenţe: C1.2 Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 

entității/organizaţiei, C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 

entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice, C2.4 Studierea comparativă şi evaluarea critică 

a principalelor programe de evidenţă şi raportare financiar-contabilă, C2.5 Utilizarea şi dezvoltarea unui sistem 

simplu de colectare a informaţiilor în vederea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice, C3.3 

Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare 

întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale C3.5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-

contabile și/sau fiscale, C4.2 Explicarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari,, , C4.3 Aplicarea 

metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari, C4.4 Utilizarea adecvata a metodologiei de 

analiza a indicatorilor economico-financiari, C5.1 Identificarea si 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, 

CT1: Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 

riguroasa, eficienta si responsabila, CT2: Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata 

si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

 
 

 

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 
 

Nr. 

crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 

credite 

disciplină 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE 24 18    3 E 

2. AUDITUL INSTITUȚIILOR PUBLICE 10 14    3 E 

3. CONTROL ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ 12 12    3 E 

Total ore 90 ore  9 credite  

Examen de certificare a competenţelor - 3 credite E 

 

           

Rector,          
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan, 

Prof.univ.dr. Liliana FELEAGĂ 

Director program, 

Prof.univ.dr. Ileana NIȘULESCU 

 


