
Prezentarea programului de studii universitare de licență 

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 

 

Programul de studii universitare de licenţă Contabilitate și Informatică de Gestiune 

este acreditat și face parte din structura de funcţionare a Facultăţii de Finanțe și Contabilitate 

din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, desfăşurându-şi activitatea în mod 

distinct, în regim de învăţământ cu frecvenţă, în limba română, cu durata de 3 ani (6 

semestre).  

Misiunea programului constă în asigurarea unui cadru adecvat pentru pregătirea de 

specialişti cu o calificare ridicată, corespunzătoare pentru domeniile activităţilor economice şi 

sociale, cu deosebire pentru sistemul naţional al întreprinderilor mici şi mijlocii, prin 

dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare atingerii performanţei 

profesionale în domeniul contabilitate, în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei, astfel 

încât absolvenţii să fie capabili să îşi construiască o carieră de succes, indiferent de locul unde 

îşi desfăşoară activităţile, în sectorul privat sau public, să poată ocupa o anumită funcţie în 

ierarhia profesională, să urmeze o carieră în afaceri şi să dobândească cunoştinţe şi abilităţi de 

cercetare în domeniu. 

Realitățile economice actuale impun necesitatea pregătirii unor specialiști în domeniul 

contabilității cu competenţe superioare în ceea ce priveşte obţinerea şi valorificarea 

informaţiei contabile, gestionarea eficientă a resurselor unei organizații, evaluarea structurilor 

patrimoniale, efectuarea de analize economico-financiare, realizarea de audituri interne și 

externe, furnizarea către nivelurile manageriale a unor informații financiar-contabile 

pertinente și relevante care să stea la baza unor decizii eficiente etc.  

O componentă esențială a activității viitorului absolvent o reprezintă utilizarea 

echipamentelor informatice în efectuarea lucrărilor de specialitate. Pentru aceasta este nevoie 

de cunoștințe solide în domeniul informaticii și al informaticii de gestiune, pe care programul 

de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune le furnizează prin intermediul 

disciplinelor specifice ale planului de învățământ.  

Programul de studii universitare de licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

ţinteşte, prin curricula universitară, să asigure atingerea următoarelor obiective: 

✓ formarea deprinderilor practice necesare specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul contabilităţii şi gestiunii patrimoniului; 



✓ asigurarea noţiunilor fundamentale de care au nevoie specialiştii din domeniul 

contabil-financiar; 

✓ însuşirea metodelor actuale şi de perspectivă de organizare şi conducere a contabilităţii 

de gestiune a activelor şi pasivelor entităţilor economice, private sau publice; 

✓ însuşirea cunoştinţelor necesare conducerii şi exploatării sistemelor informatice 

aplicate în domeniul financiar-contabil; 

✓ însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor şi instrumentarului necesar pentru realizarea 

controlului şi auditului intern şi a auditului extern; 

✓ înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management financiar-contabil; 

✓ abilităţi de utilizare a echipamentelor informatice în executarea lucrărilor de 

specialitate; 

✓ capacitatea de organizare a sistemelor informatice folosite de contabilitate, 

corespunzătoare funcţiilor de informare şi de control; 

✓ cunoştinţe solide şi abilităţi de comunicare şi de lucru în echipe şi în organizaţii 

moderne; 

✓ participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe informatice specifice 

domeniului financiar-contabil; 

✓ capacitatea de a aplica şi integra cunoştinţele de contabilitate şi informatică de 

gestiune în managementul antreprenorial, la cele mai înalte standarde de integritate, 

etică şi conştiinţă socială; 

✓ abilitatea de a lucra într-un mediu financiar-contabil internaţional şi multicultural; 

✓ dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor, cu instituţiile publice şi cu 

organizaţiile profesionale în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la 

exigenţele pieţei muncii şi al ameliorării formării profesionale a studenţilor; 

✓ dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică şi previziune a proceselor din 

entităţile/organizaţiile din sectorul public sau privat, prin utilizarea instrumentelor şi  

metodelor cantitative şi calitative de analiză şi evaluare; 

✓ asimilarea standardelor occidentale de educaţie academică, fundament al formării unor 

profesionişti economico-contabili capabili să răspundă provocărilor integrării 

europene şi globalizării economice, ale europenizării şi internaţionalizării sistemului 

economic. 

Programul de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune oferă 

posibilitatea dobândirii de către studenţii absolvenţi a unor competenţe profesionale şi 



transversale specifice, care corespund nivelului 6 atât din Cadrul naţional al calificărilor 

(CNC), cât şi din Cadrul european al calificărilor (CEC/EQF). 

Calificarea dobândită în urma parcurgerii ciclului universitar de licenţă este definită 

prin rezultatele învăţării, exprimate în termeni de competenţe profesionale şi transversale, 

formate pe parcursul întregului ciclu de studii universitare. Competenţele absolvenţilor 

programului de studii universitare de licenţă Contabilitate și Informatică de Gestiune sunt 

următoarele: 

➢ Competenţe profesionale: 

C1 - Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea 

entităţii/organizaţiei; 

C2 - Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; 

C3 - Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile 

şi/sau fiscale; 

C4 - Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari; 

C5 - Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil. 

 

➢ Competenţe transversale:  

CT1 - Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

CT2 - Identificarea rolurilor  şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 

resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de licență 

Contabilitate și Informatică de Gestiune oferă numeroase oportunități pentru construirea unei 

cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în cadrul funcțiunii financiar-contabile a 

organizațiilor publice și private, din diferite sectoare economice. Astfel, după finalizarea 

studiilor, absolvenţii programului de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune 

vor putea accesa locuri de muncă specifice domeniului, precum revizor contabil, auditor 

intern, dar și alte ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / 

ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  

De asemenea, absolvenții programului de studii universitare de licență Contabilitate și 

Informatică de Gestiune au posibilitatea să își continue studiile prin înscrierea la programul de 

studii universitare de master din domeniul Contabilitate, respectiv Managementul 



Sistemului Informațional Financiar-Contabil, dar și la programe de studii de master din 

alte domenii, organizate de Universitatea „ARTIFEX” din Bucuresti. 

 

Planul de învățământ al programului de studii Contabilitate și Informatică de 

Gestiune din cadrul Facultății de Finanțe și Contabilitate este compatibil cu cel al programelor 

similare din universităţile europene și astfel conceput încât să pună bazele teoretice și practice 

necesare pentru formarea oricărui economist, dar să asigure și specializarea viitorului 

absolvent în domeniul Contabilitate.  

Astfel, planul de învățământ al programului de licență Contabilitate și Informatică de 

Gestiune conține, în conformitate cu Standardele specifice ARACIS, următoarele pachete de 

discipline: discipline fundamentale care acoperă un număr minim de 60 credite de studii 

transferabile (ECTS), discipline de specialitate, discipline complementare și discipline 

relevante pentru pregătirea în domeniu a studenților. De asemenea, flexibilizarea programului 

de studii este asigurată prin discipline opționale și discipline facultative. Acestea sunt propuse 

începând cu anul al doilea de studii de licență și completează traseul de specializare a 

studentului. Alegerea traseului se face de către student în anul universitar anterior derulării 

disciplinelor opționale și facultative. 

Stabilirea categoriilor de discipline din planul de învățământ s-a realizat în strânsă 

legături cu competențele profesionale și transversale propuse, cu Standardele specifice 

ARACIS, dar și ținând seama de recomandările absolvenților, angajatorilor și ale mediului de 

afaceri.  

Structura planului de învățământ al programului de studii universitare de licență 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, pe ani de studii, este următoarea: 

 

Anul I 

Semestrul I Semestrul II 

Matematică aplicată în economie 

Microeconomie 

Contabilitate 

Finanțe publice 

Dreptul afacerilor 

Istoria şi doctrina cooperatistă 

Limba străină (engleză/franceză) 

Educaţie fizică I* 

Macroeconomie 

Informatică 

Statistică economică 

Contabilitate financiară I  

Management  

Limba străină (engleză/franceză) 

Educaţie fizică II* 

 

Anul II 



Semestrul I Semestrul II 

Econometrie 

Contabilitate financiară II  

Gestiune financiară 

Marketing 

Baze de date 

Educaţie fizică III* 

Contabilitate consolidată 

Programarea calculatoarelor 

Fiscalitate 

Contabilitate şi gestiune fiscală 

Comunicare şi relaţii publice 

Practica de specialitate (3 săptămâni x 30 

ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 

Economie monetară 

Contabilitate publică 

Control intern 

Discipline opționale și facultative 

Drept comunitar 

Etică și integritate academică   

Managementul mediului 

Managementul afacerilor 

* Disciplina Educație fizică și sport este obligatorie, cu 3 puncte de credit atribuite în afara celor 180 de 

puncte de credit  

Anul III 

Semestrul I Semestrul II 

Preturi și concurență 

Sisteme informatice de gestiune 

Audit intern 

Economia cooperaţiei 

Comunicare în afaceri în limbă străină 

(engleză/franceză) 

Analiză economico-financiară 

Contabilitatea instituţiilor de credit 

Audit financiar 

Contabilitate de gestiune  

Sisteme informatice de asistare a deciziilor 

Elaborarea lucrării de licenţă ( 2 săpt. X  35 

ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 

Expertiză contabilă și consultanță fiscală 

Control de gestiune 

Control financiar 

Doctrina şi deontologia profesiei contabile 

Discipline opționale și facultative 

Sisteme şi raportări financiare 

Finanţe internaţionale 

Piețe financiare 

 

Practica de specialitate se desfășoară în al doilea semestru al anului al doilea de studii, 

în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția studenților la 

https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  

Studiile universitare de licență se finalizează cu elaborarea și susținerea lucrării de 

licență, iar pentru promovarea examenului de licență se acordă 10 puncte de credit peste cele 

aferente programului de studii (180 ECTS). 

 

Admiterea la programul de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică 

de Gestiune se face în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de licență și de master. 

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza următoarelor documente:  

• diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie 

conform cu originalul;  

https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/


• foaia matricolă sau un document echivalent cu aceasta, din care să rezulte 

media anilor de studii, în original şi copie conform cu originalul;  

• certificatul de naştere, în original şi copie conform cu originalul;  

• certificatul de căsătorie, în original şi copie conform cu originalul (dacă este 

cazul);  

• documentul de identitate (copie);  

• adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să 

rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru învățământ superior;  

• trei fotografii de dimensiune 3/4;  

• chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;  

• contractul - cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare;  

• fișa de înscriere, completată și semnată de candidat, la momentul înscrierii;  

• dosar plic. 

 

Taxele de studii pentru programul de studii universitare de licență Contabilitate și 

Informatică de Gestiune se regăsesc în secțiunea: https://www.artifex.org.ro/taxe-si-tarife/. 

Admiterea se face în limita capacitații de școlarizare stabilită de ARACIS și publicată 

în H.G. din anul curent, cu respectarea standardelor ARACIS specifice programelor de 

licență. Pentru mai multe informații privind admiterea accesați: 

https://www.artifex.org.ro/admitere/. 

 

 

 

Vă asteptăm să fiți studenții și partenerii noștri! 

 

 

 

https://www.artifex.org.ro/taxe-si-tarife/
https://www.artifex.org.ro/admitere/

