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Prezentarea programului de master  
„Auditul şi controlul agenţilor economici” 

 
Misiunea programului de master este instruirea masteranzilor în domeniul auditului şi 

controlului specific agenţilor economici şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe 
aceste domenii. Prin programul de master cursanţii au posibilitatea de a se perfecţiona şi specializa în 
domeniile menţionate ale auditului şi controlului agenţilor economici. 

În condiţiile dezvoltării sectorului privat în ţara noastră, programul de master îşi propune 
formarea şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea instrumentarului teoretic şi 
practic al auditului şi controlului agenţilor economici. Programul de master vizează, pe de o parte, 
familiarizarea masteranzilor cu domeniul complex al auditului, în condiţiile în care auditul a evoluat 
progresiv de la o cercetare specifică a fraudelor în documentele contabile până la o apreciere globală şi 
o analiză critică a procedurilor şi structurilor unei entităţi. Pe de altă parte, prin programul de master se 
intenţionează familiarizarea masteranzilor cu aspectele activităţilor de control, imperios necesare 
pentru agenţii economici la toate nivelele ierarhice.  

 
Competenţe  
Programul de master propus urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective specifice, detaliate 

astfel: 
a. În domeniul activităţii didactice: 

- transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, 
aprofundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de 
calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să acţioneze şi în funcţii decizionale;   

- formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi 
realizarea de activităţi profesionale în domeniile auditului şi controlului agenţilor economici; 

- formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-acţionale) şi 
de specialitate specifice domeniile auditului şi controlului agenţilor economici, dobândirea cunoştinţelor 
de specialitate într-un sistem operaţional care să asigure masteranzilor competenţa profesională; 

- formarea masteranzilor pentru lucru în echipă. 
b. În domeniul activităţii de cercetare: 

- asigurarea unui cadru optim de studiu şi cercetare pentru masteranzi, prin oferirea de cursuri şi 
lucrări aplicative de înaltă ţinută academică, precum şi printr-o bogată bază materială şi de documentare; 

- atragerea masteranzilor în programele de cercetare ale Catedrei de Finanţe-Contabilitate şi ale  
Facultăţii de Ştiinţe;  

- valorificarea rezultatelor cercetării masteranzilor şi a cadrelor didactice implicate, prin 
publicarea acestora în reviste de specialitate şi participarea la manifestări ştiinţifice; 

- valorificarea rezultatelor cercetării în contextul socio-economic şi dezvoltarea caracterului 
aplicativ al acestora. 

c. În domeniul activităţii de pregătire continuă: 
- atragerea în cadrul procesului de învăţământ a practicienilor cu o recunoscută competenţă şi 

experienţă. 
Funcţii după absolvire 
În conformitate cu Clasificarea ocupaţiilor din România COR, funcţiile pe care le pot ocupa 

absolvenţii programului de master aparţin grupelor minore 121 „Directori generali, directori din unităţi 
economico-sociale mari şi asimilaţi”, 122 „Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou) cu 
activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari”, 131 „Conducători (şefi de unităţi) 
din unităţi economico-sociale mici”, 241 „Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale”, 247 
„Specialişti în administraţia publică”, cum ar fi: cenzor COD 241101, director economic COD 121020, 
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conducător de firme de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale COD 1227, conducători în 
servicii de administraţie şi financiare COD 1231, director proiect COD 123713, contabil şef COD 
123102, auditor intern COD 241125. 

De asemenea, prin parcurgerea programului de master, absolvenţii îşi vor putea desfăşura 
activitatea în cadrul societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate revizia contabilă, 
contabilitatea, expertiza, auditul financiar şi evaluarea (societăţi comerciale autorizate să funcţioneze 
conform normelor CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România, 
CAFR – Camera Auditorilor Financiari şi România sau ANEVAR – Asociaţia Naţională a 
Evaluatorilor din România).  
 


