
Programul Contabilitate şi informatică de gestiune 
 
Aspecte generale 
 
În cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la Facultatea de Ştiinţe 

funcţionează specializarea acreditată Contabilitate şi informatică de gestiune, pentru 
ciclul I de studii universitare. Denumirea acestei specializări este prevăzută în cadrul 
Domeniului de studii universitare de licenţă Contabilitate, în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 
aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora - Monitorul Oficial nr. 
769/2006). 

Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune a fost autorizată să 
funcţioneze provizoriu prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi 
specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din 
instituţiile de învăţământ superior. În anul 2004  specializarea a fost acreditată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 940/2004 - Monitorul Oficial nr. 617/2004.     

Programul de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune se adresează 
absolvenţilor ciclului superior al învăţământului preuniversitar (liceal), care doresc sa 
acceadă la tainele cunoaşterii oferite de „una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului 
omenesc” (Goethe). 

Programul de licenţă îşi propune să pregătească profesionişti contabili şi auditori 
competenţi în plan ştiinţific şi practic pentru toate tipurile de operatori economici 
(societăţile comerciale, societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele 
naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste, instituţiile publice, asociaţiile 
şi alte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, persoanele fizice care desfăşoară 
activităţi producătoare de venituri). 

Absolvenţii acestui program vor fi în măsură să creeze, să analizeze, să 
interpreteze şi să valorifice corespunzător informaţia financiar-contabilă. De asemenea, 
programul vizează formarea convingerii de a aplica cu fidelitate reglementările contabile 
în cadrul unităţilor economice şi atribuirea unei dimensiuni adecvate raţionamentului 
profesional. 

 
Profesie – profesionalism - competenţe 
 
Contabilitatea este o profesie veche, formată încă în antichitate. Orice entitate are 

nevoie un economist contabil. Contabilitatea şi informatica de gestiune sunt, în primul 
rând necesare pentru ca lucrurile să nu se prefacă în haos, iar cel care o cunoaşte 
furnizează informaţii importante la luarea deciziilor economice şi de conducere. De 
altfel, de competenţa şi profesionalismul economiştilor contabili depinde într-o mare 
măsură, activitatea şi starea economico-financiară a fiecărei entităţii în ansamblu.  



Prestigiul specializării Contabilitate şi informatică de gestiune se explică prin 
aceea că astăzi contabilitatea este orientată către internaţionalizare, asemenea evoluţiei 
societăţii umane în general, în urma transformărilor cerute de convergenţa la Standardele 
Internaţionale de Contabilitate şi conformitatea cu Directivele Europene. Unui specialist 
în domeniu îi sunt necesare de asemenea calităţi cum ar fi: principialitatea, conlucrarea 
în colectiv, capacităţi de a cunoaşte bine actele normative. În activitatea sa, contabilul se 
conduce, în mare măsură, după  reguli contabile, fiscale, pe care trebuie să le cunoască şi 
să le respecte la pregătirea rapoartelor financiar-contabile. În plus, are posibilităţi de 
alegere a unor metode, de a analiza şi de a lua decizii.  
 

Competenţele, ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin 
învăţare, permit, din punct de vedere profesional, practicarea cu succes a unei meserii. 

Absolvenţii ciclului de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune vor 
dobândii la finalizarea studiilor următoarele competenţe: 

 
Competenţe de cunoaştere 

 Cunoaşterea conceptelor economice utilizate în micro şi macroeconomie 
 Stăpânirea noţiunilor de drept şi cunoaşterea legislaţiei privind afacerile 
 Dobândirea cunoştinţelor de matematică financiară 
 Cunoaşterea bazelor tehnologiei informaţiei şi utilizarea sistemelor informaţionale 

contabile 
 Comunicare în afaceri în limbi străine (engleză, franceză, germană) 
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor de bază din domeniul finanţelor, 

statisticii economice, a  conceptelor de bază privind analizele contabile 
 Capacitatea de a identifica şi structura tranzacţiile şi evenimentele ce sunt 

cercetate de contabilitate 
 Capacitatea de a realiza în sistem informatic contabilitatea analitică şi 

contabilitatea sintetică specifică diverselor tipuri de entităţi (agenţi economici, 
instituţii publice, bănci) 

 Capacitatea de a realiza calculaţii ale costurilor în diverse tipuri de entităţi 
 Capacitatea de a înţelege şi elabora planuri financiare (bugete) 
 Dezvoltarea abilităţilor de control intern a sistemelor informaţionale  
 

Competenţe funcţional – acţionale 
 Aptitudini de execuţie generate de stăpânirea metodelor şi tehnicilor specifice  

contabilităţii 
 Aptitudini pentru realizarea sintezelor privind poziţia financiară, performanţa şi 

modificările în poziţia financiară a entităţii 
 Aptitudini de utilizare a calculatorului, a sistemelor informatice 
 Aptitudini de interpretare a normelor de drept, de elaborare a calculaţiilor privind 

costurile şi veniturile 



 Conducerea optimală a compartimentelor financiar contabile şi de informatică de 
gestiune 

 Abilităţi de analiză critic constructivă privind tranzacţiile şi evenimentele 
generatoare de fluxuri de încasări şi plăţi 

 Abilităţi de recunoaştere şi evaluare a tranzacţiilor şi evenimentelor similare 
 Abilităţi de analiză şi interpretare a operaţiunilor fiscale şi elaborare a rapoartelor 

de specialitate specifice contabilităţii 
 
Competenţe de specialitate 

 Să definească şi să descrie principalele tipuri de tranzacţii şi evenimente supuse 
reflectării în contabilitate 

 Să realizeze analiza şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice sub 
aspectul financiar-contabil şi al posibilităţilor de informatizare a procesului de 
cunoaştere 

 Să poată reţine noul omologat în domeniul contabilităţii şi  informaţiei de gestiune 
 Să poată interpreta raporturile economico-juridice după influenţa pe care a au 

aceştia asupra situaţiei financiare, performanţei şi modificărilor situaţiei financiare 
 Accentuarea demersului aplicativ al contabilităţii şi informaticii de gestiune 
 Formarea unor deprinderi privind tehnica contabilă şi activitatea cu calculatorul 

 
Aptitudini (deprinderi) profesionale 
Aptitudinile de execuţie: 
 capacitatea de a înţelege conţinutul sarcinii 
 concretizarea şi particularizarea a ceea ce este abstract şi general 
 pregătire şi experienţă 
Aptitudinile organizatorice pentru propria activitate: 
 acurateţe în gândire 
 spirit de ordine şi disciplină 
 promptitudine, consecvenţă şi fermitate în exercitarea profesiei 

 
 Oportunităţi de angajare 
 
  Absolvenţii programului de licenţă au posibilitatea de a ocupa următoarele 
posturi: Economist contabil,  Profesor de contabilitate şi informatică economică,(liceu), 
Analist programator,  Şef de compartiment financiar-contabil, Manager în domeniul 
financiar-contabil, Director economic, Analist – sisteme informatice,  Cadru didactic 
universitar, Auditor intern ,  Cercetător,  Consultant, contabil şef (la agenţi economici, 
instituţii publice, bănci), inspector şef în administraţia publică;  şef birou/serviciu 
contabilitate; analist investiţii; analist bancar / societate de leasing; cenzor etc. 

De asemenea, prin parcurgerea programului de licenţă, 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).  
 
 


