
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale  
 
Misiunea programului de master este instruirea, perfecţionarea şi specializarea 

masteranzilor în domeniul contabilitate, pe segmentul utilizării sistemului informaţional 
contabil ca instrument principal în asistarea deciziilor manageriale la nivelul entităţilor, 
precum şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice în această direcţie. Programul de master 
îşi propune formarea şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea 
instrumentarului teoretic şi practic al sistemului informaţional contabil.  

Obiectivele generale pe care le vizează acest program de studiu sunt următoarele: 
- implicarea instituţiei de învăţământ superior în formarea de specialişti în domeniul 

contabil şi în special al utilizării informaţiilor contabile în susţinerea deciziilor manageriale; 
- adaptarea continuă a acestei forme de educaţie la necesităţile reale ale pieţei muncii 

la nivel naţional şi internaţional şi compatibilizarea programelor de studii cu cele din centre 
universitare din ţară şi străinătate; 

- crearea de legături informaţionale permanente între instituţia de învăţământ şi mediul 
organizaţional la nivelul căruia se adoptă decizii; 

- dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică economică, centrată pe domeniul 
contabil şi în special al deciziilor manageriale şi implicit, instruirea iniţială a viitorilor 
doctoranzi în acest domeniu de studiu.  

 
Competenţe profesionale:  
- capacitatea de interpretare critic-constructivă a fenomenelor contabilităţii şi rolului 

acesteia la nivelul managementului unei entităţi;  
- capacitatea de organizare şi exercitare a sarcinilor specifice contabilităţii;  
- capacitatea de analiză a rapoartelor financiare pentru diferite tipuri de entităţi; 
- formularea de demersuri profesionale bazate pe caracterul aplicativ al contabilităţii şi 

fiscalităţii, pe deprinderile formate din asimilarea tehnicii contabile şi pe abilităţile de utilizare 
a produselor software specifice; 

- capacitatea de comunicare profesională a informaţiilor specifice contabilităţii 
informatizate în vederea evaluării deciziilor strategice şi operaţionale ale entităţii; 

- capacitatea de investigare a fenomenelor economice înregistrate în contabilitate, 
evaluarea riscurilor în vederea formulării unei opinii privind raportările financiare; 

- dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a informaţiilor 
contabile în vederea evaluării problemelor economice; 

- capacitatea de a elabora strategii privind politica contabilă şi managerială a 
entităţilor; 

- capacitatea de înţelegere a funcţiei manageriale pe diferite trepte ierarhice; 
- dezvoltarea capacităţii de a elabora studii financiare, studii de fezabilitate, planuri de 

afaceri, asigurarea capacităţii de aplicare a tehnicilor de analiză a informaţiilor contabile; 
- capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară; 
- investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a 

demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări; 
 
Competenţe transversale 
- capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru 

rezolvarea de probleme economice specifice în furnizarea de informaţii contabile necesare 
managementului entităţilor;  

- capacitatea de a identifica oportunităţile de formare continuă, inclusiv în limbi de 
circulaţie internaţională; 



- capacitatea de a valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria 
dezvoltare; 

 - posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul contabilităţii 
(programul este recunoscut de către Corpul Experţilor Contabili şi contabililor Autorizaţi din 
România în ce priveşte accesul absolvenţilor la profesia de expert contabil).  

Profesiile pentru care vor fi pregătiţi viitorii absolvenţi ai programului de masterat se 
regăsesc în Clasificarea ocupaţiilor din România COR, iar funcţiile pe care le pot ocupa 
absolvenţii programului de master aparţin grupelor: Referent de specialitate financiar 
contabilitate 241104; Auditor intern 241105; Auditor intern în sectorul public 241306;   
Revizor contabil 241103; Analist preţ de revenire/costuri 241220; Controlor de gestiune 
241106; Cenzor 241201; Consilier financiar bancar 241203; Consultant bugetar 241208; 
Consilier /Expert /Inspector/ Referent/ Economist în gestiunea economică 263106; 
Administrator baze de date 252101; Consultant în informatică 251901; Analist 251201; 
Lichidator 241218. 

Alte ocupaţii: Controlor tezaur 241101, Evaluator 241210, Expert fiscal 241221, 
Cercetător în gestiune, contabilitate, control  financiar 241303,  Specialişti SIG/IT 252901, 
Analist informaţii de firmă 242222, Analist de informaţii 242224, Inspector/referent în 
gestiunea materialelor şi mijloacelor fixe  214953, Şef birou contabilitate 121129, Şef birou 
analize economice 121129, Specialişti în învăţământ (subgrupa majoră 23). 

De asemenea, în urma parcurgerii acestui program de master, absolvenţii vor putea 
deveni experţi contabili (241102), consultanţi fiscali (241222) şi/sau auditori financiari 
(241107) cu respectarea rigorilor fiecărei profesii menţionate. 


