
 

Raport de analiză şi evaluare a programului de studiu 

CONTABILITATE, FISCALITATE ȘI AUDIT 

pentru anul universitar 2019-2020 

 
Programul de studii universitare de masterat „Contabilitate, fiscalitate și audit” va fi 

organizat în domeniul fundamental „Științe Sociale”, ramura de știință Științe Economice, 

domeniul de studii universitare de licenţă „Contabilitate”. 

Atât facultatea organizatoare a specializării, cât Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 

deţinătoare a acestei facultăţi, sunt unităţi din structura învăţământului superior de stat, aflat 

sub directa coordonare a Ministerului Educaţiei Naționale. 

Masteratul va funcţiona în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice ca urmare a 

demersurilor efectuate de această facultate. 

 

Misiunea şi obiectivele programului de studii universitare de masterat 

Organizarea și dezvoltarea programului de master cu specializarea „Contabilitate, 

Fiscalitate și Audit” este necesară economiei naționale și locale îndeosebi din perspectiva 

realizării obiectivelor specifice expuse în ”Strategia națională de cercetare, dezvoltare și 

inovare 2014-2020”, ”Strategia națională pentru dezvoltare regională 2014-2020”, dar și în 

”Strategia de dezvoltare a municipiului Ploiești 2007-2025”. Acest demers are în vedere 

”Obiectivele strategice de dezvoltare” cuprinse în strategia de dezvoltare a municipiului, aici 

putând fi menționat ”Obiectivul strategic 1: Valorificarea oportunităților de dezvoltare a 

cercetării, infrastructurii urbane și tehnologiei”. În urma acțiunilor care vor fi întreprinse în 

vederea atingerii acestui obiectiv, Ploieștiul își propune să atragă firme și investitori, să 

crească accesibilitatea/mobilitatea și să ofere un cadru de parteneriat pentru administrație, 

mediul de afaceri și cel universitar. Un oraș industrial în continuă expansiune solicită din ce în 

ce mai multă forță de muncă calificată în varii domenii și mai ales în cel economic. Principala 

componentă economică a entităților economice este cea care permite evaluarea și expertizarea 

patrimoniului. În consecință, programul de master “Contabilitate, Fiscalitate și Audit” 

răspunde nevoii actuale de formare a unor cadre cu înalt grad de calificare în domeniul 

contabilității. 

Facultatea de Științe Economice, optând pentru organizarea acestui masterat în cadrul 

U.P.G. Ploiești, a plecat de la premisa că profilul economic asigură o bază solidă pentru 

pregătirea în domeniul dezvoltării afacerilor, concomitent cu o largă deschidere spre 

reconversia profesională a forței de muncă cu înaltă calificare în concordanță cu oportunitățile 

mediului de afaceri existent în zonă. 

Misiunea specializării este aceea de a oferi, prin intermediul disciplinelor de studiu 

(obligatorii / opționale) care se racordează la necesitățile de formare profesională a cursanților 

și la tendința actuală de amplificare și diversificare a domeniilor de cunoaștere, posibilitatea 

oricărui absolvent al unei universități să descopere și să valorifice la maxim potențialul de 

care dispune. Prin intermediul disciplinelor opționale, prevăzute în planul de învățământ, se 

asigură corelarea cât mai bună a cadrului obligatoriu definit de validarea profesională cu 

aspirațiile personale și contextul educațional specific. 

 

Obiectivele generale ale programului 

Programul de masterat își propune realizarea unei orientări adecvate în cariera 

masteranzilor în concordanță cu cerințele actuale, la nivel național și internațional. Pentru 



aceasta, programul furnizează un cadru de învățare și cercetare care să permită absolvenților 

să se angajeze corespunzător pe piața muncii.   

Programul de masterat “Contabilitate, Fiscalitate și Audit” răspunde unor cerințe 

acute ale societății și economiei românești pentru pregătirea de specialiști în domeniul 

contabilității, fiscalității și auditului firmelor, având o solidă bază economică și informatică, 

care să le permită o conducere eficientă și competentă a firmelor.  

 

Obiectivele specifice ale programului 

Absolvenții specializării “Contabilitate, Fiscalitate și Audit” vor fi capabili să 

inițieze sau să-și dezvolte o afacere, utilizând atât noțiunile specifice de contabilitate, 

fiscalitate și audit, cât și tehnologiile informatice de vârf în domeniul bazelor de date și vor 

găsi în acest program informații teoretice și practice deosebit de utile. 

Se pot înscrie la acest master: 

 absolvenți ai programului de studii de licență Contabilitate și 

Informatică de gestiune; 

 absolvenți ai celorlalte programe de studii economice care sunt 

interesați în cunoașterea și aprofundarea acestui domeniu al contabilității, fiscalității și 

auditului; 

 absolvenți ai facultăților tehnice interesați de utilizarea și aplicarea 

noțiunilor de contabilitate, fiscalitate, audit în diferitele domenii economice.  

Programul de studiu este util atât pentru angajați, cât și pentru firme: angajații vor 

dobândi concepte, metodologii, dar și abilități practice de lucru necesare pentru activitatea lor, 

iar firmele pot instrui angajații în domeniul contabilității, fiscalității și auditului.  

Astfel, diplomele oferite absolvenților specializării sunt în concordanță cu calificările 

universitare reglementate la nivel național prin Cadrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior. 

Principalele competențe profesionale ale programului de masterat “Contabilitate, 

Fiscalitate și Audit” sunt stabilite conform Ordinului 5204/2014 privind implementarea 

Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior. În acest sens, au fost elaborate 

Grila 1 și Grila 2 prin care se stabilesc competențele profesionale si transversale, precum și 

ariile de conținut și defalcarea punctelor de credite pe discipline și competențe. 

- C1- Capacitatea de analiză, interpretare și aplicare a reglementărilor legale din 

economia națională și internațională cu incidență patrimonială; 

- C2 - Aplicarea tehnicilor de evidență financiar-contabilă prin utilizarea 

cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice; 

- C3 - Efectuarea de lucrări privind întocmirea, prezentarea, evaluarea și 

diagnosticarea patrimoniului entității economice pe baza situațiilor financiare; 

- C4 - Utilizarea unor judecăți de valoare în aplicarea tehnicilor specifice misiunilor 

de audit financiar cu scopul îmbunătățirii calității informației; 

- C5 – Implementarea, utilizarea și dezvoltarea, sistemelor informatice în domeniul 

financiar-contabil și de gestiune; 

- C6 - Realizarea de expertize contabile complexe, elaborarea de sinteze 

operaționale, rapoarte și studii complexe 

- CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul 

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

- CT2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și 

aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

- CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a 

resurselor și tehnicilor de  învățare pentru propria dezvoltare. 



Motivația înființării acestui program de studii de masterat este fundamentată atât de 

răspunsurile oferite de studenți la întrebările din cadrul chestionarului privind oportunitatea 

înființării acestui program masterat, cât și de potențialii angajatori de pe piața muncii care 

apreciază oportunitatea înființării programului. 

O analiză a personalului didactic antrenat în programul de masterat Contabilitate, 

fiscalitate și audit demonstrează existenţa, în principal, a următoarelor note caracteristice: 

 posturile didactice au fost construite prin respectarea cerințelor din legislația în 

vigoare; 

 există un raport echilibrat între diferitele funcții didactice; 

 toate categoriile de personal au titlul științific de doctor. 

În susținerea celor mai sus prezentate, considerăm elocvente următoarele date 

statistice: 

- numărul total de posturi didactice aferente programului de masterat – 8 

(reprezentând 100%); 

- numărul total de posturi didactice acoperit cu personal titularizat în 

învățământul superior – 8 (reprezentând 100%); 

- numărul total de posturi didactice acoperite cu personal didactic cu norma 

de bază în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – 8 (reprezentând 100%); 

- numărul total al cadrelor didactice cu norma de bază în Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești, având gradul de profesor universitar sau conferențiar – 11 (reprezentând 

64,70 %) ; 

- numărul total al cadrelor didactice cu norma de bază în Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești, având gradul de profesor universitar, conferențiar sau lector care acoperă 

activitățile didactice de predare – 17 (reprezentând 100%); 

- numărul total al cadrelor didactice cu norma de bază în Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești, având gradul de profesor universitar, conferențiar sau lector care acoperă 

activități didactice de seminarizare, lucrări aplicative sau proiecte – 17 (reprezentând 100%); 

- numărul total al cadrelor didactice având calitatea de conducători de doctorat 

– 1; 

- cadrele didactice au titlul de doctor obținut în specialitatea disciplinelor din 

postul didactic; 

- directorii departamentelor organizatoare și colaboratoare sunt cadre didactice 

cu norma de bază în U.P.G. Ploiești și au gradul didactic de profesor, conferențiar și lector. 

- directorul departamentului organizator este lector universitar doctor; 

- personalul de conducere al Facultății de Științe Economice – organizatoare a 

programului de masterat – este alcătuit din cadre didactice cu norma de bază în U.P.G. 

Ploiești, având gradul de conferențiar universitar și lector universitar. 

 

Prin conţinutul planului de învăţământ şi în conformitate cu misiunea asumată, pe 

perioada studiilor universitare de masterat, masteranzii vor desfăşura activităţi de cercetare 

ştiinţifică pe bază de proiect în cadrul activităţii la diferitele discipline cuprinse în plan.  

Departamentul organizator al programului de master cu titlul „Contabilitate, 

fiscalitate și audit” precum şi cadrele colaboratoare se vor preocupa continuu de atragerea şi 

coordonarea masteranzilor la o serie de activităţi de performanţă, cum ar fi: realizarea unor 

lucrări în colective mixte cadre didactice - masteranzi pentru prezentarea la diferite 

manifestări ştiinţifice, precum şi elaborarea unor lucrări de disertaţie pentru finalizarea 

studiilor care să conţină elemente de originalitate şi cunoaştere ştiinţifică avansată pentru 

soluţionarea unor probleme din activitatea practică economico-socială.  



Din analiza Fişelor disciplinelor se constată corelarea competenţelor formulate cu 

misiunea asumată. Toate fişele disciplinelor din planul de învăţământ au conţinutul 

corespunzător misiunii asumate şi este strâns corelat cu domeniul corespunzător de studii de 

licenţă. 

Examenul de disertaţie se va desfășura conform metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 
 În concluzie se poate aprecia că activitatea care va fi desfăşurată în cadrul programului 

de studii “Contabilitate, fiscalitate și audit” se va realiza în conformitate cu misiunea şi 

obiectivele stabilite, respectând toate regulamentele în vigoare. 
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