ISTORICUL
FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL

Facultatea de Științe Economice Câmpulung Muscel este parte a Universitatii Spiru Haret, instituție
de învățământ universitar, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr.
443/05 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491/9 iulie 2002
La început, la Câmpulung, a funcţionat specializarea Finanțe și contabilitate conform cu Hotărârea
Guvernului nr. 442/31 iulie 1998. Conform Hotărârii de Guvern nr. 410/25 aprilie 2002, publicată în
Monitorul Oficial al România nr. 313 pe data de 13 mai 2002 privind nomenclatorul specializărilor, la
Facultatea de Contabilitate și Finanțe Câmpulung Muscel funcţionează specializarea Contabilitate si
Informatica de Gestiune, curs de zi.
Specializarea menționată mai sus a fost acreditată prin decizia Consiliului Național de Evaluare
Academică și Acreditare nr. 660/24 martie 2005 și Hotărârea Guvernului nr. 916/23 August, 2005.
Începând cu anul universitar 2003/2004, ca urmare a deciziei Senatului Universității, Facultatea de
Contabilitate și Finanțe organizează admitere, de asemenea, pentru învățământ frecvenţă redusă.
Această formă de învățământ a fost acreditată prin Hotărârea Guvernului nr. 966/1 octombrie 2011.
Hotărârea Guvernului nr. 693/12 iunie 2003 a autorizează specializarea Finanțe și Banci, curs de zi; iar
HG nr. 966/01 octombrie 2011, acreditează aceeaşi specializare. Autorizarea provizorie pentru forma
de învățământ frecvenţă redusă a fost realizată prin HG nr. 1082/30 luna septembrie 2003, care a
fost acreditată prin HG nr. 707/18 iulie 2012.
În perioada 2006-2012, a fost autorizat provizoriu programul de studii de licență Administrarea
afacerilor, în conformitate cu HG nr. 916/11 August 2005.
Începând cu anul universitar 2005/2006, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat prin Decizia nr.
38885R / 2005 programul de studii de master intitulat Contabilitate armonizată și managementul
afacerilor, cu trei semestre. În anul 2008, în conformitate cu al doilea ciclu de educație Bologna s-a
trecut la 4 semestre. În 2012, programul a fost redenumit în Contabilitate și managementul afacerilor
conform Ordinului nr 4630/11 luna august, 2010.
Facultatea de Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel s-a reorganizat începând cu anul universitar
2015-2016 şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 575/2015 denumirea actuală a
acesteia este Facultatea de Ştiiinţe Economice Câmpulung Muscel.

