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Disciplinele postului
Contabilitate(Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţiiLICENŢĂ-IF-Română-COM - Bucureşti)
Introducere în contabilitate(Management-LICENŢĂ-IF-Română-MAN - Bucureşti)
Contabilitate(Informatică economică-LICENŢĂ-IF-Română-CSIE - Bucureşti)
Contabilitate financiară(Management-LICENŢĂ-IF-Română-MAN - Bucureşti)
Audit intern(Management-LICENŢĂ-IF-Română-MAN - Bucureşti)

Tematica de concurs
1. Introducere în contabilitatea entităților economice: contabilitatea ca sistem informaţional; forme
de organizare a entităţilor; utilizatorii informaţiei contabile, profesia contabilă; sisteme de organizare a
contabilităţii; reglementarea contabilă.
2. Rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile: Situaţia poziţiei financiare – Bilanț
(active, capitaluri proprii şi datorii; ecuaţia fundamentală a contabilităţii; tipurile de modificări); Situaţia
performanței - Contul de profit și pierdere (cheltuieli, venituri şi rezultate); Principii contabile
3. Sistemul de contabilitate în partidă dublă: definiţia, forma şi structura contului; planul de conturi;
tipurile şi regulile de funcţionare a conturilor; analiza contabilă a tranzacţiilor şi evenimentelor.
4. Sistemul informaţional contabil: documentele contabile de bază; evaluarea în contabilitate;
registrul jurnal; cartea mare; balanţa de verificare.
5. Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor: conturile şi analiza contabilă
privind imobilizările, stocurile, creanţele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi
rezultatele.
6. Contabilitatea de închidere a exerciţiului financiar: întocmirea, prezentarea şi interpretarea
rapoartelor financiare.
7. Natura şi obiectul contabilităţii financiare: definiţia contabilităţii financiare; cadrul contabil
conceptual; prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare, principii şi convenţii de bază.
8. Politici contabile specifice privind:activele imobilizate; activele şi datoriile curente: stocuri;
creanţe şi datorii comerciale; creanţe şi datorii salariale, sociale şi fiscale; trezorerie şi investiţii pe termen
scurt; cheltuieli şi venituri înregistrate în avans;datoriile pe termen lung; provizioanele;cheltuielile şi
veniturile;capitalul propriu.
9. Contabilitatea de închidere: lucrările contabile specifice închiderii exerciţiului financiar;
întocmirea şi prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare; analiza financiară şi interpretarea situaţiilor
financiare.
10. Rolul, misiunea şi natura activităţilor auditului intern
11. Normalizarea în auditul intern: normalizatori si norme internaţionale/naţionale de audit intern
12. Etica profesională auditorilor interni
13. Auditul intern în contextul guvernanţei corporative şi funcţia de audit intern la nivelul unei
organizaţii
14. Rolul auditului intern vis-a-vis de managementul riscurilor şi controlul intern
15. Riscurile – coordonate fundamentale în conceperea şi realizarea misiunii de audit intern

16.
17.
18.
19.

Metodologia de audit intern bazat pe riscuri: proceduri, tehnici, probe şi documentaţie
Etapele misiunii de audit intern
Raportul de audit
Relaţia audit intern-audit extern
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