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pozitia 59 Conferentiar
Disciplina: Audit extern si intern
Tematica
1. Natura, scopul și sfera de cuprindere a angajamentelor de asigurare
2. Cadrul de reglementare și guvernanta corporativa
3. Conduita etică profesională aplicabilă în domeniul auditului
4. Planificarea și evaluarea riscurilor în audit: obiective și principii, riscul de denaturare
semnificativă și frauda, proceduri analitice, documentația
5. Evaluarea controlului intern: sisteme și componente, teste de control, evaluare și comunicare
6. Probe de audit: proceduri, eșantionare, tehnici asistate de calculator
7. Programe de audit specifice structurilor semnificative din situațiile financiare
8. Revizuirea situațiilor financiare: evenimente ulterioare, continuitatea activitatii, declarații ale
conducerii (scrisori de reprezentare), examinarea finală
9. Etapa de raportare: tipuri de opinii ș rapoarte de audit, responsabilități post-audit
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Disciplina: Contabilitate financiară
Tematica
1. Cadrul contabil conceptual: utilizatorii situațiilor financiare; obiectivul situațiilor financiare;
caracteristicile calitative ale informației contabile; structuri ale situațiilor financiare; definiția
activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor (câștigurilor), cheltuielilor (pierderilor);
criterii de recunoaștere a elementelor componente ale situațiilor financiare; bazele de
evaluare
2. Conceptele de bază ale contabilității și principiile contabile general acceptate prezentate în
reglementările naționale și internaționale: concepte de bază, principii contabile
3. Tratamente contabile ale tranzacțiilor și altor evenimente specifice următoarelor elemente:
active imobilizate (necorporale, corporale, financiare), active curente (stocuri, creanțe,
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investiții pe termen scurt, casa si conturi la banci), datorii curente și datorii pe termen lung,
capitaluri proprii, venituri, cheltuieli
4. Situațiile financiare: lucrarile contabile de închidere a exercitiului financiar, intocmirea și
prezentarea situațiilor financiare anuale, analiza informațiilor componente ale situațiilor
financiare anuale.
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Disciplina: Contabilitate managerială
Tematica
1. Cadrul conceptual al contabilitații manageriale: surse ale informației contabile și rolul
acesteia; utilizatorii informației contabile; atributele informației contabile pentru
management în scopul asistarii planificarii, controlului și fundamentarii deciziilor; nivele de
planificare; centrele de responsabilitate; corelația cu contabilitatea financiară.
2. Cheltuielile - elemente constitutive ale costurilor. Tipuri de costuri: clasificarea și elementele
costurilor, costuri directe și indirecte, costuri variabile și fixe, costuri marginale, costul
produsului și costul perioadei
3. Cheltuielile indirecte (de regie). Tratamente specifice cheltuielilor indirect
4. Metodologia de calcul a costurilor
5. Metoda costurilor pe activități
6. Modelul cost-volum-profit. Determinarea indicatorilor de bază
7. Costuri relevante pentru procesul decizional
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Disciplina: Introducere în contabilitate
Tematica
1. Introducere în contabilitate: contabilitatea ca sistem informațional; forme de organizare a
entităților; utilizatorii informației contabile, profesia contabilă; sisteme de organizare a
contabilității; reglementarea contabilă
2. Rapoartele financiare și comunicarea informațiilor contabile. Situația poziției financiare –
bilanț (active, capitaluri proprii și datorii; ecuația fundamentală a contabilității; tipurile de
modificari). Situația performanței – contul de profit și pierdere (cheltuieli, venituri și
rezultate). Principii contabile
3. Sistemul de contabilitate în partida dublă: definiția, forma și structura contului; planul de
conturi; tipurile și regulile de funcționare a conturilor; analiza contabilă a tranzacțiilor și
evenimentelor; stornarea
4. Recunoașterea în contabilitate a tranzacțiilor și evenimentelor de bază: conturile și analiza
contabila privind imobilizarile, stocurile, creanțele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii,
veniturile, cheltuielile și rezultatele; contabilitatea de închidere a exercițiului financiar.
5. Sistemul informațional contabil: documente contabile de bază; evaluarea în contabilitate;
registrul jurnal; cartea mare; balanța de verificare
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