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Disciplina Contabilitate
1.Introducere în contabilitatea entităților economice, 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, datorii, ecuația fundamentală a contabilității, tipuri de
modificări, Situația Performanței (Contul de profit și pierdere) cheltuieli, venituri, rezultat,
Principii contabile
3. Sistemul de contabilitate în partidă dublă, definiția, forma și structura contului, planul de
conturi, tipurile și regulile de funcționare a conturilor, analiza contabilă a tranzacțiilor și
evenimentelor
4. Sistemul informațional contabil, documentele contabile de bază, evaluarea în contabilitate,
Registrul Jurnal, Cartea Mare, Balanța de verificare
5. Recunoașterea în contabilitate a tranzacțiilor și evenimentelor, conturile și analiza contabilă
privind imobilizarile, stocurile, creanțele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile,
cheltuielile și rezultatele
6. Contabilitatea de închidere a exercițiului financiar, întocmirea, prezentarea și interpretarea
rapoartelor financiare
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Disciplina Măsurarea performanței întreprinderii
1. Cadrul de concepte și principii privind managementul performaței întreprinderii

2. Procese decizionale privind costurile
3. Analiza critică a instrumentelor de măsurare a performanței întreprinderii
4. Indicatori moderni de măsurare a performanței întreprinderii
5. Analiza cost-volum-profit. Critici și tendințe
6. Procese decizionale privind determinarea prețurilor
7. Manipularea prețurilor de transfer
8. Ingerințele culturale în aprecierea performanței întreprinderii
9. Tehnici de contabilitate creativă în procesul managerial
10. Posibilități de implementare a unui sistem de contabilitate managerială
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Disciplina Contabilitate financiară conform Directivelor Europene
1. Rolul Directivelor Europene în normalizarea contabilă națională a statelor membre.
Cadrul legal al aplicării Directivelor Europene în România. Entități care au obligația
de a aplica reglementările contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin
OMFP 1802/2014

2. Forma și conținutul situațiilor financiare individuale întocmite prin aplicarea
reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP
1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Cerințe de informare și
particularități de prezentare. Bilantul Contabil, Contul de profit și pierdere, Situația
fluxurilor de trezorerie, Situația variațiilor capitalurilor proprii, note explicative
3. Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoașterea și evaluarea
4. Contabilitatea activelor imobilizate, definiții, delimitări, recunoaștere, derecunoaștere,
sistemul de conturi, evaluare inițială, evaluare cu ocazia cedării și scoaterii din
evidență, tratamente contabile, cerințe de prezentare
5. Contabilitatea activelor circulante, definiții, delimitări, recunoaștere, derecunoaștere,
sistemul de conturi, evaluare inițială, evaluare la ieșire, tratamente contabile, cerințe
de prezentare
6. Contabilitatea terților și subvențiilor pentru investiții, definiții, delimitări, sistemul de
conturi, contabilitatea decontărilor cu clienții, furnizorii, asigurările și protecția
socială, bugetul statului și fondurile specialr, debitorii și creditorii diverși,
contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, ajustări pentru deprecierea
activelor, contabilitatea cheltuielilor și a veniturilor în avans, contabilitatea
subvențiilor pentru investiții
7. Contabilitatea capitalurilor definiții, delimitări, sistemul de conturi, contabilitatea
capitalului social, contabilitatea primelor și rezervelor, contabilitatea rezultatului
reportat și a rezultatului exercițiului inclusiv corectarea erorilor contabile, repartizarea
profitului, contabilitatea datoriilor financiare pe termen lung, contabilitatea
provizioanelor.
8. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, recunoaștere, sistemul de conturi, tratamente
contabile, contabilitatea elementelor extrabilanțiere
9. Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare individuale, delimitări, stabilirea
balanței conturilor înainte de inventariere, inventarierea generală, operațiile de
regularizare, evenimente ulterioare datei bilanțului, balanța conturilor după
inventariere, determinarea rezultatului exercițiului, impozitarea profitului, distribuirea
profitului, redactarea situațiilor financiare, raportul administratorilor, auditarea sau
verificarea situațiilor financiare anuale, aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor
financiare anuale
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