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Disciplinele postului
Contabilitate(Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţiiLICENŢĂ-IF-Română-COM - Bucureşti)
Contabilitate financiară(Economie agroalimentară şi a mediului-LICENŢĂ-IF-Română-EAM - Bucureşti)
Contabilitate(Informatică economică-LICENŢĂ-IF-Română-CSIE - Bucureşti)
Contabilitatea de gestiune a organizaţiilor agroalimentare(Economie agroalimentară şi a mediuluiLICENŢĂ-IF-Română-EAM - Bucureşti)
Contabilitate publică(Contabilitate şi informatică de gestiune-LICENŢĂ-IF-Română-CIG - 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. Tratamente contabile ale tranzacţiilor şi altor evenimente specifice următoarelor elemente:
- active imobilizate (necorporale, corporale şi financiare):
- active curente (stocuri, creanţe, casa şi conturi la bănci, investiţii financiare pe termen
scurt)
- datorii curente şi datorii pe termen lung
- capitaluri proprii
- venituri
- cheltuieli.
8. Situaţiile financiare
- lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar
- întocmirea şi prezentarea Situaţiilor financiare anuale
- analiza informaţiilor componente ale Situaţiilor financiare anuale
9. Contabilitatea de gestiune la organizatiile agricole: surse ale informaţiei contabile şi rolul
acesteia; utilizatorii informației contabile; atributele informației contabile pentru management în procesul
de decizie; obiective, functii, elemente specifice, corelația cu contabilitatea financiară, documente utilizate
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10. Cheltuielile - elemente constitutive ale costurilor. Structuri privind costurile: costuri utilizate în
repartizarea primară, de costuri bazate pe relaţii de incluziune, costuri utilizate în procesul decizional,
costuri bazate pe relaţii de succesiune în timp
11. Procedee utilizate în contabilitatea de gestiune in domeniul agricol: procedee de calculaţie a
costurilor pe produs, procedee de repartizare a cheltuielilor, procedee de separare a cheltuielilor în
variabile şi fixe
12. Sisteme contabile de înregistrare a costurilor
13. Determinarea costului de producţie in organizatiile agroalimentare: repere generale, tipologia
metodelor utilizate şi factorii proprii alegerii unei metode
14. Metode de calculaţie a costului complet: delimitări conceptuale şi studii de caz, determinarea
costului complet tradiţional, metodele de calcul a costurilor de tip parţial
15. Particularităţi privind calculaţia costurilor în organizatiile agroalimentare: Evidenţa operativă a
cheltuielilor de producţie şi a producţiei, calculatia costurilor productiei agricole
16. Sistemul bugetar: concepte specifice, componente, etapele procesului bugetar; principiile
bugetare, clasificaţia bugetară, ordonatorii de credite
17. Rolul contabilității în instituțiile publice: reglementări contabile; utilizatorii informaţiilor oferite
de contabilitate şi procesul decizional. Introducere în terminologia specifică contabilității sectorului public
18. Finanțarea instituțiilor publice: concepte specifice, tipologie, recunoaşterea în contabilitate
19. Active fixe: concepte, clasificare, evaluare şi recunoaştere în contabilitate
20. Active curente: concepte, clasificare, evaluare şi recunoaştere în contabilitate.
21. Datorii: concepte, clasificare, evaluare şi recunoaştere în contabilitate
22. Capitaluri proprii: concepte, clasificare, evaluare şi recunoaştere în contabilitate.
23. Cheltuieli și venituri: concepte, clasificare, evaluare şi recunoaştere în contabilitate.
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