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TEMATICA DE CONCURS
1. Conceptele fundamentale ale contabilității financiare, principii, convenții, cadru și reglementări.
2. Situatiile financiare:
2.1 Situația poziției financiare (Bilantul): prezentare, criterii de recunoaștere a activelor si a datoriilor,
bazele de evaluare a activelor si datoriilor.
2.2 Situatia rezultatului global (Contul de profit și pierdere): prezentare, criterii recunoaștere și
evaluare a veniturilor si cheltuielilor.
2.3 Situația fluxurilor de numerar: prezentare si interpretare.
2.4 Situația modificărilor capitalului propriu: prezentare si interpretare.
3. Active pe termen lung (imobilizate) și active pe termen scurt (circulante): structura, recunoaștere,
evaluare, reevaluare, amortizare, depreciere, vânzare, cazuri speciale, reglementări naționale și
standardele internaționale.
4. Datorii pe termen lung și datorii pe termen scurt: recunoaștere, evaluare, cazuri speciale, reglementări
naționale și standarde internaționale.
5. Capitaluri proprii: recunoaștere, evaluare, modificări de capital, cazuri speciale / reglementări
naționale și standarde internaționale.
6. Elemente introductive privind rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile: Situaţia
poziţiei financiare – clasificarea elementelor în Bilanț (active, capitaluri proprii şi datorii; ecuaţia
fundamentală a contabilităţii; tipurile de modificări); Situaţia performanței – întocmirea Contului de
profit și pierdere (cheltuieli, venituri şi rezultate); Principii contabile.
7. 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.
8. Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor de bază: conturile şi analiza contabilă
privind imobilizările, stocurile, creanţele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile
şi rezultatele
9. Consolidarea conturilor: perimetrul de consolidare și metode de consolidare, elemente specifice
situatiilor financiare consolidate.
10. Auditul intern: rol, misiune, normalizare. Etica profesională a auditorilor interni.
11. Organizarea auditului intern în România.
12. Poziționarea și responsabilitățile departamentului de audit intern.
13. Rolul auditului intern prin raportare la managementul riscurilor și la controlul intern. Relația dintre
auditul intern și auditul extern.
14. Riscurile - coordonate în inițierea și realizarea misiunii de audit intern. Metodologia de desfăşurare
a misiunilor de audit intern bazate pe riscuri.
15. Definirea conceptului de performanță a entităților. Posibilități de măsurare și control a performantei
16. Măsurarea și controlul performanței prin costuri: analiza Cost-Volum-Profit și decizii manageriale
bazate pe costuri.
17. Sistemul bugetar și controlul bugetar. Tehnici de bugetare.
18. Raportarea și monitorizarea performanței: tabloul de bord, reporting-ul, balance scorecard-ul.
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