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Tematică și bibliografie 

pentru ocuparea postului 93 de Lector universitar doctor 

din Ștatul de funcțiuni al Departamentului de Contabilitate și Audit 

 

 

Disciplinele: Audit Intern, Contabilitate Consolidata, Doctrine si Deontologie Profesionala, 

Introducere în contabilitate și Contabilitate Financiara 

Disciplina: Audit intern 

Tematică 

 

1. Normalizarea auditului intern.  
2. Etica profesională a auditorilor interni.  
3. Auditul intern în contextul guvernanţei corporative  
4. Controlul intern, managementul riscurilor si relatia lor cu auditul intern  
5. Funcția de audit intern la nivelul organizației; Analiza poziției și a responsabilităților 
departamentului de audit intern în cadrul organizației;  
6. Relația audit intern-audit extern. 

 

Bibliografie 

 

1. Dobroțeanu, L., Dobroțeanu, C., Audit intern, Infomega, București, 2007; 

2. Renard, J., Teoria și practica auditului intern, Ministerul Finanțelor Publice, București, 2003;  
3. CAFR, Ghid privind implementarea standardelor internaționale de audit intern, Ediția a II-a, 
București, 2019 https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-privind-
implementarea-Standardelor-internationale-de-audit-intern-2019.pdf 

 

Disciplina: Contabilitate Consolidata 

 

1. Aspecte privind perimetrul de consolidare si alegerea metodelor de consolidare 
2. Prezentarea metodelor de consolidare: metoda integrarii globale si metoda punerii in 

echivalenta 
3. Retratarea situatiilor financiare individuale ale societatilor intrate in perimetrul de consolidare 
4. Conversia situatiilor financiare 
5. Intocmirea situatiilor financiare consolidate 
 
Bibliografie 

 

1.Feleaga. N, Feleaga. L, 2007 – Contabilitate consolidata – o abordarea europeana si internationla 

2. Girbina. M, Bunea. S, 2008 – Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS( revizuite) - 

IFRS – vol. 3, CECCAR 

 3. Sacarin. M, 2012 – Practici si reglementari de consolidare a conturilor, ASE, Bucuresti, Romania  

4. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea  Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu 

modificarile si completarile ulterioare). 
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Disciplina: Introducere în contabilitate 

 

Tematică 

1. Introducere în contabllitatea entităților economice: contabilitatea ca sistem informational, forme de 

organizare a entităților, utilizatorii informației contabile, profesia contabilă, sisteme de organizare a 

contabilității și reglementarea contabilă; 

2. Situațiile financiare și comunicarea informației contabile: Situația poziției financiare-bilanț (active, 

datorii și capitaluri proprii, ecuația fundamentală a contabilității, tipuri de modificări); situația 

performanței-contul de profit și pierdere (cheltuieli, venituri și rezultate) și principii contabile; 

3.Sistemul de contabilitate ăn partidă dublă, definirea, forma și structura contului, regulile de 

funcționare a conturilor, analiza contabilă a tranzacțiilor și evenimentelor; 

4. Sistemul informațional contabil: evaluarea în contabilitate, documentele justificative și registrele 
contabile; 

5. Recunoașterea în contabilitate a tranzacțiilOr ș1 evenimentelor: conturile utillzate și analiza contabilă 

a tranzacțiilor și evenimentelor referitoare la: imobilizări, stocuri, creanțe, trezorerie, datorii. capitalurile 

proprii, venituri, cheltuieli și rezultate; 

6. Contabilitatea operațiilor de închidere a exercițiului financiar: întocmirea, prezentarea și interpretarea 
situațiilor financiare. 

 

Bibliografie 

 

1.Albu, C.N., Gîrbină, M., lonașcu, M., Introductory Financial Accounting, Infomega, Bucureștl, 2008; 

2.Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.), Bazele contabilității, Editura Universitară, București, 2011 ; 

3.Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.), Bazele contabilității. Aplicații și studii de caz, Editura 

Universitară, București, 2011; 

4. Coman, N., Gorgan, C., Contabilitate, Editura Infomega, București, 2008; 

5. Grigorescu, Ș., Bazele contabilității. Suport de curs și de seminar, Editura ASE, București, 2012; 

6.Minu, M., Contabilitate, Editura Ase, București, 2009; 
5. Lungu, C, Caraiani, C., Dascălu, C., Introducere în contabilitate, ASE, București, 2015. 

6. *** Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea  Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile 

si completarile ulterioare). 

 

 

Disciplina: Contabilitate financiară 

 
Tematică 

1. Natura și obiectul contabilității financiare: definiția contabilității financiare, cadrul contabil 

conceptual, prezentarea situațiilor financiare, principil și convenții de bază; 

2. Politici contabile specifice privind: activele imobilizate, stocurile, creanțele și datoriile comerclale, 

salariale, sociale și fiscale, datoriile pe termen lung, provizioanele și capitalurile proprii; 

3.Contabilitatea de închidere a exercițiului financiar: lucrările de închidere a exercițiului financiar, 

întocmirea și prezentarea situaților financiare. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Fe1eagă, N., Feleagă, L., Contabilitate financiară. O abordarea europeană și internațională, 
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Economica, București, 2007; 
2. Ristea, M., Dumitru, C., loanăș, C., Irimescu, A.,  Contabilitatea  societăților comerciale, 
Universitaria, București, 2009; 
3. Ristea, M. (coord), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Universitaria, București, 2005: 
4. *** Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile 
si completarile ulterioare); 
***Legea contabilitații nr. 82/1991, republicata în MOF nr. 454 din 18.06.2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

***Colectiv autori, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate - aprobate prin OMFP nr. 1802 /2014, 

Editura CECCAR, 2015, Bucuresti. 

 

Disciplina: Doctrine si Deontologie Profesionala 

 

1. Profesia contabilă: concept şi structură. 

2. Necesitatea reglementării profesiei contabile 

3. Profesia la nivel international si la nivel national 

4. Etica în profesia contabilă; principiile fundamentale ale eticii în profesia contabilă. 

5. Rolul profesiei contabile in protejarea interesului public 

 

 

Bibliografie 

 

1. Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA 2018, https://www.codetic-

standardeinternationale.ro/codul-etic-international/ 

2. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Toma M, 2008  – Elemente de doctrina si deontologie a profesiei contabile 
 

https://www.codetic-standardeinternationale.ro/codul-etic-international/
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/codul-etic-international/

