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Facultatea: Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Departament: Contabilitate și Audit 

 

Post concurs: Lector universitar, Poziția 94  

Disciplinele postului: Contabilitate publică, Contabilitatea afacerilor în mediul online, Contabilitate 

managerială,  Contabilitatea afacerilor, Contabilitate, Contabilitate de gestiune, Dezvoltări privind 

contabilitatea afacerilor 

 

 

 

TEMATICA DE CONCURS 

 

 

1. Concepte fundamentale ale contabilității, principii, convenții, cadru și reglementări. 

2. Situatiile financiare: Situația poziției financiare (Bilanţul): prezentare, criterii de recunoaștere a 

activelor şi a datoriilor, bazele de evaluare a activelor şi datoriilor; Situaţia performanţei financiare 

(Contul de profit și pierdere): prezentare, criterii de recunoaștere și evaluare a veniturilor şi cheltuielilor; 

Situația fluxurilor de numerar: prezentare şi interpretare; Situația modificărilor capitalului propriu: 

prezentare şi interpretare. 

3. Active imobilizate și active circulante: structură, 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. Bazele teoretice şi organizatorice ale contabilităţii de gestiune: contabilitatea financiară şi 

contabilitatea de gestiune - componente ale sistemului informaţional contabil; obiectivele contabilităţii 

de gestiune; organizarea contabilităţii de gestiune; conturile de gestiune; definirea calculaţiei costurilor; 

caracteristicile calculaţiei conturilor; organizarea calculaţiei costurilor; rolul calculaţiei costurilor. 

10. Afectarea şi repartizarea cheltuielilor, în abordarea lor analitică; centrele de analiză şi unităţile de 

măsură a activităţii; repartizare primară şi repartizare secundară; procedee de identificare a cheltuielilor 

şi repartizarea lor. 

11. Metode de calculaţie a costurilor: noţiuni generale; factorii care determină alegerea metodei de 

calculaţie a costurilor; metode de evidenţă analitică a costurilor de producţie şi de calculaţie a costurilor 

complete; metoda globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi, metoda standard-cost şi metoda direct 

costing. 

12. Conceptul, obiectivele, metoda şi sarcinile contabilităţii manageriale. 

13. Utilitatea informaţiilor furnizate de contabilitatea managerială şi calculaţia costurilor în procesul 

decizional. 

14. Sistemul bugetar și controlul bugetar. Tehnici de bugetare. 

15. Definirea conceptului de performanță a entităților. Posibilități de măsurare și control a performantei. 

16.  Raportarea și monitorizarea performanței: tabloul de bord, reporting-ul, balance scorecard-ul. 

17. Fundamente privind organizarea contabilităţii instituţiilor publice: principiile bugetare; ordonatorii 

de credite; clasificaţia bugetară; principiile contabile; planul de conturi. 
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18. Contabilitatea finanţării bugetare: etapele finanţării bugetare; finanţarea din sursele bugetului de stat, 

din sursele bugetelor locale, din sursele bugetelor fondurilor speciale, din fonduri cu destinație specială 

şi finanţarea din venituri proprii. 

19. Contabilitatea datoriilor: definiţie; tipologie; sistemul de conturi; evaluarea iniţială; evaluarea la 

momentul decontării; evaluarea la data bilanţului; tratamente contabile specifice decontărilor cu 

furnizorii, salariaţii, protecţia socială, bugetul statului, creditorii; tratamente contabile specifice 

decontărilor între instituţii; tratamente contabile specifice provizioanelor. 

20. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor: definiţii; tipologie; sistemul de conturi; recunoaştere în 

contabilitate; tratamente contabile specifice veniturilor şi cheltuielilor; forma şi conţinutul situaţiilor 

financiare anuale; etapele întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare; bilanţul şi contul de rezultat 

patrimonial. 
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b. Legislatie  

1. *** O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate  

 

 

 

 

 


