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Tematică şi bibliografie  
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Disciplina: Doctrină şi deontologie profesională 

 

Tematică: 

1. Profesia contabilă: concept şi structură. 

2. Necesitatea reglementării profesiei contabile. 
3. Profesia contabilă la nivel internaţional şi la nivel national. 
4. Etica în profesia contabilă; principiile fundamentale ale eticii în profesia contabilă. 

5. Rolul profesiei contabile în protejarea interesului public. 
 

Bibliografie 

• Toma M, Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile, Editura CECCAR, 
Bucureşti, 2008, România; 

• Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, Manualul privind 
Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, 2018, https://www.code tic-
standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/01/Codul-etic-pentru-profesionistii-
contabili.pdf; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi 
a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Disciplina: Contabilitate şi audit 

 
Tematică: 

1. Politici contabile specifice privind: activele imobilizate; activele şi datoriile curente 
(stocuri, creanţe şi datorii comerciale; creanţe şi datorii salariale, sociale şi fiscale; alte 
datorii şi creanţe; trezorerie şi investiţii pe termen scurt; cheltuieli şi venituri înregistra te 

în avans); datoriile pe termen lung; provizioanele; cheltuielile şi veniturile; capitalul 
propriu. 

2. Contabilitatea de închidere: lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financ iar ; 
întocmirea şi prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare; analiza financiară şi 
interpretarea situaţiilor financiare. 

3. Prezentarea abordării auditului prin prisma pragului de semnificaţie, riscuri şi planificarea ; 
rolul auditului în identificarea şi evaluarea erorii şi a fraudei. 

4. Prezentarea procesului de documentaţie şi a probelor în audit (tehnicile de audit folosite în 
funcţie de verificarea/controlul tranzacţiilor şi soldurilor privind: activele, datoriile, 
capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile). 

https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/01/Codul-etic-pentru-profesionistii-contabili.pdf
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/01/Codul-etic-pentru-profesionistii-contabili.pdf
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/01/Codul-etic-pentru-profesionistii-contabili.pdf


5. Utilizarea procedurilor analitice în audit. 
6. Revizuirea documentaţiei de audit şi analiza preliminară a informaţiilor înainte de 

finalizarea auditului. 
7. Raportul de audit şi tipurile de opinii. 

 
Bibliografie 

• Arens A.A., Loebbecke J.K., Auditul o abordare integrată, Editura ARC, Chişinău, 2010, 
Moldova; 

• Feleagă L., Feleagă N, Contabilitate financiară: o abordare europeană şi internaţiona lă, 
Editura Economică, Bucureşti, 2007, România; 

• Morariu A., Stoian F., Audit Financiar, Editura ASE, Bucureşti, 2011, România;  

• Neamţu H., Ţurlea E., Roman A.G., Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii 
conexe, Editura Economică, Bucureşti, 2012, România; 

• CAFR, Ghid pentru un audit de calitate, Editura CAFR, Bucureşti, 2012, România; 

• CAFR, Manualul de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate - Audit 
financiar 2009, Editura CAFR, Bucureşti, 2010, România; 

• IFAC, Manualul Codului Etic al Profesioniştilor Contabili, ediţia 2015, Editura CAFR, 
Bucureşti, 2016, România; 

• IFAC, Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, 
Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, ediţia 2015, Vol 1, 2 şi 3, Editura CAFR, 
Bucureşti, 2016, România; 

• Ministerul Finanţelor Publice, OMFP 1802/2014, Reglementări contabile privind situaţ iile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, România; 

• Parlamentul Romaniei, Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare, România. 

• Parlamentul Romaniei, Legea 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financ ia re 
anuale individuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor 
acte normative, Bucureşti, 2017, Bucureşti. 

 
 

Disciplina: Introducere în contabilitate  
 
Tematică: 

1. Contabilitatea ca sistem informațional; utilizatorii informaţiei contabile; profesia 
contabilă; reglementarea contabilă. 

2. Rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile: bilanţul, contul de profit şi 
pierdere; principiile contabile. 

3. Sistemul de contabilitate în partidă dublă: definiţia, forma şi structura contului; planul de 

conturi; tipurile şi regulile de funcţionare a conturilor. 
4. Sistemul informaţional contabil: documente contabile de bază, 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, capitalur ile 

proprii, veniturile şi cheltuielile. 
 

Bibliografie 

• Lungu C.I., Caraiani C., Introducere în contabilitate, Editura ASE, 2018, România; 

• Manea L., Nichita M.E., Irimescu A., Rapcencu C., Introducere în contabilitate. Aplicaţii 
şi studii de caz, Ediţia a VI-a, Editura ASE, Bucureşti, 2018, România; 



• Ministerul Finanţelor Publice, OMFP 1802/2014, Reglementări contabile privind situaţ iile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, România; 

• Parlamentul Romaniei, Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare, România. 

 

 

Disciplina: Contabilitatea instituţiilor de credit 

 

Tematică: 

1. Instituţii de credit: abordări conceptuale şi normative, organizare şi instrumente specifice 
de lucru. 

2. Rapoarte financiare specifice instituţiilor de credit. 
3. Contabilitatea decontărilor intersedii: concepte, tehnica de derulare, sistemul de conturi, 

practici contabile specifice. 

4. Contabilitatea decontărilor între instituţiile de credit: concepte, forme de decontare, 
sistemul de conturi, practici contabile specifice. 

5. Contabilitatea operaţiunilor de creditare în favoarea clientelei nefinanciare.  
6. Contabilitatea disponibilităţilor şi depozitelor.  
 

Bibliografie 

• Dardac N, Barbu T.C., Instituţii de credit, Editura ASE, Bucureşti, 2012, România; 

• Dascălu C., Ştefănescu A., Botea E.M., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura ASE, 
Bucureşti, 2011, România; 

• Dedu V., Enciu A., Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2009, România.  
 

 
Disciplina: Contabilitate  
 

Tematică: 

1. Introducere în contabilitatea entităţilor economice: contabilitatea ca sistem informaţiona l 

– noţiuni de bază; utilizatorii informaţiei contabile; profesia contabilă; sisteme de 
organizare a contabilităţii; reglementarea contabilă. 

2. Situaţiile financiare ale entităţii: Situaţia poziţiei financiare – bilanţul contabil (active, 

capitaluri proprii şi datorii, ecuaţia fundamentală, tipuri de modificări); Situaţia 
performanţei financiare – contul de profit şi pierderi (venituri, cheltuieli, profit sau 

pierdere); Situaţia fluxurilor de trezorerie; 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: documente contabile de bază; evaluarea în contabilitate ; 

Registrul Jurnal, Cartea Marea, Balanţa de Verificare.  
5. Reflectarea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor de bază privind imobilizăr ile, 

stocurile, creanţele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi 

rezultatele; recunoaşterea şi derecunoaşterea elementelor componente ale rapoartelor 
financiare anuale; abordare pe ciclurile vieţii economice (de exploatare, de investiţii, de 

finanţare). 
6. Întocmirea, prezentarea şi interpretarea situaţiilor (rapoartelor) financiare.  
 

Bibliografie 



• Feleagă L., Feleagă N, Contabilitate financiară: o abordare europeană şi internaţiona lă, 
Editura Economică, Bucureşti, 2007, România; 

• Lungu C.I., Caraiani C., Introducere în contabilitate, Editura ASE, 2018, România; 

• Ristea M., Dumitru C., Ioanăş C., Irimescu A., Contabilitatea societăţilor comercia le, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2009, România; 

• Ministerul Finanţelor Publice, OMFP 1802/2014, Reglementări contabile privind situaţ iile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, România; 

• Parlamentul Romaniei, Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare, România. 

 

 
 


