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Disciplina: Contabilitate  

 

Tematică: 

1. Introducere în contabilitatea entităţilor economice: contabilitatea ca sistem informaţional 

– 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 pierdere (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 Mare, Balanţa de Verificare.  

5. Reflectarea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor de bază privind imobilizările, 

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 internaţională, 

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 comerciale, 

Editura Universitară, Bucureşti, 2009, România; 

• Ministerul Finanţelor Publice, OMFP 1802/2014, Reglementări contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, România; 

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

ulterioare, România. 

 

 

 

 

 



Disciplina: Contabilitate financiară  

 

Tematică: 

1. Natura şi obiectul contabilităţii financiare: definiţia contabilităţii financiare, cadrul 

contabil conceptual, prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare, principii şi 

convenţii de bază. 

2. 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 

înregistrate în avans); datoriile pe termen lung; provizioanele; cheltuielile şi veniturile; 

capitalul propriu. 

3. Contabilitatea de închidere: lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar; 

întocmirea şi prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare; analiza financiară şi 

interpretarea situaţiilor financiare. 

 

Bibliografie 

• Glăvan M., Păunescu M., Calu D., Guşe R., Contabilitate financiară – noţiuni teoretice şi 

aplicaţii, Editura ASE, Bucureşti, 2016, România; 

• Ristea M., Dumitru C., Ioanăş C., Irimescu A., Contabilitatea societăţilor comerciale, 

Editura Universitară, Bucureşti, 2009, România; 

• CECCAR, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, 

Editura CECCAR, Bucureşti, 2015, România; 

• Ministerul Finanţelor Publice, OMFP 1802/2014, Reglementări contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, România; 

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

ulterioare, România. 

 

 

Disciplina: Contabilitatea afacerilor  

 

Tematică: 

1. Definirea organizaţiilor şi modalităţile în care acestea sunt structurate şi guvernate. 

2. Obiectivele părţilor interesate şi poziţionarea acestora în funcţie de puterea şi interesul lor 

privind acţiunile organizaţiei. 

3. Analiza mediului de afaceri în care activează organizaţia cu scopul de a identifica 

oportunităţile şi riscurile la care se expune. 

4. Noţiuni de bază privind profesia contabilă şi rolul acesteia; rolul organismelor de 

reglementare în domeniul contabilităţii. 

5. Conceptul de comportament etic al organizaţiilor. Modalităţile prin care organizaţiile 

gestionează problemele de natură etică. Relevanţa principiilor etice în cazul 

profesioniştilor contabili. 

6. Componentele sistemului de control intern. Modul în care sistemele de control trebuie 

corelate cu obiectivele organizaţiei şi principalele riscuri la care este expusă organizaţia. 

Diferenţele dintre auditul intern şi auditul extern. 

7. Principiile de guvernanţă corporativă. Rolul diferitelor comitete de guvernanţă 

corporativă. Principiile de responsabilitate socială.  

 

Bibliografie 



• Avram V., Managementul procesului de creare a valorii în contextul guvernării 

întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2003, România; 

• Dragomir V.D., Guvernanţă corporativă şi sustenabilitate în Uniunea Europeană, Editura 

Economică, Bucureşti, 2010, România;  

• Bîgioi A.D., Teoria generală a guvernanţei corporative, Editura ASE, Bucureşti, 2015, 

România; 

• Feleagă L., Feleagă N, Contabilitate financiară: o abordare europeană şi internaţională, 

Editura Economică, Bucureşti, 2007, România; 

• Morariu M.C., Gîrbină M.M., Profesionistul contabil în mediul de afaceri, Editura ASE, 

Bucuresti, 2012, România; 

• Bursa de Valori Bucureşti, Codul de guvernanţă corporativă, Bucureşti, 2015; 

• Ordinul 1802/2014, Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare consolidate, România; 

• Ordinul 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară; 

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

• Legea 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare consolidate, România. 
 


