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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 înregistra te 
în avans); datoriile pe termen lung; provizioanele; cheltuielile şi veniturile; capitalul 

propriu. 
3. Contabilitatea de închidere: lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financ iar ; 

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 comercia le, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2009, România; 

• CECCAR, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situaţiile financ ia re 
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 situaţ iile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, România; 

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

 
 



Disciplina: Audit financiar 
 

Tematică: 

1. Situaţiile financiare şi rolul auditorului privind furnizarea de informaţii corecte către 

utilizatori; 
2. Cadrul legal şi reglementar al auditului (Rolul IFAC, rolul CAFR, ISA-urile, Codul etic şi 

reglementarea legislaţiei în domeniul auditului). 

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). 

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; 

• 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; 

• 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: Contabilitate managerială 
 

Tematică: 

1. Cadrul conceptual al contabilităţii manageriale: surse ale informaţiei contabile şi rolul 
acesteia; utilizatorii informaţiei contabile; atributele informaţiei contabile pentru 

management în scopul asistării planificării, controlului şi fundamentării deciziilor; nivele 
de planificare; centrele de responsabilitate; corelaţia cu contabilitatea financiară. 

2. Cheltuielile – elemente constitutive ale costurilor. Tipuri de costuri: clasificarea şi 
elementele costurilor, costuri directe şi indirecte, costuri variabile şi fixe, costuri 
marginale, costul produsului şi costul perioadei, analiza regresiei, metoda punctelor de 

maxim şi minim. 
3. Cheltuielile indirecte (de regie). Tratamente specifice cheltuielilor indirecte.  

4. Sisteme contabile de înregistrare a costurilor. 
5. Costurile pe comenzi şi procese (faze): caracteristicile comenzii şi proceselor; metodologia 

de calcul a costurilor; tratamente pentru pierderi şi câştiguri; echivalenţa producţiei în curs, 

produse simultane şi subproduse. 
6. Modelul cost-volum-profit. Determinarea indicatorilor de bază.  

 
Bibliografie 

• Albu N., Albu C.N., Instrumente de management al performanţei, Vol. I, Editura 
Economică, Bucureşti, 2003, România; 

• Caraiani C., Dimitrana M. (coordonatori), Contabilitate de gestiune & Control de 
gestiune, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, România; 

• Dumitru C.G., Ioanăş C., Contabilitatea de gestiune şi evaluarea performanţelor, Editura 
Universitară, Bucureşti, 2005, România; 

• Dumitru M., Calu D., Contabilitate de gestiune, Editura Contaplus, Bucureşti, 2008, 
România. 

 

 

 


