PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ:
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
TEMATICĂ LICENȚĂ
I. CONTABILITATE
Contabilitate financiară: Referenţialul contabil internaţional este produsul organismului
internaţional de normalizare „Consiliul Internaţional al Standardelor contabile” (International
Accounting Standards Board: IASB). In reglementările contabile pentru entităţile din România s-a
încercat concilierea (şi ulterior conformitatea) între referenţialul contabil european (reprezentat de
Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene) şi referenţialul contabil internaţional (reprezentat
de Standardele Internaţionale de Contabilitate).
Tematica se referă la următoarele:
 Cadrul contabil general de întocmire a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB).
 Norme şi reglementări contabile privind organizarea şi ţinerea contabilităţii entităţilor.
 Obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii.
 Registrele de contabilitate şi documentele justificative.
 Situaţiile financiare ale entităţilor (bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării
capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele
explicative anexe la bilanţ).
 Principii şi reguli contabile privind evaluarea şi înregistrarea structurilor patrimoniale
reprezentate în situaţiile financiare.
 Tratamente contabile privind evaluarea elementelor patrimoniale.
 Directivele contabile europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate ca sistem de
referinţă pentru conformitatea contabilităţii din România.
 Texte legale şi reglementate în domeniul contabilităţii; Contabilitatea curentă: a
capitalurilor; a imobilizărilor, a stocurilor şi producţiei în curs de execuţie; terţilor;
trezoreriei; cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor.
 Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar: delimitarea lucrărilor de închidere
a exerciţiului; balanţa conturilor înainte de inventariere.
 Inventarierea patrimoniului (constatarea şi descrierea elementelor inventariate; metode
de estimare a valorii de inventar).
 Contabilitatea regularizărilor privind plusurile şi minusurile de inventar; amortizările şi
provizioanele, cheltuielile şi veniturile înregistrate în avans; variaţia stocurilor, decontarea
TVA.
 Determinarea rezultatului.
 Impozitarea şi distribuirea (repartizarea) rezultatului.
 Redactarea situaţiilor financiare.
Contabilitate de gestiune: Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei
costurilor. Noţiunea, conţinutul şi clasificarea costurilor. Organizarea contabilităţii de gestiune şi a
calculaţiei costurilor. Procedeele contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor (procedee de
repartizare a cheltuielilor indirecte, procedee de delimitare a cheltuielilor indirecte în: variabile și fixe,
procedee de calcul a costurilor unitare). Planul de conturi şi etapele care se parcurg în contabilitatea de
gestiune din România. Metodele de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor de tip
total(metoda globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi, metoda costurilor standard, metoda
costurilor bazate pe activităţi, metoda costurilor-ţintă). Metode de contabilitate de gestiune şi calculaţie
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a costurilor de tip parţial (metoda costurilor variabile). Documente de raportare financiară şi nonfinanciară.
BIBLIOGRAFIE
1. Briciu, S., Căpuşneanu S., Rof, L.M., Topor D., (2010), Contabilitatea şi controlul de gestiune.
Instrumente de evaluare a performanţei entităţii, Editura Aeternitas, Alba Iulia.
2. Căpuşneanu, S., (2013), Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanţei, Editura
Universitară.
3. Căpuşneanu, S., (2009), Elemente de management al costurilor, Editura Economică, Bucureşti.
4. Lepadatu Gh., Contabilitate financiara, Ediţia a III-a revăzuta şi adăugită, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2015.
5. Lepadatu Gh., Raportarea financiara în secolul XXI. Standarde internaţionale de raportare
financiară (I.F.R.S.), Standarde internaţionale de contabilitate (I.A.S.), Contabilitatea financiară
aprofundată a societăţilor comerciale, Studii de caz, Ediţia a IV-a revizuită, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2015.
6. Munteanu, V., Zuca, M., Niculae, M. (2017), Contabilitatea financiară a întreprinderii. Caiet de
lucrări practice. Aplicaţii rezolvate, studii de caz şi lucrare practică monografică, Ediţia a V-a,
revăzută și adăugită, Editura Universitară, Bucureşti.
7. Munteanu, V., Zuca M., Niculae, M., (2015), Contabilitatea financiară a întreprinderii. Caiet de
lucrări practice. Aplicaţii rezolvate, studii de caz şi lucrare practică monografică, Editura
Universitară, Bucureşti.
*** Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, Bucureşti, 2015.
*** LEGEA nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată şi actualizată 2017.
*** Noul Cod Fiscal 2018 – Legea 227/2015 valabilă de la 1 ianuarie 2018.
*** Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare –
modificat prin Ordinul 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
reglementări.
II. INFORMATICĂ
Informatică economică: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în societatea informaţională;
arhitectura sistemelor de calcul; conectivitatea prin intermediul reţelelor de calculatoare; sisteme de
operare Windows; aplicaţii specifice pachetului Microsoft Office; formule și funcţii în Excel specifice
domeniului financiar-contabil; integrarea aplicaţiilor la nivelul pachetului Office.
Sisteme informatice de gestiune şi contabilitate: cerinţe informatice de organizare a datelor;
baze de date; sisteme de gestiune a bazelor de date; baze de date relaţionale, obiectuale şi obiectrelaţionale; principii de proiectare a aplicaţiilor realizate cu ajutorul bazelor de date; sistemul de
gestiune a bazelor de date MS ACCESS; definirea şi utilizarea obiectelor de tip tabel în MS Access;
definirea şi utilizarea obiectelor de tip formular în MS Access; definirea şi utilizarea obiectelor de tip
interogare în MS Access; limbajul SQL; definirea şi utilizarea obiectelor de tip raport în MS Access;
definirea şi utilizarea obiectelor de tip macro-comandă şi a paginilor web în MS Access; utilitare MS
Access; baze de date avansate; economia digitală – suport al societăţii bazate pe cunoaştere;
infrastructura economiei digitale; sisteme informatice integrate în economia digitală; ingineria
software în economia digitală; ciclul de viaţă al sistemelor informatice; metode obiectuale de
dezvoltare a sistemelor informatice; utilizarea arhitecturii software în dezvoltarea sistemelor
informatice; arhitectură generică pentru procesele de afaceri; modelul calităţii produselor software şi
utilizarea acestuia în procesul de evaluare; securitatea sistemelor informatice; sisteme ERP; sisteme
informatice evoluate; tendinţe actuale în dezvoltarea sistemelor informatice.
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BIBLIOGRAFIE
1. Isăilă Narcisa, (2012), Utilizarea tehnologiei informaţiei în mediul economic, Editura Universitară,
Bucureşti.
2. Mureșan, M., (2014), Sisteme informatice de gestiune. Arhitecturi și standarde, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, ISBN 978-606-647-849-6.
3. Mureşan, M., (2012), Managementul informaţiei economice folosind sisteme informatice. Metode.
Modele. Aplicaţii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.
4. Mureşan, M. (2010), Baze de date. Aplicaţii în MS Access, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.
5. Mureşan M., Ilie E (2010), Access 2007. Aplicaţii economice, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.
III. CONTROL ŞI AUDIT
Control de gestiune: cadrul conceptual al controlului de gestiune. Bazele teoreticometodologice ale controlului de gestiune. Costurile complete ca instrument al controlului de gestiune.
Ameliorarea metodei costurilor complete: metoda costurilor bazate pe activităţi (ABC). Costurile
parţiale ca instrument al controlului de gestiune. Alte informaţii privind costurile utilizate pentru
controlul comportamentelor şi ameliorarea performanţelor (costul calităţii, costurile ascunse, preţul
cesiunilor interne). Contabilitatea de gestiune, instrument important al controlului de gestiune.
Definirea, principiile şi configuraţia sistemului bugetar al întreprinderii. Sisteme de urmărire și
raportare ale performanţelor entităţii (controlul bugetar, tabloul de bord, reporting, balanced
scorecard). Controlul de gestiune în condiţii de incertitudine. Exercitarea controlului de gestiune întrun mediu inflaţionist. Particularităţi privind analiza costurilor şi performanţelor organizaţiilor nonprofit.
1.
2.

3.

4.
5.

Control financiar:
Controlul financiar – concept, obiective, funcţii, forme;
 Controlul financiar – funcţie a managementului entităţii;
 Obiectivele, funcţiile şi formele controlului financiar.
Metodologia de efectuare a controlului financiar;
 Sistemul metodologic de control financiar; procedee şi tehnici de control financiar
(studiu general prealabil; controlul documentar contabil; controlul faptic; controlul
total sau prin sondaj);
 Etapele efectuării controlului financiar.
Organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar:
 Controlul financiar al statului din sfera de acţiune a executivului:
Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (inspecţia
fiscală - concept, realizare, reguli de procedură), Direcţia generală antifraudă fiscală
(atribuţii), Direcţia generală a vămilor (atribuţii).
 Controlul financiar al statului din sfera de acţiune a legislativului (Curtea de Conturi);
 Controlul financiar propriu al entităţilor publice şi economice (controlul financiar
preventiv şi de gestiune);
Controlul fiscal şi evaziunea fiscală:
 Drepturi şi obligaţii ale aparatului fiscal şi ale contribuabililor;
 Evaziunea fiscală – forme de manifestare, fapte generatoare pe categorii de impozite.
Răspunderea – modalitate de finalizare a controlului financiar:
 Răspunderea materială – caracteristici, forme
 Răspunderea materială în legătură cu activitatea financiar-contabilă;
 Fapte care conduc la contravenţii în cazul impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea
adăugată.
 Fapte care conduc la contravenţii în legătură cu organizarea şi conducerea
contabilităţii.
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Audit financiar contabil:
Definirea auditului financiar
În România, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, cu modificările şi completările
ulterioare la articolul 2 defineşte auditul financiar, astfel:
,,Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării
unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni
de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.
Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfăşurat potrivit legii”.
Această definiţie se referă la auditul financiar desfăşurat de profesionişti calificaţi şi autorizaţi –
auditori financiari, pentru entităţi economice supuse auditării prin legislaţie ori prin hotărârile
acţionarilor, fiind mici diferenţe faţă de auditul extern public efectuat de Autoritatea de Audit din
cadrul Curţii de Conturi.
Cadrul de raportare
Obiectivele auditului financiar
Sfera activităţii auditului financiar
Aspectul juridic al auditului financiar
Organizarea auditului financiar la nivelul Uniunii Europene
Auditul financiar exercitat de Curtea Europeană de Conturi și Auditul statutar în Uniunea
Europeană
Organizarea auditului financiar în România
Reglementări profesionale în auditul financiar din România
ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR
Angajamentul de audit financiar
Documentaţia de acceptare a angajamentului de audit
Planificarea de audit financiar
-Cunoaşterea beneficiarului
- Identificarea domeniilor şi sistemelor semnificative
Identificarea şi evaluarea riscurilor
Pragul de semnificaţie
Evaluarea sistemului de contabilitate şi de control intern
Probele de audit
Raportarea
Tipuri de opinii exprimate de către auditori financiari
a – opinie fără rezerve;
b – opinie cu rezerve;
c – opinie defavorabilă;
d - imposibilitatea exprimării unei opinii.
BIBLIOGRAFIE
1.
Briciu, S., Căpuşneanu S., Rof, L.M., Topor D., (2010), Contabilitatea şi controlul de gestiune.
Instrumente de evaluare a performanţei entităţii, Editura Aeternitas, Alba Iulia.
2.
Căpuşneanu, S., (2013), Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanţei, Editura
Universitară.
3.
Căpuşneanu, S., (2009), Elemente de management al costurilor, Editura Economică, Bucureşti.
4.
Dănescu Tatiana, (2007), Audit financiar, convergenţe între teorie şi practică, Editura Irecson.
5.
Ghiţă Marcel, (2008), Guvernanţa Corporativă, Editura Economică.
6.
Lepădatu Gheorghe, (2009), Audit (intern şi statutar). Concepte, standarde internaţionale şi
proceduri, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.
7.
Munteanu V. şi colectiv, Controlul financiar la întreprinderi și instituţii publice; Teorie şi practică
- concepte, metodologie, reglementări, cazuri aplicative, Editura Universitară, 2017;
8.
Nicolăescu Eugen, (2012), Control și audit financiar, ediţia 2-a, Editura Pro Universitaria.
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9.
10.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Sgardea Florinel Marian, Control financiar şi expertiză contabilă, Editura ASE, 2014.
Tătaru Violeta, (2007), Auditul financiar, Editura Cavallioti.
Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale și al situaţiilor
financiare anuale consolidate.
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Camera Auditorilor Financiar - Revista de Audit Financiar – anii 2010 – 2017.
Camera Auditorilor Financiari din România – Ghid privind unele reglementări ale profesiei de
auditor, Ediţia a IV-a.
Codul de conduită profesională emis de IFAC, Ediţia 2009.
Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul
statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind auditul financiar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar la situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare.
Standardele Internaţionale de Audit Financiar, Ediţia 2012.
Standardele Internaţionale de Contabilitate,Ediţia 2009.
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, 2009.
Manual de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate, Audit Financiar 2009, Editura
Irecson, 2009.

IV. FINANŢE ŞI ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
Fiscalitate şi procedură fiscală: impozitul pe profit; stabilirea impozitului, obligaţia,
răspunderea şi termenele de plată; impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; operaţiuni
impozabile aferente impozitului pe venit; impozitul pe salarii, pensii, activităţi independente, cedarea
folosinţei bunurilor; impozitul pe investiţii, activităţii agricole, premii şi jocuri de noroc, impozitul pe
venitul anual impozabil; regimul de impozitare al taxei pe valoarea adăugată; accize; regimul fiscal al
accizelor armonizate şi nearmonizate; impozitele şi taxele locale.
Gestiunea financiară a întreprinderii: echilibrul financiar; soldurile intermediare de gestiune
şi capacitatea de autofinanţare; ratele privind rotaţia capitalurilor; ratele de rentabilitate şi ratele
structurii financiare; diagnosticul riscurilor de exploatare, economic, financiar şi global; previziunea
financiară; gestiunea şi finanţarea ciclului de exploatare; evaluarea proiectelor de investiţii; sursele
de finanţare a întreprinderii; evaluarea întreprinderii; goodwill-ul întreprinderii.
Analiza economico-financiară şi evaluare: analiza activităţilor de producţie şi comercializare
pe baza indicatorilor valorici; analiza dinamicii activităţii pe baza indicatorilor valorici; analiza
raportului static şi dinamic dintre indicatorii valorici; analiza cifrei de afaceri; analiza valorii
adăugate; analiza producţiei fizice; analiza calităţii producţiei; analiza cheltuielilor întreprinderilor;
analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale firmei; analiza cheltuielilor de exploatare; analiza
cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri; analiza cheltuielilor fixe; analiza cheltuielilor variabile; analiza
principalelor categorii de cheltuieli; analiza rentabilităţii întreprinderii; analiza structurală a
rezultatului exerciţiului; analiza factorială a rezultatului exploatării; analiza factorială a profitului
aferent cifrei de afaceri; analiza rentabilităţii prin metoda ratelor; analiza situaţiei financiarpatrimoniale a întreprinderilor; analiza solvabilităţii şi lichidităţii; analiza structurii patrimoniale a
firmei.
BIBLIOGRAFIE
1. Dragotă, V., Obreja Braşoveanu, L., Dragotă, I.-M., (2012), Management financiar, ediţia a doua, vol.
1, Diagnosticul financiar al companiei, Editura Economică, Bucureşti.
2. Dragotă, V., Obreja Braşoveanu, L., Dragotă, I.-M., (2016), Management financiar, ediţia a doua, vol.
2, Management financiar strategic, Editura Economică, Bucureşti.
3. Dumitraşcu, R., (2012), Gestiunea financiară a întreprinderii. Manual de studiu individual, Editura
Pro Universitaria, Bucureşti.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
***
***
***

Dumitraşcu, R., (2013), Gestiunea financiară a întreprinderii. Concepte. Modele. Instrumente,
Editura Universitară, Bucureşti.
Dumitraşcu, R., (2016), Gestiunea financiară a întreprinderii. Aplicaţii şi studii de caz, Editura
Universitară, Bucureşti.
Dumitraşcu, R., (2016), Gestiunea financiară a întreprinderii. Repere conceptuale, Editura
Universitară, Bucureşti.
Dumitraşcu, V., Dumitraşcu, R., (2013), Managementul performanţelor financiare. Concepte.
Modele. Instrumente, Editura Universitară, Bucureşti.
Dumitraşcu, V., Dumitraşcu, R., (2015), Diagnostic financiar şi evaluare. Repere conceptuale,
modele şi tehnici, Editura Universitară, Bucureşti.
Ghic, G., Grigorescu, C.J., (2015), Analiză economico-financiară. Repere teoretice şi practice, Ediţia a
V–a, Editura Universitară, Bucureşti.
Ghic, G., Grigorescu, C.J., (2015), Analiză economico-financiară. Teste grilă, Editura Universitară,
Ediţia a V–a, Bucureşti.
Hoanţă, N., (2011), Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura CH Beck, Bucureşti.
Ionescu R., Penu P., (2016), Fiscalitate şi finanţele întreprinderii. Aplicaţii, studii de caz, teste grilă,
Ediţia a VII-a, revizuită şi adăugită, Editura Pro Universitaria.
Işfănescu A., Robu V., Anghel I., (2011), Evaluarea întreprinderii, Editura Tribuna Economica,
Bucureşti, 2001.
Nicolăescu E., Ciupitu S., (2013), Fiscalitate, Editura Pro Universitaria, București.
Solomon A.G., (2015), Bugetul public. Elemente de fiscalitate şi coordonare a politicilor economice,
Editura Universitara, Bucureşti.
Vintilă, G., (2010), Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
O.M.F.P. nr. 1118 /20.08.2012 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.
O.M.F.P. nr. 3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu
directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 766/ 10.11.2009.

V. CUNOȘTINŢE ECONOMICE GENERALE
Macroeconomie / Microeconomie: politica macroeconomică, teoria creşterii şi dezvoltării
economice, cererea şi oferta globale, sistemul contabilităţii naţionale, consumul, economisirea şi
investirea, piaţa muncii, piaţa monetară, piaţa de capital, piaţa valutară, inflaţie, ocuparea forţei de
muncă şi şomaj, fluctuaţiile activităţii la nivel macroeconomic, trebuinţe, resurse.
Statistică: mărimi relative, indicatorii medii, indicatorii variabilităţii, sistemul indicatorilor de
analiză a seriilor cronologice, analiza legăturilor dintre fenomene, metoda indicilor.
Management: performanţă şi comportament organizaţional, cultură organizaţională, modelarea
comportamentelor organizaţionale, management integrat, structuri organizatorice, planificare,
evaluarea şi recompensarea performanţelor, comunicare organizaţională, luarea deciziilor şi
dinamica puterii în organizaţii, schimbarea organizaţională, crize organizaţionale, învăţare
organizaţională şi leadership.
BIBLIOGRAFIE
1. Dumitraşcu, V., Ciupitu S. A., (2013), Bazele managementului. Aspecte comportamentale ale
performanţei, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.
2. Dumitraşcu, V., (2013), Leadership şi cultură organizaţională, Editura Universitară, Bucureşti.
3. Dumitraşcu, V., (2008), Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Sedcom Libris, Iaşi.
4. Popescu, C., Gavrilă, I., Ciucur, D., Popescu, H. Gh., (2008), Teorie economică generală, volumul II
„Macroeconomie”, ediţia a doua, Editura ASE Bucureşti.
5. Popescu, H. Gh., Ciurlău C. F., (2013), Macroeconomie, Editura Economică, Bucureşti.
6. Popescu, H. Gh., Ciurlău C. F., Biţoiu T. I., (2017), Macroeconomie. Caietul conducătorului de
seminar, Editura Economică, Bucureşti.
7. Turdean, M. S., (2016), Statistică, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.
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