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TEMATICA  

PENTRU ADMITERE LA MASTER 
Domeniul  CONTABILITATE 

 

 Bazele contabilităţii: Obiectul și metoda contabilității, structura patrimoniului, evaluarea 

patrimoniului,  documentele contabile, formele de înregistrare în contabilitate  

 Contabilitate financiară: Reflectarea în contabilitate a operațiilor privind: sursele externe 

de finanţare, procurarea și utilizarea mijloacelor economice, datoriile, creanțele şi 

decontarea acestora, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi rezultatul exercitiului 

financiar. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar. Informaţiile contabile 

furnizate de situaţiile financiare anuale. 

 Contabilitate de gestiune: Locul contabilităţii de gestiune în sistemul informaţional al 

întreprinderii. Metode de calculaţie a costurilor complete (metoda globală, metoda pe 

comenzi, metoda pe faze, metoda standard cost, metoda ABC). Metode de calculaţie a 

costurilor parţiale. 

 Control de gestiune: Sistemul bugetar al întreprinderii. Elaborarea bugetelor operaţionale. 

 Audit: Concept, caracteristici, tipuri de audit. Principiile fundamentale de conduită etică a 

auditorilor. Tipuri de misiuni de audit. Etapele derulării unei misiuni de audit.  
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