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Disciplina: CONTABILITATE FINANCIARĂ – STANDARDE INTERNAŢIONALE 
 
1. Normalizare si reglementare în contabilitate. 
2. Modelul general de evaluare în contabilitate. Bazele si principiile evaluării. 
3. Conceptul de menţinere a capitalului. Contabilitatea în costuri istorice si contabilitatea valorii  
juste.. 
4. Clasificare si recunoastere în contabilitate. 
5. Teorie si practici contabile privind elaborarea si prezentarea situaţiilor financiare. 
6. Politicile contabile. Agresivitate si prudenţialitate în metodele contabile. 
7. Scheme si modele privind situaţiile financiare. Criterii de recunoastere a elementelor în 
situaţiile financiare. 
8. Tratamente contabile privind modificările de politici si estimări contabile (IAS 8). 
9. Politicile contabile privind situaţiile financiare. Prezentarea politicilor contabile (IAS 1). 
10. Politici si tratamente contabile privind evaluarea imobilizărilor corporale. 
11. Politici si tratamente contabile privind deprecierea activelor. Testul de depreciere (IAS 36). 
12. Tratamente si analize contabile privind trezoreria întreprinderii (IAS 7). 
13. Politici si tratamente contabile privind imobilizările necorporale (IAS 38). 
14. Politici contabile privind alegerea tratamentelor de recunoastere a elementelor în situaţiile 
financiare (Cadrul general IASB). 
15. Politici si tratamente contabile privind leasingul (IAS 17). Prevalenţa economicului asupra 
juridicului. 
16. Întocmirea, prezentarea si analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie (IAS 7). 
17. Clasificarea, recunoasterea si evaluarea elementelor în situaţiile financiare. 
18. Dificultăţi privind identificarea, evaluarea si contabilitatea activelor necorporale. 
19. Criterii, principii, reguli si metode de evaluare a activelor si datoriilor. 
20. Dimensiuni si contradicţii ale convergenţei sistemului contabil din România cu Standardele  
Internaţionale de Contabilitate. 
21. Dihotomia contabilitate-fiscalitate. Convergenţe si divergenţe. Tratamente contabile si 
fiscale. 
22. Contabilitatea de trezorerie. Intocmirea, prezentarea si analiza situaţiei fluxurilor de 
trezorerie 
(IAS 7). 
23. Politici contabile privind imobilizările corporale (IAS 16). 
24. Politici si tratamente contabile privind amortizarea şi reevaluarea imobilizărilor. 
25. Bilanţul contabil în practica contabilă românească: de la situaţia patrimoniului la prezentarea  
poziţiei financiare a unei entităţi 
26. Importanţa si rolul notelor explicative în construirea imaginii fidele privind poziţia 
financiară,  
performanţa si fluxurile de trezorerie ale unei entităţi raportoare 
27. Principiul substance over form si contabilizarea tranzacţiilor de leasing 



28. Studiul comparat al politicilor contabile conform OMFP 3055 cu politicile contabile 
prevăzute  
de standardele internaţionale de raportare financiară (IAS 8) 
29. Bilanţul si poziţia financiară a intreprinderii. Aboradarea comparativă a diferitelor modele de  
bilanţ 
30. Studiu de caz privind întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare în conformitate cu  
IAS/IFRS. 
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directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, 

10. *** Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor priprii 

11. *** Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, revizuită şi actualizată 
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16. OMFP nr. 3.512/2008 privind documentele  financiar contabile, publicat în Monitorul Oficial al 
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17. Unele aspecte privind aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva A IV-a a C.E. 
Ghid practic disponibil la    

http://discutii.mfinante.ro/static/10/mfp/reglementaricontabile/Ghid_27092010.pdf; 
  

 
 
Disciplina: CONTABILITATE GENERALĂ 
 

1. Studiu privind elaborarea şi analiza situaţiilor financiare. 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/mfp/reglementaricontabile/Ghid_27092010.pdf


2. Studiu privind contabilitatea activelor imobilizate corporale la o SC.  
3. Studiu de caz privind reevaluarea imobilizărilor corporale. 
4. Studiu comparativ între Reglementările contabile conforme cu directivele europene şi 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară privind reevaluarea. 
5. Tratamente contabile privind recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale.  
6. Modele și reguli de evaluare a stocurilor pe exemplul unei S.C. 
7.  Modele și reguli de evaluare a stocurilor pe exemplul unei S.C. Reglementările contabile 

conforme cu directivele europene versus Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară. 

8. Politici şi opţiuni contabile privind ajustările din deprecierea activelor.  
9.  Studiu privind contabilitatea stocurilor la o SC.  
10. Stocurile unei societăţi comerciale: recunoaştere, evaluare, contabilizare şi gestionare 

eficientă  
11. Studiu privind contabilitatea activelor imobilizate financiare .  
12. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor.  
13. Contabilitatea leasingului între economic şi juridic.  
14. Politicile contabile și influența lor asupra situațiilor financiare;  
15. Probleme financiar – contabile privind evaluarea şi reevaluarea elementelor bilanţiere. 
16. Lucrările de închidere a exerciţiului financiar şi întocmirea situaţiilor financiare. 
17. Contabilitatea mărfurilor pe exemplul unei unităţi comerciale: cu ridicata, cu amănuntul. 
18. Probleme financiar – contabile privind inventarierea elementelor de active, capitaluri 

proprii şi datorii.  
19. Modele de evaluare utilizate în contabilitate și aplicațiile lor în entităţile economice 

românești;  
20. Imobilizările corporale: evidența, calculul și contabilizarea deprecierii acestora;  
21. Paralelă privind aplicarea metodelor de amortizare utilizabile la o S.C.; 
22. Manualul de politici contabile: necesitate şi obligaţie. 
23. Studiu de caz privind priincipiile contabile. 
24. Principiul permanenţei metodelor – principiu guvernator al politicilor contabile.  
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10.*** Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, revizuită şi actualizată 
11. *** Legea Contabilităţii nr. 82/1991, revizuită şi actualizată 
12. Reviste de specialitate: „Finanţe, credit şi contabilitate”,  „Tribuna economică”, „Audit financiar”, etc. 
13. Revista electronica GLOBECO  www.globeco.ro 
14. Baze de date nationale si internationale, ex. www.doaj.org;  www.repec.org; etc. 
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