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Cadrul conceptual al 
contabilităţii 
financiare: 

 cererea şi oferta de informaţii contabile (utilizatorii situaţiilor financiare şi cerinţele lor 
informaţionale, obiectivul situaţiilor financiare, caracteristicile calitative ale informaţiilor financiar-
contabile , structura situaţiilor financiare, forma şi conţinutul situaţiilor financiare), elementele care 
compun situaţiile financiare (active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli) – definire, 
criteriile de recunoaştere, bazele de evaluare şi reguli de evaluare, principiile contabile, conceptele 

de bază sau ipotezele prealabile,conceptele de capital şi de menţinere a capitalului. 
   

 

Ingineria 
contabilităţii 
financiare: 

 contabilitatea capitalurilor proprii (delimitări şi structuri privind capitalurile proprii, contabilitatea 
capitalului social, contabilitatea primelor de capital, contabilitatea rezervelor din reevaluare, 
contabilitatea rezervelor întreprinderii, contabilitatea rezultatului reportat); contabilitatea 
imobilizărilor corporale (definire, clasificare, criterii de recunoaştere, evaluare iniţială, cheltuieli 
ulterioare, evaluare ulterioară recunoaşterii iniţiale, amortizarea imobilizărilor corporale, 
contabilizarea operaţiilor privind imobilizările corporale, ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale), contabilitatea stocurilor (definiţie, delimitări şi structuri, evaluarea la intrare, evaluarea 
la ieşire, valoarea realizabilă netă şi deprecierea stocurilor, contabilizarea operaţiilor privind: 
stocurile de materii prime şi materiale, stocurile din producţie proprie, mărfurile, ambalajele), 
contabilitatea relaţiilor cu terţii (contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale, contabilitatea 
decontărilor cu personalul, asigurările şi protecţia socială, contabilitatea decontărilor cu bugetul 
statului şi cu fondurile speciale, contabilitatea decontărilor cu acţionarii/asociaţii, contabilitatea 
decontărilor cu debitorii şi creditorii diverşi, contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor), 
contabilitatea trezoreriei (delimitări şi structuri, contabilitatea operaţiilor de decontări în numerar şi 
a altor valori, contabilitate operaţiilor efectuate prin conturile întreprinderii la bănci, contabilitate 
investiţiilor financiare pe termen scurt  contabilitate ajustărilor pentru pierderea de valoare a 
elementelor de trezorerie), contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din activitatea de exploatare. 

   
 

Lucrări contabile de 
închidere a 
exerciţiului financiar 
şi raportarea 
financiară: 

 lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar; redactarea situaţiilor financiare (bilanţul, 
contul de profit şi pierdere; situaţia fluxurilor de numerar; situaţia modificărilor capitalului propriu, 
notele explicative la situaţiile financiare. 

   

 
 

Contabilitatea 
operaţiunilor privind 
retragerea sau 
excluderea 
asociaților,fuziunea 
și divizarea 
societăţilor 
comerciale: 

 Contabilitatea operaţiilor care se efectuează la retragerea sau excluderea asociaţilor dintr-o 
societate. Aspecte economice, juridice şi financiare privind fuziunea societăţilor.  Metode de 
contabilizare a operaţiilor de fuziune.Particularităţi privind contabilitatea operaţiilor de fuziune prin 
contopire. Contabilitatea unor cazuri particulare privind fuziunea societăţilor. Contabilitatea divizării 
societăţilor. 
 

 Masterul  „Contabilitate, audit și analiză economico-financiară” (CAIG)  se va denumi „Contabilitate, audit și 
expertiză contabilă”(CAEC) – începand cu anul univeresitar 2020-2021. 
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