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Nr. 

crt. 
Tematica 

Referințe 

bibliografice 
Pagini 

1. 

Prezentarea situațiilor financiare (obiectivul și conținutul 

situațiilor financiare, cerințe generale privind întocmirea și 

prezentarea situațiilor financiare, situația poziției financiare, 

situația profitului sau pierderii și a altor rezultate globale, 

situația fluxurilor de trezorerie) 

[1] 21-46  

2. 

Ingineria 

contabilității 

financiare 

Imobilizări corporale (definiție, recunoaștere, 

evaluarea inițială, evaluarea ulterioară 

recunoașterii inițiale, amortizarea, scoaterea 

din gestiune și cesiunea) 

[1] 55-67 

Imobilizări necorporale (definiție, 

recunoaștere, evaluarea inițială, elementele 

necorporale și contul de profit și pierdere, 

evaluarea ulterioară recunoașterii inițiale, 

durata de utilitate, amortizarea, scoaterea din 

gestiune și cesiunea ) 

[1] 67-79 

Deprecierea activelor (definiții, măsurarea 

valorii recuperabile, valoarea justă diminuată 

cu cheltuielile de vânzare, valoarea de 

utilitate, recunoașterea și evaluarea 

pierderilor de valoare ale unui activ 

individual, unitățile generatoare de trezorerie, 

recunoașterea și evaluarea pierderilor de 

valoare ale unei unități generatoare de 

trezorerie, reluarea pierderii de valoare a unui 

activ individual, reluarea pierderii de valoare 

a unei unități generatoare de trezorerie) 

[1] 80-95 

Stocuri (definiții, evaluarea inițială, metode 

de determinare a costurilor, valoarea netă de 
[1] 109-116 



realizare și deprecierea stocurilor, 

contabilizarea la cheltuieli) 

Impozitul asupra rezultatului (definiții, 

recunoașterea și evaluarea impozitului pe 

profit) 

[1] 123-132 

Provizioane, datorii și active contingente 

(definiții, recunoașterea provizioanelor,  

evaluarea provizioanelor, aplicarea regulilor 

de recunoaștere și evaluare a provizioanelor 

în cazuri particulare, datorii contingente și 

active contingente) 

[1] 133-141 

3. 

Analiză 

economico-

financiară 

Analiza performanțelor pe baza rentabilității [2] 

349-351 

354-356 

358-370 

Analiza poziției financiare [2] 439-458 

Analiza fluxurilor de trezorerie  [2] 478-485 

4. Informatică 

Ciclul de viață al unui sistem informatic  

de gestiune. Etape de viață pentru un sistem 

informatic de gestiune 

[3] 33-42 

Analiza și modelarea conceptuală a datelor: 

entități și tipuri de entități, asocieri  

și tipuri de asocieri, cardinalități 

[3] 87-102 

Modelarea logică a datelor [3] 161-177 

 

Bibliografie 
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[1] Feleagă, Liliana; 
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Dumitrașcu, Luminița Mihaela 

Contabilitate financiară conform IFRS/IFRS 

Financial Accounting, Editura ASE, București, 

2017. 

[2] Robu, Vasile; 

Anghel, Ion; 

Șerban, Elena Claudia 

Analiza economico-financiară a firmei, Editura 

Economică, București, 2014. 

[3] Zaharie Dorin și colectiv Dezvoltarea sistemelor informatice de gestiune, 

ASE, București, 2014. 

 



 

Contabilitate și informatică de gestiune, engleză, IF 

No. Themes 
Literature 

references 
Pages 

1. 

Financial 

accounting 

engineering 

Provisions, contingent assets  

and contingent liabilities (definitions, 

provisions measurement, application 

of the recognition and measurement 

rules of provisions in particular cases, 

contingent liabilities and contingent 

assets) 

[1] 282-290 

Accounting policies for property,  

plant and equipment (definition, 

recognition, initial measurement, 

measurement subsequent to initial 

recognition, amortization, disposal) 

[1] 211-222 

Impairment for assets (definitions, 

measuring recoverable amount, fair 

value less costs of disposal, value in 

use, recognising and measuring of 

impairment loss of an asset, the cash-

generating unit, recognising and 

measuring of impairment loss for a 

cash-generating unit, reversing an 

impairment loss) 

[1] 234-247 

Accounting policies for inventory 

(definitions, initial measurement, 

techniques for the measurement of 

cost, net realizing value and 

depreciation, accounting for expenses) 

[1] 259-266 

Income tax (definitions, recognition 

and measurement of income taxes) 
 [1] 273-282 

2. 

Preparing  

and disclosing 

financial 

statements 

The statement of financial position  
[2] 

[1] 

A798-A804 

180-183 

The statement of comprehensive 

income and other global results 

 [2] 

[1] 

A804-A810 

184-188 



The cash flow statement  

and the liquidity evolution  

of the reporting entity 

 [1] 188-201 
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