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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

GESTIUNEA SI AUDITUL AFACERILOR (GAA) 

 

 

 

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ 

Se va alege una dintre temele prezentate mai jos sau similare acestora: 

 Cadrul conceptual de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare; normalizare şi convergenţă. 

 Întocmirea situaţiilor financiare anuale; lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar; 

elemente de analiză contabilă şi dinamică financiară. 

 Perfecţionarea activităţii de control financiar fiscal din România şi combaterea evaziunii fiscal. 

 Auditul financiar şi auditul intern la firme şi instituţii publice. 

 Contabilitatea operaţiilor de dizolvare, lichidare şi fuziune a societăţilor comerciale. 

 Contabilitatea ciclurilor de operaţii din activitatea unei companii: operaţii de exploatare, investiţii, 

finanţare şi de trezorerie. 

 Studierea sistemelor contabile comparate. 

 Elemente privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor. 

 Modernizarea contabilităţii şi controlului de gestiune. 

 Perfecţionarea activităţii de control financiar propriu la nivelul companiilor şi a instituţiilor publice. 

 Diagnosticul financiar al unei companii. 

 Metode de calculație și management a costurilor. 

 Analiza economico-financiară a afacerilor. 

 Metode contabile și financiare de gestiune a afacerilor. 

 Fiscalitatea întreprinderilor. 

 

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 

Bibliografia prezentată are caracter orientativ, candidaţii putând utiliza orice materiale bibliografice 

corespunzătoare temei alese și relevante domeniului de masterat pentru care candidează. 

Bibliografia va conţine lucrări de specialitate din literatura naţională şi internaţională, articole și studii 

indexate în BDI precum şi referinţe Internet. 

Bibliografia trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 Lista lucrărilor trebuie ordonată alfabetic, după numele autorilor. Sursele fără autori intra în aceeași 

listă aranjate după titlu. 

 Notaţi numele şi iniţialele tuturor autorilor unei anume lucrări. Utilizaţi semnul (&) în locul cuvântului 

"şi" când enumeraţi mai mulţi autori, de exemplu Smith, C., & Ross, B. 
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 Utilizaţi majuscule numai în cazul primului cuvânt al unui titlu sau subtitlu şi orice la nume propriu care 

face parte din titlu. 

 Utilizaţi abrevieri pentru a desemna numărul paginilor (p. sau pp.) 

Reguli generale pentru citarea lucrărilor online: 

 Adresa de internet: O adresă de internet stabilă trebuie să direcţioneze cititorul cât mai clar cu putinţă 

către lucrarea online citată. Dacă adresa URL nu este stabilă aşa cum este cazul revistelor online cu 

acces doar pentru abonaţi, utilizaţi adresa de internet principală a publicaţiei. 

 Data: Dacă lucrarea citată este o versiune finalizată şi publicată şi datată, precum în cazul unor articole 

din reviste, data apariţiei articolului este suficientă. Totuşi, dacă lucrarea citată nu este datată şi poate 

fi schimbată sau actualizată pe parcurs, aşa cum este cazul unui articol de enciclopedie online, 

includeţi şi data când aţi accesat informaţia citată. 


