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Program de studii universitare de master  
ANTREPRENORIAT ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 
 
 

TEMATICĂ: 
1.   Întreprinderile mici și mijlocii – definire, caracteristici, tipologie 
2.   Metode de intrare în afaceri   
3.   Condiții legale pentru înființarea și autorizarea unei firme 
4.   Surse de finanțare în afaceri  
5.   Planul de afaceri -  definire, utilitate și structură   
6.   Indicatori economico-financiari necesari în elaborarea și fundamentarea planului de 
afaceri 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Anton Sorin Gabriel (coord.); Agheorghiesei Daniela-Tatiana; Maha Liviu-George; 
Onofrei Mihaela - Antreprenoriat: înființarea, finanțarea și managementul noilor afaceri, 
Ed. Universității ,,Al. I. Cuza"; Iași, 2018   

2. Grigore  Ana Maria - Antreprenoriat și management pentru afaceri mici si mijlocii,  
Editura C.H.BECK, București, 2019  

3. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu completările și modificările ulterioare 

4. Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare 
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TEMATICA 
pentru admitere master 

CONTABILITATEA ȘI AUDITUL ENTITĂȚILOR ECONOMICE 
 
 

 
1. Contabilitatea imobilizărilor corporale  

 
2. Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuție 

 
3. Contabilitatea relațiilor cu terții 

 
4. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor  

 
5. Situaţiile financiare anuale ale entităților economice 

 
6. Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea activelor, capitalurilor proprii, 

datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Manualul de politici contabile 
 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. A. Bratu, M. Gurău, Contabilitate financiară pentru entitățile economice necotate la 
bursă, Editura Universității din București, București 2019 

2. M. Gurău, M.I. Gurău, Contabilitatea în era economiei digitale. Politici și proceduri 
contabile, Editura Universității din București, București 2020 

3. Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, disponibil 
aici.  

4. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 
individuale și situațiile financiare consolidate. 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GHIDVAR11aprilie2016.pdf
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TEMATICA 
pentru admitere master 

MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ 
 
 

 
1. Contabilitatea imobilizărilor corporale  

 
2. Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție 

 
3. Contabilitatea relațiilor cu terții 

 
4. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor  

 
5. Situațiile financiare anuale ale entităților economice 

 
6. Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea activelor, capitalurilor proprii, 

datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Manualul de politici contabile 
 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. A. Bratu, M. Gurău, Contabilitate financiară pentru entitățile economice necotate la 
bursă, Editura Universității din București, București 2019 

2. M. Gurău, M.I. Gurău, Contabilitatea în era economiei digitale. Politici și proceduri 
contabile, Editura Universității din București, București 2020 

3. Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, disponibil 
aici.  

4. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 
individuale și situațiile financiare consolidate. 
 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GHIDVAR11aprilie2016.pdf
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