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Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea în considerare a notei acordate de comisia de 

evaluare (50%) şi a mediei examenului de licenţă (50%) 
 

Teme orientative ale eseurilor pentru admiterea la masterat : 
 

1. Contabilitatea ciclurilor de operaţii din activitatea întreprinderii: operaţii de exploatare, investiţii, finanţare şi de 
trezorerie. 

2. Cadrul conceptual de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare; normalizare şi convergenţă. 
3. Întocmirea situaţiilor financiare anuale; lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar; elemente de 

analiză contabilă şi dinamică financiară. 
4. Elemente privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor. 
5. Modernizarea contabilităţii şi controlului de gestiune. 
6. Studierea sistemelor contabile comparate. 
7. Contabilitatea operaţiilor de dizolvare, lichidare şi fuziune a societăţilor comerciale. 
8. Perfecţionarea activităţii de control financiar propriu la nivelul agenţilor economici şi instituţiilor publice. 
9. Perfecţionarea activităţii de control financiar fiscal din România şi combaterea evaziunii fiscale. 
10. Auditul financiar şi auditul intern la întreprinderi şi instituţii publice. 

 
Eseul/proiectul trebuie să respecte următoarea structură: 

- Rezumat (max. 10 rânduri); 
- Cuvinte cheie (3-5 cuvinte); 
- Introducere; 
- Conţinut: 3-4 pagini (vor fi menţionate şi susţinute cu argumente 5 aspecte considerate relevante de către 

candidat, referitoare la tema aleasă); 
- Concluzii (max. 15 rânduri). 

 
Se recomandă formularea de către candidat a unor idei/interpretări originale, care vor fi apreciate şi notate în 
consecinţă în procesul de evaluare a lucrării. 
 

Condiţii de editare: 
 

 Formatul paginii este A4, iar marginea va fi de 2,5 cm stânga şi de 1,5 cm sus, dreapta şi jos; 

 Fontul utilizat în redactarea conţinutului va fi Times New Roman, mărime 12, spaţiat la 1,5 rânduri; 

 Fontul utilizat la notele de subsol şi/sau surse va fi Times New Roman, mărime 10, spaţiat la 1 rând; 

 Fontul utilizat la tabele, figuri şi grafice va fi Times New Roman, mărime 11, spaţiat la 1 rând; 

 Lucrarea va fi scrisă în limba română, obligatoriu cu diacritice şi paginată jos, în dreapta paginii (bottom of page, 
right). 

 

Persoane de contact: Prof.univ.dr. Valeriu Potecea, Decan, valeriu.potecea@rau.ro      


