
Barem examen de aptitudini noiembrie 2022 
Examen din data de 27 noiembrie 2022 
Categoria Experţi contabili 
Proba 3 

1 
 

 
A. (60%) MANAGEMENT, ANALIZĂ ȘI EVALUAREA AFACERII 
Subiectul 1- 6p 
I.1 

a) Întocmirea bugetului vânzărilor- 1 p; 
b) Întocmirea bugetului achizițiilor - 1 p; 
c) Întocmirea bugetului cheltuielilor - 0,5 p; 
d) Întocmirea bugetului de TVA - 0,5 p; 
e) Întocmirea bugetului de trezorerie - 1 p. 

I.2 Elaborarea situațiilor financiare previzionate (CPP și Bilanț). (2*1p=2p) 
 
Subiectul II- 1,5 p 

a) Calculul necesarului de fond de rulment (NFR) (0,5p) 
b) Calculul lichiditatii cash (testul acid) (0,5p) 
c) Determinarea ratei rentabilității financiare – ROE (0,5p) 

 
Subiectul III- 1,5 p 

a)Calculul fluxului net de numerar al întreprinderii (cash-flow-ul disponibil) pentru anii 2023 si 2024 
(0,5p) 
b)Determinarea valorii terminală a companiei potrivit modelului Gordon–Shapiro, (0,5p) 
c)Determinarea valorii de piață a întreprinderii (VI) prin metoda actualizării cash - flow urilor viitoare de 
numerar (0,5p) 

 
1p din oficiu 
 
B. (40%) CONTROL INTERN, AUDIT ȘI ASIGURARE 
1. Definirea misiunii de asigurare si prezentarea nivelului de asigurare. (1p) 
2. Identificarea unei activități relevante de control și prezentarea ei succintă, a riscului adresat și a 

modului în care este redus (1p) 
3. Calculul corect al pragului de semnificație și intocmirea unei foi de lucru pentru a documentata modul 

în care l-ați determinat.  (1p) 
4. Prezentarea a 2 exemple de proceduri analitice relevante pentru misiunea de revizuire solicitată. 

Explicarea succinta în ce constă procedura, ce se urmărește prin aplicarea sa, calculele relevante și 
concluzia trasă. (2p) 

5. Pentru fiecare dintre cele 4 aspecte menționate (2p) 
 – identificarea denaturării, a impactului în situațiile financiare și prezentarea ajustării cerute (0,25p*4) 
 – prezentarea impactului asupra concluziei și argumentarea (0,25p*4) 
6. Pentru fiecare dintre cele 2 proceduri prezentate (1p): 
 – prezentarea unei proceduri relevante (0,5p) 
 – ce urmărește procedura (0,5p) 
7. Prezentarea abordării in speta data (1 p) 
 
1p din oficiu 
 


