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INTRODUCERE

Cartea de faţă îşi propune să treacă în revistă, prin intermediul testelor-grilă, tematica
cursurilor de la o serie de discipline importante din planurile de învăţământ ale programului
de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune.
Testele-grilă reţinute în această lucrare au o calitate importantă, şi anume aceea că, deşi
vin din trecut (unele au mai fost folosite şi anterior la diferite examene în cadrul evaluărilor pe
parcurs, examenelor finale şi/sau examenului de licenţă), ele sunt actualizate prin construcţie
şi rezolvare (indicarea răspunsului corect) în raport cu tot ceea ce este modern, european şi
internaţional, în domeniul programului de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune.
În ceea ce priveşte Contabilitatea, criteriul suprem de actualizare şi modernizare îl
reprezintă Directivele europene (Directiva 2013/34/UE), precum şi politicile şi tratamentele
contabile din Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
Această lucrare cuprinde un număr de 500 de grile şi se adresează atât candidaţilor la
examenul de licenţă, cât şi studenţilor în pregătirea testărilor şi examenelor curente. Disciplinele
reţinute de Culegerea de teste-grilă sunt: Microeconomie. Macroeconomie (Economie
Politică) – 55 de grile; Analiză economico-financiară (dificultate uşoară, medie, mare) –
60 de grile; Contabilitate Baze şi Proceduri – 80 de grile; Contabilitate financiară (curentă
şi de raportare) – 100 de grile; Contabilitate de gestiune – 50 de grile; Informatică de
gestiune (Limbaje şi SGBD) – 70 de grile; Sisteme informatice de gestiune (SIG) – 45 de grile;
Sisteme informatice pentru asistarea deciziei (SIAD) – 40 de grile.

Confruntând conţinutul acestei lucrări cu tot ceea ce s-a scris în domeniul de interes
abordat, cititorii vor avea satisfacţia de a beneficia, printr-un minimum efort, de maximul de
rezultate într-una dintre cele mai grele meserii – aceea a învăţării Contabilităţii şi informaticii
de gestiune.
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