
 

PROGRAMA AFERENTĂ EXAMENULUI DE ADMITERE LA STAGIU ÎN 

VEDEREA OBŢINERII CALITĂŢII DE CONTABIL AUTORIZAT, 

SESIUNEA 2013 

 

1. CONTABILITATE 

 

Capitolul I 

CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARĂ CONFORME 

REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE 

 

A.Contabilitatea şi raportarea financiară a entităţilor economice. 

 

1. Obligaţii care revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi 

conducerii contabilităţii. 

2.Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale. 

3.Utilizatorii și caracteristicile calitative ale situațiilor financiare. 

4.Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoaşterea şi evaluarea. 

5.Contabilitatea activelor imobilizate (vor fi avute în vedere definiţii, delimitări, 

recunoaştere şi derecunoaştere, sistemul de conturi, evaluarea iniţială, evaluarea după 

recunoaştere, evaluarea cu ocazia cedării şi scoaterii din evidenţă, tratamente contabile şi 

cerinţe de prezentări de informaţii). 

6.Contabilitatea activelor circulante (vor fi avute în vedere definiţii,  delimitări, 

recunoaştere şi derecunoaştere,  sistemul de conturi, evaluarea iniţială, evaluarea după 

recunoaştere, evaluarea la ieşire, tratamente contabile şi cerinţe de prezentări de 

informaţii). 

7.Contabilitatea terţilor şi subvenţiilor pentru investiţii (vor fi avute în vedere 

definiţii, delimitări, sistemul de conturi, contabilitatea decontărilor cu clienţii, furnizorii, 

asigurările şi protecţia socială, bugetul statului şi fondurile speciale, debitorii şi creditorii 

diverşi, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, ajustări pentru deprecierea 

activelor creanţelor, contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor în avans, contabilitatea 

subvenţiilor pentru investiţii). 

8.Contabilitatea capitalurilor (vor fi avute în vedere definiţii, delimitări, sistemul de 

conturi, contabilitatea capitalului social, contabilitatea primelor şi rezervelor, 

contabilitatea rezultatului reportat  şi a rezultatului exerciţiului inclusiv corectarea erorilor 

contabile, repartizarea profitului, contabilitatea datoriilor financiare pe termen lung, 

contabilitatea provizioanelor). 

9.Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor (recunoaştere, sistem de conturi, tratamente 

contabile). 

10.Contabilitatea elementelor extrabilanţiere (vor fi avute în vedere delimitări, 

structuri, angajamente acordate şi primite, operaţii în afara bilanţului, active şi datorii 

contingente). 

11.Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare individuale (vor fi avute în vedere 

delimitări, stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere, inventarierea generală, 

operaţiile de regularizare, , evenimente ulterioare datei bilanţului, balanţa conturilor după 

inventariere, determinarea rezultatului exerciţiului, impozitarea profitului, distribuirea 

profitului, redactarea situaţiilor financiare, analiza financiară şi interpretarea situaţiilor 

financiare, raportul administratorilor, auditarea sau verificarea situaţiilor financiare 

anuale, aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale). 



 

B.Contabilitate de gestiune. 

1. Calculul costului (clasificarea costurilor, pierderile, producţia în curs de execuţie, 

repartizarea costurilor indirecte, imputarea raţională). 

2.Sistemul conturilor de gestiune. 

3.Raportarea internă a informaţiei din contabilitatea de gestiune. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului 

simplificat de contabilitate; 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2869/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor reglementări contabile; 

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2013 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice; 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii; 

7. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele 

financiar contabile, cu completările ulterioare; 

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea 

Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea 

contabilităţii de gestiune; 

9. ***, Ghid practic cuprinzând unele aspecte privind aplicarea Reglementărilor 

contabile conforme cu Directiva a IV- a a CEE, parte componentă a 

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, disponibil la adresa 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/mfp/reglementaricontabile/Ghid_27092010.pdf 

10. ***, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu Directivele 

Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, 

Editura CECCAR, Bucureşti, 2010, pp. 22-28, 73-76, 79-86, 87-90,  90-147,  148-

153, 154-177, 178-192, 206-219, 222-248, 249-347, 350-377, 411-481, 482-531, 

532-563, 567-630, 633-635, 642-645, 651-656,  659-758, 762-795, 798-822, 825-

903, 913-924, 925-932. 

11. ***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea 

şi prezentarea situaţiilor financiare, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura 

C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2011. 

 

2. FISCALITATE 

1. IMPOZITUL PE PROFIT: 

1.1. Contribuabili; 

1.2. Sfera de cuprindere a impozitului; 

http://lege5.ro/Gratuit/gmztonzxg4/ordin-40-2013-ordin-privind-principalele-aspecte-legate-de-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-anuale-si-a-raportarilor-contabile-anuale-ale-operatorilor-economici-la-unitatile-teritoriale-


1.3. Perioada impozabilă; 

1.4. Cotele de impozitare; 

1.5.Determinarea profitului impozabil (venituri impozabile, venituri neimpozabile; 

cheltuieli deductibile, cheltuieli nedeductibile); 

1.6. Reţinerea impozitului pe dividende; 

1.7. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale; 

1.8. Reorganizările, lichidările şi alte transferuri de active şi titluri de participare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare,Titlul II: Impozitul pe profit; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare Titlul II: Impozitul pe profit; 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de con-

sum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual; 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice/ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi  

sportului nr. 2086/4504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru 

cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil. 

 

2. IMPOZITUL PE VENIT: 

2.1. Contribuabili; 

2.2. Sfera de aplicare şi perioada impozabilă; 

2.3. Cotele de impozitare; 

2.4. Impozitarea veniturilor din activităţi independente; 

2.5. Impozitarea veniturilor din salarii; 

2.6. Impozitarea veniturilor din alte surse; 

2.7. Determinarea venitului net anual impozabil şi a impozitului pe venitul net 

annual impozabil. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,, 

Titlul III: Impozitul pe venit. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare Titlul III: Impozitul pe venit. 

3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2333/2007 pentru 

aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea 

folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de 

închiriere/subînchiriere; 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1016/2005 privind aprobarea deducerilor 

personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de 

bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale; 

5. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2410/2007 privind aspecte de natură 

contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, 

care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă; 



6. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor /preşedintelui Comisiei Naţionale a Va-

lorilor Mobiliare nr. 3483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, 

reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de 

valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare; 

7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomencla-

torului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza 

normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri 

comerciale, cu completările ulterioare; 

8.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3022/2011 privind completarea Nomen-

clatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza 

normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri 

comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011; 

9. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului/ministrului finanţelor publice nr. 

22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei 

camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală. 

 

3. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR: 

3.1. Definiţia microîntreprinderii; 

3.2. Sfera de aplicare şi perioada impozabilă; 

3.3. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o microîntreprindere şi opţiunea 

de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor; 

3.4. Cota de impozitare; 

3.5.Determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Baza impozabilă; 

3.6. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

Titlul IV
1
: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, Titlul IV
1
: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. 

 

 

4. IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE 

NEREZIDENŢI ŞI IMPOZITUL PE REPREZENTANŢELE FIRMELOR 

STRĂINE ÎNFIINŢATE ÎN ROMÂNIA: 

4.1. Contribuabili; 

4.2. Sfera de cuprindere a impozitului; 

4.3. Veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi; 

4.4. Reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de nerezidenţi (cote 

de impunere); 

4.5. Scutiri de la impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi; 

4.6. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a 

dublei impuneri şi ale legislaţiei Uniunii Europene; 

4.7. Certificatele de atestare a impozitului plătit în România de nerezidenţi; 

4.8. Stabilirea impozitului pe reprezentanţe – contribuabili, impozitul stabilit, 

termene de plată a impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale. 

4.9. Chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice 

 



 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

Titlul V: Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe 

reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România; 

2.Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare Titlul V: Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi 

impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România. 

3.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii  

prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea 

competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare; 

4.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte 

privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice. 

 

5. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA): 

5.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; 

5.2. Persoanele impozabile; 

5.3. Operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; 

5.4. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; 

5.5. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată; 

5.6. Baza de impozitare; 

5.7. Cotele de taxă pe valoarea adăugată; 

5.8. Operaţiunile scutite de taxă pe valoarea adăugată; 

5.9. Regimul deducerilor; 

5.10. Persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată; 

5.11. Obligaţiile privind taxa pe valoarea adăugată; 

5.12. Regimurile speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bonuri 

secondhand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, aurul de investiţii, 

persoanele impozabile nestabilite în Comunitate care prestează servicii electronice 

persoanelor neimpozabile; 

5.13. Răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată; 

5.14. Dispoziţii tranzitorii. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

Titlul VI: TVA; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, Titlul VI: TVA. 

 

6. PROCEDURI FISCALE: 

6.1. Procedura înregistrării fiscale: 

• Modalităţile de înregistrare fiscală; 

• Termenul de înregistrare; 

• Modificările ulterioare înregistrării; 

• Declararea şi înregistrarea filialelor şi sediilor secundare (caz special: înregistrarea 

punctelor de lucru); 

6.2. Procedura stabilirii şi declarării impozitelor şi taxelor: 



• Formele administrative pentru stabilirea impozitelor şi taxelor; 

• Depunerea declaraţiilor fiscale; 

• Corectarea declaraţiilor fiscale; 

• Forma şi conţinutul declaraţiilor fiscale; 

• Termenul de prescripţie la stabilire; 

• Sarcina probei; 

• Estimarea bazei de impunere; 

6.3. Plata impozitelor şi taxelor: 

• Reguli privind efectuarea plăţii; 

• Termenele de plată; 

• Ordinea de stingere; 

• Compensarea şi restituirea; 

• Creanţe fiscale accesorii în cazul plăţii cu întârziere a impozitelor şi taxelor; 

• Prescripţia dreptului de a efectua executarea silită; 

• Somaţia şi titlul executoriu. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

2.Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 20 iulie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

3. DREPT 

 

1. Regimul juridic privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale. 

1.1.Caracterul general al conceptului de „profesionist” potrivit art.3 din Noul Cod  

civil şi corelarea acestuia cu noţiunea de întreprindere. 

1.2.Condiţiile necesare înregistrării şi autorizării celor trei forme de organizare a 

activităţilor economice de către persoane fizice: persoana fizică autorizată, 

întreprinderea individuală, întreprinderea familială. 

1.3.Regimul juridic al persoanei fizice autorizată, întreprinderii individuale, 

întreprinderii familiale. 

1.4.Patrimoniul de afectaţiune şi patrimoniul profesional individual, în temeiul 

Noului Cod civil şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.44/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

2. Societatea comercială – una din formele societare prevăzute de Noul Cod civil 

în Capitolul VII din Titlul IX al Cărţii a-V-a.  

2.1.Contractul de societate – condiţii de fond şi de formă; forme societare. 

2.2.Societatea comercială – persoană juridică de naţionalitate română; forme ale 

societăţilor comerciale. Identificarea societăţii comerciale: fimă, emblemă, sediu, 

alte atribute de identificare. 

2.3.Obligaţiile sociale - modul în care asociaţii, acţionarii  răspund pentru aceste 

obligaţii sociale. 



3. Constituirea şi înmatricularea societăţilor comerciale: 

3.1.Actul constitutiv – menţiuni şi condiţii de fond şi condiţii de formă;  

3.2.Capitalul social subscris şi vărsat în faza constituirii. Evaluarea aportului în 

natură, răspunderea fondatorilor şi primilor membri ai consiliului de administraţie, 

respectiv a directoratului şi a consiliului de supraveghere pentru subscrierea 

capitalului social, existenţa capitalului vărsat. Mijloace de verificare a capitalului 

vărsat şi asigurarea integrităţii acestuia; 

3.3.Acţiunile şi părţile sociale – caracterizare şi mod de transmitere. Drepturile şi 

obligaţiile deţinătorilor de acţiuni şi părţi sociale. Situaţia acţiunilor nominative şi a 

părţilor sociale care nu au fost integral achitate (nu s-au efectuat vărsăminte);  

3.4.Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscriere 

publică; 

3.5.Înmatricularea societăţii comerciale şi efectele înmatriculării; 

3.6.Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii comerciale. 

4. Funcţionarea societăţilor comerciale: 

4.1. Reguli comune privind funcţionarea societăţilor comerciale: 

 Regimul juridic al aporturilor la capitalul social; 

 Regimul juridic al dividendelor; 

 Rezervele societăţii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor; 

 Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale. 

4.2. Funcţionarea societăţilor pe acţiuni: 

 Adunările generale ale acţionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, 

atribuţii, adoptarea hotărârilor, anularea hotărârilor AGA; 

 Administrarea societăţilor pe acţiuni: sistemul unitar (consiliul de 

administraţie şi directorii); sistemul dualist (directoratul şi consiliul de 

supraveghere); reguli comune de administrare a societăţilor comerciale; 

 Auditul financiar şi auditul intern; 

 Regimul juridic al acţiunilor; 

 Regimul juridic al obligaţiunilor. 

4.3. Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată (SRL): 

 Regimul juridic al părţilor sociale emise de SRL;  

 Conducerea, administrarea şi controlul societăţilor cu răspundere limitată 

(SRL); 

 Societatea comercială cu răspundere limitată cu unic asociat – 

particularităţi. 

4.4. Modificarea actului constitutiv al societăţilor comerciale: 

 Dispoziţii comune de modificare a actului constitutiv; 

 Modificarea societăţii comerciale: schimbarea denumirii, a sediului, a 

formei societare, înfiinţarea de sucursale, puncte de lucru, etc; 

 Modificarea structurii interne a societăţii comerciale: excluderea şi 

retragerea asociaţilor; revocarea administratorilor; 

 Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea 

capitalului social. 

5. Reorganizarea societăţilor comerciale: 

5.1.Fuziunea societăţilor comerciale (prin contopire şi prin absorbţie) – efectele 

fuziunii; 

          5.2.Fuziunea transfrontalieră; 

          5.3.Divizarea societăţilor comerciale – efectele divizării; 



          5.4.Restructurări interne; Transformarea societăţilor comerciale. 

6. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale: 

6.1.Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvării;  

6.2.Lichidarea societăţilor comerciale; Numirea lichidatorilor; 

6.3.Stabilirea situaţiei patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – 

mijloace de stabilire a creditorilor şi ordinea de plată a acestora.  

7. Obligaţiile profesionale ale persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară 

activităţi economice: 

7.1.Înregistrarea în Registrul Comerţului. Răspunderea pentru neefectuarea 

înregistrării; 

7.2.Constituirea fondului de comerţ. Operaţiuni asupra fondului de comerţ; 

7.3.Desfăşurarea activităţilor economice cu respectarea regulilor concurenţei 

loiale. 

8. Procedura insolvenţei: 

8.1.Categorii de debitori cărora li se aplică procedura generală şi simplificată a 

insolvenţei; 

8.2.Insolvenţa – condiţie esenţială pentru aplicarea procedurii; 

8.3.Participanţii la procedura insolvenţei: atribuţiile instanţei de judecată, ale 

judecătorului sindic, ale adunării creditorilor; ale administratorului judiciar şi 

special, ale lichidatorului; 

8.4.Efectele patrimoniale ale hotărârii de deschidere a procedurii; 

8.5.Planul de reorganizare; 

8.6.Lichidarea judiciară – falimentul; 

8.7.Răspunderea organelor de conducere ale debitorului. 

9. Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea 

accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat.  
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