
  

1. CONTABILITATE 
 

Capitolul I 
REGLEMENT ĂRI CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE 

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

contabilităŃii. 
 
2. Contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii. 
 
3. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciŃiului financiar. 
 
4. Forma şi conŃinutul situaŃiilor financiare anuale. 
 
5. Aprobarea, semnarea şi publicarea situaŃiilor financiare anuale. 
 
6. Lucrările contabile de închidere a exerciŃiului: Delimitarea lucrărilor de închidere a 

exerciŃiului. BalanŃa conturilor înainte de inventariere. Inventarierea generală a elementelor de 
activ şi de pasiv (constatarea şi descrierea elementelor inventariate; metode de estimare a 
valorii de inventar). Contabilizarea operaŃiilor de regularizare privind: diferenŃele de inventar; 
amortizările; ajustările permanente şi provizorii pentru depreciere sau pierdere de valoare 
(testul de depreciere a activelor); provizioanele. Delimitarea în timp a cheltuielilor şi 
veniturilor; variaŃia stocurilor; determinarea rezultatului contabil; determinarea impozitului pe 
profit, repartizarea profitului şi contabilizarea acestor operaŃiuni; întocmirea balanŃei de 
verificare finale; închiderea conturilor de activ şi a conturilor de pasiv. Întocmirea şi 
prezentarea situaŃiilor financiare anuale. Analiza principalilor indicatori economico-financiari 
(de lichiditate, de risc, de gestiune, de profitabilitate, rezultatul pe acŃiune). 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea contabilităŃii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008. 
2. Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a ComunităŃilor Economice Europene, 

parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 3.055/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 766 bis 
din 10.11.2009. 

3. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20.10.2009. 

4. Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-
contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 870 bis din 23.12.2008. 

5. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea evidenŃei contabile în partidă simplă de 
către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 642 din 16.07.2004. 

6.    ***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de Ńinere a contabilităŃii, întocmirea şi 
prezentarea situaŃiilor financiare, ediŃia a III-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008. 

7. ***, Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilităŃii, întocmirea şi 
prezentarea situaŃiilor financiare, ediŃia a III-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008. 

8. Ristea Mihai şi colectiv, Contabilitatea societăŃilor comerciale, Editura Universitară, 
Bucureşti, 2009, vol. 1, vol. 2, pp. 7-8, 12-20, 26-31, 41-63, 82-109, 110-111, 113-125, 130-
145, 149-166, 183-210, 211-274, 301-307, 312-316, 322-361, 374-375, 376-414, 423-429, 
447-450, 455-473, 494-506, 513-519, 544-554, 555-584, 598-622. 

 



  

 
Capitolul II 

ASPECTE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR INTERNA łIONALE DE 
RAPORTARE FINANCIAR Ă 

 
1. Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaŃiilor financiare elaborat de IASB 

(Consiliul pentru Standarde InternaŃionale de Contabilitate): utilizatorii şi necesităŃile lor 
de informare; obiectivul situaŃiilor financiare; conceptele de bază (contabilitatea de 
angajamente, continuitatea activităŃii); caracteristicile calitative ale situaŃiilor financiare 
(inteligibilitatea, relevanŃa, credibilitatea, comparabilitatea); echilibrul între caracteristicile 
calitative; conceptul de poziŃie financiară; definiŃia elementelor care descriu poziŃia financiară 
(active, datorii, capitaluri proprii); conceptul de performanŃă; definiŃia elementelor care 
descriu performanŃa (venituri şi cheltuieli); criteriile de recunoaştere în situaŃiile financiare a 
elementelor de active, datorii, venituri şi cheltuieli; bazele de evaluare utilizate în situaŃiile 
financiare (costul istoric, costul curent, valoarea realizabilă, valoarea actualizată); conceptele 
de capital şi de menŃinere a capitalului (menŃinerea capitalului financiar şi menŃinerea 
capitalului fizic). 

 
2. Prezentarea situaŃiilor financiare conform referenŃialului contabil interna Ńional (IAS 1 şi 

IAS 7): scopul situaŃiilor financiare, componentele unui set complet de situaŃii financiare; 
prezentarea fidelă şi conformitatea cu IFRS-urile, continuitatea activităŃii, contabilitatea de 
angajamente, pragul de semnificaŃie şi agregarea, compensarea; informaŃii comparative, 
consecvenŃa prezentării, identificarea situaŃiilor financiare, informaŃii care trebuie furnizate în 
situaŃia poziŃiei financiare sau în note, distincŃia curent/necurent (termen lung) în prezentarea 
în situaŃia poziŃiei financiare a activelor şi datoriilor; particularităŃile modelului situaŃiei 
rezultatului global cu clasificarea cheltuielilor după natură; particularităŃile modelului situaŃiei 
rezultatului global cu clasificarea cheltuielilor după funcŃii; prezentarea situaŃiei modificărilor 
capitalurilor proprii; prezentarea politicilor contabile, tabloul fluxurilor de trezorerie (definiŃii, 
clasificarea fluxurilor pe activităŃi, metoda directă şi metoda indirectă de determinare a 
fluxului net de trezorerie din activităŃile de exploatare; opŃiuni de prezentare a unor fluxuri în 
tablou; incidenŃa variaŃiilor cursurilor de schimb în tabloul fluxurilor de trezorerie, prezentarea 
tabloului fluxurilor de trezorerie). 

 
3. Contabilitatea tranzacŃiilor şi evenimentelor în referenŃialul contabil interna Ńional: 

3.1. IAS 16 – Imobilizări corporale (definiŃia imobilizărilor corporale, evaluarea iniŃială, 
tratamentul cheltuielilor ulterioare, amortizarea imobilizărilor corporale, derecunoaşterea 
imobilizărilor corporale, evaluarea ulterioară recunoaşterii iniŃiale – evaluare la cost 
amortizat sau reevaluare); 

3.2. IAS 36 – Deprecierea activelor (doar pentru un activ izolat) (identificarea activelor 
care au înregistrat pierderi de valoare, calculul valorii recuperabile pentru un activ izolat, 
calculul şi contabilizarea pierderii de valoare pentru un activ izolat, reluarea pierderii de 
valoare pentru un activ izolat); 

3.3. IFRS 5 – Active imobilizate deŃinute în vederea vânzării şi activităŃi întrerupte 
(clasificarea activelor imobilizate ca deŃinute în vederea vânzării, evaluarea activelor 
imobilizate ca deŃinute în vederea vânzării, recunoaşterea pierderilor din depreciere şi a 
reluărilor); 

3.4. IAS 40 – InvestiŃii imobiliare (definiŃii, recunoaşterea şi evaluarea iniŃială, evaluarea 
ulterioară recunoaşterii iniŃiale, transferuri); 

3.5. IAS 2 – Stocuri (definiŃie, evaluarea iniŃială, evaluarea la ieşire, evaluarea în bilanŃ, 
tehnici de măsurare a costurilor: cost standard şi preŃul de vânzare cu amănuntul); 



  

3.6. IAS 17 – Contracte de leasing (definiŃii, clasificarea contractelor de leasing, 
tratamentul contabil al contractelor de leasing financiar, tratamentul contabil al 
contractelor de leasing operaŃional); 

3.7. IAS 18 – Venituri (venituri care intră sub incidenŃa normei IAS 18, recunoaşterea şi 
evaluarea veniturilor din vânzări de bunuri, din prestări de servicii, din dobânzi, 
redevenŃe şi dividende). 

 
4. Elemente privind grupurile de societăŃi şi consolidarea conturilor: determinarea 

perimetrului de consolidare şi alegerea metodei de consolidare; calculul procentajului de 
control şi al procentajului de interes; retratarea situaŃiilor financiare individuale ale societăŃilor 
intrate în perimetrul de consolidare; metoda integrării globale; metoda integrării 
proporŃionale; metoda punerii în echivalenŃă. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de 

persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele InternaŃionale 
de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, 
cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 597 din 
11.07.2005. 

2. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor 
InternaŃionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial nr. 602 din 12.07.2006. 

3. Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 al Comisiei din 03.11.2008 de adoptare a anumitor 
Standarde InternaŃionale de Contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial L 320 din 
29.11.2008, pp. 0001-0481, disponibil la http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:RO:PDF 

4. Regulamentul (CE) nr. 1.274/2008 al Comisiei din 17.12.2008 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor Standarde InternaŃionale de 
Contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind aplicarea Standardului InternaŃional de Contabilitate (IAS) 
1, publicat în Jurnalul Oficial L 339 din 18.12.2008, pp. 0003-0044, disponibil la http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0003:0044:RO:PDF 

5. Regulamentul (CE) nr. 53/2009 al Comisiei din 21.01.2009 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor Standarde InternaŃionale de Contabilitate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului în ceea ce priveşte Standardul InternaŃional de Contabilitate (IAS) 32 şi 
Standardul InternaŃional de Contabilitate (IAS) 1, publicat în Jurnalul Oficial L 017 din 
22.01.2009, pp. 0023-0036, disponibil la http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:017:0023:0036:RO:PDF 

6. Regulamentul (CE) nr. 70/2009 al Comisiei din 23.01.2009 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor Standarde InternaŃionale de Contabilitate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului în ceea ce priveşte ÎmbunătăŃirile aduse Standardelor InternaŃionale de Raportare 
Financiară (IFRS), publicat în Jurnalul Oficial L 021 din 24.01.2009, pp. 0016-0037, 
disponibil la http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0016:0037:RO:PDF 

7. ***, Standardele InternaŃionale de Raportare Financiară (IFRS®) – Norme oficiale emise la 
1 ianuarie 2009, Editura CECCAR, Bucureşti, 2009, pp. 78-98, 707-711, 925-959, 1019-
1026, 1036-1047, 1185-1205, 1224-1239, 1253-1268, 1495-1507, 1551-1559, 1790-1804, 
1815-1817, 2403-2422. 



  

8. ***, IFRS pentru IMM-uri 2009 (Standardul InternaŃional de Raportare Financiară pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii), inclusiv Baza pentru concluzii şi SituaŃi financiare ilustrative 
(3 broşuri), Editura CECCAR, Bucureşti, 2010. 

9.   Feleagă Liliana, Feleagă Niculae, Contabilitate consolidată. O abordare europeană şi 
internaŃională, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pp. 15-98. 

10. Feleagă Liliana, Feleagă Niculae, Contabilitate financiară. O abordare europeană şi 
internaŃională, vol. 1, ediŃia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pp. 24-36, 58-102, 
106-130, 130-137, 138-148, 154-168, 196-204, 261-274. 

11. Gîrbină Maria Mădălina, Bunea Ştefan, Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea 
IAS (revizuite) – IFRS, vol. 1, ediŃia a IV-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2009, pp. 
22-79, 98-124, 154-172, 194-225, 280-298, 305-311, 326-339. 

12. Gîrbină Maria Mădălina, Bunea Ştefan, Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea 
IAS (revizuite) – IFRS, vol. 2, ediŃia a III-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007, pp. 
6-29, 35-41. 

13. Gîrbină Maria Mădălina, Bunea Ştefan, Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea 
IAS (revizuite) – IFRS, vol. 3, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, pp. 7-82, 164-190, 239-245. 

14. Ristea Mihai, Dumitru Corina Graziella, Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, 
Bucureşti, 2005, pp. 367-382, 409-411, 445-456. 

 
Capitolul III 

CONTABILITATE DE GESTIUNE  
 
1. Prevederi generale privind contabilitatea de gestiune. 
 
2. Prevederi privind calculaŃia costurilor (principiile calcula Ńiei costurilor; structura 

costurilor; gruparea cheltuielilor în vederea calculării costurilor). 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1.Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind 
unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităŃii de gestiune, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 23 din 12.01.2004. 

 2.    Albu Cătălin, Albu Nadia, Instrumente de management al performanŃei, vol. 1, Contabilitate 
de gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pp. 123-137, 142-154, 184-186, 189-191, 
196-202, 205-219. 

3. Caraiani ChiraŃa, Dumitrana Mihaela (coordonatori), Contabilitate şi control de gestiune, 
Editura InfoMega, Bucureşti, 2005, pp. 27-34, 39-41, 45-47 (fără criteriul j), 72-92, 94-99, 
164-188, 338-372. 

4. Dumitru Corina Grazziela, Ioanăş Corina, Contabilitatea de gestiune şi evaluarea 
performanŃelor, Editura Universitară, Bucureşti, 2005, pp. 7-23, 26-75, 195-240. 

 
 
 
 

2. FISCALITATE  
 
1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR. PRINCIPII ALE 

FISCALIT ĂłII:  
1.1. Elementele impozitului; 
1.2. Principiile impunerii; 
1.3. Rata fiscalităŃii; 
1.4. Aşezarea şi perceperea impozitelor; 
1.5. Clasificarea impozitelor; 



  

1.6. Caracterizarea generală a impozitelor directe; 
1.7. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte; 
1.8. Taxele. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 

13.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, art. 2, pct. 29 
şi pct. 40. 

2. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 
23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul I: 
DispoziŃii generale. 

3.   Văcărel Iulian (coord.), FinanŃe publice, ediŃia a VI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2008, capitolele „Impozitele: noŃiuni generale”, „Impozitele directe”, „Impozitele 
indirecte”, pp. 366-454. 

4. Moşteanu Tatiana (coord.), FinanŃe publice – Note de curs şi aplicaŃii pentru seminar, ediŃia a 
III-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, capitolele „Fundamentarea teoretică a 
impozitelor”, „Impozitele directe”, „Impozitele indirecte”, pp. 167-234. 

 
 
2. IMPOZITUL PE PROFIT:  

2.1. Contribuabili; 
2.2. Sfera de aplicare; 
2.3. Perioada impozabilă; 
2.4. Cotele; 
2.5. Determinarea profitului impozabil (venituri impozabile, venituri neimpozabile, 

cheltuieli deductibile, cheltuieli nedeductibile); 
2.6. ReŃinerea impozitului pe dividende; 
2.7. Plata impozitului şi depunerea declaraŃiilor fiscale; 
2.8. Reorganizările, lichid ările şi alte transferuri de active şi titluri de participare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 

23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 06.02.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul II: Impozitul pe 
profit. 

3.    Răileanu Vasile, Răileanu Adriana Sofia, Abordări contabile şi fiscale privind impozitele şi 
taxele, Editura Economică, Bucureşti, 2009, pp. 39-72. 

4. łâŃu Lucian şi colectiv, Fiscalitate de la lege la practică, ediŃia a VII-a, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2010, capitolul „Impozitul pe profit”, pp. 110-146. 

 
 
3. IMPOZITUL PE VENIT:  

3.1. Contribuabili; 
3.2. Sfera de aplicare şi perioada impozabilă; 
3.3. Cotele de impozitare; 
3.4. Impozitarea veniturilor din activit ăŃi independente; 
3.5. Impozitarea veniturilor din salarii; 
3.6. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinŃei bunurilor; 
3.7. Impozitarea veniturilor din investiŃii (dividende şi dobânzi); 



  

3.8. Impozitarea veniturilor din alte surse; 
3.9. Determinarea venitului net anual impozabil şi a impozitului pe venitul net anual 

impozabil. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 

23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 06.02.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul III: Impozitul pe 
venit. 

3. Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 2.333/2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea 
folosinŃei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de 
închiriere/subînchiriere, publicat în Monitorul Oficial nr. 868 din 19.12.2007. 

4. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 546/2005 privind modelul şi conŃinutul fişei fiscale, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 414 din 17.05.2005, cu modificările şi completările ulterioare 
în vigoare la 01.01.2010. 

5. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 19/2005 privind aprobarea deducerilor personale 
lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcŃia de bază începând cu 
luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 39 din 12.01.2005. 

6. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor 
personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcŃia 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 naŃionale, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 668 din 27.07.2005. 

7. Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 2.293/2007 pentru aprobarea modelului şi 
conŃinutului fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii , publicat în Monitorul 
Oficial nr. 866 din 18.12.2007. 

8. Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură 
contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenŃă, persoane fizice sau juridice, care 
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 
nr. 86/2006 privind organizarea activităŃii practicienilor în insolvenŃă, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 885 din 27.12.2007. 

9.    Răileanu Vasile, Răileanu Adriana Sofia, Abordări contabile şi fiscale privind impozitele şi 
taxele, Editura Economică, Bucureşti, 2009, pp. 9-38. 

10. łâŃu Lucian şi colectiv, Fiscalitate de la lege la practică, ediŃia a VII-a, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2010, capitolul „Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice”, pp. 147-
198. 

 
 
4. IMPOZITUL PE VENITURILE OB łINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDEN łI ŞI 

IMPOZITUL PE REPREZENTAN łELE FIRMELOR STR ĂINE ÎNFIIN łATE ÎN 
ROMÂNIA:  
4.1. Contribuabili; 
4.2. Sfera de aplicare; 
4.3. Veniturile impozabile obŃinute din România de nerezidenŃi; 
4.4. ReŃinerea impozitului din veniturile obŃinute din România de nerezidenŃi (cote de 

impunere); 
4.5. Scutirile de impozit pe veniturile obŃinute din România de nerezidenŃi; 



  

4.6. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenŃiilor de evitare a dublei 
impuneri; 

4.7. Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenŃi; 
4.8. Contribuabili – impozitul pe reprezentanŃe; 
4.9. Stabilirea impozitului pe reprezentanŃe – termene de plată a impozitului şi 

depunerea declaraŃiilor fiscale. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 

23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul V: 
Impozitul pe veniturile obŃinute din România de nerezidenŃi şi impozitul pe reprezentanŃele 
firmelor străine înfiinŃate în România. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 06.02.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul V: Impozitul pe 
veniturile obŃinute din România de nerezidenŃi şi impozitul pe reprezentanŃele firmelor străine 
înfiinŃate în România. 

 
5. IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE:  

5.1. Impozitul pe clădiri;  
5.2. Impozitul pe teren; 
5.3. Impozitul pe mijloacele de transport. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 

23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul IX: 
Impozitele şi taxele locale. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 06.02.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul IX: Impozitele şi 
taxele locale. 

3.    Răileanu Vasile, Răileanu Adriana Sofia, Abordări contabile şi fiscale privind impozitele şi 
taxele, Editura Economică, Bucureşti, 2009, pp. 139-150. 

4. łâŃu Lucian şi colectiv, Fiscalitate de la lege la practică, ediŃia a VII-a, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2010, capitolul „Impozitele şi taxele locale”, pp. 199-227. 

 
 
6. TAXA PE VALOAREA AD ĂUGATĂ (TVA):  

6.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; 
6.2. Persoanele impozabile; 
6.3. OperaŃiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; 
6.4. Locul operaŃiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; 
6.5. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată; 
6.6. Baza de impozitare; 
6.7. Cotele de taxă pe valoarea adăugată; 
6.8. OperaŃiunile scutite de taxa pe valoarea adăugată; 
6.9. Regimul deducerilor; 
6.10. Persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată; 
6.11. ObligaŃiile privind taxa pe valoarea adăugată; 
6.12. Regimurile speciale pentru: întreprinderi mici, agenŃii de turism, bonuri second-

hand, opere de artă, obiecte de colecŃie şi antichităŃi, aurul de investiŃii, persoanele 



  

impozabile nestabilite în Comunitate care prestează servicii electronice persoanelor 
neimpozabile; 

6.13. Răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată; 
6.14. DispoziŃii tranzitorii.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 

23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul VI: 
TVA. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 06.02.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul VI: TVA. 

3.    Răileanu Vasile, Răileanu Adriana Sofia, Abordări contabile şi fiscale privind impozitele şi 
taxele, Editura Economică, Bucureşti, 2009, pp. 89-122. 

4. łâŃu Lucian şi colectiv, Fiscalitate de la lege la practică, ediŃia a VII-a, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2010, capitolul „Taxa pe valoarea adăugată”, pp. 68-109. 

 
 
7. ACCIZELE:  

7.1. Accizele amortizate: 
• Sfera de aplicare, faptul generator, eliberarea pentru consum, exigibilitatea, calculul 

accizelor; 
• Regimul de antrepozitare fiscală: reguli generale, autorizarea ca antrepozite fiscale, 

condiŃii de autorizare; obligaŃiile antrepozitarilor autorizaŃi; anularea, revocarea, 
suspendarea autorizaŃiei; 

• Operatorii înregistraŃi, operatorii neînregistraŃi, reprezentantul fiscal; 
• Deplasarea şi primirea produselor aflate în regim suspensiv; 
• Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite; 
• Vânzarea la distanŃă; 
• Scutirile de la plata accizelor; 
• Restituirile; 
• Sistemul de marcare; 

7.2. Alte produse accizabile: 
• Sfera de aplicare; 
• Calculul accizelor; 
• Plătitorii; 
• Scutirile. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 

23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul VII: 
Accize şi alte taxe speciale. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 06.02.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la 01.01.2010, Titlul VII: Accize şi alte 
taxe speciale. 

3.    Răileanu Vasile, Răileanu Adriana Sofia, Abordări contabile şi fiscale privind impozitele şi 
taxele, Editura Economică, Bucureşti, 2009, pp. 123-138. 

4. łâŃu Lucian şi colectiv, Fiscalitate de la lege la practică, ediŃia a VII-a, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2010, capitolul „Accizele şi alte taxe speciale”, pp. 53-67. 

 



  

 
8. PROCEDURI FISCALE: 

8.1. Procedura înregistrării fiscale: 
• ModalităŃile de înregistrare fiscală; 
• Termenul de înregistrare; 
• Modificările ulterioare înregistrării; 
• Declararea şi înregistrarea filialelor şi sediilor secundare (caz special: înregistrarea 

punctelor de lucru); 
8.2. Procedura stabilirii şi declarării impozitelor şi taxelor: 

• Formele administrative pentru stabilirea impozitelor şi taxelor; 
• Depunerea declaraŃiilor fiscale; 
• Corectarea declaraŃiilor fiscale; 
• Forma şi conŃinutul declaraŃiilor fiscale; 
• Termenul de prescripŃie la stabilire; 
• Sarcina probei; 
• Estimarea bazei de impunere; 

8.3. Plata impozitelor şi taxelor: 
• Reguli privind efectuarea plăŃii; 
• Termenele de plată; 
• Ordinea de stingere; 
• Compensarea şi restituirea; 
• Majorările de întârziere; 
• PrescripŃia dreptului de a efectua executarea silită; 
• SomaŃia şi titlul executoriu; 

8.4. Procedura contestării actelor administrative fiscale: 
• Termenul şi locul de depunere a contestaŃiei; 
• Forma şi conŃinutul contestaŃiei; 
• Suspendarea procedurii de soluŃionare a contestaŃiei; 
• Suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 (republicată) privind Codul de procedură fiscală, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Codului de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 20.07.2004. 

3.     Sasu HoraŃiu, łâŃu Lucian, Pătroi Dragoş, Codul de procedură fiscală. Comentarii şi 
explicaŃii , Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 198-262, 303-442, 508-572. 

 
 
 
 
 
 

3. DREPT 
 
1. ConsideraŃii generale privind dreptul comercial: 

Caracterizarea raporturilor de drept comercial. Comercialitatea în legislaŃia comercială a 
României: concept, criterii de delimitare, efecte. Faptele (actele) de comerŃ: definiŃie şi 
clasificare. Faptele de comerŃ: obiective. Faptele (actele) subiective de comerŃ. Faptele de 



  

comerŃ unilaterale. ComercianŃii în legislaŃia română: comercianŃi persoane fizice, societăŃi 
comerciale. ObligaŃiile comercianŃilor. Fondul de comerŃ. 
 

2. Formele societăŃilor comerciale. Constituirea şi înmatricularea acestora: 
• SocietăŃile comerciale – forme, procedură de constituire, înregistrarea societăŃilor 

comerciale şi efectele înregistrării. Grupurile de interes economic; 
• Capitalul social subscris şi vărsat în faza constituirii. Evaluarea aportului în natură, 

răspunderea fondatorilor şi primilor membri ai consiliului de administraŃie, respectiv a 
directoratului şi a consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, 
existenŃa capitalului vărsat. Mijloace de verificare a capitalului vărsat şi asigurarea 
integrităŃii acestuia; 

• AcŃiunile şi părŃile sociale – caracterizare şi mod de transmitere. Drepturile şi obligaŃiile 
deŃinătorilor de acŃiuni şi părŃi sociale. SituaŃia acŃiunilor nominative şi a părŃilor sociale 
care nu au fost integral achitate (nu s-au efectuat vărsăminte). Regimul obligaŃiunilor 
emise de societăŃile pe acŃiuni. 

 
3. FuncŃionarea societăŃilor comerciale: 

3.1. Reguli comune privind funcŃionarea societăŃilor comerciale: 
• Regimul juridic al aporturilor la capitalul social; 
• Regimul juridic al dividendelor; 
• Rezervele societăŃii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor; 
• ObligaŃiile şi răspunderea administratorilor societăŃilor comerciale; 

3.2. FuncŃionarea societăŃilor pe acŃiuni: 
• Adunările generale ale acŃionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuŃii, 

adoptarea hotărârilor, anularea hotărârilor AGA; 
• Administrarea societăŃilor pe acŃiuni: sistemul unitar (consiliul de administraŃie şi 

directorii); sistemul dualist (directoratul şi consiliul de supraveghere); reguli comune 
de administrare a societăŃilor comune; 

• Auditul financiar şi auditul intern; 
3.3. FuncŃionarea societăŃilor cu r ăspundere limitată (SRL): 

• Regimul juridic al părŃilor sociale; 
• Felurile aporturilor la capitalul social; 
• Conducerea, administrarea şi controlul societăŃilor cu răspundere limitată (SRL); 

3.4. Modificarea actului constitutiv al societăŃilor comerciale: 
• DispoziŃii comune de modificare a actului constitutiv; 
• Reducerea şi majorarea capitalului social; 
• Modificarea societăŃii comerciale; 
• Modificarea actului constitutiv; 
• Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea capitalului 

social. 
 

4. Fuziunea societăŃilor comerciale: 
• Fuziunea prin contopire; fuziunea prin absorbŃie; 
• Restructurări interne. 
 

5. Dizolvarea şi lichidarea societăŃilor comerciale: 
• Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvării. OperaŃiuni specifice 

procedurii de lichidare; 
• Stabilirea situaŃiei patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – mijloace de 

stabilire a creditorilor şi ordinea de plată a acestora. PoziŃia cenzorilor în faza lichidării. 
 



  

6. Procedura insolvenŃei: 
• Categorii de debitori; 
• InsolvenŃa – cadrul conceptual; 
• Procedura generală a insolvenŃei; 
• Procedura simplificată a insolvenŃei; 
• ParticipanŃii la procedura insolvenŃei; 
• Cererile introductive; primele măsuri; 
• Efectele patrimoniale ale hotărârii de deschidere a procedurii; 
• Planul de reorganizare; 
• Lichidarea judiciară – falimentul; 
• Răspunderea organelor de conducere ale debitorului. 

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

accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Codul comercial român, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităŃilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 25.04.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

3. Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066 
din 17.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerŃului, republicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 
04.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 
21.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Legea nr. 297/2004 privind piaŃa de capital, publicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 
29.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea 
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea 
corupŃiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 21.04.2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

8. Legea asupra cecului nr. 59/1934, versiunea actualizată la data de 11.05.2008. (Modificările 
legislative care au condus la actualizare sunt: OrdonanŃa Guvernului nr. 11/1993, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 201 din 23.08.1993, Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 292 din 14.11.1994, şi OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 38/2008, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 284 din 11.04.2008.) 

9. Legea asupra cambiei şi biletului la ordin nr. 58/1934, versiunea actualizată la data de 
11.05.2008. (Modificările legislative care au condus la actualizare sunt: OrdonanŃa 
Guvernului nr. 11/1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 201 din 23.08.1993, Legea nr. 
83/1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 292 din 14.11.1994, şi OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 39/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 284 din 11.04.2008.) 

10. Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la 
calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, republicat în Monitorul Oficial nr. 653 
din 25.09.2007, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului Superior al 
CECCAR nr. 08/93 din 14 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008. 

11. OrdonanŃa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităŃii de expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaŃi, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008. 

12. ***, Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanŃă pentru crearea întreprinderilor, 
Editura CECCAR, Bucureşti, 2006. 



  

13. *** , Ghidul experŃilor contabili şi al contabililor autorizaŃi în activitatea de prevenire şi 
combatere a spălării banilor şi a finanŃării actelor de terorism, ediŃia a III-a, revizuită şi 
adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2009. 

14. Angheni Smaranda şi colectiv, Drept comercial, ediŃia a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 
2008. 

15. Cărpenaru Stanciu, Drept comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 
16. Cărpenaru Stanciu şi colectiv, SocietăŃile comerciale – reglementare, doctrină, jurisprudenŃă, 

Editura All Beck, Bucureşti, 2006. 
17. Stoica Camelia, Cristea Silvia, Drept societar pentru învăŃământul superior economic, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2008. 
 

4. AUDIT  
 
I. Principii şi reguli cu caracter general: 

1. Auditul: concepte; tipuri de audit; categorii de auditori. 
2. Imaginea fidelă; criterii de apreciere. 
3. Riscurile în audit. 
4. Pragul de semnificaŃie în audit; definiŃie, rol. 
5. Normele de referinŃă în audit. 
 

II. Misiunea de bază în auditul financiar: auditul statutar (legal): 
1. Auditul statutar: definiŃie, rol şi obiective. 
2. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de audit statutar. 
3. Faza iniŃială: 

 

• Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit; 
• Orientarea şi planificarea lucrărilor de audit. 

4. Faza executării: 
• Aprecierea controlului intern; 
• Controlul conturilor; 
• Examenul situaŃiilor financiare. 

5. Faza concluziilor: 
• Evenimente posterioare închiderii exerciŃiului; 
• Utilizarea lucrărilor altor experŃi; 
• Alte lucrări necesare închiderii misiunii. 

6. Raportul de audit: 
• Rol; 
• ConŃinut şi structură; 
• Tipuri de opinie; 
• SituaŃii care conduc la formarea unei alte opinii decât opinia fără rezerve; 
• Modele ale raportului de audit. 

7. Documentarea lucrărilor de audit: dosarul exerciŃiului şi dosarul permanent. 
 

III. Misiuni speciale şi misiuni conexe de audit: 
1. Misiuni speciale de audit. 
2. Examenul informaŃiilor financiare previzionale. 
3. Misiuni de examen limitat al situaŃiilor financiare. 
4. Misiuni de examen pe bază de proceduri convenite. 
5. Misiuni de compilare a informaŃiilor financiare. 
 

IV. Normele de comportament în audit: 
1. Principii fundamentale. 



  

2. IndependenŃa în audit. 
3. ActivităŃi incompatibile cu practicarea independentă a auditului. 
 

 

V. Controlul de calitate al serviciilor de audit. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 598 din 22.08.2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaŃiilor 
financiare anuale şi al situaŃiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 768 din 14.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066 
din 17.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare (SecŃiunea a IV-a). 

4. OrdonanŃa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităŃii de expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaŃi, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008, art. 7 şi art. 12. 

5. Recomandarea 2008/362/CE din 6 mai 2008 privind asigurarea calităŃii externe pentru 
auditorii statutari şi firmele de audit care auditează entităŃi de interes public, publicată în 
Jurnalul Oficial L 120 din 07.05.2008, p. 20, disponibilă la 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0020:0024:RO:PDF 

6. ***, Codul etic naŃional al profesioniştilor contabili, ediŃia a IV-a, revizuită, Editura 
CECCAR, Bucureşti, 2007, pp. 16-158. 

7.      Toma Marin, IniŃiere în auditul situaŃiilor financiare ale unei entităŃi, ediŃia a III-a, revizuită 
şi adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2009, pp. 13-202. 

8. Toma Marin, Potdevin Jacques, Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile, 
Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, pp. 16-27. 

 
 
 
 

5. EVALUARE ECONOMIC Ă ŞI FINANCIAR Ă 
A ÎNTREPRINDERILOR  

 
I. Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor: concept şi reguli cu caracter 

general: 
1. DefiniŃie, necesitate şi esenŃă; clasificarea diferitelor tipuri de evaluare. 
2. BilanŃul contabil – punct de pornire; bilanŃul economic – instrument de calcul pentru 

efectuarea unei evaluări. 
3. Valoare şi preŃ; diferitele tipuri de valori folosite în evaluare. 
 

II. Diagnosticul de evaluare – sursa de obŃinere a tuturor elementelor şi informa Ńiilor 
necesare evaluării unei întreprinderi:  
1. Diagnosticul juridic. 
2. Diagnosticul comercial. 
3. Diagnosticul tehnic, tehnologic şi de exploatare. 
4. Diagnosticul organizare, management şi resurse umane. 
5. Diagnosticul financiar-contabil. 
6. Sinteza diagnosticelor. 
 

III. Componentele fundamentale ale unei evaluări de întreprindere:  
1. Metodologia determinării Activului Net Corijat (ANC). 
2. Metodologia determinării capacităŃii beneficiare (CB). 



  

3. Metode de determinare a ratei de capitalizare, fructificare sau actualizare. 
 

IV. Abordarea patrimonial ă în evaluarea întreprinderilor:  
1. Conceptul de evaluare patrimonială a întreprinderii. 
2. Metode de evaluare patrimonială a întreprinderii. 
3. Limitele valorilor patrimoniale. 
 

V. Abordări bazate pe performanŃele financiare ale întreprinderii: 
1. Conceptul de evaluare bazată pe performanŃele financiare; elemente de calcul. 
2. Metode de evaluare bazate pe capitalizarea veniturilor. 
3. Metode de evaluare bazate pe fluxurile de trezorerie ale întreprinderii. 
 

VI. Abord ări bazate atât pe patrimoniu, cât şi pe performanŃele financiare (metode 
combinate): 
1. Conceptul de evaluare prin metode combinate. 
2. Metode bazate pe ponderarea între o valoare patrimonială şi una prin rentabilitate. 
3. Metode bazate pe asocierea la valoarea patrimonială a valorii părŃii „invizibile” a 

întreprinderii (metode bazate pe goodwill). 
4. Remunerarea valorii substanŃiale brute. 
5. Remunerarea capitalurilor permanente necesare exploatării. 
 

 

VII. Abord ări bazate pe comparaŃii. 
 
VIII. Metode bursiere de evaluare a întreprinderilor. 
 
IX. Evaluarea valorilor mobiliare: 
 

1. Evaluarea titlurilor cotate. 
2. Evaluarea titlurilor necotate. 
3. Evaluarea altor instrumente financiare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1.    ***,  Standardul profesional nr. 37: Evaluarea întreprinderilor. 
2.    ***, Cartea expertului evaluator, ediŃia a II-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2005. 
3. Feleagă Niculae, Malciu Liliana, Recunoaştere, evaluare şi estimare în contabilitatea 

internaŃională, Editura CECCAR, Bucureşti, 2005. 
4. Toma Marin, IniŃiere în evaluarea întreprinderii, ediŃia a III-a, revizuită, Editura CECCAR, 
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6. DOCTRINA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE  
 
1. Profesia contabilă: concept şi structur ă. 
 
2. Reglementarea profesiei contabile. 
 
3. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. 
 
4. Rolul profesiei contabile pentru apărarea interesului public. 
 
5. Organizarea profesiei contabile. 



  

 
6. Standarde şi reglementări contabile. 
 
7. Necesitatea şi rolul organismelor profesionale. 
 
8. Etica în profesia contabilă; principiile fundamentale ale eticii în profesia contabilă. 
 
9. Organizarea şi funcŃionarea CECCAR. 
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7. EXPERTIZĂ CONTABIL Ă 
 
1. Conceptul de expertiză contabilă. 
 
2. Expertiza contabilă judiciar ă (definiŃie, comparaŃie cu controlul financiar; obiectivele 

expertizei contabile judiciare; reguli procedurale privind expertiza judiciară: numirea 
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expertului, efectuarea expertizei contabile judiciare, conŃinutul raportului de expertiză, 
depunerea raportului de expertiză; actele de expertiză contabilă judiciară – conŃinut şi 
valorificare). 

 
3. Expertiza contabilă extrajudiciar ă sau amiabilă. 
 
4. Calitatea de expert contabil. 
 
5. Exercitarea profesiei de expert contabil. 
 
6. Răspunderile expertului contabil. 
 
7. Deontologia expertului contabil – norme de comportament profesional specifice 

misiunilor privind expertizele contabile. 
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