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PROGRAMA 
aferentă examenului de admitere la stagiu 

în vederea obținerii calității de contabil autorizat, 
sesiunea 2019 

 
 

1. CONTABILITATE 

 

 

I. Contabilitatea și raportarea financiară a entităților economice în conformitate cu reglementările 

contabile naționale: 

1. Elementele situațiilor financiare (active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli și venituri). 

2.  Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale pentru diferitele categorii de entități în 

funcție de criteriile de mărime (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, 

situația variației capitalului propriu, note la situațiile financiare anuale). 

3.  Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoașterea și evaluarea. 

4.  Contabilitatea activelor imobilizate (definiții, recunoaștere, evaluare, tratamente contabile 

specifice, cerințe privind prezentarea de informații în situațiile financiare). 

5.  Contabilitatea activelor circulante (definiții, recunoaștere, evaluare, tratamente contabile 

specifice). 

6.  Contabilitatea terților (definiții, categorii de datorii si creanțe, ajustările pentru deprecierea 

creanțelor, contabilitatea cheltuielilor și a veniturilor în avans). 

7.  Contabilitatea subvențiilor . 

8.  Contabilitatea capitalurilor proprii  (definiții, tratamente specifice, corectarea erorilor contabile, 

repartizarea profitului). 

9. Contabilitatea datoriilor pe termen lung (definiții, recunoaștere, evaluare). 

10. Contabilitatea provizioanelor (definiții, recunoaștere, evaluare,  reluarea provizioanelor). 

11. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor (recunoaștere, evaluare, tratamente contabile aferente 

diferitelor categorii de venituri). 

12. Pregătirea informațiilor privind situațiile financiare individuale (delimitări, stabilirea balanței 

conturilor înainte de inventariere, inventarierea generală, operații de regularizare, evenimente 

ulterioare datei bilanțului, balanța conturilor după inventariere, determinarea rezultatului 

exercițiului) 

 

II. Contabilitatea de gestiune (managerială): 

   Calculul costului de producție și a costului complet (clasificarea costurilor,  repartizarea costurilor 

indirecte, imputarea rațională a costurilor fixe, determinarea costului de producție, determinarea 

costului complet, tratamentul contabil al  pierderilor). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 

iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare 

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare 

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009 

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015 

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele 

măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004 

6. ***  Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale 

și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, 

disponibil pe site-ul www.mfinante.ro 
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7. *** Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, Editura 

CECCAR, București, 2015 

8. *** Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de 

expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2019 

 
2. FISCALITATE 

 

I. Impozitul pe profit: 

1. Sfera de cuprindere a impozitului. Contribuabilii și baza de impozitare 

2. Perioada impozabilă și cotele de impozitare 

3. Determinarea rezultatului fiscal 

5. Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale 

6. Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 

10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul II: Impozitul pe profit 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, Titlul II: Impozitul pe profit 

3. Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert 

contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2019 

 

II. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: 

1. Definirea microîntreprinderii 

2. Determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Baza impozabilă 

3. Cotele de impozitare 

4. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor 

5. Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 

10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul III: Impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, Titlul III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

3. Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert 

contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2019 

 

III. Impozitul pe venit 

1. Sfera de aplicare. Contribuabilii și baza de impozitare 

2. Perioada impozabilă 

3. Cotele de impozitare 

4. Impozitarea veniturilor din activități independente 

5. Impozitarea veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală 

6. Impozitarea veniturilor din salarii și asimilate salariilor 

7. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor 

8. Impozitarea veniturilor din investiții 

9. Impozitarea veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură 

10. Impozitarea veniturilor din pensii;  

11. Impozitarea veniturilor din premii și din jocuri de noroc; 

12. Impozitarea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; 

13. Impozitarea veniturilor din alte surse. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 

10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IV: Impozitul pe venit 
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2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IV: Impozitul pe venit 

3. Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert 

contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2019 

 

IV. Contribuțiile sociale obligatorii: 

1. Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale 

2. Categorii de venituri supuse contribuțiilor sociale obligatorii 

3. Baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor 

4. Cotele de contribuții sociale obligatorii 

5. Calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale 

6.       Depunerea declaratiilor 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 

10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul V: Contribuții sociale obligatorii 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, Titlul V: Contribuții sociale obligatorii 

3. Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert 

contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2019 

 

V. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine 

înființate în România 

1.  Veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți; 

2.  Scutiri de la impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți; 

3.  Cotele de impozitare; 

4.  Convenţiile de evitare a dublei impuneri; 

5.  Certificatul de rezidență fiscală; 

6  Certificatul de atestare a impozitului plătit în România de nerezidenți; 

7.  Stabilirea impozitului pe reprezentanțe – contribuabili, impozitul stabilit, termene de plată a impozitului și 

depunerea declarației fiscale; 

8.  Obligații declarative și de plată 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 

septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul VI: Impozitul pe veniturile obținute din 

România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu 

modificările și completările ulterioare, Titlul VI: Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și 

impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România 

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în 

România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iulie 2016.  

 

VI. Taxa pe valoarea adăugată: 

1. Aplicarea teritorială 

2. Persoanele impozabile 

3. Operațiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată 

4. Locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată 

5. Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 

6. Baza de impozitare 

7. Cotele de taxă pe valoarea adăugată 

8. Colectarea și deducerea taxei pe valoarea adăugată 

9. Documente și declarații specifice. Obligații de plată 

Notă: Examinarea va viza doar operațiunile naționale (fără operațiuni intracomunitare, import sau export). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 

10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul VII: Taxa pe valoarea adăugată 
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2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, Titlul VII: Taxa pe valoarea adăugată 

3. Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert 

contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2019 

 

VII. Impozitul specific unor activitati 

1.  Sfera de cuprindere a impozitului 

2.  Modalitatea de calcul al impozitului specific în funcție de activități 

3.  Declararea și plata impozitului specific unor activități 

 

BIBLIOGRAFIE 

1.    Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare 

2. Ordinul ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 14 aprilie 2017. 

 

 

 
3. DREPT 

 
I. Regimul juridic privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale: 

II. Societatea cu personalitate juridică reglementată de Legea nr. 31/1990 – una dintre formele societare 

prevăzute și de Codul civil în Capitolul VII din Titlul IX al Cărții V: 

1. Contractul de societate – condiții de fond și de formă; forme societate. 

2. Societatea cu personalitate juridică, de naționalitate română; capacitatea juridică și atributele de 

identificare a societăților: firmă, emblemă, sediu etc. 

III. Constituirea și înmatricularea societăților cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 

31/1990: 

1. Actul constitutiv – mențiuni; condiții de fond și condiții de formă. 

2. Înmatricularea societăților în registrul comerțului și efectele înmatriculării. 

3. Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societăților cu personalitate juridică. 

IV. Funcționarea societăților cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990: 

1. Reguli comune privind funcționarea societăților cu personalitate juridică: Obligațiile și răspunderea 

administratorilor societăților cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990. 

2. Funcționarea societăților pe acțiuni. 

3. Funcționarea societăților cu răspundere limitată (SRL): Conducerea, administrarea și controlul 

societăților cu răspundere limitată (SRL); Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic – 

particularități 

V. Reorganizarea societăților cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990: Fuziunea 

societăților (prin contopire și prin absorbție) – efectele fuziunii; Divizarea societăților cu personalitate 

juridică – efectele divizării. 

VI. Dizolvarea și lichidarea societăților cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990: 

Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvării;  Lichidarea societăților cu personalitate 

juridică. Numirea lichidatorilor; Stabilirea situației patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – 

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

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Legea societăților nr. 31/1990, republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 1.066 din 17 

noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în „Monitorul 

Oficial al României”, partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert 

contabil și de contabil autorizat, ediția a VIII-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2019 

 

 
Notă: Tematica se refera la legislația în vigoare la data de 31 iulie 2019. 


