PROGRAMA
aferentă examenului de admitere la stagiu
în vederea obținerii calității de contabil autorizat,
sesiunea decembrie 2021

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)
5. Contabilitatea activelor circulante (definiții, recunoaștere, evaluare, tratamente
contabile specifice)
6. Contabilitatea terților (definiții, categorii de datorii și creanțe, ajustările pentru
deprecierea creanțelor, contabilitatea cheltuielilor și a veniturilor în avans)
7. Contabilitatea subvențiilor (recunoașterea subvențiilor, rambursări de subvenții)
8. Contabilitatea capitalurilor proprii (definiții, tratamente specifice, corectarea erorilor
contabile, repartizarea profitului)
9. Contabilitatea datoriilor pe termen lung (definiții, recunoaștere, evaluare, tratamente
contabile specifice)
10. Contabilitatea provizioanelor (definiții, recunoaștere, evaluare, constituirea și
reluarea provizioanelor)
11. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor (recunoaștere, evaluare, tratamente
contabile specifice)
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)
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 financiarcontabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 și 910 bis din 9
decembrie 2015
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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
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 X-a, revizuită,
Editura CECCAR, București, 2021
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
4. Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă
asupra funcţionării pieţei interne
5. Reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit.
6. Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
7. Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende
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
III. Impozitul specific unor activități
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
IV. Impozitul pe venit
1. Sfera de aplicare. Contribuabilii și baza de impozitare
2. Perioada impozabilă
3. Cotele de impozitare
4. Impozitarea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
5. Impozitarea altor categorii de venituri (activități independente, drepturile de proprietate
intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, pensii, activități agricole, silvicultură și
piscicultură, premii și din jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare din
patrimoniul personal, alte surse)
V. Contribuțiile sociale obligatorii
1. Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale
2. Categorii de venituri supuse contribuțiilor sociale obligatorii
3. Cotele de contribuții sociale obligatorii
4. Baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii pentru veniturile din salarii.
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5. Calculul contribuțiilor sociale pentru alte categorii de venituri obținute de persoane fizice
VI. Taxa pe valoarea adăugată
1. Persoanele impozabile
2. Operațiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată și locul
operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată
3. Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
4. Baza de impozitare și cotele de taxă pe valoare adăugată
5. Colectarea și deducerea taxei pe valoarea adăugată
6. Documente și declarații specifice. Obligații de plată
Notă: Examinarea va viza doar operațiunile naționale (fără operațiuni intracomunitare, import
sau export).
VII. Impozitele și taxele locale
1. Impozitul și taxa pe clădiri
2. Impozitul și taxa pe teren
3. Impozitul pe mijloacele de transport
4. Obligații declarative și de plată
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare
2. 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
3. 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
4. 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 ulterioare
5. 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
6. ***, Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea
calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a X-a, revizuită, Editura CECCAR,
București, 2021

3. DREPT
I. Elemente generale privind contractul
1. Izvoarele obligațiilor
2. Noțiunea de contract şi clasificarea contractelor
3. Încheierea contractului - condiții de fond și de formă
4. Nulitatea contractului
5. Efectele contractului
6. Cesiunea și încetarea contractului
II. Regimul juridic privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
1. Regimul juridic al PFA
2. Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale
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3. Regimul juridic al întreprinderii familiale
III. Societatea cu personalitate juridică
1. Contractul de societate – condiții de fond și de formă; forme societare
2. Capacitatea juridică și atributele de identificare a societăților: firmă, emblemă, sediu etc.
3. Obligațiile sociale – modul în care asociații/acționarii răspund pentru aceste obligații
sociale
IV. Constituirea și înmatricularea societăților cu personalitate juridică reglementate de
Legea societăților nr. 31/1990
1. Actul constitutiv – mențiuni; condiții de fond și condiții de formă
2. Capitalul social subscris și vărsat în faza constituirii
3. Acțiunile și părțile sociale
4. Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscriere publică
5. Înmatricularea societăților în registrul comerțului și efectele înmatriculării
V. Funcționarea societăților cu personalitate juridică reglementate de Legea societăților
nr. 31/1990
1. Reguli comune privind funcționarea societăților cu personalitate juridică
2. Funcționarea societăților pe acțiuni
3. Funcționarea societăților cu răspundere limitată (SRL)
4. Excluderea și retragerea asociaților
5. Modificarea actului constitutiv
VI. Reorganizarea societăților cu personalitate juridică reglementate de Legea societăților
nr. 31/1990
1. Fuziunea societăților (prin contopire și prin absorbție) – efectele fuziunii
2. Divizarea societăților cu personalitate juridică – efectele divizării
3. Transformarea societăților cu personalitate juridică
VII. Dizolvarea și lichidarea societăților cu personalitate juridică reglementate de Legea
societăților nr. 31/1990
VIII. Raporturile de muncă
1. Contractul colectiv de muncă
2. Contractul individual de muncă
3. Regulamentul intern
4. Răspunderea disciplinară
5. Răspunderea patrimonială
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare - Cartea I, Titlul IV (art. 187- art. 251),
Cartea a V-a, Titlul II, Capitolul I (art. 1166 - art. 1323), Titlul IX, Capitolul VII (art. 1881art. 1948);
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, publicată în Monitorul oficial al României, partea I
nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 625/31.08.2012, cu
modificările și completările ulterioare;
4. 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;
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5. 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;
6. *** Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea
calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a X-a, revizuită, Editura CECCAR,
București, 2021.
Nota: Tematica se refera la legislația in vigoare la data de 31 iulie 2021.
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