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PROGRAMA 

 aptitudini  

în vederea ob ii de expert contabil, 

sesiunea 2017 

 

 

1. CONTABILITATE 

 

Capitolul I 

CONTABILITATE  

IONALE 

I. Contabilitatea i raportarea financiar ilor economice: 

1. Obliga ii care le i conducerii 

ii. 

2. Regimul documentelor financiar - contabile 

3. Aria de aplicare a OMFP nr. 1.802/2014 contabile privind 

, i 

 (aria de aplicare, moneda de raportare, calculul , 

stabilirea obliga iilor de  i a obliga iilor de auditare). 

4. Obiectivul situa iilor financiare. 

5. Utilizatorii situa iilor financiare. Caracteristicile calitative ale situa iilor financiare anuale. 

6. Elementele situa iilor financiare (active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli, venituri, fluxuri de 

numerar). 

7. Formatul i con inutul situa i în func ie 

(bilan , cont de profit i pierdere, situa ia fluxurilor de trezorerie, situa ia varia iei 

capitalului propriu, note la situa iile financiare anuale). 

8. Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoa terea i evaluarea. 

9. Contabilitatea activelor imobilizate (defini tere i scoatere din eviden istemul 

de conturi, evaluarea ini

în baza contractelor de leasin

corporale, investi iilor imobiliare, activelor biologice productive, activelor corporale de explorare i 

evaluare a resurselor minerale, transferuri între diferite categorii de active, active primite prin transfer de 

la clien ii). 

10. Contabilitatea activelor circulante (defini tere i scoatere din eviden

de conturi, evaluarea ini area la data bilan ului, evaluarea la ie ire, tratamente contabile pentru 

diferitele categorii de stocuri, pentru investi iile financiare pe termen scurt i pentru casa i conturile la 

i cerin e de pre ii). 
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11. Contabilitatea ter ilor (defini ii, 

i protec i fondurile speciale, debitorii i creditorii 

diver i, con ii i a opera iilor de participa ie, 

elor, 

contabilitatea cheltuielilor i a veniturilor în avans, cerin ii). 

12. Contabilitatea subven iilor i a certificatelor verzi (recunoa terea subven iilor, recunoa terea 

veniturilor din subven iile aferente activelor, recunoa terea veniturilor din subven iile aferente 

veniturilor, subven iile nem ii, înregistrarea dreptului de a 

primi certificate verzi, primirea certificatelor, achizi ia înainte de termenele legale, evaluarea în bilan , 

vânzarea certificatelor verzi, anularea certificatelor verzi, cer ionare a fost 

ii). 

13. Contabilitatea capitalurilor (defini tabilitatea capitalului social, 

contabilitatea primelor i rezervelor, contabilitatea rezultatului reportat i a rezultatului exerci iului, 

inclusiv corectarea erorilor contabile, repartizarea profitului, contabilitatea datoriilor financiare pe 

termen lung, contabilitatea provizioanelor, datoriilor i activelor contingente (defini ii, delimi i 

recunoa tere, evaluare, delimitarea provizioane  datorii contingente, delimitarea active  active 

de informa ii)). 

14. Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor (recunoa tere, evaluare, sistemul de conturi, tratamente 

de servicii, venituri din chirii i redeven e, venituri din dobânzi i dividende, alte venituri)). 

15. Contabilitatea elementelor extrabilan iere i primite, 

opera ii în afara bilan ului, active i datorii contingente). 

16. Întocmirea i prezentarea situa iilor financiare individuale (delimi stabilirea balan ei conturilor 

 opera ii de regularizare, evenimente ulterioare datei 

bilan

determinarea rezultatului exerci iului, impozitarea profitului, distribuirea profitului, informa ii i tranzac ii 

ile legate, redactarea i prezentarea situa i interpretarea 

situa iilor financiare, raportul administratorilor, auditarea sau verificarea situa iilor financiare anuale, 

aprobarea, semnarea i publicarea situa iilor financiare anuale). 

17.  

 

TE CU OMFP NR. 

1.802/2014 

ULTERIOARE 

1. Determinarea procentajelor de control, de inter  

2.  

3.  

4.  
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5. Eliminarea titlurilor 

6.  

 

 OMFP NR. 897/2015 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE 

 

1. Fuziunea  metoda activului net (Fu

-constituite în acest scop) 

2. Fuziunea  

indepe

-constituite) 

3.  

lor; Desprindere în 

 

4.  

 

5. 

chitarea 

 

IV. Contabilitate de gestiune:  

1. Calculul costului (clasificarea costurilor, pierderile, produc ia în curs de execu ie, repartizarea costurilor 

indirecte, imputarea ra  

2. Sistemul conturilor de gestiune. 

3. iei din contabilitatea de gestiune. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. ii nr. 82/1991,  nr. 454 din 18 iunie 2008, 

 

2. Ordinul ministrului finan

situa iile financiare anuale individuale i situa iile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial 

 

3. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea i 

depunerea situa iilor financiare anuale ile 

teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, precum i pentru modificarea i completarea unor regl

contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 31 ianuarie 2017. 
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4. 

i pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 463 din 21 iunie 2017. 

5. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse 

în situa iile financiare anuale i persoanele 

, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu 

. 

6. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat în Monitorul 

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

7. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în 

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

8. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.

referitoare la organizarea ii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004. 

9. 7/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 711 bis din 22 septembrie 2015. 

10. ***, iile financiare anuale individuale i 

situa iile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr.  1.802/2014, Editura CECCAR, Bucure ti, 2015. 

11. ***, 

- 7. 

 

Capitolul II 

ASPECTE PRIVIND APLICAREA 

STANDARDELOR INTERNA  

I. 

Interna ionale de Contabilitate):  

1. Obiectivul, utilitatea rii financiare cu scop general. 

2. Informa i raportoare, privind preten iile ridicate fa

entitate i preten iilor: 

2.1. Resurse economice i preten ii. 

2.2. Mod i preten iilor (performan

contabilitatea de angajamente, performan

i preten iilor care nu rezul a 

 

3. Caracteristicile calitative ale informa iilor financiare utile: 

3.1. Caracteristici calitative fundamentale (relevan a i pragul de semnifica  
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3.2. Caracteristici calitative amplificatoare (comparabilitate, verificabilitate, oportunitate, 

inteligibilitate). 

3.3. Constrângeri ce  

4. ii). 

5. Elementele situa iilor financiare: 

5.1. Pozi italuri proprii). 

5.2. Performan inerea capitalului). 

6. Recunoa terea elementelor în situa iile financiare: 

6.1.  

6.2. Recunoa terea activelor i datoriilor. 

6.3. Recunoa terea veniturilor i cheltuielilor. 

7. Evaluarea elementelor din situa iile financiare (defini

 

8. Conceptele de capital, men inere a capitalului i determinare a profitului. 

II. Prezentarea situa iilor financiare (IAS 1): 

1. Obiectiv i domeniu de aplicare. 

2. Defini ii (situa ionale de 

rapor

 

3. Scopul situa iilor financiare. 

4. Setul complet de situa ii financiare. 

5. Caracteristici i conformitatea cu IFRS- ii, 

contabilitatea de angajamente, pragul de semnifica ie i agregarea, compensarea, frecven

informa ii comparative, consecven  

6. Identificarea situa iilor financiare. 

7. Situa ia pozi iei financiare (informa ii care trebuie prezentate în situa ia pozi iei financiare, distinc ia activ 

circulant/imobilizat ii care trebuie prezentate fie 

în situa ia pozi iei financiare, fie în note). 

8. Situa ia rezultatului global (informa ii care trebuie prezentate în sec iunea de profit sau pierdere sau în 

situa ia profitului sau pierderii, informa ii care trebuie prezentate în sec iunea alte elemente ale 

aferente perioadei, informa ii care trebuie prezentate fie în situa ia (situa iile) profitului sau pierderii i a 

altor elemente ale rezultatului global, fie în note). 

9. Situa ii care trebuie prezentate în situa

capitalurilor proprii, informa ii care trebuie prezentate fie în situa

în note). 

10. 

ii). 

III. Situa ia fluxurilor de trezorerie (IAS 7): 

1. Obiectiv i domeniu de aplicare. 
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2. Beneficii ale informa iilor referitoare la fluxurile de trezorerie. 

3. Defini i de 

investi i de finan are). 

4. Prezentarea unei situa ii a fluxurilor de trezorerie. 

5. Raportarea fluxu i de exploatare. 

6. i de investi ii i de finan are. 

7.  

8.  

9. Dobânzi i dividende. 

10. Impozite pe profit. 

11. Investi i asociate i asocieri în participa ie. 

12. iilor în capitalurile proprii ale filialelor i ale altor întreprinderi. 

13. Alte tranzac ii decât cele în numerar. 

14. Componente ale numerarului i ale echivalentelor de numerar. 

15. ii. 

IV. Politici contabile conforme Standardelor Interna  

1. Recunoa terea/derecunoa terea, evaluarea i prezentarea în situa iile financiare a informa iilor privind 

activele (IAS 38, IAS 16, IAS 36, IAS 2, IFRS 5, IAS 40, IFRIC 1, IFRIC 20). 

2. Recunoa terea, evaluarea i prezentarea informa iilor privind provizioanele, datoriile contingente i 

activele contingente (IAS 37, IFRIC 1, IFRIC 5, IFRIC 6, IFRIC 21). 

3. Clasificarea i prezentarea în situa iile financiare a informa iilor privind contractele de leasing (IAS 17, 

IFRIC 4, SIC-15, SIC-27). 

4. i erori (IAS 8). 

5. Subven ii (IAS 20). 

6. ). 

7. Agricultura (IAS 41). 

8.  

instrumentele financiare (IFRS 7, IFRS 9, IAS 32, IAS 39). 

9.  

10. Evenimente ulterioare perioadei de raportare (IAS 10) 

11.  

12. Impozitul pe profit (IAS 12) 

13.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.844/2016 contabile conforme cu 

Standardele Interna ionale de Raportare F  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 

din 19 decembrie 2016 . 

2. ***, Standardele Interna  Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015, Partea A, 

Cadrul general conceptual i dispozi ii, Editura CECCAR, Bucure ti, 2015, pp. A19-A49, A 51-A88, A215-A235, 
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A255-A304, A 325-A486, A675-A730, A731-A771, A773-A787, A789-A803, A805-A823, A 825-A834), A 837-A876, 

A877-A901, A903-A923, A977-A987, A 989-A A1010, A1011-A1019, A 1087-A1129, A 1131-A1154, A1175-A1227, 

A1229-1251, A 1261-A 1289, A1291-A1326, A1327-A1350, A1351-A1365, A1367-A1373, A1387-A1395, A1397-A1403, 

A1405-A1409, A1473-1480, A1481-A1487, A1497-A1500, A1505-A1510. 

4. ***, 

de contabil autorizat -  

 

2. FISCALITATE 

 

I. No iuni generale de fiscalitate (Principii i reguli bugetare, principiile dreptului fiscal definite de Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal,  clasificarea impozitelor, elementele 

impozitului, r ii) 

II. Impozitul pe profit: 

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

2.  

3. Cotele de impozitare. 

4. ile fiscale acordate la stabilirea profitului impozabil. 

5. Determinarea rezultatului fiscal. 

6. Plata impozitului i depunerea declara iilor fiscale. 

7. Declararea, re inerea i plata impozitului pe dividende. 

8. i achizi iile de titluri de participare. 

9. Aspecte interna ionale. Rezultatul fiscal al unui sediu permanent. 

III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: 

1. Defini ia microîntreprinderii. 

2. Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. 

3.  

4. Cotele de impozitare. 

5. Plata impozitului i depunerea declara iilor fiscale. 

6. Ie irea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. 

IV. Impozitul specific unor activit i: 

1. Sfera de cuprindere a impozitului.  

2. Reguli de aplicare a impozitului specific. 

3. Modalitatea de calcul al impozitului specific în func ie de activit i. 

4. Plata impozitului i depunerea declara iilor fiscale. 

V. Impozitul pe venit: 

1. Sfera de aplicare. Contribuabilii i baza de impozitare. 

2.  

3. Cotele de impozitare. 

4. Impozitarea veniturilor din a i independente. 

5. Impozitarea veniturilor din salarii i asimilate salariilor. 
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6. Impozitarea veniturilor din cedarea folosin ei bunurilor. 

7. Impozitarea veniturilor din investi ii (dividende i dobânzi). 

8. Impozitarea veniturilor din pensii. 

9.  

10. Impozitarea veniturilor din premii i din jocuri de noroc. 

11. ilor imobiliare din patrimoniul personal. 

12. Impozitarea veniturilor din alte surse. 

13. Determinarea venitului net anual impozabil i a impozitului pe venitul net anual impozabil. 

VI. Contribu iile sociale obligatorii: 

1.  

2. Categorii de venituri supuse contribu iilor sociale obligatorii. 

3. Baza de calcul al contribu iilor sociale individuale i asimilate 

angajatorului  

4. Cotele de contribu ii sociale obligatorii. 

5. Calculul, re inerea i virarea contribu iilor sociale. 

6. Depunerea declara iilor.  

VII. Impozitul pe veniturile ob inute din România de nereziden i i impozitul pe reprezentan ele firmelor 

ate în România: 

1. Sfera de cuprindere a impozitului. 

2. Contribuabili. 

3. Veniturile impozabile ob inute din România de nereziden i. 

4. Scutiri de la impozitul pe veniturile ob inute din România de nereziden i. 

5. Cotele de impozitare. 

6. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conven iilor de evitare a dublei impuneri i ale 

legisla iei Uniunii Europene. 

7. Certificatul de reziden  

8. i. 

9. Stabilirea impozitului pe reprezentan e  contribuabili, 

i depunerea declara iei fiscale. 

10. Obliga ii declarative  

VIII. Impozitele i taxele locale (impozitul mpozitul i taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de 

transport, obliga ii declarative  

IX.  

1.  

2. Persoanele impozabile. 

3. Opera  

4. Locul opera iunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe  

5. Faptul generator  

6. Sistemul de TVA la încasare. 

7. Baza de impozitare. 
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8.  

9. Opera  

10. Regimul deducerilor. 

11. i persoana par  

12.  

13.  

14.  

15. Documente i declara ii specifice. Obliga ii d  

X. Accizele: 

1. Regimul accizelor armonizate: sfera de aplicare, faptul generator, eliberarea pentru consum, 

obliga  accize, scutirile  

2. Alte produse accizabile: 

scutirile de la plata accizelor. 

XI.  

1.  

  

 termenul de depunere a declara  

 declararea filialelor i sediilor secundare; 

  

2. Procedura stabilirii i taxelor: 

 stabilirea crean elor fiscale; 

 forma i con inutul declara iilor fiscale; 

 depunerea declara iilor fiscale; 

 corectarea declara iilor fiscale; 

 prescrip ia dreptului de a stabili crean e fiscale; 

 sarcina probei; 

 estimarea bazei de impunere. 

3. Plata impozitelor i taxelor: 

 ii; 

 ordinea stingerii obliga iilor fiscale; 

 crean ii cu întârziere a impozitelor i taxelor; 

 prescrip ia dreptului  

 soma ia i titlul executoriu. 

4.  

 termenul de depunere a contesta iei; 

 retragerea contesta iei; 

 forma i con inutul contesta iei; 

  administrativ fiscal. 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

2. a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal

 

3. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor , p  Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 812 din 14 octombrie 2016. 

4. 

metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 p , publicat în Monitorul 

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

5. 

547 din 23 iulie 2  

6. 

 

7. 

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

8. ***, ilor la examenul de acces la stagiul pentru ob ii de expert 

contabil i de contabil autorizat, edi ia a VI- ti, 2017. 

 

 

3. DREPT 

 

I. 

întreprinderile individuale i întreprinderile familiale: 

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

, i corelarea acestuia cu no iunea de întreprindere. 

2. Condi ilor economice 

 

3. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale i al întreprinderii familiale. 

4. Patrimoniul de afecta iune i patrimoniul profesional individual, în 

. 

II.  una dintre formele societare 

ii V: 

1. Contractul de societate  condi ii de fond  

2. i atributele de 

 

3. Obliga iile sociale  modul în care asocia ii, ac ii sociale. 

III. Constituirea  
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1. Actul constitutiv  men iuni; condi ii de fond i condi  

2. Capitalul social subscris 

i a primilor membri ai consiliului de administra ie, respectiv a directoratului i a consiliului de 

supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existen a c

ii acestuia. 

3. Ac iunile ile sociale  caracterizare i mod de transmitere. Drepturile i obliga iile de

ac iuni i sociale. Situa ia ac iunilor nominative ilor sociale care nu au fost integral achitate (nu 

s-  

4. ii pe ac  

5. ilor în registrul comer ului i efec  

6.  

IV. Func  

1. Reguli comune privind func  

 Regimul juridic al aporturilor la capitalul social; 

 Regimul juridic al dividendelor; 

 ii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor; 

 Obliga iile 

nr. 31/1990. 

2. Func ilor pe ac iuni: 

 ionarilor (AGA): de convocare, atribu ii, adoptarea 

 

 Administ ilor pe ac iuni: sistemul unitar (consiliul de administra ie i directorii); sistemul 

dualist (directoratul i; 

 Auditul financiar i auditul intern; 

 Regimul juridic al ac iunilor; 

 Regimul juridic al obliga iunilor. 

3. Func  

 ilor sociale emise de SRL;  

 Conducerea, administrarea  

 S  i. 

4.  

 Dispozi ii comune de modificare a actului constitutiv; 

 Modificarea socie ilor: schimbarea denumirii, a sediului, a formei societare, înfiin area de sucursale, 

puncte de lucru etc.; 

 ilor: excluderea i retragerea asocia ilor; revocarea 

administratorilor; 

 Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea capitalului social. 

V.  

1. ilor (prin contopire i prin absorb ie)  efectele fuziunii. 

2. Fuziunea transfr  
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3.   

4.  

VI. Dizolvarea r. 31/1990: 

1.  

2.  

3. Stabilirea situa iei patrimoniului  mijloace de valorificare a bunurilor  mijloace de stabilire a creditorilor i 

 

VII. Obliga iile profesionale ale persoanelor fizice i economice: 

1. Înregistrarea în registrul comer  

2. Constituirea fondului de comer . Opera iuni asupra fondului de comer . 

3. ilor economice cu respectarea regulilor concuren ei loiale. 

VIII. Procedura insolven ei: 

1. olven ei. 

2. Insolven a  condi ie esen  

3. Participan ii la procedura insolven ei: atribu iile instan -

creditorilor, ale administratorului judiciar i special, ale lichidatorului. 

4.  

5. Planul de reorganizare. 

6.  falimentul. 

7.  

IX. Grupurile de interes economic: 

1. No iunea i caracteristicile grupului de interes economic. 

2. Constituirea grupului de interes economic. 

3. Func ionarea i modificarea grupului de interes economic. 

4. Dizolvarea, lichidarea i aplicarea procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 asupra grupului de interes 

economic. 

5. Grupurile europene de interes economic. 

X  

XI. Contracte civile (dispozitii generale, tipuri de contracte) 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 

2. Ordonan a de urgen e 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile familiale

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen urarea 

i întreprinderile 

familiale . 828 din 19 octombrie 2016. 
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3. ilor nr. 31/1990

 

4. Legea nr. 26/1990 privind registrul comer ului  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 

 

5. Legea nr. 152/2015 pentru modificarea 

comer ului torul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 13 iulie 2015. 

6. Legea nr. 297/2004 privind pia a de capital

 

7. Legea nr. 85/2014 priv

. 

8. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii n Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 

18 mai 2011. 

9. , publicat  în Monitorul Oficial, 

Partea I  

10. 

autoriz ,  

, Publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 548 din 12 iulie 2017, intrare în vigoare din 15 iulie 2017. 

11. 

-  

 

 

4. AUDIT 

I. Nor : 

1. N  . 

2.  Obiectivele generale ale auditorului într-o misiune de audit . 

3. Principiile fundamentale ale eticii profesionale. 

4.  

II. Tipuri de misiuni: 

1. Misiunea de asigurare.  

2. Misiunea de revizuire. 

3. Misiunea de compilare.  

4. Misiunea privind procedurile convenite. 

III. Coordonate fundamentale privind misiunea de audit statutar: 

1.  

2. financiare. 

3.  

4. . 

5.  

6.   

https://lege5.ro/App/Document/gi2tombrhe/hotararea-nr-500-2011-privind-registrul-general-de-evidenta-a-salariatilor?d=27.05.2011
https://lege5.ro/App/Document/gi2tombrhe/hotararea-nr-500-2011-privind-registrul-general-de-evidenta-a-salariatilor?d=27.05.2011
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7.  în audit. 

IV. Fundamente specifice auditului statutar: 

1. Riscurile în audit. 

2.  

3. Probe de audit. 

4.  

5. Proceduri analitice. 

6. . 

V. Audit intern: 

1. uditului intern. 

 2.    .  

 3.    R .  

 4.    Procedurile de audit utilizate de auditorul extern pentru a evalua activitatea auditorilor interni. 

VI. Aspecte privind controlul intern din perspectiva auditului statutar: 

1. ui a rolului acestuia pentru auditor. 

2. Obiectivele controlului intern. 

3. Mediul de control  . 

4. A  . 

5. Monitorizarea controalelor   

6. D . 

VII. Responsabilitatea auditorului statutar privind frauda: 

1. a fraudei -   

2. Obiectivele auditorului statutar privind frauda. 

3. R . 

VIII. Utilizarea   

1. a expertului din partea auditorului. 

2. O  unui expert din partea sa. 

3. D  

4. P . 

IX. r: 

1. a sistemului . 

2. R . 

3. A  

4. P . 

X. : 

1. . 

2. Principiile supravegherii în interes public. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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1. IAASB, 

 , traducere CAFR, vol. , 2016. 

2. , re

 

3. 

 modificare a unor acte normative, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 12 iulie 

2017, intrare în vigoare din 15 iulie 2017. 

4. 

2008,  

5. ***, 

- 7. 

 

5. ANALIZA ECONOMICO-  

 

I.  

1. 

financiar (fond de rulment net global, necesar de fond de rulment de exploatare, necesar de fond de rulment 

 

echilibrul financiar: Fond de rulment financiar, Necesarul de fond de rulment, Trezoreria  

 

 

II.  (

 

 

III. 

indicatorilor i (AF); 

 

 

 

IV. Ca  

în evaluare 

metoda practicienilor; goodwillul pe baza metodei indirecte; valoarea global
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V. Alte metode de evaluare  

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Petrescu Silvia, -contabil. Ghid teoretico-aplicativ -

 

1. ***,  

- 7. 

 

6.  

 

I. Organizarea profesiei contabile în România 

II.  

III. Etica în profesia contabi   

 

BIBLIOGRAFIE: 

2. 

, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

3. ***, Codul etic național al profesioniștilor contabili, Editia a V a  revizuită și adaugita, colectia Doctrina -

Deontologie, Editura CECCAR, 2011, http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Codul_etic_2011.pdf 

4.  România 

republicat,  

5. ***, 

-   

 

7.  

 

I. 

l, 

 

II. (obiectivele expertizei contabile judiciare; reguli procedurale privind expertiza 

riului, plata 

gramarea expertizelor 

  

III.  

IV. Calitatea de expert contabil. 

V. Exercitarea profesiei de expert contabil. 
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VI.  

VII.  Deontologia expertului contabil 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ord

, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

2.  , 

 

 

3.  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

247 din 10 aprilie 2015, republicata,  (art. 330 - art. 340). 

4. a I, nr. 

 (art.172 - art.191). 

5. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

are. 

6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

iulie 2011, republicata, si completarile ulterioare. 

7. ***, Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediția a VI-a, revizuită și actualizată, Editura 

CECCAR, București, 2014. 

8. ***, Codul etic național al profesioniștilor contabili, Editia a V a  revizuită și adaugita, colectia Doctrina -

Deontologie, Editura CECCAR, 2011, http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Codul_etic_2011.pdf 

9. ***, 

-  

 


