
Experţi contabili 

                                             Varianta 1 (V1) 

 

1 

 

A. (50%) CONTABILITATE  

 

Partea 1. Contabilitate conform reglementărilor contabile naționale (6p) 

 

I.  

1. (0,75p) Determinarea activul net contabil primit de Beta, raportul de schimb și numărul de acțiuni 

emise. 

2. (0,75p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor specifice divizării la societatea Alfa. 

3. (1 p) Întocmirea bilanțului societății Alfa după divizare. 

 

II. 

(3,5p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor conform OMFP nr. 1802/2014. In cadrul 

fiecărui subpunct se punctează proporțional cu operațiunile înregistrate corect. 
 

Partea 2. Contabilitatea instituțiilor publice (0,5p) 

(a)  (0,25p)  Contabilizarea corecta si completa a tranzacției  

(b)  (0,25p)  Contabilizarea corecta si completa a tranzacției. 

 

Partea 3: Reglementări contabile conform IFRS (1,5p) 

1. (0,75p) Contabilizarea achiziției echipamentului şi a amortizării lui (perioada N – N+3).  

2. (0,15p) Analiza deprecierii echipamentului și contabilizarea aferenta.  

3. (0,6p) Contabilizarea impozitelor amânate. 

 

Partea 4: Consolidări (1p) 

1. (0,4p) Determinarea valorii fondului comercial. 

2. (0,3p) Partajul capitalurilor proprii ale societății A. 

3. (0,3p) Contabilizarea eliminării titlurilor și partajul rezultatului. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (10%) DOCTRINA 

1. (3p) Enumerarea succinta a atribuțiilor CECCAR (6 x 0,5p).  

2. (3p) Enumerarea succintă a condițiilor care trebuie îndeplinite de o societate pentru a deveni membră a 

Corpului.(3x 1p)  

3. (3p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la decizia luata, prin prisma cerințelor Codului 

etic şi a altor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

  



Experţi contabili 

                                             Varianta 1 (V1) 

 

2 

 

A. (15%) AUDIT 

1. (1 p) Identificarea diferenţelor între o misiune de audit şi o misiune de revizuire. (4 x 0,25p) 

2. (1 p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

3. (2 p) Justificarea corecta si coerenta a punctului de vedere referitor la cheltuielile legate de salarii 

(inclusiv contribuţiile declarate) (proceduri analitice) (2 x 1p) 

4. (5p) 

a) (1 p) Oferirea unei opinii corect argumentate.  

b) (1,5 p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

c) (0,5 p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la concluzie.  

d) (2 p) Redactarea paragrafelor Baza pentru concluzia aleasă si  Concluzia. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (15%) EVALUARE 

1. (5p) Calculul și interpretarea evoluției indicatorilor. (5x 1 p) 

2. (1p) Calculul și interpretarea riscului de faliment. (2 x 0,5p) 

3. (2p) Determinarea valorii companiei pe baza Metodei fluxurilor de numerar actualizate (DCF)  

4. (1p) Prezentarea avantajelor și dezavantajelor ale metodei DCF (4 x 0,25 p). 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

C. (10%) EXPERTIZA  

1. (2p) Prezentarea succintă si corecta a caracteristicilor ale expertizei contabile judiciare. (4 x 0,5 p) 

2. (2p) Enunțarea unui obiectiv posibil al expertizei contabile. 

3. (1p) Menționarea specializării expertizei contabile. 

4. (2p) Prezentarea materialului documentar si localizarea lui in Raportul de expertiza. 

5. (2p) Prezentarea concluziilor expertizei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 



Experţi contabili 

                                             Varianta 2 (V2) 

 

1 

 

A. (50%) CONTABILITATE  

 

Partea 1. Contabilitate conform reglementărilor contabile naționale (6p) 

 

I. 

1. (0,75p) Determinarea numărul de acțiuni emise de absorbantă. 

2. (0,75p Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor la societatea Gama. 

3. (1 p) Întocmirea bilanțului societății Gama după fuziune. 

 

II.  

      (3,5p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor conform OMFP nr. 1802/2014. In cadrul 

fiecărui subpunct se punctează proporțional cu operațiunile înregistrate corect. 

 

Partea 2. Contabilitatea instituțiilor publice (0,5p) 

(a)  (0,25p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacției  

(b)  (0,25p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacției. 

 

Partea 3: Reglementări contabile conform IFRS (1,5p) 

1. (0,3 p) Contabilizarea corecta a achiziției şi a amortizării utilajului în anul N.  

2. (0,15 p) Contabilizarea corecta a impozitelor amânate. 

3. (0,6 p) Contabilizați amortizării în anul N + 1 si a transferului imobilizării la active deținute în vederea 

vânzării și stabilirea valorii utilizate.  

4. (0,45 p) Contabilizarea corecta a diferențelor din evaluarea activului si impozitele amânate.  

 

Partea 4: Consolidări (1p) 

1. (0,4p) Determinarea valorii fondului comercial. 

2. (0,3p) Partajul capitalurilor proprii ale societății A. 

3. (0,3p) Contabilizarea eliminării titlurilor și partajul rezultatului. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (10%) DOCTRINA 

 

1. (3p) Enumerarea succinta lucrărilor ce pot fi executate de un expert contabil. (6 x 0,5p) 

2. (3p) Precizarea situaţiilor de radiere din Tabloul CECCAR. (3 x 0,5p) 

3. (3p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la decizia luata, prin prisma cerințelor Codului 

etic şi a altor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

  



Experţi contabili 

                                             Varianta 2 (V2) 

 

2 

 

A. (15%) AUDIT 

1. (1p) Identificarea diferenţelor între o misiune de compilare şi o misiune de revizuire. (4 x 0,25p) 

2. (1p Oferirea unei opinii corect argumentate referitor la refuzul de semnare a scrisoarii cuprinzând 

declaraţiile scrise  

3. (2p) Justificarea corecta si coerenta a punctului de vedere referitor la cheltuielile legate de salarii 

(inclusiv contribuţiile declarate) (proceduri analitice) (2 x 1p) 

4. (5p)  

a. (1p) Oferirea unei opinii corect argumentate.  

b. (1,5p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

c. (0,5p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la concluzie. 

d. (2p) Redactarea paragrafelor Baza pentru concluzia aleasă si Concluzia. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (15%) EVALUARE 

1. (5p) Calculul și interpretarea evoluției indicatorilor. (5x 1 p)  

1. (1p) Calculul și interpretarea riscului de faliment. (2 x 0,5p) 

2. (2p) Determinarea valorii companiei pe baza Metodei fluxurilor de numerar actualizate (DCF)  

2. (1p) Prezentarea avantajelor și dezavantajelor ale metodei DCF (4 x 0,25 p). 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 

C. (10%) EXPERTIZA  

1. (2p) Prezentarea situațiilor de incompatibilitate a expertului contabil. (4 x 0,5 p) 

2. (2p) Enunțarea unui obiectiv posibil al expertizei contabile. 

3. (1p) Menționați specializarea expertizei contabile în cauză. 

4. (2p) Prezentarea materialului documentar si localizarea lui in Raportul de expertiza. 

5. (2p) Prezentarea concluziilor expertizei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 



Experţi contabili 

                                             Varianta 3 (V3) 

 

1 

 

A. (50%) CONTABILITATE  

 

Partea 1. Contabilitate conform reglementărilor contabile naționale (6p) 

 

I.  

1. (0,75p) Determinarea activul net contabil primit de Beta, raportul de schimb și numărul de acțiuni emise. 

2. (0,75p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor specifice divizării la societatea Alfa. 

3. (1 p) Întocmirea bilanțului societății Alfa după divizare. 

 

II. 

(3,5p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor conform OMFP nr. 1802/2014. In cadrul fiecărui 

subpunct se punctează proporțional cu operațiunile înregistrate corect. 
 

Partea 2. Contabilitatea instituțiilor publice (0,5p) 

(a)  (0,25p)  Contabilizarea corecta si completa a tranzacției  

(b)  (0,25p)  Contabilizarea corecta si completa a tranzacției. 

 

Partea 3: Reglementări contabile conform IFRS (1,5p) 

1. (0,75p) Contabilizarea achiziției echipamentului şi a amortizării lui (perioada N – N+3).  

2. (0,15p) Analiza deprecierii echipamentului și contabilizarea aferenta.  

3. (0,6p) Contabilizarea impozitelor amânate. 

 

Partea 4: Consolidări (1p) 

1. (0,4p) Determinarea valorii fondului comercial. 

2. (0,3p) Partajul capitalurilor proprii ale societății A. 

3. (0,3p) Contabilizarea eliminării titlurilor și partajul rezultatului. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (10%) DOCTRINA 

1. (3p) Enumerarea succinta a atribuțiilor CECCAR (6 x 0,5p).  

2. (3p) Enumerarea succintă a condițiilor care trebuie îndeplinite de o societate pentru a deveni membră a 

Corpului.(3x 1p)  

3. (3p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la decizia luata, prin prisma cerințelor Codului 

etic şi a altor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

  



Experţi contabili 

                                             Varianta 3 (V3) 

 

2 

 

A. (15%) AUDIT 

1. (1 p) Identificarea diferenţelor între o misiune de audit şi o misiune de revizuire. (4 x 0,25p) 

2. (1 p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

3. (2 p) Justificarea corecta si coerenta a punctului de vedere referitor la cheltuielile legate de salarii 

(inclusiv contribuţiile declarate) (proceduri analitice) (2 x 1p) 

4. (5p) 

a) (1 p) Oferirea unei opinii corect argumentate.  

b) (1,5 p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

c) (0,5 p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la concluzie.  

d) (2 p) Redactarea paragrafelor Baza pentru concluzia aleasă si  Concluzia. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (15%) EVALUARE 

1. (5p) Calculul și interpretarea evoluției indicatorilor. (5x 1 p) 

2. (1p) Calculul și interpretarea riscului de faliment. (2 x 0,5p) 

3. (2p) Determinarea valorii companiei pe baza Metodei fluxurilor de numerar actualizate (DCF)  

4. (1p) Prezentarea avantajelor și dezavantajelor ale metodei DCF (4 x 0,25 p). 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

C. (10%) EXPERTIZA  

1. (2p) Prezentarea succintă si corecta a caracteristicilor ale expertizei contabile judiciare. (4 x 0,5 p) 

2. (2p) Enunțarea unui obiectiv posibil al expertizei contabile. 

3. (1p) Menționarea specializării expertizei contabile. 

4. (2p) Prezentarea materialului documentar si localizarea lui in Raportul de expertiza. 

5. (2p) Prezentarea concluziilor expertizei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 



Experţi contabili 

                                             Varianta 4 (V4) 

 

1 

 

A. (50%) CONTABILITATE  

 

Partea 1. Contabilitate conform reglementărilor contabile naționale (6p) 

 

I. 

1. (0,75p) Determinarea numărul de acțiuni emise de absorbantă. 

2. (0,75p Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor la societatea Gama. 

3. (1 p) Întocmirea bilanțului societății Gama după fuziune. 

 

II.  

      (3,5p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor conform OMFP nr. 1802/2014. In cadrul 

fiecărui subpunct se punctează proporțional cu operațiunile înregistrate corect. 

 

Partea 2. Contabilitatea instituțiilor publice (0,5p) 

(a)  (0,25p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacției  

(b)  (0,25p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacției. 

 

Partea 3: Reglementări contabile conform IFRS (1,5p) 

1. (0,3 p) Contabilizarea corecta a achiziției şi a amortizării utilajului în anul N.  

2. (0,15 p) Contabilizarea corecta a impozitelor amânate. 

3. (0,6 p) Contabilizați amortizării în anul N + 1 si a transferului imobilizării la active deținute în vederea 

vânzării și stabilirea valorii utilizate.  

4. (0,45 p) Contabilizarea corecta a diferențelor din evaluarea activului si impozitele amânate.  

 

Partea 4: Consolidări (1p) 

1. (0,4p) Determinarea valorii fondului comercial. 

2. (0,3p) Partajul capitalurilor proprii ale societății A. 

3. (0,3p) Contabilizarea eliminării titlurilor și partajul rezultatului. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (10%) DOCTRINA 

 

1. (3p) Enumerarea succinta lucrărilor ce pot fi executate de un expert contabil. (6 x 0,5p) 

2. (3p) Precizarea situaţiilor de radiere din Tabloul CECCAR. (3 x 0,5p) 

3. (3p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la decizia luata, prin prisma cerințelor Codului 

etic şi a altor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

  



Experţi contabili 

                                             Varianta 4 (V4) 

 

2 

 

A. (15%) AUDIT 

1. (1p) Identificarea diferenţelor între o misiune de compilare şi o misiune de revizuire. (4 x 0,25p) 

2. (1p Oferirea unei opinii corect argumentate referitor la refuzul de semnare a scrisoarii cuprinzând 

declaraţiile scrise  

3. (2p) Justificarea corecta si coerenta a punctului de vedere referitor la cheltuielile legate de salarii 

(inclusiv contribuţiile declarate) (proceduri analitice) (2 x 1p) 

4. (5p)  

a. (1p) Oferirea unei opinii corect argumentate.  

b. (1,5p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

c. (0,5p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la concluzie. 

d. (2p) Redactarea paragrafelor Baza pentru concluzia aleasă si Concluzia. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (15%) EVALUARE 

1. (5p) Calculul și interpretarea evoluției indicatorilor. (5x 1 p)  

1. (1p) Calculul și interpretarea riscului de faliment. (2 x 0,5p) 

2. (2p) Determinarea valorii companiei pe baza Metodei fluxurilor de numerar actualizate (DCF)  

2. (1p) Prezentarea avantajelor și dezavantajelor ale metodei DCF (4 x 0,25 p). 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 

C. (10%) EXPERTIZA  

1. (2p) Prezentarea situațiilor de incompatibilitate a expertului contabil. (4 x 0,5 p) 

2. (2p) Enunțarea unui obiectiv posibil al expertizei contabile. 

3. (1p) Menționați specializarea expertizei contabile în cauză. 

4. (2p) Prezentarea materialului documentar si localizarea lui in Raportul de expertiza. 

5. (2p) Prezentarea concluziilor expertizei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 



Experţi contabili 

                                             Varianta 5 (V5) 

 

1 

 

A. (50%) CONTABILITATE  

 

Partea 1. Contabilitate conform reglementărilor contabile naționale (6p) 

 

I.  

1. (0,75p) Determinarea activul net contabil primit de Beta, raportul de schimb și numărul de acțiuni emise. 

2. (0,75p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor specifice divizării la societatea Alfa. 

3. (1 p) Întocmirea bilanțului societății Alfa după divizare. 

 

II. 

(3,5p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor conform OMFP nr. 1802/2014. In cadrul fiecărui 

subpunct se punctează proporțional cu operațiunile înregistrate corect. 
 

Partea 2. Contabilitatea instituțiilor publice (0,5p) 

(a)  (0,25p)  Contabilizarea corecta si completa a tranzacției  

(b)  (0,25p)  Contabilizarea corecta si completa a tranzacției. 

 

Partea 3: Reglementări contabile conform IFRS (1,5p) 

1. (0,75p) Contabilizarea achiziției echipamentului şi a amortizării lui (perioada N – N+3).  

2. (0,15p) Analiza deprecierii echipamentului și contabilizarea aferenta.  

3. (0,6p) Contabilizarea impozitelor amânate. 

 

Partea 4: Consolidări (1p) 

1. (0,4p) Determinarea valorii fondului comercial. 

2. (0,3p) Partajul capitalurilor proprii ale societății A. 

3. (0,3p) Contabilizarea eliminării titlurilor și partajul rezultatului. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (10%) DOCTRINA 

1. (3p) Enumerarea succinta a atribuțiilor CECCAR (6 x 0,5p).  

2. (3p) Enumerarea succintă a condițiilor care trebuie îndeplinite de o societate pentru a deveni membră a 

Corpului.(3x 1p)  

3. (3p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la decizia luata, prin prisma cerințelor Codului 

etic şi a altor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

  



Experţi contabili 

                                             Varianta 5 (V5) 

 

2 

 

A. (15%) AUDIT 

1. (1 p) Identificarea diferenţelor între o misiune de audit şi o misiune de revizuire. (4 x 0,25p) 

2. (1 p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

3. (2 p) Justificarea corecta si coerenta a punctului de vedere referitor la cheltuielile legate de salarii 

(inclusiv contribuţiile declarate) (proceduri analitice) (2 x 1p) 

4. (5p) 

a) (1 p) Oferirea unei opinii corect argumentate.  

b) (1,5 p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

c) (0,5 p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la concluzie.  

d) (2 p) Redactarea paragrafelor Baza pentru concluzia aleasă si  Concluzia. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (15%) EVALUARE 

1. (5p) Calculul și interpretarea evoluției indicatorilor. (5x 1 p) 

2. (1p) Calculul și interpretarea riscului de faliment. (2 x 0,5p) 

3. (2p) Determinarea valorii companiei pe baza Metodei fluxurilor de numerar actualizate (DCF)  

4. (1p) Prezentarea avantajelor și dezavantajelor ale metodei DCF (4 x 0,25 p). 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

C. (10%) EXPERTIZA  

1. (2p) Prezentarea succintă si corecta a caracteristicilor ale expertizei contabile judiciare. (4 x 0,5 p) 

2. (2p) Enunțarea unui obiectiv posibil al expertizei contabile. 

3. (1p) Menționarea specializării expertizei contabile. 

4. (2p) Prezentarea materialului documentar si localizarea lui in Raportul de expertiza. 

5. (2p) Prezentarea concluziilor expertizei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 



Experţi contabili 

                                             Varianta 6 (V6) 

 

1 

 

A. (50%) CONTABILITATE  

 

Partea 1. Contabilitate conform reglementărilor contabile naționale (6p) 

 

I. 

1. (0,75p) Determinarea numărul de acțiuni emise de absorbantă. 

2. (0,75p Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor la societatea Gama. 

3. (1 p) Întocmirea bilanțului societății Gama după fuziune. 

 

II.  

      (3,5p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor conform OMFP nr. 1802/2014. In cadrul 

fiecărui subpunct se punctează proporțional cu operațiunile înregistrate corect. 

 

Partea 2. Contabilitatea instituțiilor publice (0,5p) 

(a)  (0,25p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacției  

(b)  (0,25p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacției. 

 

Partea 3: Reglementări contabile conform IFRS (1,5p) 

1. (0,3 p) Contabilizarea corecta a achiziției şi a amortizării utilajului în anul N.  

2. (0,15 p) Contabilizarea corecta a impozitelor amânate. 

3. (0,6 p) Contabilizați amortizării în anul N + 1 si a transferului imobilizării la active deținute în vederea 

vânzării și stabilirea valorii utilizate.  

4. (0,45 p) Contabilizarea corecta a diferențelor din evaluarea activului si impozitele amânate.  

 

Partea 4: Consolidări (1p) 

1. (0,4p) Determinarea valorii fondului comercial. 

2. (0,3p) Partajul capitalurilor proprii ale societății A. 

3. (0,3p) Contabilizarea eliminării titlurilor și partajul rezultatului. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (10%) DOCTRINA 

 

1. (3p) Enumerarea succinta lucrărilor ce pot fi executate de un expert contabil. (6 x 0,5p) 

2. (3p) Precizarea situaţiilor de radiere din Tabloul CECCAR. (3 x 0,5p) 

3. (3p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la decizia luata, prin prisma cerințelor Codului 

etic şi a altor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

  



Experţi contabili 

                                             Varianta 6 (V6) 

 

2 

 

A. (15%) AUDIT 

1. (1p) Identificarea diferenţelor între o misiune de compilare şi o misiune de revizuire. (4 x 0,25p) 

2. (1p Oferirea unei opinii corect argumentate referitor la refuzul de semnare a scrisoarii cuprinzând 

declaraţiile scrise  

3. (2p) Justificarea corecta si coerenta a punctului de vedere referitor la cheltuielile legate de salarii 

(inclusiv contribuţiile declarate) (proceduri analitice) (2 x 1p) 

4. (5p)  

a. (1p) Oferirea unei opinii corect argumentate.  

b. (1,5p) Oferirea unei opinii corect argumentate  

c. (0,5p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la concluzie. 

d. (2p) Redactarea paragrafelor Baza pentru concluzia aleasă si Concluzia. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (15%) EVALUARE 

1. (5p) Calculul și interpretarea evoluției indicatorilor. (5x 1 p)  

1. (1p) Calculul și interpretarea riscului de faliment. (2 x 0,5p) 

2. (2p) Determinarea valorii companiei pe baza Metodei fluxurilor de numerar actualizate (DCF)  

2. (1p) Prezentarea avantajelor și dezavantajelor ale metodei DCF (4 x 0,25 p). 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 

C. (10%) EXPERTIZA  

1. (2p) Prezentarea situațiilor de incompatibilitate a expertului contabil. (4 x 0,5 p) 

2. (2p) Enunțarea unui obiectiv posibil al expertizei contabile. 

3. (1p) Menționați specializarea expertizei contabile în cauză. 

4. (2p) Prezentarea materialului documentar si localizarea lui in Raportul de expertiza. 

5. (2p) Prezentarea concluziilor expertizei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 



Contabili autorizați 

Varianta 1 (V1) 

 

1 
 

A. (70%) CONTABILITATE  

 

Partea 1. (7p)  

1. (5p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor conform OMFP nr. 1802/2014. In cadrul 

fiecărui subpunct se punctează proporțional cu operațiunile  

1. (1p) Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. 

2. (1p) Calculul impozitului pe profit și determinarea rezultatului net. 

  

Partea 2. (2 p) 

1.  (0,5p) Determinarea cheltuielilor/sumelor care nu se includ în costul de producție. 

2. (0,5p) Determinarea cheltuielilor/sumelor care se includ în costul de producție. 

3. (0,5p) Determinarea costului unitar de producție. 

4. (0,5p) Înregistrarea obținerii producției în contabilitate. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

B. (30%) DOCTRINA 

1. (3p) Enumerarea succinta a atribuțiilor CECCAR (6 x 0,5p).  

2. (3p) Enumerarea succinta a tipurilor de răspundere ale unui contabil autorizat sau expert contabil. (3x 

1p) 

3. (3p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la decizia luata, prin prisma cerințelor Codului 

etic şi a altor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 



Contabili autorizați 

Varianta 2 (V2) 

 

1 
 

A. (70%) CONTABILITATE  

 

Partea 1. (7p)  

1. (5p) Contabilizarea corecta si completa a tranzacțiilor conform OMFP nr. 1802/2014. In cadrul 

fiecărui subpunct se punctează proporțional cu operațiunile  

1. (1p) Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. 

2. (1p) Calculul impozitului pe profit și determinarea rezultatului net. 

 

Partea 2. (2 p) 

1.  (0,5p) Determinarea cheltuielilor/sumelor care nu se includ în costul de producție. 

2. (0,5p) Determinarea cheltuielilor/sumelor care se includ în costul de producție. 

3. (0,5p) Determinarea costului unitar de producție. 

4. (0,5p) Înregistrarea obținerii producției în contabilitate. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 

B. (30%) DOCTRINA 

 

1. (3p) Enumerarea succinta a faptelor care sunt considerate abateri disciplinare. (6 x 0,5p) 

2. (3p) Prezentarea situaţiilor în care un membru poate fi radiat din Tabloul CECCAR. (3x 1p) 

3. (3p) Oferirea unei opinii corect argumentate referitoare la decizia luata, prin prisma cerințelor Codului 

etic şi a altor aspecte ce ţin de exercitarea profesiei. 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 


