PROGRAMA
aferentă examenului de admitere la stagiu
în vederea obținerii calității de expert contabil,
sesiunea decembrie 2021
1. CONTABILITATE
Capitolul I
CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ ÎN CONFORMITATE CU
REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE
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, cerințe privind prezentarea de
informații în situațiile financiare)
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. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor
cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și
persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 274 din 12
aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
4. 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
5. 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
6. 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
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7. *** 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
8. *** 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
9. *** 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
Capitolul II
ASPECTE PARTICULARE PRIVIND APLICAREA ANUMITOR
STANDARDE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
I. Cadrul general conceptual de raportare financiară elaborat de IASB (Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Contabilitate):
1. Elementele situațiilor financiare:
1.1. Poziția financiară (active, datorii, capitaluri proprii)
1.2. Performanța (venituri, cheltuieli, ajustări pentru menținerea capitalului)
2. Recunoașterea elementelor în situațiile financiare:
3. Evaluarea elementelor din situațiile financiare (definiția evaluării, costul istoric, costul curent,
valoarea realizabilă (de decontare), valoarea actualizată)
II. Particularități privind aplicarea anumitor Standarde Internaționale de Raportare Financiară
(IFRS):
1. Recunoașterea/derecunoașterea, evaluarea și prezentarea în situațiile financiare a informațiilor privind
activele (IAS 2, IAS 16, IAS 36, IAS 40, IFRS 5).
2. Recunoașterea, evaluarea și prezentarea informațiilor privind provizioanele, datoriile contingente și
activele contingente (IAS 37)
3. Subvenții (IAS 20)
BIBLIOGRAFIE:
1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul oficial al
României, partea I, nr. 1.020 din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare
2. Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS®) – Norme oficiale emise la 1 ianuarie
2017, Partea A, Cadrul general conceptual de raportare financiară și dispoziții, Editura CECCAR,
București, 2017, pp. A17-A48, A217-A236, A797-A806, A887-A908, A957-A968, A1137-A1204,
A1275-A1296.
***
3. *** 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
Capitolul III
ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE
1. Fundamente privind organizarea contabilității instituțiilor publice (principiile bugetare, ordonatorii de
credite, clasificația bugetară, credit bugetar, principiile contabile, planul de conturi)
2. Forma și conținutul situațiilor financiare anuale.
3. Contabilitatea activelor necurente/fixe (definiție, tipologie, delimitarea bunuri care aparțin domeniului
public al statului și al unităților administrativ-teritoriale – bunuri care aparțin domeniului privat al
statului și al unităților administrativ-teritoriale, sistemul de conturi, principalele tranzacții specifice intrări, ieșiri cheltuieli ulterioare, amortizare)
4. Contabilitatea activelor curente/circulante (definiție, tipologie, sistemul de conturi, principalele
tranzacții specifice stocurilor, creanțelor și trezorerie).
5. Contabilitatea datoriilor (definiție, tipologie, sistemul de conturi, principalele tranzacții specifice e
decontărilor cu furnizorii, salariații, protecția socială, bugetul statului)
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6. Contabilitatea capitalurilor proprii (definiție, tipologie, sistemul de conturi, principalele tranzacții
specifice)
7. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor (definiție, tipologie, sistemul de conturi, principalele tranzacții
specifice)
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. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor
publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare
3. Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare
4. Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul
instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările
ulterioare
5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor
privind
finanțele
publice
în
vigoare
pentru
anul
2017,
disponibil
la
http://www.mfinante.ro/clasificatii.html?pagina=domenii
6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și
completările ulterioare
7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile
publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din
14 octombrie 2019.
8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a
normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind
notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional
de raportare – Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 03 aprilie
2020.
9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20
septembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I „Implementarea şi funcţionarea
sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare,
angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice”
10. ***, 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
Capitolul IV
ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT
1. Structura sistemului bancar românesc (BNR – rolul și funcțiile băncii centrale, instituțiile de credit –
activități specifice, instituțiile financiare nebancare – activități specifice)
2. Organizarea contabilității instituțiilor de credit (organizarea teritorială a instituțiilor de credit, principii
contabile, planul de conturi)
3. Contabilitatea decontărilor inter sedii (intra bancare) și între instituții de credit: definiții, tipologie,
recunoașterea în contabilitate a principalelor tranzacții
4. Contabilitatea operațiunilor de creditare a clientelei non financiare și a depozitelor: definiții, tipologie,
recunoașterea în contabilitate a principalelor tranzacții
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BIBLIOGRAFIE:
1. Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaționale de
Raportare Financiară de către instituțiile de credit, ca bază a contabilității și pentru întocmirea de
situații financiare anuale individuale, începând cu exercițiul financiar al anului 2012, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 30 iulie 2010
2. Ordinul Băncii Naționale a României nr. 24/2010 pentru completarea Ordinului Băncii Naționale a
României nr. 15/2009 privind întocmirea de către instituțiile de credit, în scop informativ, de situații
financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 13 decembrie 2010
3. Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit
(Anexa 1 și Anexa 2), republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 96 din 10 februarie
2020
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea
capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006,
cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările 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

2. FISCALITATE
I. Noțiuni generale de fiscalitate
1. Principii și reguli bugetare
2. Principiile dreptului fiscal definite de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
3. Clasificarea impozitelor
4. Elementele impozitului
II. 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
III. 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
IV. 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
V. Impozitul pe venitul persoanelor fizice
1. Sfera de aplicare. Contribuabilii și baza de impozitare
2. Perioada impozabilă
3. Cotele de impozitare
4. Impozitarea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
4

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)
VI. 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.
5. Calculul contribuțiilor sociale pentru alte categorii de venituri obținute de persoane fizice
VII. 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 valoarea adăugată
5. Colectarea și deducerea taxei pe valoarea adăugată
6. Perioada fiscală
7. Măsuri de simplificare
8. Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
9. Documente și declarații specifice. Obligații de plată
VIII. Impozitul pe veniturile nerezidenților
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. Certificatul de rezidență fiscală - conținut și obligativitate în coroborarea prevederilor legislației fiscale
interne cu cele ale tratatelor fiscale și Certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi
5. Obligații declarative și de plată
IX. 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
X. Accize armonizate:
1. Sfera de aplicare
2. Faptul generator
3. Eliberarea pentru consum
4. Exigibilitatea
5. Depunerea declarațiilor de accize
6. Exemplificări privind calculul accizelor (tutun şi țigarete, alcool, produse energetice, etc.)
XI. Procedura fiscală:
1. Procedura înregistrării fiscale (modalitățile de înregistrare fiscală; termenul de depunere a declarației
de înregistrare fiscală; declararea filialelor și sediilor secundare; modificările ulterioare înregistrării
fiscale)
2. Procedura stabilirii și declarării impozitelor și taxelor (stabilirea creanțelor fiscale; forma și
conținutul declarațiilor fiscale; depunerea declarațiilor fiscale; corectarea declarațiilor fiscale;
prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale; sarcina probei; estimarea bazei de impunere)
3. Plata impozitelor și taxelor (reguli privind efectuarea plății; ordinea stingerii obligațiilor fiscale;
creanțele fiscale accesorii în cazul plății cu întârziere a impozitelor și taxelor; prescripția dreptului de a
efectua executarea silită; somația și titlul executoriu)
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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. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art.
230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare
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

3. DREPT
I. Elemente generale privind contractul (Drept civil)
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
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
6

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
IX. Procedura insolvenței
1. Categorii de debitori cărora li se aplică procedura generală și simplificată a insolvenței
2. Insolvența – condiție esențială pentru aplicarea procedurii
3. Participanții la procedura insolvenței: atribuțiile instanței de judecată, ale judecătorului-sindic, ale
adunării creditorilor, ale administratorului judiciar și special, ale lichidatorului
4. Efectele patrimoniale ale hotărârii de deschidere a procedurii
5. Planul de reorganizare
6. Lichidarea judiciară – falimentul
7. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului.

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. 1881- art. 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;
5. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
6. 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;
7. *** 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.
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4. AUDIT
I. Fundamente conceptuale privind auditul:
1. Misiuni de audit: scop, obiective, responsabilități
2. Tipologia auditului: audit intern, audit statutar, audit financiar
3. Principiile fundamentale ale eticii profesionale
4. Cerințe etice cu privire la auditul statutar
5. Independența în misiunile de audit
II. Coordonate fundamentale privind auditul statutar:
1. Scrisoarea de misiune: rol, conținut
2. Planificarea unui audit al situațiilor financiare
3. Documentația de audit: definiție, rol, dosarul de audit
4. Responsabilitățile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situațiilor financiare
5. Identificarea și evaluarea riscurilor și controlului intern
6. Riscurile în audit
7. Pragul de semnificație în planificarea și desfășurarea unui audit
8. Probe de audit
9. Raportul de audit: rol, structură, tipologia opiniei
III. Misiuni de revizuire și servicii conexe.
2. Misiuni de revizuire
1. Misiunea de revizuire a situatiilor financiare istorice
2. Desfasurarea unei misiuni de revizuire
3. Cerintele etice privind misiunea de revizuire
4. Concluzii nemodificate si concluzii modificate intr-un raport de asigurare
5. Raportul practicianului intr-o misiune de revizuire
3. Servicii conexe
3.1. Misiuni de compilare
• desfasurarea unei misiuni de compilare
• cerintele etice ale unei misiuni de compilare
• documentatia si raportul practicianului intr-o misiune de compilare
3.2. Misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind informațiile financiare
• obiectivul unei misiuni pe baza procedurilor convenite
• proceduri si probe in cadrul unei misiuni pe baza de proceduri convenite
• raportarea in cadrul unei misiuni pe baza de proceduri convenite
BIBLIOGRAFIE:
1. IAASB, Manualul de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de
asigurare și servicii conexe– Ediția 2018, traducere CECCAR & ASPAAS 2016, vol I, Bucureşti,
disponibil
online
la
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wpcontent/uploads/2020/07/Manualul-ISA-Vol-I-RO.pdf
2. IAASB, Manual de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de
Asigurare şi Servicii Conexe – Ediția 2018, traducere CECCAR & ASPAAS 2016, vol II și III, Bucureşti,
disponibil online la https://www.codetic-standardeinternationale.ro/
3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificările şi completările
ulterioare
4. Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale
consolidate și de modificare a unor acte normative, publicată în MO nr. 548 din 12 iulie 2017, cu
completările și modificările ulterioare
5. IESBA, Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale
privind Independența) ediția 2018, tradus în limba română de CECCAR şi ASPAAS, 2020, disponibil
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online la https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/01/Codul-etic-pentruprofesionistii-contabili.pdf
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
5. EVALUAREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERILOR
ANALIZA FINANCIARĂ
I. Analiza bilanțului
1. Tipuri de bilanț folosite în evaluare
1.1. Bilanțul financiar
1.2. Bilanțul funcțional
2. Analiza poziției financiare a întreprinderii
II. Analiza contului de profit și pierdere
1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune
2. Capacitatea de autofinanțare
III. Indicatori de solvabilitate și lichiditate
IV. Valoarea în timp a banilor
1. Principiul valorii în timp a banilor
2. Fructificarea și actualizarea în timp a valorii banilor
EVALUAREA ÎNTREPRINDERII
I. Tipuri de bunuri supuse evaluării
II. Principiile fundamentale ale evaluării
III. Abordări în evaluare
1. Abordarea prin cost (active)
1.1. Metoda activului net contabil
1.2. Metoda activului net corectat
1.3. Metoda activului net de lichidare
2. Abordarea prin piață (comparație)
3. Abordarea prin venit
3.1. Metode de evaluare
3.2. Rata de actualizare (costul capitalului)
3.3. Metoda actualizării cash-flow-urilor
3.4. Metoda capitalizării profitului (sau dividendelor)
BIBLIOGRAFIE:
1. Silvia Petrescu, Analiză și diagnostic financiar contabil, ediția a III a, Editura CECCAR, București, 2010.
2. ANEVAR, Standardele de evaluare a bunurilor în conformitate cu Standardele Internaționale de
Evaluare (IVS – International Valuation Standards), ediția 2020, București, 2020
3. *** 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
6. EXPERTIZĂ CONTABILĂ
I. Conceptul de expertiză contabilă (cadru de referință, definiție, trăsături, obiect, reglementări legale,
reglementări procedurale, reglementări profesionale, clasificare)
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II. Exercitarea profesiei contabile şi calitatea de expert contabil (condiții ce trebuie îndeplinite de carte
experții contabili, accesul în Grupul experților judiciari, fişa de opțiuni)
III. Norme de bazã aplicabile expertizei contabile (norme de comportament profesional, norme de lucru și
norme de raportare)
IV. Auditul de calitate
V. Răspunderea experților contabili
VI. Expertiza contabilă judiciară
V. Expertiza contabilă extrajudiciară
BIBLIOGRAFIE:
1. Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor
autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008, cu
modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și
extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată
prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare
3. Codul de procedură civilă, respectiv Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările şi completările
ulterioare, capitolele referitoare la expertiză
4. Codul de procedură penală, respectiv Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările
ulterioare, capitolele referitoare la expertiză
5. Ordinul ministrului justiției nr. 199/2010 pentru aprobarea Nomeclatorului specializărilor expertizei
tehnice judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 78 din 4 februarie 2010, cu modificările
ulterioare
6. ***, Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediția a VI-a, revizuită și actualizată, Editura
CECCAR, București, 2014
7. IESBA, Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale
privind Independența) ediția 2018, tradus în limba română de CECCAR şi ASPAAS, 2020, disponibil
online la https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/01/Codul-etic-pentruprofesionistii-contabili.pdf
8. Normele 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare
9. ***, 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
7. DOCTRINA ȘI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
I. Profesia contabilă: definiție, concept și structură
• Delimitarea profesiei contabile de alte profesii
• Activitățile componente ale profesiei contabile
II. Reglementarea profesiei contabile
• Necesitatea reglementării profesiei contabile
• Necesitatea și rolul organismelor profesionale.
• Reglementarea profesiei contabile la nivel internațional
• Reglementarea la nivel național
₋ Reglementarea profesiei contabile în România
₋ Organizarea și funcționarea CECCAR
III. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei şi pentru apărarea interesului public
IV. Etica în profesia contabilă
• Necesitatea studierii aspectelor doctrinare şi de etică în profesia contabilă
• Etica în profesie – elemente conceptuale
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V. Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind
Independența)
• Principiile fundamentale ale profesiei contabile și cadrul general conceptual
• Independența
• Conflicte la adresa principiilor fundamentale și a independenței
BIBLIOGRAFIE:
1. Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a
contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008,
cu modificările și completările ulterioare
2. Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor autorizați
din România nr. 1/1995, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 august
2008, cu modificările și completările ulterioare
3. IESBA, Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale
privind Independența) ediția 2018, tradus în limba română de CECCAR şi ASPAAS, 2020, disponibil
online
la
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/wp-content/uploads/2020/01/Codul-eticpentru-profesionistii-contabili.pdf
4. ***, 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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