
Experţi contabili 

I. CONTABILITATE 

 

1. (20%). Produse finite  

 

Barem 

a) Înregistrarea obținerii de produse finite -3 p 

b) Vânzarea propriu-zisă -3 p 

c) Descărcarea din gestiune-3 p 

Din oficiu: 1p 

 

2. (20%). Decontări cu salariații, cu bugetul de stat și cu bugetul asigurarilor sociale 

 

Barem 

a) Înregistrarea salariilor datorate-4,5 p 

b) Calculul contribuțiilor datorate de angajați: CAS, CASS și impozit pe venit 3p 

c) Înregistrarea reținerilor din salarii- 1,5 p 

Din oficiu: 1p 

 

3. (20%). Credite bancare pe termen lung  

 

Barem 

a) Rambursarea ratei scadente 4,5p 

b) Determinarea cheltuielii cu dobânda, înregistrarea dobânzii datorată și plata acesteia 4,5p 

Din oficiu: 1p 

 

4. (20%). IAS 37 Provizioane, datorii contingente şi active contingente 

 

Barem 

a) Analiza îndeplinirii criteriilor de recunoaștere a unui provizion pentru restructurare 

3*1,5p = 4,5p  

b) Înregistrarea provizionului pentru restructurare la valoarea corectă 4,5p 

Din oficiu: 1p 

 

5. (20%). IAS 36 Deprecierea activelor 

 

Barem 

a) Determinarea fluxurilor de numerar pentru cei 4 ani-4p 

b) Calculul fluxurilor de numerar actualizate pentru cei 4 ani-4p 

c) Determinarea valorii de utilizare 1p 

Din oficiu: 1p 

 

II. FISCALITATE 

 

1. (20%). Precizarea regimul venitului obținut din dividendele distribuite si determinarea 

rezultatului fiscal 

 

Barem 

Analiza corecta a regimul venitului obținut din dividendele distribuite 3p 

Calculul corect cu prezentarea formulei pentru rezultatul fiscal 6p 
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Din oficiu: 1p 

 

2. (20%). Impozitul pe pe veniturile microîntreprinderilor 

 

Barem 

Aplicarea cotei corecte si determinarea impozitului pe pe veniturile microîntreprinderilor 4p 

Stabilirea nivelului sponsorizarii ce poate fi scazuta din impozitul pe pe veniturile 

microîntreprinderilor 2p 

Stabilirea nivelului cheltuielii cu casa de marcat ce poate fi scazuta din impozitul pe pe veniturile 

microîntreprinderilor 2p 

Determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 1p 

 

3. (20%). Impozitul pe activitati independete 

 

Barem  

Analiza corecta a cheltuielilor cu casa de marcat 3p 

Identificarea corecta a fiecarui element component al formulei de calcul a impozitului pe venitul 

din activitati independente si determinarea impozitului de plata 6p 

Din oficiu: 1p 

 

4. (20%). Impozitul pe veniturile nerezidentilor 

 

Barem  

Stabilirea cotei de impunere aplicabilă si justificarea deciziei in cazul asociatului turc 4.5p 

Stabilirea cotei de impunere aplicabilă si justificarea deciziei in cazul asociatului italian 4.5p 

Din oficiu: 1p 

 

5. (20%). Taxa pe valoarea adaugata 

 

Barem  

Calculul corect al bazei impozabile si a TVA aferente primei operatiuni 3p 

Calculul corect al bazei impozabile si a TVA aferente celei de a doua operatiuni 3p 

Mentionarea obligatiilor declarative si determinarea TVA de plata 3p 

Din oficiu: 1p 

 

 

III. DREPT 

 

1. (20%).   Consimțământul  

 

Barem  

a) Definiția 1p 

b) Pentru fiecare condiție corect identificată – 2p x 4=8p. 

Din oficiu: 1p 

 

2. (20%). Persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai ÎI, ÎF 

 

Barem  

Pentru fiecare condiție corect identificată – 2,25p x 4=9p. 
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Din oficiu: 1p 

 

3. (20%). Remunerația directorilor unei societăți pe acțiuni 

 

Barem  

Identificarea temeiului juridic - contractul de mandat 4,5 p 

Regimul fiscal – asimilată veniturilor din salarii 4,5p 

Din oficiu: 1p 

 

4. (20%). Delegarea. 

 

Barem 

Elementul care se modifică -locul muncii 2,25 p 

Perioada pentru care se dispune - cel mult 60 de zile calendaristice 2,25 p 

Imposibilitatea refuzului  - abatere disciplinară 2,25 p 

Dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare; indemnizaţie de delegare 2,25 p 

Din oficiu: 1p 

 

5. (20%). Concediere pentru necorespundere profesională 

 

Barem  

a) Concedierea nu produce efecte juridice 1,5p 

Întârzierea la program – abatere disciplinară 2p 

Concediere disciplinară – cercetare prealabilă 1,5p 

b) Condiția evaluării salariatului în baza criteriilor de evaluare profesională 4p 

Din oficiu: 1p 

 

 

 

 

 


