Precizari privind organizarea reevaluarii stagiarilor din anul I
13-14 ianuarie
13 ianuarie
Reexaminare discipline/probe nepromovate aferente semstrului I
Discipline
Contabilitate
şi
raportare financiară

Tematica
 Contabilitate şi raportare financiară, Ed CECCAR
 Suport de curs
 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare
anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu
modificările si completările ulterioare
 OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 OMFP nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile

Contabilitate
managerială

 Contabilitate managerială, Ed. CECCAR
 Suport de curs
 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.826/2003 pentru
aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la
organizarea si conducerea contabilitătii de gestiune

Economia afacerilor

Colectie de legislatie
 Legea contabilitatii nr. 82/1990
 Ordonanta nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză
contabilă si a contabililor autorizati modificată de Legea nr.
162/2017privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al
situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte
normative
 Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale
 Ordonanta de urgentă nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor
economice de către persoanele fizice
 Legea nr. 36/1991 autorizate, întreprinderile individuale si
întreprinderile familiale
 Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţiiprivind
societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.
169/1997
 OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile






privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate
Ordinul nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile
privind contabilitatea în partidă simplă
Ordin nr. 1969/2007privind aprobarea reglementărilor contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
OMFP nr. 2634/2015privind documentele financiar-contabile
OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 HG nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Discipline cu portofoliu de practica semestrul I anul I:
Contabilitate şi raportare financiară
Cerinte caiet de practica (Fisier pdf)
Contabilitate managerială
Cerinte caiet de practica (Fisier pdf)
Proba teoretica: 9:30 – max 12:30 (1h pentru fiecare disciplina nepromovata)
Proba orala:
 incepand cu ora 10:00 pentru cei ce nu au de sustinut proba teoretica;
 incepand cu ora 12:30 pentru cei ce au de sustinut proba teoretica sau imediat dupa
finalizarea probei teoretice in limita locurilor disponibile.
14 ianuarie
Reexaminare discipline/probe nepromovate aferente semestrului II
Dreptul
afacerilor
si
dreptul muncii

 Dreptul afacerilor, Ed CECCAR
 Dreptul muncii, Ed CECCAR
 Suporturi de curs
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată
 OUG nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si
întreprinderile familiale, cu modificările si completările ulterioare,
aprobată prin Legea nr. 182/2016
 Legea societătilor nr. 31/1990, republicată
 Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului
 Legea nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte
normative în domeniul înregistrării în registrul comertului
 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de
insolventă, cu modificările şi completarile ulterioare.
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, actualizată si republicata
 Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a
salariatilor

 OG nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă
si a contabililor autorizati, modificată prin Legea nr. 162/2017 privind
auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor
financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative
Standarde
Financiare
Raportare
Financiara

 Suport de curs (disponibil pe platforma)
de

Etica
profesioniştilor
contabili

 OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, cu
completările ulterioare.
 ***, Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS®) –
Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015, Partea A, Cadrul general
conceptual si dispozitii, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
 OG nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si
a contabililor autorizati, republicată, cu modificările si completările
ulterioare.
 Codul etic national al profesionistilor contabili, Editia a V a revizuită
si adaugita, colectia Doctrina -Deontologie, Editura CECCAR, 2011,
http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Codul_etic_2011.pdf
 Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati din România republicat, cu
modificările si completările ulterioare.

Discipline cu portofoliu de practica semestrul II anul I:
Dreptul afacerilor si dreptul muncii
Cerinte caiet de practica (Fisier
word)
Standarde Financiare de Raportare Financiara
Cerinte caiet de practica (regasite
in suportul de curs)
Proba teoretica: 9:30 – max 12:30 (1h pentru fiecare disciplina nepromovata)
Proba orala:
 incepand cu ora 10:00 pentru cei ce nu au de sustinut proba teoretica;
 incepand cu ora 12:30 pentru cei ce au de sustinut proba teoretica sau imediat dupa
finalizarea probei teoretice in limita locurilor disponibile

