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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE PRACTICIAN ÎN 
INSOLVENȚĂ – SESIUNEA IUNIE 2019 

 
 
 
2. CONTABILITATE ȘI FISCALITATE 
 
2.1. Contabilitatea şi fiscalitatea lichidarii societăţilor comerciale 
 
2.1.1. Contabilitatea operațiunilor de lichidare a societăților comerciale; 
2.1.2. Aspecte fiscale cu privire la lichidarea societăților comerciale; 
 
2.2. Contabilitatea şi fiscalitatea operațiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale 
 
2.2.1. Fuziunea societăţilor comerciale; 
2.2.1.1. Contabilizarea operațiunilor generate de fuziunea societăților comerciale care aplică 
Reglementările contabile privind situațiile financiarea anuale individuale și șituațiile financiare 
anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare; 
2.1.1.2. Aspecte fiscale cu privire la fuziunea societăților comerciale. 
 
2.2.2. Divizarea societaţilor comerciale: aspecte contabile și fiscale; 
2.2.2.1. Contabilizarea operaţiunilor de divizare a societăților comerciale care aplică 
Reglementările contabile privind situațiile financiarea anuale individuale și șituațiile financiare 
anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare; 
2.2.2.2. Aspecte fiscale referitoare la operaţiunile de divizare a societăților comerciale. 
 
2.2.3. Contabilitatea și fiscalitatea operațiunilor de reorganizare a societăților comerciale sub 
formă de transfer de active și achiziții de titluri de participare; 
 
2.3. Contabilitatea şi fiscalitatea retragerii şi/sau excluderii unor asociaţi din cadrul societăţilor 
comerciale 
 
2.4. Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP 1804/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
2.4.1. Capitolul 1: Aria de aplicabilitate, definitii și categorii de entități comerciale; 
2.4.2. Capitolul 2: Dispoziţii și principii generale; 
2.4.3. Capitolul 3: Reguli generale de evaluare; 
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2.4.4. Capitolil 4: Bilanțul și contul de profit și pierdere; 
2.4.5. Capitolul 5: Situația fluxurilor de trezorerir și situaţia modificărilor capitalului propriu; 
2.4.6. Capitolul 6: Note explicative la situațiile financiare anuale; 
2.4.7. Capitolul 7: Raportul administratorilor; 
2.4.8. Capitolul 8: Situații financiare anuale și consolidate și rapoarte consolidate; 
2.4.9. Capitolul 9: Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale; 
2.4.10. Capitolul 10: Auditul; 
2.4.11. Capitolul 12: Dispoziții privind scutirile și restricțiile aplicabile scutirilor; 
2.4.12. Capitolul 14: Planul de conturi general; 
2.4.13. Capitolul 16: Funcțiunea conturilor; 
2.4.14. Capitolul 17: Structura bilanţului şi a contului de profit şi pierdere. 
 
2.5. Reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, 
aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare 
 
2.6. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii 
 
2.7. Documentele financiar contabile 
 
2.8. Aspecte fiscale (definiţii prevăzute în Codul fiscal, reguli de aplicare generală a Codului 
fiscal, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, 
impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice, taxa pe valoarea adăugată, 
impozite şi taxe locale). 
 
2.9. Plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată 
 
2.10. Aspecte de procedură fiscală 
 
2.11. Aspecte  prevăzute de Legea contabilitaţii nr. 82/1991 (republicată) 
 

* 

* * 

 
1. Codul Fiscal din 2015, cu modificările și completările ulterioare, intrat în vigoare de la 1 
ianuarie 2016;   
 
2. Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare, intrat în 
vigoare de la 1 ianuarie 2016: 
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3. Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014,  
Editura CECCAR, Bucuresti, 2015; 
 
4. Ghid privind aplicarea Regelementărilor 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, disponibil la 
adresa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GHIDVAR11aprilie.pdf 
 
5. Hotărârea Guvernului României nr. 276 din 2013 privind stabilirea valorii de intrare a 
mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 30.05.2013; 
 
6. Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial  nr. 454 din 18.06.2008, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
7. Legea 31/1990 privind societaţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial. nr. 1.066 din 
17.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
8. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2003 privind Codului Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare (publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr. 22 din 13/01.2016); 
 
9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 09.12.2015 (inclusiv anexele la acest ordin: 

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 și Anexa 4); 

10. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 1020 din 19.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv 
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare financiară, 
publicate în Monitorul Oficial nr. 1020 bis din 19.12.2016, cu modificările şi completările 
ulterioare);  
 
11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, 
dizolvare și lichidare a societaţilor, precum si retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul 
societaţilor, publicat în Monitorul Oficial. nr.711 din 22.09.2015 (inclusiv anexele la acest ordin, 
Anexa 1:  Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de 
fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societaţilor, precum si retragerea sau excluderea unor 
asociaţi din cadrul societaţilor și Anexa 2:  Exemple privind reflectarea în contabilitate a 
principalelor operațiuni de fuziune. Divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de  
 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GHIDVAR11aprilie.pdf
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retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, publicate în Monitorul Oficial. 
nr.711 bis din 22.09.2015); 
 
12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate, publicat în Monitorul Oficial  nr. 963 din 30.12.2014, cu modificările și completările 
ulterioare (inclusiv anexa la acest ordin, respectiv Reglementarile contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicate în Monitorul 
Oficial nr. 963, din 30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare); 
 
13. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20.10.2009 (inclusiv anexa la acest 
ordin). 
 
14. Ordonanţa nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 706 din 31.08.2017;  
 
15. Săcărin Marian, Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării şi lichidării societăţilor, Editura 
CECCAR, Bucureşti, 2018. 
 

 
NOTĂ: În cazul reglementărilor, trebuie să se aibă în vedere eventualele modificări ale acestora 
dintre data publicării  bibliografiei şi 1 iunie 2019. 
 

 
 
 


