
Tematica şi bibliografia 
 

aferente organizarii testului de aptitudini/interviului-test pentru persoanele fizice care 

au dobândit calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii 

Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei  

 

1. A. TEST  
 

1. I. Dreptul societăților prevăzute de Legea nr. 31/1990 
 

 Societăţile: 

- Formele societăţilor .  

- Constituirea societăţilor : Actul constitutiv al societatii; constituirea societăţii 

pe acţiuni prin subscripţie publică; inmatricularea societăţii;  

 Funcţionarea societăţilor: 

- Reguli generale privind funcţionarea societăţilor ; patrimoniul societăţii; 

organizarea societăţii; raporturile societăţii; 

- funcţionarea societăţii în nume colectiv;  

- societăţile în comandită simplă;  

- societăţile pe acţiuni: acţiunile, adunările generale, administrarea 

societăţilor pe acţiuni, auditul financiar; auditul intern şi cenzorii;  

- emiterea de obligatiuni;  

- societăţile cu răspundere limitată; 

 Dizolvarea , fuziunea si divizarea societatilor  

- Dizolvarea societatilor 

- Fuziunea si divizarea societatilor  

 Lichidarea societatilor  

 

II. Drept fiscal: 

 Impozitul pe profit  

 Impozitul pe venit 

 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 

 Taxa pe valoarea adaugata 

 Aspecte procedurale privind plata și declararea obligațiilor fiscale 

 Contribuții sociale 

 

III. Contabilitate 

 

 Situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate 

- Reglementari contabile in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- Reglementari contabile in conformitate cu OMFP 2844/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. B. COLOCVIU 

 
IV. Audit financiar 

 Desfășurarea misiunilor de asigurare; 

 Servicii conexe; 

 Valori, etici şi atitudini profesionale; 

 

V. Contabilitate 

 Situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate 

- Reglementari contabile in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- Reglementari contabile in conformitate cu OMFP 2844/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 
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