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Disciplina: Contabilitate şi gestiune fiscală 
 
Tematică: 

1. Sistemul fiscal din România. Structura bilanţului consolidat de stat. Politici contabile şi 
fiscale, divergenţe şi convergenţe.  

2. Contabilitatea şi fiscalitatea remunerării capitalului uman. 
3. Contabilitatea şi fiscalitatea impozitului pe profit, pe venit, pe dividende şi alte forme de 

impozitare directă a veniturilor obţinute de companii. 

4. Contabilitatea şi fiscalitatea TVA. 
 

Bibliografie 

• Morariu A., Radu G., Contabilitatea şi fiscalitatea în dezvoltarea întreprinderii, Editura 
Exponto, 2005, România; 

• Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

• Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 cu modificările şi completările ulterioare;  

• Ministerul Finanţelor Publice, OMFP 1802/2014, Reglementări contabile privind situaţ iile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, România. 
 

 
Disciplina: Contabilitate fiscală avansată 

 

Tematică: 

1. Impozitarea persoanei: aria de cuprindere; venitul impozabil; veniturile din salarii şi 

asimilate salariilor; venituri din activităţi independente; venituri din activităţi agricole; 
venituri din chirii; venituri din investiţii; venituri din pensii, venituri din premii şi jocuri 

de noroc; venituri din transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, venitur i 
din alte surse, asocieri, impozitul pe venit final. 

2. Contribuţii sociale: aria de cuprindere; plătitori; baza de calcul; excepţii; mod de calcul; 

reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale. 
3. Impozitul pe profit: aria de cuprindere; contribuabilii; mod de calcul; deduceri fiscale ; 

facilităţi fiscale; pierderi fiscale; creditul fiscal; reorganizări, lichidări şi alte transferur i; 
reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende; impozitul pe venitur ile 
microîntrepinderilor; impozitul specific unor activităţi; aspecte internaţionale. 

4. Taxa pe valoarea adaugată: scop; teritorialitatea TVA; cerințe de înregistrare; operaţiuni 
impozabile; baza impozabilă; ajustarea TVA; regimul deducerilor; scutiri; măsuri de 



simplificare; regimuri speciale; cazuri speciale pentru contribuabilii cu cod anulat de TVA; 
documente specifice. 

5. Aspecte fiscale internaţionale: regulile de rezidenţă; impozitul cu reţinere la sursă; sediul 
permanent; venituri obţinute de persoane juridice sau fizice nerezidente în România ; 

creditul fiscal extern; dubla impunere internaţională; impozitul pe reprezentanţe. 
 
Bibliografie 

• Păunescu M, ACCA : F6 Taxation, Editura ASE, Bucureşti, 2014, România; 

• Popa A.F, Contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului întreprinderii, Editura CECCAR, 
Bucureşti, 2011, România; 

• Popa A.F., Păunescu M., Ciobanu R., Fiscalitate, ed. 2, Editura CECCAR, Bucureşti, 2019, 
România; 

• Șaguna D., Iacob B., Drept fiscal, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013, România; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

• Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
Disciplina: Introducere în contabilitate (engleză) 
 

Tematică: 

1. Contabilitatea ca sistem informaţional – noţiuni de bază; utilizatorii informaţiei contabile ; 

profesia contabilă; sisteme de organizare a contabilităţii; reglementarea contabilă. 
2. Situaţiile financiare: Bilanţul, Contul de profit şi pierdere; Principii contabile. 
3. Sistemul de contabilitate în partidă dublă: definiţia, forma şi structura contului; planul de 

conturi; tipurile şi regulile de funcţionare a conturilor. 
4. Sistemul informaţional contabil: documente contabile de bază; evaluarea în contabilitate ; 

Registrul Jurnal, Cartea Marea, Balanţa de Verificare.  
5. Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor: conturile şi analiza 

contabilă privind imobilizările, stocurile, creanţele, trezoreria, datoriile, capitalur ile 

proprii, veniturile şi cheltuielile. 
 

Bibliografie 

• Albu C.N., Gîrbină M.M., Ionaşcu M., Introductory Financial Accounting, Editura 
Infomega, Bucureşti, 2008, România; 

• Caraiani C., Dumitrana M. (coordonatori), Bazele contabilităţii, Editura Universita ră, 
Bucureşti, 2011, România; 

• Caraiani C., Dumitrana M. (coordonatori), Bazele contabilităţii. Aplicaţii şi studii de caz, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2011, România; 

• Dumitrana M., Vulpoi M., Nichita M., Principles of Accounting, Editura Universită ţ ii 
Româno-Britanice, Bucureşti, 2007, România; 

• Ministerul Finanţelor Publice, OMFP 1802/2014, Reglementări contabile privind situaţ iile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, România. 

 
 

Disciplina: Contabilitate pentru afaceri (engleză) 
 
Tematică: 

1. Analiza şi interpretarea situaţiilor financiare. 



2. Raportarea nonfinanciară. 
3. Managementul costurilor. 

4. Analiza cost-volum-profit. 
5. Bugete şi metoda standard cost. 

 
Bibliografie 

• Duţescu, A, Financial Accounting: An IFRS Perspective in Romania, Palgrave Macmillan, 
2019, UK;  

• McLaney E., Atrill P., Accounting and Finance. An introduction, Pearson Education 
Limited, London, 2014, UK; 

• ACCA F2 Management Accounting; 

• ACCA F5 Performance Management;  

• ACCA F7 Financial Reporting. 
 


