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TEMATICĂ PENTRU ADMITEREA LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SDSEU – Domeniul Contabilitate

Prof. univ.dr. Ion CUCUI
A. PROPUNERI:
1. Organizarea sistemului informaţiei contabile pentru externalizarea contabilităţii financiare şi de
gestiune.
2. Organizarea sistemului informaţiei contabile pentru evidenţa şi contabilitatea costurilor ascunse.
3. Utilizarea contabilităţii de gestiune sincronizate – modelări şi adaptări necesare.
4. Organizarea sistemului de analiza costurilor şi a rezultatelor financiar-contabile.
5. Metode moderne şi modelări privind contabilitaea şi repartiţia costurilor serviciilor auxiliare.
6. Metode moderne şi modelări privind contabilitatea costurilor de producţie.
7. Contabilitatea cheltuielilor incorporabile preluate în contabilitatea de gestiune din contabilitatea
financiară.
8. Metode moderne de tratament al cheltuielilor directe şi indirecte.
9. Perfecţionarea contabilităţii de ajustare a conturilor unei perioade de gestiune.
10. Contabilitatea operaţiunilor de finanţare a proiectelor de investiţii.
11. Metode moderne utilizate în contabilitatea costurilor specifice.

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
1. Cerrada, K. Derongé, Y. De Wolf, M. Gatz, M. – Comptabilité et analyse des états financiers,
Editura De Boeck, Bruxelles, 2006;
2. Cerrada, K. Derongé, Y. De Wolf, M. Gatz, M. – L’actualité du dirigeant financiers – gestion,
Edition EYROLLES, Paris 2001;
3. Jacquot, T. Milkoff, R. – Comptabilité de gestion. Edition Dareios&Pearson Education France, Paris
2007;
4. Jaeck Pierre, - Une nouvelle vision de la comptabilité de gestion, Edition AFNOR, Paris 2008;
5. Hilton, Maher, Selto – Comptabilité de gestion et control de coùts, Edition de Boeck, Bruxelles,
2010.
6. C.C. Raulet, P. Sabatier – Contabilité et gestion (1+2), Edition Dunad, 1991, Paris.
7. Beatrice et Francis Grandguillat – Contabilité analitique, Gualinto editeur, 1998, Paris.
8. H. Davasse, G. Langlois – Contabilité de gestion. Gestion previsionnelle, 2001, Paris.
9. A. Burland, et comp – Dictionaire de gestion, Edition FOUCHER, 1995, Paris.
10. Guy Raimbault – Comprendre aisément la gestion financiere d’entreprise, Presses Ponts et
Maussées, 2001, Paris.
11. Martine Hlady Rispal – La méthode des cas, De Boeck Université, 2002, Bruxelles.
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TEMATICĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SDSEU – Domeniul Contabilitate
Prof.univ.dr.hab. ȘTEFAN Veronica
A. PROPUNERI:
1. Impactul tehnologiei informaţiei asupra profesiei contabile; schimbări în profesia contabilă –
competenţe, tipuri de schimbări şi strategii ale firmelor de contabilitate
2. Sisteme informatice financiar-bancare; evoluția raportării financiare către raportarea integrată
3. Business intelligence; metode de inteligență computațională pentru analiza situațiilor financiare
4. Contabilitatea şi decizia strategică a întreprinderii
5. Evoluții ale modelelor de business în era “Big Data și Business Analytics”
6. Sisteme informatice integrate și performanța organizației
7. Auditul și protecția sistemelor informatice pentru
8. Contribuții la perfecționarea managementului prin bugete în companii / instituții publice
9. Particularități ale implementării contabilității manageriale în companiile multinaționale
10. Simularea activității economice și financiare şi asistarea deciziilor în economia informatizata
11. Impactul inteligenței artificiale asupra activității economico – financiare
12. Analiza performanței companiilor în contextul dezvoltării SIG integrate
13. Impactul IT asupra profesiei contabile
14.Impactul auditului în devoalarea adevărului economic și sustenabilitatea afacerilor
15. Factori de succes în implementarea sistemelor informatice integrate de tip întreprindere
16. Impactul tehnologiilor de tip cloud computing asupra implementării SIG integrate de tip ERP
17. Interactiunea dintre modelele de afaceri (business models) si contabilitate
18. De la SIG la Real-Time Accounting și Mobile Reporting
19. Securitatea datelor contabile
20. Impactul sistemelor informatice contabile asupra performanței organizației
21. Dezvoltări și aprofundări în evaluarea calității informației financiar-contabile în cadrul sistemului
decizional al organizației
22. Impactul inteligenței artificiale asupra contabilității financiare și a activităților de audit
23. Managementul securităţii informaţiei
24. Big Data: provocări şi oportunităţi pentru profesia contabilă
25. Sisteme ERP pentru companii mici şi mijlocii
26. Metodele contabilității manageriale și managementul strategic al organizației
27. Contribuții la perfecționarea sistemului informațional contabil al entității economice
28. Particularitati ale efectuarii auditului intr-un mediu informatizat.
29. Inteligenţa economică în serviciul expertizei contabile
30. Mutaţiile în contabilitate şi în analiza financiară sub impactul digitalizarii
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B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
1. Alexander, D., Britton, A&Jorrisen,A. - International Financial and Reporting and Accounting,
Editura Thomson Learning, London, 2003.
2. Alain BURLAUD, Maria NICULESCU, informatia non-financiară în serviciul cresterii responsabile,
Revista de Contabilitate, Control, Audit, mai 2015, Bucuresti;
3. A. Burland, et comp – Dictionaire de gestion, Edition FOUCHER, 1995, Paris.
4. C.C. Raulet, P. Sabatier – Contabilité et gestion (1+2), Edition Dunaud, 1991, Paris.
5. Cerrada, K. Derongé, Y. De Wolf, M. Gatz, M. – L’actualité du dirigeant financiers – gestion, Edition
EYROLLES, Paris 2001;
6. H. Davasse, G. Langlois – Contabilité de gestion. Gestion previsionnelle, 2001, Paris.
7. N. Feleaga, Contabilitate financiară. O abordare europeană și internațională, Ed. Economica, 2007 ;
8. J. Richard, Comptabilité et développement durable, Ed. economica, 2012
9. J. Richard, Analyse financière des comptes consolidés, Ed. Dunod, Paris, 2009
10. Luminita Ionescu, Expertiza contabila in Romania, Editura c.h. beck, 2011.
11.Maria Niculescu, Nicolae Vasile, Epistemologie. Perspectiva interdisciplinara, Ed. Bibliotheca, 2011;
12.M. Niculescu, G. Lavalette, Savoir rattraper le temps économique (avec une vision systémique), Ed.
Bibliotheca, 2011;
13. Mărgulesu Dumitru, Şerban Claudia, Vasile Emilia, Stanciu Adrian Cristian – Analiză
economicofinanciară-Editura Bren 2008.
14 .R. Mattessich, Ttwo Hundred Years of Accounting Research, Ed. Routlege, 2008;
15. Stefan Popa,Claudia Ionescu, Audit in medii informatice, Editura expert,2005.
16. ŞTEFAN V., (2006a), “Tehnologii Orientate Obiect pentru Baze de Date Relaționale” Infomega
Publishing House Bucharest, 2006, ISBN 973-7853-19-9
17. ŞTEFAN V., (2015a), “Proiectarea sistemelor informatice de gestiune”, Editura Bibliotheca
Târgoviște, 2015, ISBN 978-973-712-985-7
18. ŞTEFAN V., (2013), La mobilité digitale comme solution pour l’efficacité de l’entreprise, Revue
Valaque d’Etudes Européenne RVEE Volume 4(18) Issue 4/ 2013, ISSN 2067 – 9459
19.Tremblay, D. Cornier, M. Magnon Théorie et modèles comptables, Presses de l’Université du
Québec, 1993;
20. Victor Munteanu (coord) – Audit financiar-contabil: concepte, metodologie, reglementări, cazuri
practice, Editura Universitară , Bucureşti 2016.
21. Victor Munteanu (coord) – Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti
2015.
22. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Editura C.E.C.C.A.R., Bucureşti 2015.
23. Ordinul MFP nr.1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi
completările ulterioare.
24. Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.1.802/2014, Editura CECCAR,
București,2014.
25. Manual de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurări
și servicii conexe, Ediția 2015, Camera Auditorilor Financiari din România, 2015.
26. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
27. Ghid pentru un audit de calitate, CAFR, Editie 2012.
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28. Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (I.P.S.A.S.), vol.I şi II, Editura
C.E.C.C.A.R., Bucureşti 2009.
29. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, Monitorul Oficial nr.688/2015.
30. Ghid privind implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern, CAFR, București 2016.
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TEMATICĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
septembrie 2020
SDSEU – Domeniul Contabilitate
Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor
A. PROPUNERI:
1. Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară – interpretare, obiectivul raportării financiare
şi caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare.
2. Priorităţi şi responsabilităţi în procesul de extindere a aplicării I.F.R.S. în România.
3. Prezent şi perspective în normalizarea şi convergența contabilă.
4. Universul contabilitatii romanesti in contextul evolutiilor economico – sociale.
5. Incidentele IFRS asupra analizei financiare a conturilor consolidate.
6. Trecerea de la costul istoric la valoarea justa – alegere cu implicatii majore in contabilitate.
7. Provocări legate de elaborarea şi prezentarea situațiilor financiare conform IFRS: impactul noilor
tendințe.
8. Consecințele contabile și financiare ale aplicării IFRS în țările emergente.
9. Modelarea contabila si evaluarea riscurilor financiare.
10. Reglementare şi dereglementare în contabilitatea financiară a entitătilor economice.
11. Raportare financiară şi comunicare externă. Valenţe informaţionale ale situaţiilor financiare
elaborate de entităţile cotate.
12. Identificarea unor solutii inovative de amplificare a relevantei informatiilor financiar – contabile in
evaluarea performantelor intreprinderii publice.
13. Contabilitatea si gestiunea instrumenetelor financiare.
14. Contribuții la perfecționarea sistemului informațional contabil al entității economice.
15. Perfecționarea activității financiar – contabile prin sistemul de control al resurselor financiare la
instituțiile publice.
16. Posibilități de perfecționare a sistemului informațional financiar – contabil al beneficiilor angajaților
în entitățile economice.
17. Evaluări şi contribuții privind perfecționarea sistemului informațional contabil şi aprofundări privind
relația contabilitate – fiscalitate, la entitățile economice.
18. Considerații şi aporturi privind evaluarea şi contabilitatea imobilizărilor necorporale/corporale –
influența asupra poziției financiare a entității.
19. Relevanța informației financiar – contabile în măsurarea performanței entităților de interes public în
contextul exigențelor guvernanței corporative.
20. Relevanța informațiilor financiar – contabile în măsurarea performanțelor IMM – urilor.
21. Evoluții în contabilitate şi audit financiar în contextul globalizării.
22. Raportul dintre auditul financiar şi raportarea financiară conform IFRS.
23. Teorii, practici şi tendințe noi în abordarea auditului financiar.
24. Raportul între auditul extern şi auditul intern în contextul nevoii de asigurare.
25. Audit financiar, control şi riscuri în sectorul.....
26. Auditul statutar – realitati si perspective in Romania.
27. Perfectionarea aplicarii tehnicilor de selectie in auditul financiar/statutar.
28. Doctrina auditului financiar la nivel internațional, european şi național.
29. Realități şi perspective al auditului în sistemul bancar din România.
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30. Rolul comitetelor de audit in supravegherea sistemelor de contabilitate si a procesului de raportare
financiara.
31. Național şi internațional în auditul public.
32. Noi dimensiuni ale auditului intern privind activitatea financiar – contabilă la entitățile
publice/economice.
33. Perfecționarea activității de audit intern şi impactul acesteia asupra deciziei financiar – contabile.
33. Potentialități şi limitări privind auditul intern al activității financiar – contabile în entitățile
economice.
35. Conexiune și deconectare în relația contabilitate-fiscalitate.
36. Articularea analizei economico-financiare la mutaţiile recente ale contabilităţii.
37. Optimizarea relaţiei contabilitate – fiscalitate şi impactul acesteia asupra performanţei entității.
38. Controlul financiar contabil: componentă a managementului întreprinderilor și instituţiilor publice.
39. Contabilitatea creativă şi implicațiile sale asupra calității informațiilor.
40. Contabilitatea și controlul formării și utilizării resurselor bugetare.
41.Valorificarea informațiilor furnizate de situațiile financiare consolidate pentru măsurarea şi cresterea
performanțelor grupurilor de societăți.
42. Consolidarea situațiilor financiare şi utilizarea acestora în procesul de analiză şi decizie.
43. Noi dimensiuni ale contabilității şi analizei financiare în sectorul organizațiilor non – profit.
B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
1. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Editura C.E.C.C.A.R., Bucureşti 2018.
2. Ordinul MFP nr.1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.1.802/2014, Editura CECCAR,
București,2014.
4. Manual de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurări
și servicii conexe, Ediția 2016, Camera Auditorilor Financiari din România, 2018.
5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. Ghid pentru un audit de calitate, CAFR, Editie 2017.
7. Legea nr.162/2017 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al
situatiilor financiare consolidate, Monitorul oficial nr.548 din 17 iulie 2017.
8. Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (I.P.S.A.S.), vol.I şi II, Editura
C.E.C.C.A.R., Bucureşti 2009.
9. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, Monitorul Oficial nr.688/2015.
10. Ghid privind implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern, CAFR, București 2016.
11. Alexander, D., Britton, A&Jorrisen,A. - International Financial and Reporting and Accounting,
Editura Thomson Learning, London, 2003.
12. Victor Munteanu (coord) – Audit financiar-contabil: concepte, metodologie, reglementări, cazuri
practice, Editura Universitară , Bucureşti 2019.
13. Victor Munteanu (coord) – Auditul intern la întreprinderi şi instituţii publice: concepte,
metodologie, reglementări, caz practic, EdituraUniversitară, Bucureşti 2013.
14. Victor Munteanu (coord) – Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti
2017, Editura Universitara, Bucuresti 2017.
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15. Victor Munteanu (coord) – Controlul financiar – contabil la entitati publice si economice: concepte,
metodologie, reglementări, cazuri aplicative, Editura Universitară, Bucureşti 2018.
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TEMATICĂ PENTRU ADMITEREA LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SDSEU – Domeniul Contabilitate
Prof.univ.dr. POPA Ştefan
A. PROPUNERI:
1. Abordari conceptuale privind riscul in audit.
2. Etica si raspunderea auditorului financiar.
3. Expertiza contabila –granita intre contabilitate si stiinta juridica.
4. Perfectionarea aplicarii tehnicilor de selectie in audit.
5. Particularitati ale efectuarii auditului intr-un mediu informatizat.

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
1. Alvin a. arens,james loebbecke,audit-o abordare integrala, Editura arc-editia a 8-a.
2. Stefan Popa,Claudia Ionescu, Audit in medii informatice, Editura expert,2005.
3. Luminita Ionescu,Expertiza contabila in romania,Editura c.h. beck,2011.
4. Victor Munteanu,Auditul intern la intreprinderi si institutii publice,Editura wolters kluver
Romania,2010.
5. Mircea Boulescu,Expertiza contabila si audit financiar contabil.
6. Maria Niculescu, Diagnostic global strategic,vol 1 si 2,Editura Economica 1997,2005.
7. Camera auditorilor financiari din Romania-Audit financiar (standarde,codul privind conduita si etica
profesionala)-ultima editie.
8. LEGEA nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea
altor acte normative.
concepte, metodologie, reglementări, cazuri aplicative, Editura Universitară, Bucureşti 2015.
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TEMATICĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SDSEU – Domeniul Contabilitate
Prof.univ.dr. VASILE Emilia
A.

PROPUNERI:

1. Rolul standardelor de contabilitate financiară în dezvoltarea profesiei de audit și evaluarea
fiscală la nivel de firmă
2. Expertiza financiar-fiscală - graniță în prevenirea și evitarea impozitul pe profit
3. Expertiza contabila - instrument al îmbunătățirii calității raportărilor financiare
4. Armonizarea și optimizarea tehnicilor de implementare a controlului intern managerial la
Direcția de asistenta sociala
5. Rolul de cloud computering si de gestionare a datelor pentru sistemele de informații contabile
B.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
6. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor
fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea
funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 182/2016;
13. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
14. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu
modificările ulterioare;
16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
17. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire
a Codului Vamal al Uniunii;
18. Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru
anumite dispoziții din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă
operaționale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
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19. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor
dispoziții ale Codului Vamal al Uniunii;
20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor
norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
21. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu
ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02);
22. Codul de conduită privind documentația prețurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;
23. Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică;
24. Convenția-model – emisă de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
25. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
26. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările
ulterioare;
27. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
28. Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.
3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de
capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;
29. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul
tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și
procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer;
30. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 240/2017 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru
actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017;
31. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în
România a persoanelor fizice;
32. Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
33. Standarde internaționale de raportare financiară: - IAS 8 “Politici contabile, modificări ale estimărilor
contabile și erori” - IAS 16 “Imobilizări corporale” - IAS 20 “Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și
prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală” - IAS 36 “Deprecierea activelor” - IAS 38
“Imobilizări necorporale” - IAS 40 “Investiții imobiliare”
34. Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004, privind
coordonarea sistemelor de securitate socială;
35. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009, de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială;
36. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
contabilitatea în partidă simplă;
37. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor
competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare;
38. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;
39. Ordinul ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.
40. Brezeanu Petre- Fiscalitate, concepte, teorii, politici si abordari practice, Ed. Wolter Kluwer, Bucuresti 2010
41. Contabilitate evaluare fiscala si frauda contabila, Ed. C.H. Beck, 2010, ioana Maria Costea
42. Informatie contabila si guvernanta corporativa in context european si global, Ed. Junimea Iasi 2011
43. Contabilitatea financiara, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2007, Matis D. Pop A.
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