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Tematica pentru examinarea candidaţilor 
în vederea dobândirii calităţii de practician în insolvenţă 

 

 
1.DREPT 
 

1. Procedura insolvenţei 

2. Concordatul preventiv şi mandatul ad-hoc 

3. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor reglementate prin Legea nr. 31/1990 prin alte metode 

decât procedura insolvenţei 

4. Reglementarea legală a activităţii practicienilor în insolvenţă 

5. Executarea silită.  

 

LEGISLAŢIE ŞI BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ 

 

1. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 

din 21/04/2006, modificată şi completată expres inclusiv prin Legea nr. 76/2012 şi implicit prin 

noul Cod civil şi Legea nr. 71/2011; 

2. Legea nr. 381/2009, privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 14/12/2009, modificată şi completată inclusiv prin 

Legea nr. 76/2012; 

3. Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 

17/11/2004, modificată şi completată inclusiv prin O.U.G. nr. nr. 47/2012: art. 227-237
1
, art. 

252-270
2
; 

4. O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 13/10/2011, modificată şi completată inclusiv prin Legea 

nr. 149/2013; 
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7. Lege nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012, modificată şi completată 

inclusiv prin O.U.G nr. 80/2013. 
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* * 
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8. Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Gabriela Raducan, Andreia Constanda, Carmen Negrila, 

Delia Narcisa Theohari, Marius Eftimie, Marcel Dumitru Gavris, Veronica Danaila, Flavius 
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2.CONTABILITATE SI FISCALITATE 
 
2.1.Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării societăţilor comerciale 

 

2.1.1. Fuziunea societăţilor comerciale 

2.1.1.1.Evaluarea societăţilor care fuzionează (evaluarea activului net contabil-corectat, evaluarea 

aportului net, evaluarea globală a societăţilor şi determinarea raportului de schimb); 

2.1.1.2.Contabilizarea operaţiunilor de fuziune prin absorbţie şi de fuziune prin contopire. 

2.1.1.3.Aspecte fiscale referitoare la fuziunea societăţilor comerciale; 

 

2.1.2. Divizarea societaţilor comerciale: aspecte fiscale si contabile 

2.1.2.1.Contabilizarea operaţiunilor de divizare; 

2.1.2.2.Aspecte fiscale referitoare la operaţiunile de divizare. 

 

2.2.Contabilitatea şi fiscalitatea lichidarii societăţilor comerciale 

2.2.1.Aspectele fiscale ale lichidarii societaţilor comerciale; 

2.2.2.Contabilitatea operaţiunilor de lichidare a societaţilor comerciale; 

2.2.3.Contabilitatea operaţiunilor de partaj al activului net. 

 

2.3.Contabilitatea şi fiscalitatea retragerii şi/sau excluderii unor asociaţi din cadrul societăţilor 

comerciale 

 

2.4.Abordari contabile în viziunea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a 

Comunitaţilor Economice Europene 

 

2.4.1.Aria de aplicabilitate si moneda de raportare 

2.4.2. Dispoziţii generale privind situaţiile financiare anuale; 

2.4.3.Utilizatorii situatiilor financiare anuale 

2.4.4.Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale 

2.4.5.Formatul bilanţului; 

2.4.6.Prevedri referitoare la elementele din bilanţ; 

2.4.7.Formatul contului de profit si pierdere; 

2.4.8.Prevederi referitoare la elementele din contul de profit si pierdere; 

2.4.9.Principiile contabile generale; 

2.4.10.Reguli de evaluare; 

2.4.11.Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale; 

2.4.12.Auditarea sau verificarea situatiilor financiare anuale; 

2.4.13.Planul de conturi general; 

2.4.14.Structura situaţiilor financiare anuale. 

 

2.5.Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

 

2.6.Documentele financiar contabile 

2.7.Tratamente fiscale (definiţii ale termenilor comuni utilizaţi în fiscalitate, impozitul pe profit, 

veniturile din investiţii, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, taxa pe valoarea adăugată 

şi impozite şi taxe locale) 
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2.8.Aspecte prevazute de Legea contabilitaţii nr. 82/1991 (republicată) 
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operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,  

 

4.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor 

contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial  nr. 766 din 10.11.2009, cu 

modificările şi completările ulterioare (inclusiv anexele la acest ordin, respectiv Reglementarile 
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Oficial nr. 766 bis, din 10.11.2009, cu modificările şi completările ulterioare) 
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7.Normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codului Fiscal aprobate prin 

Hotărârea de Guvern nr. 44/2004 (versiunea în vigoare/consolidată la 14.03.2013); 
 

8.Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele 

financiar - contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 870 din 23.12.2008 (inclusive normele 

metodologice, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 şi Anexa 4). 

 

9.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). 

 

10.Colegiul Consultativ al Contabilitaţii - Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate 

a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societaţilor comerciale, 

precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societaţilor comerciale şi 

tratamentul fiscal al acestora, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2004; 
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