
PRGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI  

„REGISTRELE ȘI CONTABILITATEA CABINETULUI DE AVOCAT” 

 

Atelier nr  1. - Registrele profesionale (2 ore) 

1. Registrele  și contabilitatea avocaților stagiari - enumerare și descriere 

2. Registrele profesionale ale avocaților definitivi – enumerare și descriere 

3. Registrele organelor profesiei 

4. Sancțiunea nerespectării ținerii registrelor  profesionale și contabile 

5. Importanța ținerii registrelor. Procedura de control. 

 

Atelier nr. 2 - Reglementări contabile privind contabilitatea în partidă simplă . Înregistrarea 

fiscală (2 ore) 

   

1. Norme generale privind contabilitatea în partidă simplă 

2. Registre obligatorii 

a. Registrele contabile  

(i) Registrul-jurnal de încasări și plăți 

(ii) Registrul-inventar  

b. Registrul de evidență fiscală 

c. Formulare financiar – contabile: 

(i) Fișa mijlocului fix 

(ii) Factura 

(iii) Lista de inventariere 

(iv) Chitanța 

(v) Chitanța pentru operațiuni în valută 

(vi) Dispoziția de plată/încasare către casierie 

3. Păstrarea și arhivarea registrelor contabile și a documentelor justificative 

4. Înregistrarea fiscală  

a.  Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care 

desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere" - 

Formularul 070 

b. Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, 

asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică,, – Formularul 010. 

c. Modificări ulterioare înregistrării fiscale. 

d. Înregistrarea în scop de TVA 

(i) Înregistrarea în scop de TVA prin opțiune 

(ii) Înregistrarea în scop de TVA prin depășirea plafonului legal 

 



 

Atelier nr. 3 - Obținerea certifcatului digital si inrolarea in Spatiul Privat Virtual (SPV) (2 

ore) 

 1. Instrucțiuni pentru obținerea certificatului digital 

2. Instrucțiuni de înrolare/ înregistrare în S.P.V. a persoanelor fizice;  

3. Instrucțiuni de înrolare/ înregistrare în S.P.V. a asocierilor de persoane fizice; 

 

Atelier nr.4 - Declararea veniturilor realizate (2 ore) 

1. Declarația unică 

a. Persoane obligate să depună Declarația unică 

b. Termenul de depunere al Declarației unice 

c. Instrucțiuni de completare a formularului Declarație unică 

2. Declararea veniturilor obținute de către persoane fizice din asocieri 

a. Declarația anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse 

regimului transparenței fiscale - Formular 204 

b. Termenul de depunere a Formularului 204 

c. Instrucțiuni de completare a Formularului 204 

 


