
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI CONSULTANȚĂ FISCALA   

 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 

Semestrul  

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

V 2.7 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

36 din care:   3.5 

curs 

24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  16 

Tutoriat  3 

Examinări 3 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu 

individual 

64 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 4 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea / Departamentul Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Catedra Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  

Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate şi gestiune fiscală, Drept 

comercial, Finante publice 

4.2 de 

competenţe 

Însuşirea cunoștințelor și abilităților cerute de disciplinele menționate la precondiţii legate 

de curriculum.   

Dezvoltarea de competenţe privind efectuarea unei expertize contabile. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sali cu acces la internet si dotate cu echipament de predare multimedia 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ: 

Noţiunea de expertiză contabilă; Conţinutul expertizei contabile şi 

formele ei, Expertizele contabile judiciare,Expertizele contabile 

extrajudiciare, Misiuni specifice ale expertizei contabile privind conturile 

anuale sau situaţiile financiare periodice;Cadrul normativ al organizării 

profesiei contabile în România 

Prelegere  4 ore 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ:  

Cadrul normativ al organizării profesiei contabile în România; 
Prelegere 4 ore 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Sali cu acces la internet si dotate cu echipament de predare multimedia 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

 Explicarea conceptelor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea 
entitatii/organizatiei 

 Definirea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor 
necesare intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale 

 Identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari 

 Identificarea si descrierea conceptelor, teoriilor si modelelor de baza utilizate in controlul 
financiar-contabil 

Competenţe 

transversale 

 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
 Conştientizarea beneficiilor pe care le asigură realizarea unei contabilităţi 

reale, fidele, corecte în toate domeniile de activitate, dar şi a 
responsabilităţilor pe care le implică aceasta în mediul economic;  

 Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de evidenţa 
contabilă şi modul de interpretare a rezultatelor exerciţiului;  

 Dezvoltarea unor comportamente corecte în ceea ce priveşte întocmirea 
rapoartelor de expertiză.  
 

7.2 Obiectivele specifice   Conștientizarea beneficiilor pe care le asigură realizarea unei contabilităţi 
reale, fidele, corecte în toate domeniile de activitate 

 Întocmirea situaţiilor financiare anuale prin utilizarea programelor 
informatice şi realizarea de expertize contabile.  

 Dezvoltarea unui comportament în conformitate cu prevederile Codului 
Deontologic în relaţiile cu colegii specialişti şi cu alţi colaboratori.  

 
 



 
 

 

Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România;Reglementări de ordin general; Organismele de 

coordonare şi de decizie ale Corpului;Accesul la profesia de expert 

contabil sau contabil autorizat; Exercitarea profesiei; Auditul de calitate 

al lucrărilor efectuate de profesioniştii contabili;Răspunderea 

profesioniştilor contabili. 

TEHNICA EXPERTIZELOR ŞI A ALTOR VERIFICĂRI 

CONTABILE:Principiile aplicabile în orice verificare şi expertiză 

contabilă; Verificarea şi expertizarea conturilor contabile; Controlul şi 

analiza critică a conturilor anuale;Raportul de expertiză 

contabilă;Valorificarea lucrărilor de expertiză contabilă. 

Prelegere 6 ore 

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONSULTANŢĂ FISCALĂ: Cadrul 

juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă 

fiscală; Camera consultanţilor fiscali – organizaţie profesională de 

utilitate publică; Atribuirea calităţii de consultant fiscal; Serviciile de 

consultanţă fiscală 

     Prelegere 
 

6 ore 

DEMERSUL DE CONSULTANŢĂ FISCALĂ: Legislaţia fiscală;Elemente 

de drept financiar şi fiscal;Raporturi şi incidenţe între fiscalitate şi 

contabilitatea entităţii economice 

Prelegere 4 ore 

Bibliografie 

1. Mehedinţi L., Expertiza şi raportul de expertiză contabilă”, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de 
Jos” Galaţi,2016 

2. Oncioiu I., Expertiza contabilă şi consultanţa fiscală, Editura IDRU, Constanţa, 2010. 
3. Ionescu L., Expertiza contabilă în România, Editura CH.Beck Bucureşti, 2011. 
4. *** Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, www.ceccar.ro 
5. Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost publicată 

în Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013 
6. Hotararea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea 

proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul 
public si a persoanelor fizice a fost publicată  în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2 din 3 ianuarie 2013 

7. www.ccfiscali.ro  
8. www.ceccar.ro 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Studii de caz privind expertizarea conturilor de capitaluri; 
Aspecte fiscale privind capitalurile 

 

 

 

Dezbateri, studii de 

caz, exemplificari 

 

2 ore 

2. Studii de caz privind expertizarea conturilor de imobilizări; 
Aspecte fiscale privind imobilizările;  

2 ore 

3. Studii de caz privind expertizarea conturilor de stocuri; 
Aspecte fiscale privind stocurile.  

2 ore 

4. Studii de caz privind expertizarea conturilor de terţi; Aspecte 
fiscale privind tranzacţiile cu terţii. Studii de caz privind 
expertizarea conturilor de trezorerie; Disciplina de casă.  

2 ore 

5. Studii de caz privind expertizarea conturilor de venituri şi 
cheltuieli;    Fiscalitatea veniturilor şi cheltuielilor 

2 ore 

6. Lucrare practică pentru întocmirea Raportului de expertiză   
contabilă 

Lucrare practică 2 ore 

Bibliografie 

1. Mehedinţi L., Expertiza şi raportul de expertiză contabilă”, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de 
Jos” Galaţi,2016 

http://www.ceccar.ro/
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_276
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_276
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_1259
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_1259
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_1259
http://www.ccfiscali.ro/


 
 

 

2. Oncioiu I., Expertiza contabilă şi consultanţa fiscală, Editura IDRU, Constanţa, 2010. 
3. Ionescu L., Expertiza contabilă în România, Editura CH.Beck Bucureşti, 2011. 
4. *** Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, www.ceccar.ro 
5. Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost publicată 

în Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013 
6. Hotararea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea 

proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul 
public si a persoanelor fizice a fost publicată  în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2 din 3 ianuarie 2013 

7. www.ccfiscali.ro  
8. www.ceccar.ro 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 

Folosirea conceptelor, principiilor, 

instrumentelor şi tehnicelor specifice 

întocmirii raportului de expertiză contabilă. 

Incidenţe fiscal. 

Studii de caz 20% 

Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de lucru 

specifice expertizei contabile, cu ocazia 

studiului unor speţe şi problematici de ordin 

fiscal şi contabil 

Evaluare scrisă cu 

subiecte tip grilă, 

întrebări deschise, 

aplicații practice. 

50% 

10.5 

Seminar/laborator 

Însușirea și înțelegerea problematicii 

specifice tratate la curs și seminar; 

 

Proiect realizat de maxim 

3 persoane pe teme 

stabilite de către profesor 

20% 

Capacitatea de argumentare și evaluarea 

argumentelor proprii sau susținute de alții 

Evaluare pe bază de 

întrebări 
10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Elaborarea unui proiect care să argumenteze, pe o temă aferentă domeniului cursului, însușirea elementelor 

minimale privind conceptele, principiile și abordările referitoare la practica expertizei contabile şi consultanţei 

fiscale. 

   

   

  

  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Expertiza şi consultanţa fiscală, prin conținutul său, a aplicațiilor practice pe care le conţine, respectiv a 

modului de evaluare a studenților, își aduce aportul la formarea competențelor profesionale și transversale 

apreciate pe piața muncii; CEECAR, UNEAR, CAFR, CCF, UNPIR 

  

 

 

http://www.ceccar.ro/
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_276
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_276
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_1259
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_1259
http://ceccar.ro/ro/?page_id=2914#H_1259
http://www.ccfiscali.ro/

