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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANȚE ȘI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea CIG 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI CONSULTANȚĂ FISCALĂ 

2.2 Codul disciplinei  0141AS3106.1  
 

2.3 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Ana CARP 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Lector univ. dr. Ana CARP 

2.5 Anul  
de studiu 

3  2.6 Semestrul 1  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

V 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

A 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

5 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  

3.2 curs 
2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Numărul de săptămâni 12  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 48 din care:  

3.6 curs 
24 3.7 seminar / laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat/Consultații 8 
Examinări  4 
Alte activităţi:  2 
3.7 Total ore studiu individual 77 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

125 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 - Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei(2 puncte de credit) 

C1.4-Evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicabile înregistrării operaţiunilor economice în 
contabilitate. (1 punct de credit) 

 C1.5-Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare şi înregistrare a operaţiunilor economice în 
contabilitate.(1 punct de credit) 

C3- Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau 
fiscale (1 punct de credit) 
C3.5- Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile  şi/sau fiscale (1 punct) 
C4- Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  (2 puncte de credit) 
C4.4- Utilizarea adecvată a metodologiei de analiză a indicatorilor economico-financiari  
(1 punct de credit) 
C4.5- Proiectarea structurii unei lucrări de analiză a poziţiei şi performanţei financiare a  
entităţii/organizaţiei (1 punct de credit) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închis 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Cunoaşterea şi însuşirea normelor profesionale de efectuare de lucrări de 
expertiză contabilă extrajudiciară și judiciară, ca aport al expertului de 
preîntâmpinare a unei situaţii divergente și/sau de soluţionare a unui litigiu 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: Rî1- Absolventul cunoaște normele și regulile profesionale 
de abordare competentă a unei lucrări de expertiză contabilă 
Rî2- Absolventul cunoaște modalităţile de exprimare a 
opiniei faţă de o problemă dintre diferite entităţi, persoane 
juridice și/sau fizice 
Rî3- Absolventul aplică metode și tehnici adecvate problemei 
de rezolvat dintre diferite entităţi  
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8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de 

timp  
Referințe 

bibliografice 
1. Cadrul legislativ care reglementează 

expertiza contabilă 
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda problematizării 

2 ore 3-cap.1, 2-2.1 

2. Expertul contabil- competenţele expertului 
contabil. Expertul judiciar-obligaţia 
declarării specializărilor 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

2 ore 3-cap.2, 2.-2.1 

3. Clasificarea expertizelor contabile. 
Tipologie 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

2 ore 3-cap.3, 1-cap.1 

4. Expertizele contabile extrajudiciare, rolul 
expertului, utilizarea acestora 

 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda problematizării 

2 ore 3-cap.4 

5. Expertiza contabilă judiciară ca mijloc de 
probă 

 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda problematizării 

2 ore 3-cap.5, 2-2.2., 
2.-2.3. 

6. Reglementări ale Codului de Procedură 
Civilă, ale Codului de Procedură Penală 
privind dispunerea și efectuarea lucrărilor 
de expertiză 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda problematizării 

4 ore 3-cap.6; 2-2.2., 
2.3 

7. Standardul profesional – Norma nr.35/2000 
elaborată de CECCAR, privind normele de 
comportament, normele de lucru și normele 
de raport 

- Normele de comportament 
- Normele de lucru 
- Normele de raport 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda problematizării 

4 ore 1-norma 351, 
352,353; 3-

cap.7 

8. Modele de rapoarte de expertiză contabilă. 
Modul de exprimare a opiniilor experţilor 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda problematizării 

4 ore 3-cap.8, 1-
anexe 

9. Ghid practic pentru expertul începător Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda problematizării 

2 ore 3-cap.9 

TOTAL  24 ore  
Bibliografie obligatorie: - 

Aptitudini: 
  

R.î.1:  Absolventul analizează diferite aspecte referitoare la 
obiectivele propuse expertizei 
R.î.2: Absolventul ȋși însușește terminologia specifică 
disciplinei și aprofundeazã formarea tehnicã ȋn domeniul 
expertizei contabile și consultanţei fiscale 
Rȋ.3:  Absolventul evalueazã situaţia financiară ( raporturile 
de muncă/civile/comerciale după caz) a entităţii supusă 
expertizării 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1: Absolventul formuleazã opinii critice, personale cu 
privire la tema dedusă analizei (judecăţii) 
R.î.2: Absolventul își exprimă opinia redactând rapoarte de 
expertiză 
R.î.3: Absolventul formulează opinii adecvate, corecte, 
obiective și de calitate 
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1. Standardul profesional nr.35- Expertizele contabile – Ghid de aplicare 
2. Legislaţie minimală:  

2.1.Ordonanţa nr.65/1994; 
2.2. Codul de Procedură Civilă-Legea nr.134/2010 (art.330-339,379),  
2.3. Codul de Procedură Penală: Legea nr.134/2010 (art.170-179);  
2.4. Ordonanţa nr.2/2000 privind expertizele tehnice judiciare (art.15-23) 

3. Ana Carp (2019) - Suport de curs - CD 
Bibliografie suplimentară:  

1. Teste grilă pentru examenul de acces la profesia de expert contabil si de contabil autorizat 
(2014) – Editura CECCAR 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 
lucru 

Fond de 
timp 

Referințe 
bibliografice 

1. Evoluţia cadrului legislativ privind 
efectuarea expertizelor contabile 

 
Dezbatere; Referate. 

2 ore 3-cap.1, 2-2.1 

2. Dobândirea calităţii de expert contabil. 
Accesul la profesie, stagiatură, examen 
de aptitudini. Competenţe 

Dezbatere 
Problematizare 

 

2 ore 2.-2.1 

3. Expertize contabile extrajudiciare. 
Modele de rapoarte. Posibilităţi de 
utilizare a acestora (negociere, mediere, 
acţiune în pretenţii) 

 Dezbatere, 
Problematizare 
Exerciţiu 

2 ore 3-cap.4 

4. Expertize contabile judiciare. Exemple. 
Modalităţi de abordare. Expertiza-
mijloc de probă. Diferenţa între 
expertizele in cauze civile și in cauze 
penale 

Dezbatere, 
Problematizare 
Exerciţiu 
Demonstraţia 

4 ore 3-cap.5, 2-2.2., 
2.-2.3. 

5. Numirea expertului. Modul de 
desemnare al expertului. Actul de 
numire (Incheierea de ședinţă, 
Ordonanţă.). Rolul experţilor consilieri 

Dezbatere, 
Problematizare 
Exerciţiu 
 

4 ore 3-cap.5, 2-2.2., 
2.-2.3. 

6. Normele elaborate de CECCAR privind 
expertizele contabile (de 
comportament, de lucru, de raport). 
Competenţa, integritatea și 
responsabilitate 

Dezbatere, 
Problematizare 
 

4 ore 1-norma 351, 
352,353; 3-

cap.7 

7. Modele de rapoarte de expertiză 
 

Dezbatere, 
Problematizare 
Exerciţiu 
Demonstraţia 

2 ore 3-cap.5, 2-2.2., 
2.-2.3. 

8. Ghid de lucru pentru expertul debutant Dezbatere, 
Problematizare 
Exerciţiu 

4 ore 3-cap.9 

TOTAL  24 ore  
Bibliografie obligatorie: - 

1. Standardul profesional nr.35- Expertizele contabile – Ghid de aplicare 
2. Legislaţie minimală:  

2.1.Orodonanţa nr.65/1994; 
2.2. Codul de Procedură Civilă-Legea nr.134/2010 (art.330-339,379),  
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2.3. Codul de Procedură Penală: Legea nr.134/2010 (art.170-179);  
2.4. Ordonanţa nr.2/2000 privind expertizele tehnice judiciare (art.15-23) 

3. Ana Carp (2019), Suport de curs - CD 
Bibliografie suplimentară:  

1. Teste grilă pentru examenul de acces la profesia de expert contabil si de contabil autorizat 
(2014) – Editura CECCAR 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 

Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 
introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meșteșugărești – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  
.  

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, metodelor şi 
procedeelor de operare specifice impuse de 
disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 
interpretare a unor situaţii problematice în 
expertiza contabilă și consultanța fiscală; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate 
pe parcursul dezvoltării firmelor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile 
întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

60 % 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, metodelor şi 
procedeelor de operare specifice impuse de 
disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

20 % 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 

20% 
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interpretare a unor situaţii problematice în 
expertiza contabilă și consultanța fiscală; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate 
pe parcursul dezvoltării firmelor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile 
întreprinse;  
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică.   

de activităţi 
gen teme / 
referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

Data completării: 21.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                                             Semnătura titularului  de seminar, 
Lect. univ. dr. Ana CARP     Lect. univ. dr. Ana CARP 

 
 

Data avizării în departament:  30.09.2022                             Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin DEATCU                      Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
     
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 

 
 


