
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu III / Semestrul II 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii / Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ la distanţă 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Expertiză contabilă și consultanță 

fiscală 

Codul disciplinei CIG 326.2 

2.2. Titularul activităţilor de curs Tamas Szora Attila 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Tamas Szora Attila 

2.4. Anul de 

studiu III  

2.5. Semestrul 

II 

2.6. Tipul de evaluare 

C 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul disciplinei 

DS 

Obligativitate Obligatorie/ 

opțională 

DOp 

 

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

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale 

informative 

- pentru studenţi: suport de curs în format editat  

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului - pentru susţinerea seminarului: materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

  

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID 75 din care: 3.5. SI 61 
3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L 

/ P 
14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.5.4. Tutoriat 2 

3.5.5. Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi 2 

3.7. Total ore studiu individual 61 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 



 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei  

C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar - contabil 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă și responsabilă 

CT5 Capacitatea de a comunica şi a lucra în echipă pentru o adaptare eficientă la exigenţele societăţii bazată pe 

cunoaștere 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea fundamentelor teoretice şi practice privind conceptualizarea şi 

tipologia expertizei contabile 

7.2. Obiectivele specifice - însuşirea cunoştinţelor cu privire la expertiza contabilă judiciară şi 

extrajudiciară 

- cunoaşterea modului de derulare a activităţii de expertiză contabilă în România 

- formarea deprinderilor de a întocmi raportul de expertiză contabilă 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI Metode de predare Observaţii 

1 Noţiuni generale privind expertiza şi expertiza contabilă -prelegere 

-conservatie 

25% 

2 Expertiza contabilă judiciară 25% 

3 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de expertiză contabilă în România 25% 

4 Consultanţă Fiscală 25% 

8.2 Bibliografie2 

Aslău T., Controlul de gestiune dincolo de aparente , Editura Economică, Bucureşti, 2001. 

Briciu S., Dobra I., Todea N., Control – Expertiză – Audit – Noţiuni generale, Editura Şcoala Albei, 1998. 

Bénédict G., Kéravel R. , Évolution du côntrole interne, Édition Comptables Malesherbes, Paris 1996. 

Bogdan I., Strategii de control, Editura Nemira, Bucureşti, 1995 . 

Boulescu M. , Expertiză Contabilă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001. 

Crăciun Ştefan, Controlul şi auditul financiar. Expertiza contabilă, Editura Economică, Bucureşti, 2002.  

Domnişoru S., Controlul financiar - contabil şi expertiza contabilă, Editura Stachi, 2005 

Enache M., Controlul Parlamentar, Editura Polirom, Iaşi, 1998 . 

Gheorghe P., Procedurile controlului intern şi auditului financiar, Editura Gestiunea, Bucureşti, 1997 . 

Ioan O., Control si audit financiar – contabil , Editura Intelcredo, Deva, 2002 . 

Matei C. V., Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Editura Naţional, Bucureşti, 1997 . 

Victor M., Control şi audit financiar – contabil, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000 . 

Tamas Szora Attila, Expertiză contabilă și consultanță fiscală, curs Tehnologia Id, 2020. 

O.G. 65/1994- modificată şi actualizată. 

O:G 71/2001- modificată şi actualizată. 

Codul de procedura fiscală. 

Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 64/27.03.1991 . 

CECCAR, Expertiza Contabila, norme profesionale, Editura CECCAR, Bucureşti, 2002 . 

Hotararea nr. 01/42 a Consiliului Superior din 11 august 2001 pentru aprobarea Normei nr. 35/2001 şi comentariile 

misiunilor privind expertizele contabile. 

Norma profesională nr. 35/2001 şi a comentariilor misiunilor privind expertizele contabile. 

Normele nr. 12264/2002 privind activitatea de expertiză contabilă judiciară . 

OG. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi modificată. 

Revista generală de contabilitate şi expertiză nr. 9/1997.  

Codul de procedură penală a României. 

O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, Monitorul Oficial nr. 

243 /30.08.1994. 

Hotărârea conferinţei naţionale pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor 

Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România şi a Codului privind conduita etica şi profesională a experţilor contabili 

şi contabililor autorizaţi , Monitorul Oficial nr. 276/27.11.199 . 



 

 

Ministerul Finanţelor Publice, Catalogul formularelor cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă – 

modele şi norme de utilizare, Editura Economică, Bucureşti, 200 . 

8.2. AT Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

AT1. Dezbateri asupra unităților de învățare 1-2. Clarificarea răspunsurilor la 

testele de autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 1-2. 

- expunerea 

- explicația 

- întrebarea 

- conversația 

- exemplificarea 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

2 ore 

AT2. Dezbateri asupra unităților de învățare 3-4. Clarificarea răspunsurilor la 

testele de autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 3-4. 

2 ore 

Bibliografie: 

Tamas Szora Attila, Expertiză contabilă și consultanță fiscală, curs Tehnologia Id, 2020 

8.3. TC 

Metode de 

transmitere a 

informaţiei 

Observaţii 

Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 1-2. - electronic, pe 

platforma e-

learning 

5 ore 

Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 3-4. 5 ore 

Bibliografie: 

Tamas Szora Attila, Expertiză contabilă și consultanță fiscală, curs Tehnologia Id, 2020 

8.4. AA / L / P  Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

- - - 

Bibliografie: - 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri, cerințe despre care 

am luat la cunoștință din întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri - care sunt membri în comisiile CEAC pentru 

programele de studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în domeniul 

expertizei fiscale și contabile. 

Disciplina Expertiză contabilă transmite studenţilor informaţii teoretice şi aplicaţii practice referitoare la expertiza 

contabilă judiciară și extrajudiciară, consultanța fiscală; aspecte care răspund cerinţelor comunităţii economice şi 

angajatorilor. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. SI (curs) Evaluare finală Examen scris/referat 70% 

10.5. TC / AA / ST / L / P - - - 

  Verificare pe parcurs  Portofoliu de lucrări 

practice 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă : obținerea notei minime 5 

Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei  

Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar - contabil 
  

  

 
Coordonator de disciplină 

Conf.univ.dr. Tamas Szora Attila 

Tutore de disciplină 

Conf.univ.dr. Tamas Szora Attila 

 

Data 

23.09.2021 

 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

 


