
FIŞA DISCIPLINEI 
Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală,  2017-2018 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 
1.7 Forma de învăţământ I.F.R. 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală 
2.2 Titularul disciplinei (coordonatorul disciplinei) Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr Bengescu Marcela 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv. 42 3.2 din care SI 28 3.3 SF /ST / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  48 
din care: 
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 9 
Tutorat - 
Examinări - 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) - 
3.4 Total ore studiu individual  61 
3.5 Total ore pe semestru 75 
3.6 Număr de credite   3 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Cunoaşterea noţiunilor de baza ale contabilitatii 
4.2 De competenţe Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

Dotareasălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker;fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; participarea 
studentilor la susţinerea testelor; respectarea termenului anunţat de cadrul 
didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei; 1 PC 
C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale; 1 PC 
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CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 
eficientă şi responsabilă – 1 PC 
 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competenţe privind efectuarea unei expertize contabile   

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoaşterea tipurilor de expertize contabile 
2. Cunoaşterea specificului fiecărui tip de expertiză 
B. Obiective procedurale 
1. Întocmirea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară 



2. Întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară 
C. Obiective atitudinale 
1.Respectarea normelor etice în efectuarea unei expertize profesionale; 
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor teme abordate, referate  
şi studii de caz ; 
3.Dezvoltarea unui raţionament logic şi constructiv  în  dezvoltarea personală şi 
profesională 

 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. 
(unităţi de învăţare)  

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U,1 

Conceptul de expertiză contabilă (cadru de referinţă, 
definiţie, norme de comportament profesional specifice 
misiunilor privind expertizele contabile: independenţa 
expertului contabil, competenţa expertului contabil, 
calitatea expertizelor contabile, secretul profesional şi 
confidenţialitatea expertului contabil, acceptarea 
expertizelor contabile, responsabilitatea efectuării 
expertizelor contabile). 

2 

- Utilizare 
facilităţi 
platformă e-
learning 
(chat, forum) 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialului didactic este 
divizat în unităţi de studiu, 
care facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

U.2 Expertiza contabilă judiciară si extrajudiciară  2 

U.3 
 Calitatea de expert contabil., exercitarea profesiei de 
expert contabil si răspunderile expertului contabil 

2 

U, 4 Expertizarea conturilor de capitaluri 3 
U, 5 Obiectivele expertizării conturilor de imobilizări .3 

U, 6 Expertizarea conturilor d stocuri 3 

U,7 Expertizarea conturilor de creanţe 3 

.U.8 Expertizarea conturilor de datorii 3 

U.9 Expertizarea conturilor de trezorerie 2 

U.10 Expertizarea conturilor de procese economice 2 

U. 11 
Organizarea activităţii de consultanta fiscala 
 

3 

Bibliografie 
1. Bengescu Marcela, Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală–curs universitar pentru IFR (suport electronic), 

Piteşti, 2016 
2. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Editura Sitech, Craiova, 2013 
3. Bengescu M, Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală-suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe 

suport electronic), 2016 
4. Domnişoru S. - Control financiar – contabil şi expertiză contabilă, Editura Sitech, Craiova. 2005 
5. Ioniţă G. – Consultanţă fiscală, Editura IRECSON, Bucureşti, 2006 
6. Oncioiu I – Expertiza contabilă şi consultanţa fiscală, Editura IDRU, Constanţa, 2010 
7. Ionescu L. – Expertiza contabilă în România, Editura CH.Beck Bucureşti, 2011 
8. *** Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, www.ceccar.ro 

8.2 Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Studii privind expertizarea conturilor de capitaluri si 
imobilizări 

2 - dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de 
caz 
- testarea 
- consultaţii 
(tutorat) 
 

 
 
 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. La 
rezolvarea studiilor de caz 
se vor utiliza 
minicalculatoare. La ultimul 
seminar se va susţine un 
test. 

2 Studii privind expertizarea conturilor de stocuri si terţi 2 

3 Studiu privind expertizarea conturilor de trezorerie  3 

4 
 

Studiu  privind expertizarea conturilor de cheltuieli si 
venituri 

3 

 5            Întocmirea raportului de expertiza contabila 2 

6 Verificare 
2 

Bibliografie 
1. Bengescu Marcela, Expertiză contabilă si consultanţă fiscală–curs universitar pentru IFR (suport electronic), 

Piteşti,  2016 
2. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Editura Sitech, Craiova, 2013 
3. Bengescu M, Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală-suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe 

suport electronic), 2016 
4. Domnişoru S. - Control financiar – contabil şi expertiză contabilă, Editura Sitech, Craiova. 2005 
5. Ioniţă G. – Consultanţă fiscală, Editura IRECSON, Bucureşti, 2006 



6. Oncioiu I – Expertiza contabilă şi consultanţa fiscală, Editura IDRU, Constanţa, 2010 
7. Ionescu L. – Expertiza contabilă în România, Editura CH.Beck Bucureşti, 2011 
8. *** Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, www.ceccar.ro 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 

Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite prin studierea acestei discipline asigură continuarea studiilor în domeniul 
contabilităţii la nivelul cerinţelor reprezentaţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor . 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F 

- expunerea corecta si complete a 
cunoștinţelor 
- atenţie ;a detalii 
- utilizarea limbajului de specialitate 

Lucrare scrisa (2 ore); total 5 
întrebări din care: 
- prima întrebare solicita expunea 
unui număr minim de aspecte 
legate de unul dintre subiectele 
tematicii 20%;  
- si 4 întrebări  20% fiecare, 
solicita delimitarea evenimentelor 
de natura economica si financiara 
si întocmirea înregistrărilor 
contabile cu specificarea 
documentelor justificative 

 
 
 
 
10 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic și a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
 Evaluarea periodica a cunoștinţelor 
prin rezolvarea in scris a studiilor de 
caz 
 
 Lucrare practica privind întocmirea 
raportului de expertiza contabila 
 

 Expunerea liberă si dialog 
 
 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Întrebări si corectare 

20% 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la activitatea de expertiza 
contabila si consultanta fiscala. 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind expertizarea conturilor contabile. 
3. Capacitatea de înţelegere a modului de întocmire a raportului de expertiza contabila.  
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Marcela Bengescu  Conf. univ. dr. Marcela Bengescu 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,        Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2017         (prestator)           (beneficiar), 
       Conf. univ. dr. Daniela Bondoc          Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 

 
 

Director de Centru IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 
 


