
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2020-2021 

Anul de studiu 2 / Semestrul 2 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor 

manageriale 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Expertiza contabilă și deontologia profesiei 2.2. Cod 

disciplină 

SIC 22-2 

2.3. Titularul activităţii de curs Deaconu Sorin-Constantin 

2.4. Titularul activităţii de seminar Deaconu Sorin-Constantin 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 78 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 56 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 56 

Tutoriat 2 

Examinări 8 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 200 

3.9 Total ore pe semestru 256 

3.10 Numărul de credite 8 
 

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 Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

 

 

 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Capacitatea de interpretare critic-constructivă a fenomenelor contabilităţii şi rolului acesteia 

la nivelul managementului unei entităţi 

C2. Capacitatea de organizare şi exercitare a sarcinilor specifice contabilităţii 

C3. Capacitatea de analiză a rapoartelor financiare pentru entităţi economice, instituţii publice, 

instituţii de credit 

C6. Capacitatea de investigare a fenomenelor economice înregistrate în contabilitate, evaluarea 

riscurilor în vederea formulării unei opinii privind raportările financiare 

C12. Investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a demonstra cu 

argumente rezultatele propriei evaluări 

Competenţe transversale CT1. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru rezolvarea 

de probleme economice specifice, furnizarea de informaţii contabile necesare managementului 

entităţilor 

CT3. Capacitatea de a valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria 

dezvoltare 

CT4. Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul contabilităţii  

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin intermediul acestei discipline se dorește dezvoltarea de 

raționamente profesionale privind un anumit tip de tranzacții și 

evenimente în vederea redactării unui raport de expertiză contabilă. 

7.2 Obiectivele specifice -  Asimilarea cunoştinţelor cu privire la un anumit domeniu economic 

de activitate în vederea înscrierii în grupul experților judiciari; 

-  Deprinderea de a exprima opinii asupra unor tranzacții și 

evenimente economice; 

- Dobândirea de competențe în elaborarea de rapoarte de expertiză 

contabilă. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Repere privind profesia contabilă liberală  Prelegere, conversaţie 2 ore 

2. Organizarea și funcționarea CECCAR  Prelegere, conversaţie 4 ore 

3. Expertiza contabilă judiciară 

 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

6 ore 

4. Expertiza contabilă extrajudiciară 

 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

6 ore 

5. Organizarea contabilității pentru birourile de expertiză Prelegere, conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 ore 

6. Doctrina profesională şi deontologia 

 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 

6 ore 

Bibliografie  

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitatea persoanelor fizice autorizate: ghid practic, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate și gestiune fiscală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2021. 

Ionescu Luminița, Expertiza contabilă în România, Editura CH Beck, 2011. 

Standardul profesional nr. 35: expertizele contabile: ghid de aplicare, Editura CECCAR, 

Bucureşti, 2011. 

Ordonanţa Guvernului 65/94 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi republicată, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul 

oficial 13/2008. 

Codul etic național al profesioniștilor contabili, Editura CECCAR, București, 2011. 

Colecţia revistei CECCAR, „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”. 

www.ceccar.ro. 

  

8.2. Seminar Metode de 

predare 

Observaţii 

http://www.ceccar.ro/


1. Aspecte privind organizarea și funcționarea CECCAR  

 

Prelegere, 

conversaţie 

4 ore 

2. Raport de expertiză contabilă judiciară - exemplificări 

 

Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

6 ore 

3. Raport de expertiză contabilă extrajudiciară - exemplificări  Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

6 ore 

4. Organizarea contabilității pentru birourile de expertiză Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

6 ore 

5. Doctrina profesională şi deontologia 

 

Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări 

6 ore 

Bibliografie 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitatea persoanelor fizice autorizate: ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate și gestiune fiscală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021. 

Ionescu Luminița, Expertiza contabilă în România, Editura CH Beck, 2011. 

Standardul profesional nr. 35: expertizele contabile: ghid de aplicare, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011. 

Ordonanţa Guvernului 65/94 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Monitorul oficial 13/2008. 

Codul etic național al profesioniștilor contabili, Editura CECCAR, București, 2011. 

Colecţia revistei CECCAR, „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”. 

www.ceccar.ro. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate cerințelor organismului profesional national (CECCAR) privind accesul la profesia de expert 

contabil. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Proba scrisă în cadrul 

examenului  

60% 

10.5 Seminar/laborator Calitatea referatelor, 

corectitudinea şi nivelul 

ştiinţific al acestora 

Răspunsurile de la seminar 

Raport de expertiză 

contabilă  

Metoda practică 

 

40% 

 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Identificarea elementelor fundamentale privind organizarea profesiei contabile. Masteranzii trebuie să cunoască modalitatea de 

întocmire a unui raport de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară. Prezentarea la examen a masteranzilor este condiționată de 

prezența la seminar în proporție de minim 60%. Masteranzii care nu au prezența minimă solicitată la seminarii au următoarele 

posibilități de a se prezenta la examen: participarea cu susținerea unei lucrări în cadrul unei conferințe; publicarea unui articol într-o 

revistă de specialitate, prezentarea unui decont de TVA împreună cu jurnalele de cumpărări și vânzări aferente. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

       Conf univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin        Conf univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin 

 

 

Data avizării în departament                                 Semnătura director de departament 

                                                                                          Lect. univ. dr. Cioca Ionela 

http://www.ceccar.ro/

