EXPERTIZĂ CONTABILĂ A UNITĂȚILOR AGROALIMENTARE (ANUL
II, SEMESTRUL III)
Nr. credite transferabile 7
Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Şef lucrări dr. Gabriela IGNAT
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Cursul urmareste sa furnizeze studentilor cunostinte minim necesare in legatura cu notiuni si concepte
specifice activitatii de expertiza contabila. Astfel cursanții vor dobandi aptitudinile necesare sa inteleaga
cum se realizeaza in practica o expertiza contabila in functie de obiectivele pe care si le propune, precum
si cunostiinte referitoare la exercitarea unei expertize contabile in functie de natura acesteia si de
beneficiarul sau organul care o dispune.

Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Conceptul de expertiză contabilă
Expertiza contabilă judiciară
Expertiza contabilă extrajudiciară sau amiabilă
Conceptul de expertiza financiară
Calitatea și exercitarea profesiei de expert contabil
Răspunderile și deontologia expertului contabil

Lucrări practice
Conceptul de expertiză contabilă
Expertiza contabilă judiciară
Expertiza contabilă extrajudiciară sau amiabilă
Conceptul de expertiza financiară
Lucrare practică - întocmirea Raportului de expertiză contabilă

Bibliografie
1. Bobițan M. - Expertiză contabilă. Reglementare și metodologie Editura Mirton, Timișoara, 2012
2. Ion Florea si colectiv, - Introducere in expertiza contabila si auditul financiar, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2008
3. Ionescu Luminiţa, - Expertiza contabilă în România, Editura CH Beck, 2011
4. Lungu Camelia Iuliana - Teorie si practici contabile privind întocmirea si prezentarea situaţiilor
financiare, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007
5. Mitea Neluta, - Contabilitate financiară, Editura „Andrei Şaguna”, Constanta 2008
6. Oncioiu I – Expertiza contabilă şi consultanţa fiscală, Editura IDRU, Constanţa, 2010
7. Silvia Petrescu - Analiza si diagnostic financiar - contabil (ghid teoretico-aplicativ, editia a II-a,
revizuita si adăugita), Editura C.E.C.C.A.R. , Bucureşti, 2008

8. ****Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare
9. ****Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România, cu modificările şi completările ulterioare, republicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr. 466 din 23.06.2008, www.ceccar.ro);
10. ****Regulament privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, cu modificările
ulterioare, (publicat şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro
11. ****Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25.01.2000, cu modificările şi
completările ulterioare, (publicată şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, www.just.ro);
12. ****Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediţia a V-a, revizuită, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2012;
13. ****Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a Editura CECCAR, 2011

Evaluare finală
Forme de evaluare
Examen

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Prezentarea proiectului

60%

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
teste de verificare,

Persoana de contact
Şef lucrări dr. Gabriela IGNAT
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0040 232 407514, fax: 0040 232 219175
E-mail: gabriela@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală

40%

