
Experţi contabili 

 

I.AUDIT 

 

1. (20%) Obiectivele generale ale auditorului în cadrul unui audit al situațiilor financiare. 

 

Barem 

Identificarea corectă a obiectivelor: 2 obiective*1.5p= 3p 

Prezentarea clară și completă a fiecărui obiectiv: 2 obiective*3p= 6p 

Din oficiu: 1p 

 

2. (20%) Pragul de semnificație 

 

Barem 

Prezentarea clară și completă a modului de calcul – 3 p 

Prezentarea reperelor adecvate – oricare 3 * 2 p = 6 p 

Din oficiu: 1p 

 

3. (20%) Confirmarea externă ca probă de audit. 

 

Barem 

Prezentarea clară și completă a procedurii – 5 p 

Exemple de aplicare 2 * 2 pct = 4 p 

Din oficiu: 1p 

 

4. (20%) Probele de audit-credibilitate-exemple  

 

Barem 

Oricare 3 criterii * 3 pct = 9 p 

Din oficiu: 1p 

 

5. (20%) Denaturarea 

 

Barem 

Prezentarea definitiei denaturarii – 5 p 

Prezentarea tipurilor de denaturare (eroare/frauda) – 4 p 

Din oficiu: 1p 

 

II.EXPERTIZA CONTABILA 

1.(20%). Expertiza contabilă extrajudiciară. 
 

Barem 

Definirea expertizei contabile extrajudiciare:   4,5p  

Definirea calitatii expertizei contabile extrajudiciare: 4,5p 

Din oficiu: 1p 
  

2.(20%). Normele de lucru (4) specifice misiunilor privind expertizele contabile. 
 

Barem 
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Identificarea  celor 4 norme de lucru: 4 norme * 2,25p = 9p 

Din oficiu: 1p 

 

3.(20%). Prezentarea procedurii pe care trebuie să o urmeze expertul contabil desemnat în cazul 

în care termenul fixat de instanță pentru depunerea expertizei contabile judiciare este prea scurt. 
 

Barem 

Definirea clară și completă a procedurii 9p 

Din oficiu: 1p 
 

4.(20%). Radierea sau suspendarea din GEJ-4 exemple. 
 

Barem 

Identificarea celor 4 situatii de radiere/suspendare a expertilor contabili judiciari din GEJ 4*2.25 p= 

9p  

Din oficiu: 1p 
 

5.(20%). Raportului de expertiză contabilă- structura. 

Barem  

Identificarea corecta a structurii raportului de expertiza 3cap*3p=9p 

Din oficiu: 1p 

 

III.EVALUARE 

 

1.(20%) Echilibrul financiar FR, NFR, NFR -3 indicatori 

 

Barem 

Formulele corecte ale celor 3 indicatori (3 x 1,5 p) = 4,5 p 

Calculul celor 3 indicatori (3 x 1,5p) = 4,5 p 

Din oficiu: 1p 

 

2.(20%) Ratele de lichiditate 

 

Barem 

Formulele corecte ale celor 3 indicatori (3 x 1,5 p) = 4,5 p 

Calculul celor 3 indicatori (3 x 1,5p) = 4,5 p 

Din oficiu: 1p 

 

 

3.(20%) Valoarea prezentă a unui capital plasat în urmă cu 2 ani într-un depozit la bancă.  

 

Barem 

Prezentarea formulei corecte pentru capitalizare  4,5p 

Calculul corect  4,5p 

Din oficiu: 1p 

 

 



Experţi contabili 

 

4.(20%) Abordările în evaluare conform Standardelor Internaționale de Evaluare 

 

Barem 

Prezentarea celor 3 abordari (3 abordari x 3p) = 9p 

Din oficiu: 1p 

 

5.(20%)  Pe baza metodei activului net contabil, calculați situația netă. 

 

Barem 

Prezentarea formulei de calcul pentru  indicatorul situația netă 4,5p 

Calculul indicatorului situația netă 4,5p 

Din oficiu: 1p 

 

 

 

IV.DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 

 

1. (20%) Organismele profesionale.  

 

Barem 

Prezentarea necesității de organisme profesionale 5 p 

Prezentarea Rolului profesiei 4 p 

Din oficiu: 1p 

 

2. (20%) Atribuțiile adunării generale a filialei CECCAR. 

 

Barem 

Oricare 3 atributii * 3 puncte = 9p 

Din oficiu: 1p 

 

3. (20%) Conceptul de independenţă conform Codului etic  internațional pentru 

profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de 

IFAC. 

 

Barem 

Definitia corectă și completă a conceptului – 3 p 

Prezentarea celor 2 componente – 2 * 3 p 

Din oficiu: 1p 

 

4. (20%) Conceptul de obiectivitate conform Codului etic internațional pentru profesioniștii 

contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de IFAC. 

 

Barem 

Definitia corectă și completă a principiului – 5 p 

Explicarea interdictiei de a desfasura o activitatea profesionala cand obiectivitatea e afectata –4 p 

Din oficiu: 1p 
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5. (20%) Consultanță contabilă-2 spețe  

 

Barem 

Prima speță: 

Se poate accepta invitația ( 2 p) 

Motivarea răspunsului (2 p) 

A doua speță 

Nu ae poate accepta invitația ( 2 p) 

Motivarea răspunsului (3 p) 

 

Din oficiu: 1p 

 

 

 

 
 

 

 
 


