
STANDARDUL PROFESIONAL NR. 35: EXPERTIZELE CONTABILE

I. CADRUL DE REFERINŢÃ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE

NORMA
Expertizele  contabile  sunt  mijloace  de  probã  utilizabile  în rezolvarea  unor  cauze  care 

necesitã  cunoştinţe  de  strictã  specialitate din  partea  unor  persoane  care  au  calitatea  de  expert 
contabil. Expertizele  contabile  dispuse  din  oficiu  sau  acceptate  la  cererea  pãrţilor  în  fazele  de 
instrumentare  şi  de judecatã  ale unor cauze civile  şi/sau comerciale,  ataşate  sau nu unui proces 
penal,  se  numesc  expertize  contabile  judiciare.  Toate  celelalte expertize  contabile  sunt 
extrajudiciare.

COMENTARII
1. Expertiza contabilã este o activitate a profesiei  contabile ce poate fi efectuatã numai de cãtre 
persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la 
zi,  în Tabloul  experţilor  contabili,  actualizat  anual  de  cãtre  Corpul  Experţilor  Contabili  şi 
Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).
2. Expertizele contabile pot fi clasificate:
I. Dupã scopul principal în care au fost solicitate, în:
a)  expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedurã civilã; Codul de procedurã 
penalã; alte legi speciale;
b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind 
rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. Nu au 
calitatea de mijloc de probã în justiţie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de cãtre pãrţi a 
administrãrii  probei  cu  expertiza  contabilã judiciarã  sau  pentru  rezolvarea  unor  litigii  pe  cale 
amiabilã.
II. Dupã natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referã, în:
a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile;
b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor 
penale;
c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;
d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;
e)  alte  categorii  de expertize  contabile  judiciare  dispuse de organele  în  drept  sau extrajudiciare 
solicitate de cãtre clienţi.
III. În funcţie de natura juridicã, expertizele contabile pot fi:
– civile;
– penale;
– extrajudiciare.

II. NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND 
EXPERTIZELE CONTABILE

II.1.INDEPENDENŢA EXPERTULUI CONTABIL
NORMA

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de cãtre experţii  contabili  înscrişi în Tabloul 
Corpului.  Expertul  contabil  solicitat în  efectuarea  unei  expertize  contabile  este  obligat  sã  fie 
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independent faţã de pãrţile interesate în expertizã, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsã de 
independenţã sau o constrângere care ar putea sã-i impieteze integritatea şi obiectivitatea.

COMENTARII
Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi 

înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fãrã 
autorizaţie. Dacã un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea 
unei expertize contabile, el este obligat sã aducã la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se aflã.

Independenţa expertului contabil trebuie sã fie absolutã în cazul experţilor contabili numiţi 
din oficiu de cãtre organele în drept şi relativã în cazul experţilor contabili recomandaţi de pãrţi sau
solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.
 Independenţa  absolutã  a  expertului  contabil  numit  de  cãtre  organele  în  drept  derivã  din 
obligaþia  acestuia  de  a  ţine  seama  de  toate  cazurile  de  incompatibilitate,  abţinere  şi  recuzare 
prevãzute de Codul de procedurã civilã şi alte reglementãri procedurale speciale, care sunt aceleaşi 
cu cele privind judecãtorii.

Independenţa expertului contabil este afectatã grav în situaţiile reglementate de Codul etic 
naţional al profesioniştilor contabili, Secţiunea 100.25 punctele 5 şi 6.

Experþii contabili care se aflã în situaţiile prevãzute mai sus trebuie sã le aducã, în scris, la 
cunoştinţa organului care i-a numit, imediat dupã numire.

Expertul  contabil,  la  primirea  oricãrei  lucrãri  de  expertizã,  va  face  un  examen  de 
independenţã şi va completa o „Declaraţie de independenţã” care va însoţi lucrarea depusã pentru 
auditul de calitate la Corp.

II.2 COMPETENŢA EXPERTULUI CONTABIL

NORMA
Calitatea  de expert  contabil  abilitat  sã  efectueze  expertize  contabile  este  reglementatã. 

Competenţa presupune deţinerea de cãtre expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la 
care  se  referã  expertiza  contabilã.  El  trebuie  sã  se  supunã  regulilor  Corpului  privind  formarea 
continuã, actualizarea şi testarea permanentã a cunoştinţelor pe care le posedã.

COMENTARII
Expertiza contabilã are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi 

tranzacţiilor  în  contabilitate.  Ca  urmare,  expertul  contabil  solicitat  în  efectuarea  expertizelor 
contabile trebuie sã posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic, în general, şi mai 
ales în domeniul financiar-contabil. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil 
membru al Corpului, înscris în listele pe domenii  publicate,  care se supune regulilor stabilite de 
Corp cu privire la pregãtirea individualã continuã şi la testarea cunoştinţelor acumulate.

II.3. CALITATEA EXPERTIZELOR CONTABILE

NORMA
Expertul contabil trebuie sã efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe 

care le-a acceptat cu conştiinciozitate, devotament, corectitudine şi imparţialitate; pentru asigurarea 
în interes public cã aceste cerinţe sunt îndeplinite,  expertizele contabile sunt supuse auditului  de 
calitate potrivit reglementãrilor Corpului. Expertizele contabile trebuie sã fie utile celor care le-au 
solicitat.
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COMENTARII
Expertizele  contabile  constituie  mijloace  de  probã  ştiinţificã.  În  elaborarea  lor,  expertul 

contabil trebuie sã foloseascã metode specifice ştiinţei contabilitãţii. Concluziile expertului contabil 
trebuie sã fie fundamentate numai pe documente care atestã evenimente şi tranzacţii care fac sau 
trebuie sã facã obiectul recunoaşterilor, evaluãrilor, clasificãrilor şi prezentãrilor contabile.

În expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un terţ în proces, care prin calitatea 
lui procesualã contribuie la stabilirea adevãrului de cãtre organele de drept. Raportul de expertizã 
contabilã judiciarã are caracter de probã ştiinţificã care trebuie sã prezinte un înalt grad al indicelui 
contributiv la soluţionarea cauzei în care a fost dispus.

Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţificã a rapoartelor de expertizã contabilã judiciarã 
pot fi şi sunt, adesea, sancţionate de organele  de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului 
contabil  şi dispunerea  unei  noi  expertize  contabile.  Dacã  în  aceeaşi  cauzã  s-a  dispus  o  nouã 
expertizã contabilã care ajunge la concluzii diferite faţã de prima, din cauza utilizãrii altor criterii şi 
metode de investigaţie, organul în drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care 
o considerã mai fundamentatã sub aspect ştiinţific, respectiv de mai bunã calitate.

Nici  expertizele  contabile  extrajudiciare  nu  trebuie  sã  facã  rabat  din  punct  de  vedere  al 
calitãţii.  Independenţa  şi  competenţa  profesionalã  a  expertului  contabil  trebuie  sã  asigure  o 
documentare şi o fundamentare ştiinţificã şi expertizelor contabile extrajudiciare.

Expertizele  contabile  sunt  supuse  auditului  de  calitate  potrivit  Regulamentului  privind 
auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului.

II.4. SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA EXPERTULUI CONTABIL

NORMA
Expertul contabil trebuie sã respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care 

a avut acces şi de care a luat cunoştinţã cu ocazia efectuãrii expertizelor contabile, trebuind  sã se 
abţinã de la divulgarea lor cãtre terţi, cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest 
scop sau dacã are obligaţia legalã sau profesionalã sã facã o astfel de divulgare.

COMENTARII
 Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei pãrţi nu trebuie sã prezinte mai 

mult decât se cere. El trebuie sã invoce în raportul sãu de expertizã contabilã judiciarã numai acele 
evenimente şi tranzacţii  probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri  contabile  care au o 
legãturã cauzalã cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ã) de organul în drept care a dispus 
expertiza contabilã judiciarã.

Expertul  contabil  numit  din oficiu  sau la  recomandarea unei  pãrţi  într-o  cauzã  justiţiarã 
trebuie sã se abţinã de la divulgarea conţinutului raportului de expertizã  contabilã judiciarã şi a 
concluziilor  sale  direct  pãrţilor  implicate  în  actul  justiţiar.  Expertul  contabil  trebuie  sã  depunã 
raportul sãu, auditat calitativ, la organul în drept care a dispus expertiza contabilã judiciarã, de unde 
cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii.

Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei pãrţi într-o cauzã justiţiarã trebuie sã se 
abţinã de la contactarea pãrþilor implicate în actul justiţiar, în afara procedurilor prevãzute de lege. 
Astfel, în cazul proceselor civile, dacã este nevoie de o lucrare la faţa locului, aceasta nu poate fi 
fãcutã decât dupã citarea pãrţilor cu confirmare de primire, arãtându-li-se zilele şi orele când încep 
şi se continuã lucrãrile expertizei contabile. În procesele penale expertul contabil poate lua legãtura 
cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmãrire penalã sau de 
instanţa  de judecatã.  În toate  cazurile,  informaţiile  şi  explicaţiile  primite  de expertul  contabil  în 
contactele sale cu pãrţile implicate în actul justiţiar trebuie sã rãmânã confidenţiale.
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ACCEPTAREA EXPERTIZELOR CONTABILE

NORMA
Solicitãrile adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi 

refuzate decât dacã existã motive temeinice.
Totuşi, expertul contabil, înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie sã-

şi  analizeze  posibilitatea  de  a-şi  îndeplini  misiunea  ţinând  seama  în  special  de  regulile  de 
independenţã şi competenţã.

COMENTARII
Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzatã pe motive etnice, 

religioase, politice sau de altã naturã. Aceasta, deoarece expertiza contabilã este un act de probã 
ştiinţificã.

Calitatea de expert contabil este incompatibilã cu cea de martor în aceeaşi cauzã, calitatea de 
martor având întâietate.  Expertul  contabil  se aflã în incompatibilitate dacã existã împrejurãri  din 
care rezultã cã este interesat sub orice formã el, soţul (soţia) sau vreo rudã apropiatã în soluţionarea 
cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil sã fie subiectiv.

Pot  fi  asimilate  cu  „împrejurãri  din  care  rezultã  cã  este  interesat  sub  orice  formã” 
urmãtoarele situaţii în care s-ar putea gãsi expertul contabil:
(i) Dacã, în calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre pãrţile în proces, s-a 
pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare, a evidenţelor tehnico-
operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecãţii;
(ii) Dacã,  în  calitate  de  expert  contabil,  şi-a  exprimat  o  primã  opinie  în  aceeaşi  cauzã  supusã 
judecãţii, deoarece primeazã  prezumţia cã ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. În particular, 
expertul contabil care a efectuat o expertizã extrajudiciarã la cererea unei pãrţi în proces se aflã în 
incompatibilitate  cu  calitatea  de  expert  numit  din oficiu.  Dacã  îndeplineşte  condiţiile  de 
independenţã şi de competenţã, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte.
3515.4. Înainte de a accepta sau imediat dupã numire expertul contabil are obligaţia sã comunice 
organului care l-a numit, în scris, situaţiile de mai sus, precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 
3512.
3515.5. Toate comentariile privind norma generalã de bazã sunt şi rãmân pertinente.

3516 RESPONSABILITATEA EFECTUÃRII EXPERTIZELOR CONTABILE

NORMA
Expertizele  contabile  trebuie  efectuate  în  mod responsabil.  Responsabilitatea  expertizelor 

contabile judiciare este întãritã prin jurãmânt, iar a celor extrajudiciare, prin contract.

COMENTARII
3516.1.  Responsabilitatea efectuãrii  expertizei  contabile judiciare  este întãritã  de depunerea unui 
jurãmânt adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i), dupã cum urmeazã:
(i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasã creştinã va (vor) depune, cu mâna pe cruce sau 
pe Biblie, jurãmântul: Jur cã voi spune adevãrul şi cã nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa sã-
mi ajute Dumnezeu.
(ii) Expertul(ţii) contabil(i) fãrã confesiune religioasã va (vor) depune jurãmântul: Jur pe onoare şi  
pe conştiinţã cã voi spune adevãrul şi cã nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.
(iii) Expertul(ţii)  contabil(i)  care  din  motive  de  conştiinţã  sau  confesiune  religioasã  nu  depune 
(depun) jurãmânt va (vor) rosti formula: Mã oblig sã spun adevãrul şi sã nu ascund nimic din ceea 
ce ştiu.

4



3516.2. Toate  dispoziţiile  procedurale  cu  privire  la  citarea,  aducerea  cu  mandat  şi  sancţionarea 
martorilor care lipsesc de la judecatã sunt aplicabile şi expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru 
efectuarea expertizelor contabile judiciare.

 Dacã expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu 
se înfãţişeazã la citarea organelor  în drept care l-a (i-a)  numit,  acestea sunt abilitate  sã dispunã 
înlocuirea lui (lor).
3516.3. Responsabilitatea  efectuãrii  expertizelor  contabile  extrajudiciare  trebuie  sã  rezulte  din 
contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client.

352 NORME  DE  LUCRU  SPECIFICE  MISIUNILOR  PRIVIND  EXPERTIZELE 
CONTABILE

3521 DISPUNEREA  EXPERTIZELOR  CONTABILE  JUDICIARE  ŞI  NUMIREA 
EXPERŢILOR CONTABILI

NORMA
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de cãtre organele îndreptãţite de lege 

pentru administrarea probei cu expertiza. Numirea expertului sau experţilor contabili, atât din oficiu,
cât  şi  recomandaţi  de  pãrţile  în  proces,  se  poate  face  numai  de  organul  în  drept  sã  dispunã 
administrarea probei cu expertiza contabilã.

COMENTARII
3521.1. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu  expertiza  contabilã 
este  Codul  de  procedurã  civilã.  Existând  un  Corp  de  experţi  contabili,  încredinţarea  misiunilor 
privind  efectuarea  expertizelor  contabile  judiciare  se  poate  face  numai  acestora,  respectându-se 
normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile.
3521.2. Instanţele de drept civil,  atunci când considerã necesar  sã cunoascã pãrerea unor experţi 
contabili, pot numi, la cererea pãrţilor sau din oficiu, unul sau trei experþi contabili prin Încheiere de 
şedinţã, care trebuie sã cuprindã:
(i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea pãrţilor în 
proces;
 (ii) obiectivele  (întrebãrile,  punctele)  la  care  expertul  contabil  sau  experţii  contabili  numit(ţi) 
trebuie sã rãspundã. Obiectivele expertizei contabile trebuie sã fie formulate de instanţã concis, fãrã 
echivoc şi fãrã a se solicita  expertului contabil  sau experþilor  contabili  numit(ţi)  sã se pronunţe 
asupra încadrãrilor legale ale faptelor supuse judecãţii;
(iii) termenul  în  care  trebuie  sã  se efectueze  expertiza  contabilã,  ţinându-se seama de faptul  cã 
raportul  de expertizã  contabilã  trebuie  depus la  instanţa  care a  dispus-o cu cinci  zile  înainte  de 
termenul de judecatã. Dacã termenul iniţial fixat de instanţã pentru depunerea expertizei contabile 
judiciare este considerat de cãtre expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat 
(prea scurt), el (ei) este (sunt) îndreptãţit(ţi) sã solicite instanţei un termen adecvat, minim necesar 
pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate;
(iv) plata expertului contabil  sau experţilor contabili  numit(ţi),  care trebuie sã fie remuneratorie. 
Dacã  expertul  contabil  sau  experţii  contabili  numit(ţi)  pentru  efectuarea  expertizei  contabile 
judiciare considerã onorariul stabilit de instanţã neremuneratoriu, el (ei) este (sunt) îndreptãţit(ţi) sã 
solicite instanţei mãrirea acestuia.
3521.3. În  cazul  lipsei  de  solicitudine  a  instanţei  cu  privire  la  cererile  expertului  contabil  sau 
experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii), (iii), (iv), el (ei) este (sunt) îndreptãţit(ţi) 
sã  refuze  efectuarea  expertizei  contabile  judiciare.  Acest  refuz  este  o  problemã  de  raţionament 
profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi).
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3521.4. Expertizele  contabile  judiciare  pot  fi  dispuse  şi  în  cauze  penale,  în  conformitate  cu 
prevederile Codului de procedurã penalã. În astfel de cauze, organul de urmãrire penalã sau instanţa 
de judecatã care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixeazã un termen la care sunt chemate 
pãrţile,  precum  şi  expertul  contabil,  aducându-li-se  la  cunoştinþã  întrebãrile  la  care  trebuie  sã 
rãspundã expertul contabil şi precizându-li-se cã au dreptul sã facã observaţii cu privire la întrebãri
şi cã pot cere modificarea sau completarea lor. Totodatã, pãrţile sunt încunoştinţate cã au dreptul sã 
cearã numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care sã participe la efectuarea 
expertizei.

Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţã 
emisã de organul de urmãrire penalã, care trebuie sã conţinã aceleaşi elemente ca şi Încheierea de 
şedinþã pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. (Comentariul la Norma nr. 3521.2 este şi 
rãmâne pertinent.)
3521.5. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusã altor reglementãri procedurale 
speciale,  experţii  contabili  numiţi din  oficiu  sau  recomandaţi  de  pãrţile  în  proces  trebuie  sã  se 
conformeze  reglementãrilor  procedurale  respective  privind  dispunerea  expertizelor  contabile 
judiciare şi numirea experţilor contabili.

3522 CONTRACTAREA ŞI PROGRAMAREA EXPERTIZELOR CONTABILE

NORMA
Efectuarea  expertizelor  contabile  se  face  pe  bazã  de  contract.  Expertizele  contabile 

contractate  trebuie  programate.  Programul  de  lucru  trebuie  sã  cuprindã  natura,  calendarul  şi 
întinderea lucrãrilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate.

COMENTARII
3522.1. Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicitã se vor pedepsi pentru 
luare de mitã (art. 213 alin. 1, Codul de procedurã civilã). Este „leit-motivul” pentru care expertizele
contabile,  indiferent  de  natura  lor  (judiciarã  sau  extrajudiciarã),  trebuie  contractate,  unul  dintre 
elementele fundamentale ale contractului fiind mãrimea onorariului.
3522.2. Încheierile de şedinţã (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmãrire şi cercetare 
penalã (în dosarele penale), acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea 
pãrţilor, ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.
3522.3. Dacã în timpul efectuãrii expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi 
întinderea  lucrãrilor,  care  nu  au  fost  avute  în  vedere  la  acceptarea  contractului  iniţial,  experţii 
contabili sunt îndreptãţiţi sã cearã majorarea onorariului iniţial.

În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de cãtre organul în 
drept care a dispus efectuarea expertizei.

În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional 
la contractul iniţial.
3522.4. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi 
acceptate prin contract. Pentru încadrarea în aceste termene este necesar sã se elaboreze un program
de lucru în care sã se precizeze, alãturi de obiectivele expertizei contabile, un calendar şi un buget de 
ore pe fiecare capitol, subdiviziune sau componentã în parte. Dacã este necesar, programul de lucru 
poate fi modificat în timpul realizãrii expertizelor contabile.
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3523  DELEGAREA  ŞI  SUPRAVEGHEREA  LUCRÃRILOR  PRIVIND  EXPERTIZELE
CONTABILE

NORMA
Efectuarea  lucrãrilor  privind expertizele  contabile  judiciare  nu poate  fi  delegatã  de cãtre 

experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea pãrţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. 
În cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrãri 
asistenţilor  sau  colaboratorilor  sãi,  pãstrându-şi  rãspunderea  finalã  asupra  conţinutului  şi 
concluziilor raportului de expertizã contabilã extrajudiciarã.

COMENTARII
3523.1.  În  cazul  expertizelor  contabile  judiciare,  experţii  contabili  numiţi  din  oficiu  sau  la 
recomandarea pãrţilor nu pot delega efectuarea lucrãrilor deoarece au fost nominalizaţi de cãtre un 
organ în drept sã dispunã proba cu expertiza contabilã, printr-un act procedural (Încheiere de şedinţã 
sau ordonanţã), şi prin urmare trebuie sã îşi îndeplineascã personal şi integral mandatul.
3523.2.  Cerinţa  de  la  Comentariul  nr.  3523.1  nu  existã  în  cazul  în  care  organul  în  drept  a 
nominalizat o persoanã juridicã pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant, şi 
nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare, care de regulã sunt comandate şi contractate cu 
cabinete sau societãţi de expertizã contabilã.  Contractele încheiate în acest scop pot include chiar 
clauze  cu privire  la  lucrãrile care  trebuie  executate  şi  persoanele  cãrora le  vor  fi  delegate  spre 
executare.  Rãspunderea  finalã  însã,  în  ce  priveşte  conţinutul  şi  calitatea  raportului  de expertizã 
contabilã, revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea 
de  expertizã  contabilã.  În  astfel  de  cazuri,  Norma  de  lucru  nr.  123  DELEGAREA  ŞI  
SUPRAVEGHEREA LUCRÃRILOR, în conţinutul şi comentariile ei, trebuie respectatã.

3524 DOCUMENTAREA LUCRÃRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE

NORMA
Documentarea  lucrãrilor  privind  expertizele  contabile  are  un caracter  particular  şi  se 

limiteazã strict la ceea ce este necesar pentru a rãspunde la obiectivele (întrebãrile, punctele) fixate
expertului(ţilor) contabil(i) de cãtre organul în drept sã dispunã expertiza contabilã judiciarã, prin 
Încheiere de şedinþã (în dosarele  civile) sau ordonanţã a organului de urmãrire şi cercetare penalã 
(în dosarele penale), sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciarã.

COMENTARII
3524.1. În vederea întocmirii raportului de expertizã contabilã, expertul contabil trebuie sã studieze 
materialul  documentar  adecvat.  Studierea  materialului  documentar  adecvat  constituie  premisa  şi 
condiţia  necesare  întocmirii  unui  raport  de  expertizã  contabilã  temeinic  fundamentat,  bazat  pe 
documente justificative şi evidenţieri contabile, şi nu pe prezumţii, declaraţii ale pãrţilor şi/sau ale 
martorilor.
3524.2.  Dacã  obiectivele  (întrebãrile,  punctele)  la  care  trebuie  sã  rãspundã  expertiza  contabilã 
vizeazã constatãrile consemnate în acte de control fiscal, gestionar sau de altã naturã, efectuate de 
organe  abilitate,  expertul  contabil  trebuie  sã  studieze  actele  de  control  cel  puţin  sub  aspectele 
conţinutului şi întinderii controlului, precum şi al modului de stabilire a rãspunderilor persoanelor 
implicate. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauzã, ajungându- se la 
concluzii  diferite,  expertul  contabil  trebuie  sã  studieze  fiecare  act  de  control  în  parte,  arãtând 
fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţã de aceste concluzii.
3524.3.  În demersul sãu, expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţã de 
organul de control este abilitat sã ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le 

7



implicã efectuarea unei expertize contabile de calitate. Contactul şi consultarea organului de control 
nu îl  obligã pe expertul  contabil  sã ajungã  la  un punct  de vedere comun,  ci  doar  la  motivarea 
opiniilor diferite, care trebuie inseratã în raportul de expertizã contabilã.
3524.4.  Orientativ, materialul documentar pe care trebuie sã îl studieze expertul contabil în cazul 
expertizelor judiciare se compune din:
(i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertizã judiciarã;
(ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în pãstrarea pãrţilor implicate în procesul 
justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legãturã cu obiectivele expertizate;
(iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate, aflate atât în posesia acestora, cât şi 
în  posesia  persoanelor  juridice  şi/sau  fizice  controlate  care  au  vreo  legãturã  cu  obiectivele 
expertizate.

Particularizat, în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale, expertul contabil are 
dreptul sã ia cunoştinţã de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmãrire 
penalã sau a instanţei de judecatã cãrora expertul contabil este abilitat sã le cearã lãmuriri în legãturã 
cu faptele sau împrejurãrile cauzei.
3524.5.  Pentru o mai  temeinicã  înţelegere  a  evenimentelor  şi  a  tranzacţiilor  supuse expertizãrii, 
expertul  contabil  este  abilitat  sã  cearã,  iar  pãrţile  interesate  în  expertizã  sã  dea,  explicaţii 
suplimentare. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru 
expertizele contabile. Expertul contabil trebuie sã aibã în vedere explicaţiile pãrţilor, dar trebuie sã 
le  analizeze  în  raport  cu  actele  justificative  şi  contabile  expertizate,  menţionând  în  raportul  de 
expertizã contabilã concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile pãrţilor şi actele examinate.

Particularizat, în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale, pãrţile implicate pot 
da  explicaţiile  necesare  expertului  contabil  numai  cu  încuviinţarea  şi  în  condiţiile  stabilite  de 
organul de urmãrire penalã sau de instanţa de judecatã.
3524.6.  Materialul documentar examinat de expertul contabil  nu poate fi ridicat de cãtre expertul 
contabil de la pãrţile care îl au în pãstrare.
3524.7.  Dosarul  de  lucru  al  expertului  contabil,  în  ceea  ce  priveşte  documentarea  expertizelor 
contabile, trebuie sã cuprindã, dupã caz:
(i) Încheierea de şedinþã (în cauze civile), ordonanţa organului de urmãrire şi cercetare penalã (în 
cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare;
(ii) Raportul  de  expertizã  contabilã  –  exemplarul  expertului  contabil  care  justificã  îndeplinirea 
misiunii;
(iii) Eventuala corespondenţã, rãspunsurile la întrebãri suplimentare  sau suplimentele de expertizã 
contabilã solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile;
(iv) Eventualele  note  personale  ale  expertului  contabil  redactate  în  timpul  efectuãrii  expertizei 
contabile, cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale, necesare fie redactãrii 
raportului de expertizã contabilã, fie urmãririi bugetului de timp şi decontãrii lucrãrilor de expertizã 
contabilã cu beneficiarii acestora.
3524.8.  Comentariile de la Norma generalã de lucru nr. 125 DOCUMENTAREA LUCRÃRILOR 
sunt şi rãmân pertinente într-o interpretare adecvatã.

353  NORME  DE  RAPORT  SPECIFICE  EXPERTIZELOR  CONTABILE

3531 REDACTAREA  RAPORTULUI  DE  EXPERTIZÃ  CONTABILÃ

NORMA
Lucrãrile şi concluziile expertizei contabile se consemneazã într-un raport scris care trebuie 

sã cuprindã cel puţin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE, Capitolul II DESFÃŞURAREA
EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII.
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Structura celor 3 capitole obligatorii trebuie respectatã. Când au fost numiţi sau angajaţi mai 
mulţi experţi contabili în aceeaşi cauzã se întocmeşte un singur raport de expertizã contabilã. Dacã 
sunt deosebiri de pãreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de 
expertizã contabilã sau într-o anexã a acestuia.

COMENTARII
3531.1. Capitolul  I INTRODUCERE al raportului de expertizã  contabilã trebuie sã cuprindã cel 
puţin urmãtoarele paragrafe:
a) Paragraful  de  identificare  a  expertului(ţilor)  contabil(i)  nominalizat(þi)  pentru  efectuarea 
expertizei  contabile,  care  trebuie  sã  cuprindã  informaţii  cu  privire  la:  numele  şi  prenumele 
expertului(ţilor), domiciliul acestuia (acestora), numãrul carnetului de expert contabil şi poziţia din 
Tabloul experþilor contabili;
b) Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a 
clientului  care  a  solicitat  efectuarea  expertizei  contabile  extrajudiciare.  În  acest  paragraf  se 
menţioneazã:
– în cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor), respectiv 
Încheiere de şedinţã (în cazurile civile) sau ordonanţã a organelor de urmãrire penalã (în cazurile 
penale), cu  menţionarea datei acestuia, denumirea şi calitatea procesualã a pãrţilor, domiciliul sau 
sediul social al acestora, numãrul şi anul dosarului şi natura acestuia (civil sau penal);
– în cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al 
acestuia, numãrul şi data contractului în baza cãruia se efectueazã expertiza contabilã solicitatã;
c) Paragraful privind identificarea împrejurãrilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în 
care  s-a  dispus  efectuarea  expertizei  contabile  judiciare  sau contextul  în  care  a  fost  contractatã 
expertiza contabilã extrajudiciarã;
d) Paragraful  privind  identificarea  obiectivului(elor)  expertizei  contabile  judiciare,  formularea 
obiectivului(elor)  expertizei  contabile.  În  cazul  expertizelor  contabile  judiciare  formularea 
obiectivului(lor)  expertizei  contabile  se  preia  „ad-literam”  din  formularea  acestuia  (acestora)  în 
Încheierea de şedinţã (în cauze civile),  respectiv în ordonanţa  organelor de urmãrire şi cercetare 
penalã (în cauze penale). În cazul expertizelor contabile extrajudiciare formularea obiectivului(elor) 
acestora trebuie sã fie cea din contract;
e) Paragraful  privind identificarea  datei  sau perioadei  şi  a  locului  în  care  s-a efectuat  expertiza 
contabilã. În cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept, în cauze civile, data şi locul 
începerii lucrãrilor expertizei  contabile trebuie documentate prin citarea pãrţilor prin scrisoare cu 
aviz de primire;
f) Paragraful  privind  identificarea  materialului  documentar  care  are  o  legãturã  cauzalã  cu 
obiectivul(ele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertizã contabilã. 
Materialul  documentar  nominalizat în acest  paragraf trebuie sã fie strict  adecvat  necesitãţilor de 
documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare;
g) Paragraful  privind  identificarea  datei  sau perioadei  în  care  s-a  redactat  raportul  de  expertizã 
contabilã,  cu menţionarea  expresã  dacã s-au mai  efectuat  sau nu alte  expertize contabile  având 
acelaşi  (aceleaşi)  obiectiv(e).  De asemenea, în acest  paragraf trebuie menţionat  dacã s-au folosit 
lucrãrile altor experţi (contabili, tehnici etc.), problemele ridicate de pãrţile interesate în expertizã şi 
explicaţiile date de acestea în timpul efectuãrii expertizei;
h) Paragraful privind identificarea datei iniţiale pânã la care raportul de expertizã contabilã trebuia 
depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţã de termenul iniţial.
3531.2. Capitolul  II  DESFÃŞURAREA  EXPERTIZEI  CONTABILE  al  raportului  de  expertizã 
contabilã  trebuie  sã  conţinã  câte  un  paragraf  distinct  pentru  fiecare  obiectiv  (întrebare)  al  (a) 
expertizei  contabile  care  sã  cuprindã  o  descriere  amãnunţitã  a  operaţiilor  efectuate de  expertul 
contabil cu privire la structura materialului documentar, actele şi faptele analizate, locul producerii 
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evenimentelor  şi tranzacţiilor,  sursele  de informaţii  utilizate,  dacã  pãrţile  interesate  în expertiza 
contabilã  au  fãcut  obiecţii  sau  au  dat  explicaţii  pe  care  expertul contabil  le-a  luat  sau  nu  în 
considerare în formularea concluziilor sale. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul 
calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. Dar, dacã aceste prezentãri ar îngreuna înţelegerea 
expunerii de cãtre beneficiarul raportului de  expertizã contabilã,  este recomandabil ca ansamblul 
calculelor sã se facã în anexe la raportul de expertizã contabilã, iar în textul expertizei contabile sã 
se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora.
3531.3. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFÃŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie sã 
se încheie cu concluzia (rãspunsul) expertului contabil, care trebuie sã fie precis(ã), concis(ã), fãrã 
echivoc, redactat(ã) într-o manierã analiticã, ordonatã şi sistematizatã, fãrã a face aprecieri asupra 
calitãţii  documentelor  justificative, a  reprezentãrilor  (înregistrãrilor)  contabile,  a  expertizelor  şi 
actelor de  control  (de  orice  fel)  anterioare,  şi  nici  asupra încadrãrilor  legale. Aceasta,  deoarece 
expertul contabil analizeazã evenimente şi tranzacţii, şi nu încadrarea judiciarã a acestora. În cazuri 
deosebite, în care expertul contabil, în exercitarea misiunii sale, se confruntã cu acte şi documente 
care nu întrunesc condiţiile legale, care exprimã, situaţii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie 
sã le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (rãspunsurilor) sale la obiectivul(ele) 
fixat(e) expertizei contabile, dar trebuie sã menţioneze aceasta în raportul de expertizã contabilã.
3531.4. Dacã  raportul  de  expertizã  contabilã  este  întocmit  de  mai  mulţi  experţi  care  au  opinii 
diferite, într-un paragraf al Capitolului II DESFÃŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare 
expert contabil trebuie sã-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. De regulã, în 
expertizele  judiciare  trebuie  motivatã  separat  opinia expertului  recomandat  de parte  în raport  cu 
opinia expertului numit din oficiu.
3531.5. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertizã contabilã trebuie sã conţinã câte un 
paragraf distinct cu concluzia (rãspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile 
preluat(ã)  în maniera în care a fost formulat(ã)  în Capitolul  II DESFÃŞURAREA EXPERTIZEI 
CONTABILE.
3531.6. Raportul de expertizã contabilã întocmit în structura prezentatã la pct. 3531.1-3531.5 este un 
raport de expertizã contabilã obişnuit, necalificat. Un astfel de raport de expertizã contabilã nu poate 
conţine concluzii (rãspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fixat(e) expertului contabil.
3531.7. Dacã expertul contabil, în promovarea raţionamentului sãu profesional, considerã necesar 
sã-şi exprime pãrerea asupra obiectivului(elor) expertizei contabile, asupra faptului dacã întrebãrile 
care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire 
la alte aspecte asupra cãrora doreşte sã reţinã atenţia beneficiarului expertizei, poate face acest lucru 
fie:
a) în finalul Capitolului III CONCLUZII, dupã paragraful cuprinzând rãspunsul la obiectivul(ele) 
expertizei contabile; fie
b)  într-un  capitol  distinct,  Capitolul  IV,  intitulat  CONSIDERAŢII  PERSONALE  ALE 
EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).
3531.8. În  prezentarea  consideraţiilor  sale  (lor)  personale,  în  raportul  de  expertizã  contabilã, 
expertul(ţii)  contabil(i)  trebuie  sã  se conformeze  normelor  de  eticã  şi  deontologie  ale  profesiei 
contabile, în  special  celor  privind  confidenţialitatea.  Conţinutul  şi  întinderea consideraţiilor 
personale într-un raport de expertizã contabilã ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) 
contabil(i).  Aceste  consideraţii trebuie  limitate  la  strictul  necesar  sau  impus  de  lege  în  cazul 
expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzãtoare) în cazul expertizelor contabile 
extrajudiciare.
3531.9. Raportul  de expertizã  contabilã  care  cuprinde consideraţii  personale  ale  expertului(ţilor) 
contabil(i) este calificat drept raport de expertizã contabilã cu observaţii.
3531.10. În cazuri cu totul deosebite, expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea 
întocmirii unui raport de expertizã contabilã din cauza inexistenţei documentelor justificative şi/sau 
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evidenţelor  contabile  care  sã  ateste  evenimentele  şi  tranzacţiile  supuse  expertizãrii.  În  astfel  de 
cazuri  se  va  întocmi  un  RAPORT  DE  IMPOSIBILITATE  A  EFECTUÃRII  EXPERTIZEI 
CONTABILE,  care  va  avea  aceeaşi  structurã  ca  un  raport  de  expertizã  contabilã  obişnuit 
(necalificat), dar care în Capitolul II DESFÃŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul 
III  CONCLUZII  va  prezenta  justificat şi  fundamentat  cauzele  care  conduc  la  imposibilitatea 
efectuãrii expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia.
3531.11. Anexele  la  raportul  de  expertizã  contabilã,  indiferent  de  tipul  acestuia  (obişnuit,  cu 
observaţii sau cu imposibilitatea efectuãrii expertizei contabile), fac parte integrantã din raportul de 
expertizã contabilã  şi  se  întocmesc  de  cãtre  expertul(ţii)  contabil(i)  cu  scopul de  a  susţine  o 
constatare din cuprinsul raportului de expertizã contabilã. Anexele la raportul de expertizã contabilã 
trebuie întocmite atunci şi numai atunci când existã necesitatea de documentare a unei constatãri din 
raportul de expertizã contabilã, ele având menirea sã degreveze conţinutul raportului de expertizã 
contabilã de prezentãri prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de naturã similarã. Nu pot 
constitui anexe la raportul de expertizã contabilã documentele justificative sau registrele contabile 
originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare.

Anexele  raportului  de  expertizã  contabilã  sunt  un  produs  al  muncii  expertului(ţilor) 
contabil(i).

3532  SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZÃ CONTABILÃ

NORMA
Raportul de expertizã contabilã se parafeazã şi se semneazã filã de filã, inclusiv anexele.
Raportul  de expertizã  contabilã  se  depune la  beneficiarul  acestuia  în  termenul  legal  sau 

contractual.

COMENTARII
3532.1. Pentru a evita orice  disputã  cu privire la originalitatea  raportului de expertizã contabilã, 
acesta,  inclusiv anexele,  se parafeazã şi  se semneazã de cãtre  expertul(ţii)  contabil(i)  pe fiecare 
paginã în parte.  Toate  exemplarele  parafate  şi  semnate de expertul(ţii)  contabil(i) în original  au 
calitatea de rapoarte de expertizã contabilã originale. Toate celelalte au calitatea de copii, indiferent 
de tehnicile de multiplicare.

Raportul de expertizã contabilã nu se semneazã de cãtre niciuna dintre pãrţile interesate în 
efectuarea expertizei contabile.
3532.2. De regulã, raportul de expertizã contabilã se întocmeşte în douã exemplare originale: unul 
pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru
expertul(ţii)  contabil(i)  care  a (au) efectuat  expertiza  contabilã.  Numãrul  de exemplare originale 
poate fi mai mare dacã beneficiarul raportului de expertizã solicitã acest lucru.
3532.3. Raportul de expertizã contabilã judiciarã se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin 
cinci zile înainte de data stabilitã pentru judecatã. Raportul de expertizã contabilã extrajudiciarã se 
predã clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevãzute în contract.
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Anexa nr. 1
CONTRACT
Încheiat între:

Expertul(ţii) contabil(i) / S.C. „______________________” cu domiciliul / sediul social în 
__________________________  ,  înscris(şi)  /  (ã)  în  Tabloul  Corpului  Experţilor  Contabili  şi 
Contabililor  Autorizaţi  din  România  (CECCAR)  în  Secţiunea  _________________  Poziţia 
___________________  ,  denumit(ţi)  /  (ã)  PRESTATOR(I)  şi 
______________________________________________________
(Denumirea beneficiarului) 
cu  domiciliul  /  sediul  social  în  _____________________________ reprezentat(ã)  prin 
______________________________________ ,
denumit(ã) BENEFICIAR,
s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

Art.  1. Prestatorul  se obligã  sã  procedeze  la  examinarea  profesionalã  şi  sã  formuleze  concluzii 
(rãspunsuri) la urmãtoarele obiective:
Obiectivul 1: ______________________________________
Obiectivul 2: ______________________________________
______________________________________
Obiectivul n: ______________________________________

Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligã sã punã la dispoziţia prestatorului 
urmãtoarele materiale documentare:
1: _______________________________________________
2: _______________________________________________
_______________________________________________
n: _______________________________________________

Art. 3. Prestatorul se obligã sã întocmeascã RAPORTUL DE EXPERTIZÃ EXTRAJUDICIARÃ în 
conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi 
depus  la  _____________________________________  pânã  la data  de 
________________________

Art.  4. Beneficiarul  RAPORTULUI  DE  EXPERTIZÃ  CONTABILÃ  EXTRAJUDICIARÃ  se 
obligã sã plãteascã prestatorului onorariul în sumã de ______________ lei, din care ___________ 
lei  imediat  dupã  semnarea  prezentului  contract  şi  ____________  lei  pânã  la  data  de 
________________

Art. 5. În conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale pãrţile se obligã sã 
asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executãrii prestaţiei care
face obiectul prezentului contract.

Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în _______ exemplare, intrã în vigoare cu data semnãrii şi se 
completeazã cu prevederile legislaţiei civile în materie.
Localitatea __________________
Data _________________
PRESTATOR, BENEFICIAR,
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Anexa nr. 2
RAPORT DE EXPERTIZÃ CONTABILÃ JUDICIARÃ
Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful (i)

Subsemnatul  ________________________  ,  expert  contabil, domiciliat  în 
_________________________ , posesor al carnetului de expert contabil nr. ____________ înscris 
în  Tabloul  Corpului  Experţilor  Contabili  şi  Contabililor  Autorizaţi  din  România  (CECCAR) în 
Secţiunea __________ Poziţia ________________________
(Dacã sunt mai mulþi experţi contabili acesta se repetã pentru fiecare)
Paragraful (ii)

Am fost numit(ţi) prin ____________ din data de _________ expert(ţi) contabil(i) în dosarul 
nr. _________ , pãrţile implicate în proces fiind:
1. _______________________
2. _______________________
_______________________
n. _______________________
(Pentru fiecare parte implicatã în proces se va menþiona: denumirea,
domiciliul sau sediul social ºi calitatea procesualã)
Paragraful (iii)
Împrejurãrile ºi circumstanþele în care a luat naºtere litigiul sunt:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
42
Paragraful (iv)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza
contabilã, cãreia i s-au fixat urmãtoarele obiective (întrebãri):
1. ______________________
2. ______________________
______________________
n. ______________________
Paragraful (v)
Lucrãrile expertizei contabile s-au efectuat în perioada ________
la sediul social / domiciliul ________________________________
Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efectuãrii expertizei
constã în _____________________________________________
Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertizã contabilã s-a fãcut
în perioada __________________. În cauzã s-au efectuat / nu s-au
efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrãrile
altor experþi (tehnici, fiscali etc.).
Problemele ridicate de pãrþile interesate în expertizã ºi explicaþiile
date de acestea în timpul efectuãrii expertizei sunt:
________________________________________________________________________________
____________________________
________________________________________________________________________________
____________________________
Paragraful (viii)
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Data pentru depunerea prezentului raport de expertizã contabilã
a fost fixatã la _________ ºi prelungitã la ____________ (dacã este
cazul).
43
Capitolul II DESFÃªURAREA EXPERTIZEI CONTABILE
Obiectivul nr. i (i = 1, n)
Pentru a rãspunde la obiectivul (întrebarea) nr. i s-au examinat
urmãtoarele documente:
______________________________________________________
______________________________________________________
(Descriere detaliatã, dacã este cazul)
În conformitate cu documentele expertizate, formulãm, la obiectivul
nr. i, urmãtorul rãspuns:
______________________________________________________
______________________________________________________
(Se redacteazã rãspunsul clar, concis ºi fãrã ambiguitãþi)
Capitolul III CONCLUZII
În conformitate cu examinãrile materialului documentar menþionat
în introducerea ºi cuprinsul prezentului raport de expertizã contabilã,
formulãm urmãtoarele concluzii (rãspunsuri) la obiectivele (întrebãrile)
fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1 __________________________________
_________________________________________________________________________
___________________
La obiectivul nr. 2 __________________________________
_________________________________________________________________________
___________________
La obiectivul nr. n __________________________________
_________________________________________________________________________
___________________
(Se vor relua rãspunsurile
din Capitolul II DESFÃªURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)
44
Pentru ca prezentul raport de expertizã contabilã sã vinã în sprijinul
beneficiarului considerãm necesar sã facem urmãtoarele precizãri:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(Acest paragraf poate fi introdus numai dacã expertul contabil considerã
cã este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul
unui capitol separat, Capitolul IV CONSIDERAÞIILE PERSONALE
ALE EXPERTULUI(ÞILOR) CONTABIL(I).)
Expert(þi) contabil(i):
45
Anexa nr. 3
RAPORT DE EXPERTIZÃ CONTABILÃ
EXTRAJUDICIARÃ
Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful (i)
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Subsemnatul ________________________ , expert contabil,
domiciliat în __________________________________________ ,
posesor al carnetului de expert contabil nr. _______ înscris în Tabloul
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
(CECCAR) în Secþiunea __________ Poziþia _________
(Dacã sunt mai mulþi experþi contabili acesta se repetã pentru fiecare)
Paragraful (ii)
În baza contractului nr. _________________ am acceptat
misiunea efectuãrii unei expertize contabile extrajudiciare pentru
______________________________________________________
(Se menþioneazã denumirea, domiciliul sau sediul social al clientului)
Paragraful (iii)
Împrejurãrile ºi circumstanþele care l-au determinat pe client sã
apeleze la prestaþia noastrã sunt: ____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Paragraful (iv)
Conform art. nr. __________ din contractul nr. ___________
obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt:
46
Obiectivul nr. 1 _____________________________________
__________________________________________________________________________
_____________
Obiectivul nr. 2 _____________________________________
__________________________________________________________________________
_____________
Obiectivul nr. n ______________________________________
__________________________________________________________________________
_____________
Paragraful (v)
Lucrãrile expertizei contabile s-au efectuat în perioada ________
la sediul social / domiciliul _____________________
Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efectuãrii expertizei
constã în: ______________________________________________
______________________________________________________
Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertizã contabilã s-a fãcut
în perioada ______________________. În cauzã s-au efectuat / nu s-au
efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrãrile
altor experþi (tehnici, fiscali etc.).
Problemele ridicate de pãrþile interesate în expertizã ºi explicaþiile
date de acestea în timpul efectuãrii expertizei sunt:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
47
Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertizã contabilã
a fost fixatã la _____________________________ ºi prelungitã la

15



_______________________ (dacã este cazul)
Capitolul II DESFÃªURAREA EXPERTIZEI CONTABILE
Obiectivul nr. i (i = 1, n)
Pentru a rãspunde la obiectivul (întrebarea) nr. i s-au examinat
urmãtoarele documente: ___________________________________
______________________________________________________
(Descriere detaliatã cu trimitere la anexe, dacã este cazul)
În conformitate cu documentele expertizate formulãm, la
obiectivul nr. i, urmãtorul rãspuns:
______________________________________________________
______________________________________________________
(Se redacteazã rãspunsul clar, concis ºi fãrã ambiguitãþi)
Capitolul III CONCLUZII
În conformitate cu examinãrile materialului documentar menþionat
în introducerea ºi cuprinsul prezentului raport de expertizã, formulãm
urmãtoarele concluzii (rãspunsuri) la obiectivele (întrebãrile)
fixate acesteia:
Obiectivul nr. 1 _____________________________________
__________________________________________________________________________
_____________
Obiectivul nr. 2 _____________________________________
__________________________________________________________________________
_____________
48
Obiectivul nr. n _____________________________________
__________________________________________________________________________
___________________
(Se vor relua rãspunsurile din Capitolul II DESFÃªURAREA EXPERTIZEI
CONTABILE)
Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de
expertizã contabilã, considerãm necesar sã facem urmãtoarele precizãri:
__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(Acest paragraf poate fi introdus numai dacã expertul contabil considerã
cã este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul
unui capitol separat, Capitolul IV CONSIDERAÞIILE PERSONALE
ALE EXPERTULUI(ÞILOR) CONTABIL(I).)
Expert(þi) contabil(i):
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