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La ce grup de produse sunt 7. 
atribuite produsele alimentare şi 
agroalimentare prezentate spre 
examinare?

Care este valoarea de piaţă 8. 
a produsele alimentare şi agroali-
mentare?

Care este diminuarea in-9. 
dicilor calitativi a bunurilor materi-
ale prezentate spre examinare?

Care este etapa la care au 10. 
survenit schimbările indicilor cali-
tativi şi cantitativi ?

Determinarea poziţiei tari-11. 
fare a mărfurilor;

Reieşind din cele expuse, între-
bările expertului pot fi formulate în 
fiecare caz concret după necesita-
te, colaborându-se cu una sau mai 
multe sarcini enumerate mai sus.
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Actualitatea temei: Întrea-
ga activitate a economi-

ei naţionale se desfăşoară într-un 
cadru legal, determinat de actele 
normative în materie. Dacă activi-
tatea economică nu se poate des-
făşura în afara juridicului, putem 
spune că, în mare parte, activita-
tea juridică îşi are izvorul în acte 
şi fapte de natură economică. Evi-
denţa contabilă este cea care deţi-
ne informaţiile cu privire la acti-
vitatea economică, de la cea mai 
mică formă de organizare, persoa-
nă fizică, persoană juridică, pînă la 
nivelul economiei naţionale.

Prin nerespectarea normelor de 
drept în materie de către cei care 
sunt angajaţi în activitatea econo-
mică, se generează diferite litigii, 

care nu se pot rezolva întotdeauna 
pe cale amiabilă, şi, în acest caz, 
se apelează la instanţa de judecată. 
Evidenţa contabilă este cea care 
poate furniza informaţii şi docu-
mente ce pot constitui probe scri-
se în rezolvarea litigiilor de natură 
economică. De altfel, prin Codul 
de procedură civilă şi penală se 
reglamantează ca instanţa de jude-
cată, pentru lămurirea unor fapte 
de natură economică, să apeleze la 
experţi contabili.

Deci, în cadrul desfășurării 
activității procesuale a organe-
lor de drept și judiciare, un rol 
deosebit de important îi revine 
probațiunii judiciare care consti-
tuie axul principal într-un proces, 
deoarece prin mijlocirea probelor 
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organelor judiciare au posibilita-
tea stabilirii adevărului și, înteme-
indu-se pe aceasta, pot da soluții 
juste în cauzele cercetate sau ju-
decate.

În acest caz, profesionistul 
contabil este cel care poate aduce 
lămuriri asupra realităţii faptelor 
privind litigiul în cauză, prin în-
tocmirea rapoartelor de expertiză 
contabilă.

Obiectivele lucrării:   În ra-
portul dat sunt prezentate și sarci-
nile expertizei judiciar-contabile, 
obiectul, obiectivele și metodele 
de efectuare a expertizei contabi-
le.

Analize,  constatări:
Expertiza este o noţiune care 

cuprinde în sine ideea de exprima-
re a punctului de vedere al exper-
tului în ceea ce priveşte fapta sau 
faptele asupra cărora s-a efectuat 
expertiza.

În general, noţiunea de exper-
tiză desemnează o cercetare ori o 
investigaţie de specialitate (sau 
de strictă specialitate) asupra unor 
fapte ori fenomene complexe (sau 
deosebit de complexe), cel mai 
adesea de natură interdisciplinară, 
a căror cunoaştere, interpretare, 
clarificare ori atestare reclamă in-
tervenţia unor profesionişti de cea 
mai înaltă clasă.

Transpunând definiţia exper-
tizei în domeniul contabil, putem 
considera expertiza contabilă „o 
formă de cercetare ştiinţifică efec-
tuată în vederea lămuririi modului 
în care sunt reflectate în documen-
te, evidenţa tehnic-operativă şi 
contabilă, anumite fapte, împre-
jurări, situaţii de natură economi-
co-financiară” (Mircea Boulescu, 
Marcel Ghiţă, „Expertiza contabi-
lă”, Editura didactică şi pedagogi-
că, Bucureşti, 2001).

În sfera de cuprindere a exper-
tizei contabile intră fapte, eveni-
mente, împrejurări sau situaţii de 
natură financiar - contabilă şi de 
gestionare a patrimoniului unor 

persoane fizice sau juridice. As-
pectele de natură financiar - con-
tabilă sunt cercetate în cursul ex-
pertizei contabile aşa cum rezultă 
ele din documentele justificative 
în care se consemnează. Exper-
tiza contabilă judiciară necesită 
cunoştinţe în domeniul expertizei 
cu specific contabil. Această ne-
cesitate este determinată de faptul 
că informaţiile cu privire la acti-
vitatea economică a unei unităţi 
patrimoniale, indiferent de forma 
ei organizatorică, se regăsesc în 
evidenţa contabilă.

Sarcinile expertizei contabile.  
Expertiza contabilă judiciară este 
o cercetare efectuată de expert în 
ordinea prevăzută de legislaţia 
procedurală pentru determinarea, 
conform materialelor dosarului, a 
datelor efective şi a împrejurări-
lor cu scopul stabilirii adevărului. 
Realizarea acestei sarcini impune 
fundamentarea temeinică a exper-
tizei contabile judiciare, astfel în-
cât aceasta să nu poată fi combătu-
tă prin niciun argument contrar.

  Principalele sarcini cărei re-
vin expertizei judiciar-contabile 
sunt: 

•cercetarea faptelor, situaţiilor 
de natură gestionară, patrimonială 
si economico-financiară;

•verificarea corectitudinii re-
flectării în datele contabilităţii a 
cerinţelor unice şi a mecanismului 
de reglementare a raportării finan-
ciare în conformitate cu normele în 
vigoare, a abaterilor în activitatea 
entităţii atrase de diferiţi factori;

•analizează reflectarea în con-
tabilitate a operaţiunilor economi-
ce din documentele primare;

•studierea, verificarea corec-
titudinii reflectării în datele con-
tabilităţii a cerinţelor unice şi a 
mecanismului de reglementare a 
contabilităţii şi raportării financi-
are în conformitate cu normele în 
vigoare, a abaterilor în activitatea 
entităţii atrase de diferiţi factori;

•analizează (după caz) cauzele 

care au determinat abaterile de la 
normele şi actele în vigoare;

•confirmă sau infirmă datele 
inventarierilor efectuate, verifică 
reflectarea în datele contabilităţii 
a rezultatelor acestora;

•determină tranzacţiile, decon-
tările, datoriile apărute/existente 
între persoane juridice şi fizice;

•interpretează datele din evi-
denţa contabilă si formulează 
opinii cu privire la problemele in-
vestigate, pe baza legilor și acte-
lor normative care reglementează 
domeniul contabilităţii în raport 
cu problemele expertizate;

•verificarea corespunderii da-
telor contabilităţii cu alte mate-
riale ale cauzei prezentate, inclu-
siv: procese-verbale de audiere 
a martorilor/învinuiţilor (altele), 
actele controalelor, reviziilor, alte 
materiale acumulate în cadrul mă-
surilor procesuale efectuate care 
au tangenţă nemijlocită cu cauza 
respectivă.

Obiectivele expertizei conta-
bile. Obiectivele expertizei con-
tabile care se dau spre rezolvare 
expertului contabil sunt întrebări 
concrete care se stabilesc de ordo-
natorul expertizei (persoana care a 
dispus efectuarea expertizei con-
tabile). Acestea se limitează, din 
punct de vedere al conţinutului şi 
perioadei, la fapte şi împrejurări 
care au generat litigii.

Obiectivele expertizei contabi-
le se consemnează în scris în:- or-
donanţă, de organele de urmărire 
penală;- încheiere, de instanţa de 
judecată:- cerere, de persoane ju-
ridice, persoane fizice. 

Expertiza contabilă rezolvă 
numai obiectivele sau problemele 
indicate în actul prin care s-a dis-
pus efectuarea ei şi numai pentru 
perioada stabilită.

În cazul în care obiectivele ex-
pertizei contabile nu sunt suficient 
precizate, expertul contabil solici-
tă organului care a dispus efectu-
area expertizei să concretizeze în 
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scris problemele care trebuie să 
formeze obiectul expertizei.

Expertul contabil sesizează 
organul care a dispus efectuarea 
expertizei contabile atunci cînd în 
timpul efectuării expertizei conta-
bile se ivesc situaţii care necesită 
extinderea obiectivelor fixate sau 
efectuarea prealabilă a unor ex-
pertize tehnice, grafoscopice etc.

Expertului nu-i este admis să 
extindă singur obiectivele experti-
zei şi să răspundă astfel la întrebări 
care nu i-au fost puse sau depăşesc 
competenţa sa.

Obiectivele concrete care se 
dau spre rezolvare expertului con-
tabil, în cazul expertizei contabile 
extrajudiciare sau amiabile, se sta-
bilesc, cu consultarea, expertului 
contabil, de către persoana fizică 
sau juridică, ce solicită efectuarea 
expertizei contabile.

Principiile metodologice ale 
expertizei contabile sunt:

1) abordarea analitică a ope-
raţiunilor economice ca obiect al 
expertizei contabile judiciare;

2) determinarea gradului de 
corespundere a operaţiunilor eco-
nomice, ce constituie obiectul 
expertizei, cu regulamentele, in-
strucţiunile şi actele normative 
corespunzătoare;

3) verificarea corectitudinii re-
flectării operaţiunilor economice 
în evidenţa contabilă.

Evaluarea analitică a operaţi-
unilor economice permite deter-
minarea exactă a obiectului şi a 
metodei de efectuare a expertizei, 
precum şi formularea concluziilor 
în cadrul împuternicirilor acordate 
expertului contabil, în conformita-
te cu legislaţia în vigoare. Aceasta 
se realizează prin cercetarea cau-
zei şi a efectului acelor operaţiuni 
economice, ce au avut ca urmare 
comiterea acţiunii ilegale concre-
te.

Unele operaţiuni economice 
atrag după sine nu una, ci mai 
multe urmări care la rândul lor dau 

naştere la alte operaţii economice, 
uneori camuflate, ce necesită ex-
pertize suplimentare.

Operaţiunile economice ce se 
limitează în cadrul unităţii patri-
moniale şi nu au legătură cu fur-
nizorii, cumpărătorii şi organele 
financiare (de exemplu: transmi-
terea producţiei din secţie în sec-
ţie, din secţie la depozit, dintr-un 
depozit în altul etc.), pot fi uşor 
camuflate, fără a fi incluse în ac-
tele de evidenţă, ceea ce complică 
cu mult efectuarea analizei aces-
tor operaţiuni în cadrul expertizei 
contabile.

Analiza operaţiunilor care de-
păşesc cadrul unităţii patrimonia-
le, adică analiza legăturilor exter-
ne ale entităţii, constă în următoa-
rele: stabilirea motivelor acestor 
legături; determinarea rezultatelor 
economice ale acestora.

Aceasta se realizează prin inter-
mediul controlului de comparaţie 
utilizând informaţia acumulată de 
la toţi participanţii la operaţiunea 
economică respectivă (verificarea 
prin confruntare).

Controlul argumentărilor juri-
dice al operaţiunilor economice se 
efectuează conform următorului 
algoritm:

a) se determină grupul de per-
soane responsabile de efectuarea 
operaţiunilor economice, precum 
şi reflectarea acestora în documen-
tele primare, în conturile evidenţei 
contabile şi în dările de seamă;

b) se determină obligaţiile de 
funcţie privind operaţiunile eco-
nomice;

c) se fixează lista documentelor 
necesare şi a celor real existente 
(efective) care determină operaţi-
unea economică ca legală sau ile-
gală;

d) se analizează legalitatea 
operaţiunii economice după cele 
trei puncte expuse mai sus, luând 
în consideraţie raţionalitatea eco-
nomică a acesteia.

Etapa decisivă a expertizei 

contabile constă în controlul exac-
tităţii, continuităţii şi finalizării 
operaţiunilor economice aferente 
procesului economic.

Într-un sens mai larg această 
verificare soluţionează problemele 
privind gradul de corectitudine a 
înregistrărilor contabile, întocmi-
rii documentelor aferente operaţi-
unii, esenţa economică şi temeiul 
juridic.

Expertiza contabilă trebuie să 
determine locul apariţiei prejudi-
ciului, caracterul erorilor comi-
se în evidenţa contabilă, precum 
şi încălcările comise în dările de 
seamă.

La determinarea locului de 
apariţie a pagubelor, în urma fal-
sificării operaţiunilor economice, 
contribuie sistema calculelor afe-
rente evidenţei contabile, registre-
le maşinogramelor, documentele 
primare şi dările de seamă ale uni-
tăţilor patrimoniale.

Cele mai tipice modalităţi de 
încălcare a evidenţei contabile, le-
gate direct sau indirect de furturile 
mijloacelor băneşti şi a bunurilor 
materiale, de obicei, se reduc la 
falsificarea înregistrărilor în con-
turi, precum şi la alte falsificări.

Acest fapt se conturează la ve-
rificarea reflectării operaţiunilor 
economice în registrele de evi-
denţă, prin divergenţa datelor din 
documentele primare cu datele 
registrelor, prin lipsa concordan-
ţei înscrierilor în registrele legate 
între ele reciproc, prin calculele 
greşite din dările de seamă, prin 
inexactităţi la utilizarea preţurilor, 
normativelor, la folosirea înscrie-
rilor stornate, reducerea soldurilor 
în conturile de activ şi pasiv, etc.

Expertul contabil este obligat 
să urmărească toată tehnologia în-
registrărilor contabile, să determi-
ne continuitatea lor, concordanţa şi 
rezultatul final. De exemplu, înre-
gistrările din registrul de evidenţă 
sintetică trebuie să corespundă cu 
înscrierile în registrele de evidenţă 
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analitică , precum şi cu datele din 
documentele primare, de aseme-
nea trebuie să corespundă volumul 
de producţie cu volumul operaţii-
lor comerciale (logice), etc.

Abaterile stabilite în eviden-
ţa contabilă permit determinarea 
mărimii surplusurilor, deficitului, 
persoanelor vinovate şi a motive-
lor încălcărilor. Concluziile scrise 
privind aceste fapte sînt prezenta-
te expertului contabil de organul 
de urmărire penală care a dispus 
efectuarea expertizei contabile ju-
diciare. 

Rezultatele cercetării operaţiu-
nilor economice, aferente dosare-
lor penale şi civile, se confirmă în 
scris prin probe şi rapoartele ex-
perţilor.

În raportul expertului se expli-
că diferite circumstanţe ale dosa-
rului, necunoscute anterior urmă-
ririi penale sau instanţei de jude-
cată, sau de existenţa cărora aceste 
organe nu erau sigure. Instanţa de 
judecată şi ofițerul de uirmărire 
penală dispune efectuarea experti-
zei contabile judiciare în cazul în 
care problemele apărute nu pot fi 
soluţionate prin intermediul altor 
metode.

Conţinutul expertizei conta-
bile.

Expertiza contabilăeste una 
din formele de expertiză, ţinând 
seama de natura şi conţinutul fap-
telor, evenimentelor, problemelor, 
situaţiilor, cauzelor sau litigiilor 
cercetate în cursul expertizei – 
este o activitate specializată.

Ca activitate specializată în 
domeniul contabilităţii, expertiza 
contabilă se caracterizează prin 
următoarele trăsături:

- are ca obiect cercetarea unor 
fapte sau situaţii de natură econo-
mico-financiară, gestionară şi pa-
trimonială;

- cuprinde în sfera sa de acţiune 
activitatea economică a unui agent 
economic pentru problemele şi 
obiectivele stabilite de organul ju-

diciar ori de persoana juridică care 
o solicită;

- cercetează situaţiile şi împre-
jurările de fapt pe baza informaţii-
lor furnizate de evidenţa economi-
că şi a suporţilor ei materiali;

- interpretează datele de evi-
denţă şi formulează opinii cu pri-
vire la problemele investigate pe 
baza legilor şi actelor normative 
care reglementează domeniul de 
activitate respectiv;

- elaborează concluzii pe baza 
constatărilor făcute, care servesc 
ca mijloc de probă pentru organul 
judiciar care a dispus efectuarea 
expertizei sau ca mijloc de fun-
damantare a unei decizii de către 
persoana juridică care a solicitat 
efectuarea expertizei contabile;

- analizează cauzele care au 
determinat abaterile de la norme-
le legale cu caracter economic şi 
financiar, descifrează relaţiile eco-
nomice şi financiare dintre părţile 
aflate în litigiu, caracterizează sta-
rea de fapt a agentului economic 
respectiv în raport cu legea şi ac-
tele normative care reglementează 
domeniul investigat, stabileşte le-
găturile de cauzalitate şi responsa-
bilitate. După natura cunoştinţelor 
de specialitate a cercetărilor, ex-
pertizele contabile sunt nemijlocit 
legate de valorificarea valenţelor 
decizionale, de informare exter-
nă şi probatorii ale contabilităţii. 
Asemenea probleme merită să fie 
analizate într-un context mai larg, 
ţinând cont de toate utilităţile pe 
care le oferă informaţia contabilă.

Datele şi documentele contabi-
lităţii reflectă, sintetic si analitic, 
situaţia patrimonială şi financiară 
a agenţilor economici, activităţile 
economice desfăşurate, raporturi-
le întreprinderii cu mediul econo-
mic, administrativ şi social în care 
acţionează, rezultatele financiare 
pe genuri de activităţi şi multe alte 
elemente de caracterizare şi de in-
dividualizare a acestora.

În aceste condiţii, datele şi do-

cumentele contabile folosesc în 
primul rând unităţilor patrimoni-
ale pentru organizarea, conduce-
rea operativă şi ges tiunea lor. Dar, 
în egală măsură, aceleaşi date şi 
informaţii pot constitui suportul 
unor investigaţii mai ample, de 
natura verificărilor, auditului fi-
nanciar sau expertizei contabile, 
fie în scopul fundamentării unor 
importante decizii de politică 
(strategie sau tactică) economică, 
fie pentru mai buna şi mai corec-
ta informare a terţilor, fie pentru 
furnizarea mijloacelor de probă 
necesare în justiţie sau în alte îm-
prejurări similare.

Din studierea cauzelor genera-
toare de pagube în dauna patrimo-
niului, expertiza contabilă poate 
desprinde deficienţele existente în 
organizarea şi conducerea siste-
mului de evidenţă, imperfecţiuni-
le propagate pe traseul procesului 
decizional, precum şi omisiunile 
sau erorile comise în executarea 
atribuţiilor de serviciu cu conse-
cinţe negative asupra patrimoniu-
lui agenţilor economici la care se 
efectuează expertiza.

Metodele expertizei conta-
bile: Ţinând seama de specificul 
obiectului său şi de natura sarcini-
lor pe care le are, expertiza conta-
bilă elaborează metode proprii de 
investigaţie.

Prin metoda expertizei con-
tabile se înţelege ansamblul de 
principii, procedee şi instrumente 
cu ajutorul cărora se realizează 
obiectivele care se pun spre rezol-
vare expertului contabil. Metoda 
expertizei contabile, sintetizând 
un drum de parcurs într-o inves-
tigaţie economică, se va baza pe 
procedee de lucru care reprezintă 
o manieră, un anumit fel specific 
de a ajunge la un anumit scop.

Deci, metoda este un produs al 
gîndirii teoretice abstracte, desfă-
şurate pe parcursul cercetării exis-
tenţei şi mişcării patrimoniului în 
vederea cunoaşterei componenţei, 
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conţinutului acestuia şi a fenome-
nelor care au avut loc în/sau în 
legătură cu acesta. Între obiect şi 
metodă există o strînsă interde-
pendenţă şi condiţionare în sensul 
că obiectul arată ce trebuie studi-
at, iar metoda indică cum trebuie 
studiat.

Metoda expertizei contabile 
utilizează o serie de procedee care 
permit acumularea de informaţii 
cu privire la producerea şi desfă-
şurarea fenomenelor economice şi 
sociale.

Aceste procedee utilizate, de 
către metoda expertizei contabile, 
pentru realizarea obiectului său de 
studiu pot fi grupate în:

- procedee comune tuturor ge-
nurilor de expertiză;

- procedee comune expertize-
lor economice;

- procedee specifice metodei 
expertizei contabile.

Între procedeele comune tutu-
ror ştiinţelor pe care le foloseşte 
expertiza contabilă în reflectarea 
obiectului său de studiu se regă-
sesc: observaţia, raţionalmentul, 
comparaţia, analiza, sinteza, in-
ducţia, deducţia, etc.

Observaţia este faza iniţială a 
cercetării în cazul oricărei exper-
tize. Numai printr-o observaţie 
atentă se pot determina faptele şi 
fenomenele pe care, avînd conţi-
nut economic şi fiind evaluabile 
în bani, le vom include în obiectul 
expertizei. Observaţia se asociază 
cu cantitatea, calitatea şi valoarea.

Raţionalmentul se aplică de 
metoda expertizei contabile ca pe 
bază de judecăţi logice, obţinute 
prin observare să se stabilească 
concluzii cu valoare de generali-
zări. Raţionalmentul face posibilă 
înţelegerea dublei reprezentări a 
patrimoniului, a influienţelor pe 
care le produc mişcările de valori 
asupra bilanţului, a stabilirii core-
laţiilor între operaţiunile economi-
ce avute loc.

Comparaţia se utilizează în 

metoda experizei contabile prin 
punerea în faţă a două elemente 
sau structuri aflate în perimetrul 
său de studiu în vederea fixării 
unor concluzii. Comparaţia se face 
fie între elementele componente 
ale patrimoniului, între veniturile 
şi cheltuielile entităţii, fie faţă de 
componentele sau structurile altor 
unităţi patrimoniale.

Analiza, ca procedeu ştiinţific 
de cercetare a unui fenomen, do-
meniu, spaţiu de activitate etc., 
porneşte de la studierea aprofun-
dată a fiecărui element în parte, 
observînd locul, rolul şi implicaţia 
acestuia în cadrul ansamblului dat. 
În expertiza contabilă, analiza se 
aplică în cele mai diferite situaţii, 
începînd cu studierea înregistră-
rilor zilnice a operaţiunilor avute 
loc şi terminînd cu întocmirea lu-
crărilor periodice de către agenţii 
economici.

Sinteza, ca procedeu ştiinţific 
de cercetare, asigură trecerea de 
la particular la general. Prin ea 
se realizează generalizarea unor 
concluzii desprinse în procesul de 
analiză.

Inducţia, formă de raţionament 
prin care se trece de la particular 
la general. Prin intermediul aces-
teia se depistează producerea sau 
influenţarea unui fenomen de către 
un alt fenomen altfel decît printr-o 
acţiune mecanică nemijlocită

Deducţia, formă fundamentală 
de raţionament în care concluzia 
rezultă cu necesitate din premi-
se. Deducţia înseamnă a deriva, 
a desprinde o judecată particulară 
din alta generală sau un fapt din 
altul; a trage o concluzie, pe calea 
deducţiei, din două sau mai multe 
premise.

Spre exemplu la elucidarea 
delapidărilor, precum şi a altor 
infracţiuni, se efectuează analiza 
mişcării bunurilor materiale, avute 
loc, pe parcursul unui interval de 
timp determinat. Sinteza în exper-
tiza contabilă judiciară dimpotrivă, 

permite generalizarea unor opera-
ţiuni economice, stabilirea cazuri-
lor tipice şi aleatorii, a celor prin-
cipale şi secundare. Comparaţia 
permite, prin intermediul analizei 
logice a datelor din documentele 
contabile, depistarea încălcărilor, 
spre exemplu, lipsa rechizitelor 
obligatorii aferente documentelor 
contabile; incongruenţa documen-
telor contabile cerinţelor actelor 
normative; discordanţa datelor din 
documentele primare cu datele re-
gistrelor contabile etc.

Procedeele specifice de studiu 
al obiectului expertizei contabile 
se divizează în procedee genera-
le şi particulare. Procedeele spe-
cifice generale includ:

Verificarea formei se referă la 
controlul întocmirii documentelor 
pe formulare tip după natura ope-
raţiunii, completarea rubricilor în 
formulare, existenţa semnăturilor 
pe documente, certificarea erorilor. 
Cu alte cuvinte determină corecti-
tudinea şi plenititudinea întocmirii 
documentelor contabile.

Verificarea calculelor constă 
în refacerea calculelor aritmetice 
pentru datele înscrise în document 
privind cantitatea, preţul, valorile 
şi constatarea exactităţii acestora, 
stabilirea cantităţilor de produse 
livrate între părţile în litigiu, ce s-a 
achitat şi ce a mai rămas de plată, 
sumelor impozitelor calculate şi 
reţinute, etc.). Poate include atât 
calcule complicate, cât şi simple. 
Această verificare descoperă fal-
sificările în documentele primare 
(de exemplu, majorarea totalului 
în listele de plată).

Verificarea de fond urmăreş-
te: realitatea, legalitatea, oportu-
nitatea operaţiunii patrimoniale 
consemnate în document; con-
fruntarea cu alte documente care 
s-au întocmit pentru acelaşi gen 
de operaţiune, pentru a se asigura 
concordanţa în evidenţa contabi-
lă. Verificarea de fond determină 
corespunderea conţinutului docu-
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mentelor regulilor fixate în actele 
legislativ-normative, adică scoate 
în evidenţă actele corecte ca for-
mă, însă incorecte după conţinut. 
De exemplu, eliberarea mijloace-
lor băneşti titularilor de avans care 
n-au prezentat darea de seamă 
pentru avansurile primite anterior 
etc. În litigiile cu privire la pagu-
be, expertiza contabilă oferă orga-
nelor judiciare lămuriri cu privire 
la existenţa şi proporţia lipsurilor 
din patrimoniul unui agent econo-
mic, natura faptei care a generat 
paguba şi stabilirea răspunderii.

 Elementele cu privire la con-
statarea vinovăţiei persoanelor 
care au produs pagube materiale şi 
faptele care le-au generat depăşesc 
sfera expertizei contabile, acestea 
constituind obiective ale urmăririi 
penale.

Comparaţia documentară, 
prin intermediul acestui procedeu 
se efectuează verificarea mai mul-
tor documente interdependente 
(spre exemplu, borderourile sala-
riului calculat se compară cu lucră-
rile efectiv efectuate, precum şi cu 
borderourile de plată a casieriei). 
Operaţiile ce stârnesc bănuieli pot 
fi examinate în câteva documente 
contabile. În dependenţă de simi-
litudinea sau diferenţierea datelor 
înscrise în aceste documente se 
pune problema calităţii acestora.

Controlul reconvenţional, 
permite confruntarea exemplare-
lor unuia şi aceluiaşi document, 
aflate în diferite organizaţii, pre-
cum şi confruntarea datelor docu-
mentelor legate între ele prin una 
şi aceeaşi operaţiune. Aceste ve-
rificări se efectuează atunci când 
lipsesc materialele reviziei şi în 
cazul unui volum mic al documen-
telor. În alte cazuri este necesară o 
revizie documentară prealabilă. 

Controlul de confruntare, re-
prezintă o confruntare a actelor de 
încasare a veniturilor şi de consum 
care reproduc mişcarea mărfurilor, 
pe o anumită perioadă de timp, pe 

fiecare denumire, sortiment şi preţ. 
Controlul de confruntare dezvă-
luie adevărul pe calea înaintării 
versiunii privind metodele la care 
recurg infractorii în scopul dosirii 
deficitului (furtului) sau dosirii 
surplusului de mărfuri neînregis-
trate (dosirea veniturilor).

Metoda verificării şi analizei 
legăturilor informaţionale din-
tre documentele justificative, re-
gistrele de evidenţă contabilă şi 
dări de seamă, reprezintă cerce-
tarea unui ansamblu de documen-
te contabile, documente primare și 
evidenţa tehnic-operativă şi con-
tabilă, acte normative şi probleme 
economico-financiare caracteriza-
te prin pluritate şi diversitate.Spe 
exemplu, dacă producţia nu se 
înregistrează şi nu este reflectată 
în documente, atunci în afară de 
controlul de confruntare expertul 
poate utiliza actele şi materiale-
le reviziei precedente, rapoartele 
tehnologilor, experţilor, merceolo-
gilor, grafologilor privind normele 
de consum a materialelor, schim-
bul unor materii prime şi materiale 
pe altele, utilizarea deşeurilor, sta-
bilirea schimbării calităţii, etc.
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