
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Doctrina și deontologia profesiei contabile 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. CÎNDEA Moise 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. CÎNDEA Moise 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 42 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  4 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 33 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Contabilitate și informatică de gestiune 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Contabilitate 

4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru exemplificări 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  
• Studentii vor avea asupra lor materialele necesare desfășurării seminarului 

• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic utilizându-se  suportul de curs și bibliografia 

aferentă. 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii de 

rapoarte financiar- contabile  și/sau fiscale   

C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  

întocmirii de rapoarte financiar- contabile  și/sau fiscale   

 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 
Cap. 1. DOCTRINA PROFESIUNII CONTABILE  (8 ore) 

1.1. Profesiunea contabilă în istoria contabilităţii  

1.2. Profesiunea contabilă în Romania – scurt istoric  

1.3. Profesia contabilă: concept, structură, mod de reglementare şi rolul 

profesiei  

1.3.1. Conceptul şi structura profesiei contabile  

1.3.2. Profesia contabilă – o profesie reglementată  

1.3.3. Rolul profesiei contabile 

Cap. 2. ORGANIZAREA PROFESIEI CONTABILE  (12 ore) 

2.1. Organizarea profesiei contabile la nivel internaţional  

2.2. Profesiunea contabilă in Uniunea Europeană  

2.3. Arhitectura actuală a profesiunii contabile romaneşti  

2.3.1. Profesiunea de expert contabil şi contabil autorizat  

2.3.2. Misiunile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi  

2.3.3. Organismul profesional al experţilor contabili şi contabililor autorizaţi 

2.3.4. Profesiunea de auditor financiar  

2.3.5. Misiunile auditorului financiar  

2.3.6. Organismul profesional al auditorilor financiari 

Cap.3.DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE (8 ore) 

3.1. Standardele internaţionale ale profesiei contabile 

3.2. Principiile etice fundamentale ale profesiei contabile 

3.3. Obligaţiile organismelor profesionale 

. Prelegere 

interactivă, 

• Discutii, Explicatii  
 

 
 

 

Prelegere interactivă, 

Discutii, Explicatii 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prelegere interactivă, 

Discutii, Explicatii 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

• CECCAR – Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili; 

• Cîndea, Moise - Expertiză contabilă, Editura Tehnopress, Iași, 2011 

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

• CECCAR – Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili; 

• Cîndea, Moise - Expertiză contabilă, Editura Tehnopress, Iași, 2011 

• Cristea, Horia şi Marin Toma – Doctrină Contabilă şi Deontologie în Profesia Contabilă din România, Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2001; 

• IFAC – Standardele Internaţionale de Educaţie pentru Profesioniştii Contabili, IES 1-8, New York, 2003; 

• IFAC – Manualul pentru Standarde Internaţionale de Audit, Certificare şi Etică, Editura CECCAR, 2007; 

• IFAC – Manual de Referinţă pentru Membrii IFAC, New York, 2007; 

• Ordonanţa Guvernului Nr. 65/1994 privind Activitatea de Expertiză Contabilă şi a Contabililor Autorizaţi, 

republicată, M.O. al Romaniei, Partea I, Nr. 13/08.01.2008; 

• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CECCAR, M.O. al Romaniei, Partea I, Nr. 601/12.08.2008; 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

C
o
m

p
e
te

n
țe

 

tr
a
n

sv
e
r
sa

le
 CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă.  

CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de 

relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 

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

al disciplinei  

-   Cunoasterea conceptelor fundamentale din domeniul doctrinei profesiei contabile 

  Asigurarea pentru viitorii economiști a cunoştinţelor legate de deontologia profesiei 

contabile  

7.2 Obiectivele specifice  - Insușirea cunoștințelor necesare înțelegerii teoriilor legate de doctrina contabilă, a 

conceptelor specifice deontologiei profesiei contabile 

-    Formarea deprinderilor profesionale care să permită utilizarea în practică a cunoștințelor 

teoretice 

 



1. Profesiunea contabilă în istoria contabilităţii (o oră) 

2. Profesia contabilă: concept, structură, mod de reglementare şi rolul acesteia (o oră) 

3. Conceptul, structura și rolul profesiei contabile (o oră) 

4. Organizarea profesiei contabile la nivel internaţional (o oră) 

5. Arhitectura actuală a profesiunii contabile romaneşti (o oră) 

6. Profesiunea de expert contabil şi contabil autorizat (o oră) 

7. Misiunile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi (o oră)  

8. Organismul profesional al experţilor contabili şi contabililor autorizaţi (o oră) 

9. Profesiunea de auditor financiar (o oră) 

10. Misiunile auditorului financiar  (o oră) 

11. Organismul profesional al auditorilor financiari (o oră) 

12. Standardele internaţionale ale profesiei contabile (o oră) 

13. Principiile etice fundamentale ale profesiei contabile (o oră) 

14. Obligaţiile organismelor profesionale (o oră) 
 

Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 
Discutii 

Discutii 

Discutii 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

• CECCAR – Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili; 

• Cîndea, Moise - Expertiză contabilă, Editura Tehnopress, Iași, 2011 

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

• CECCAR – Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili; 

• Cîndea, Moise - Expertiză contabilă, Editura Tehnopress, Iași, 2011 

• Cristea, Horia şi Marin Toma – Doctrină Contabilă şi Deontologie în Profesia Contabilă din România, Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2001; 

• IFAC – Standardele Internaţionale de Educaţie pentru Profesioniştii Contabili, IES 1-8, New York, 2003; 

• IFAC – Manualul pentru Standarde Internaţionale de Audit, Certificare şi Etică, Editura CECCAR, 2007; 

• IFAC – Manual de Referinţă pentru Membrii IFAC, New York, 2007; 

• Ordonanţa Guvernului Nr. 65/1994 privind Activitatea de Expertiză Contabilă şi a Contabililor Autorizaţi, 

republicată, M.O. al Romaniei, Partea I, Nr. 13/08.01.2008 

 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
- In vederea identificării nevoilor și asteptărilor angajatorilor, la stabilirea conținutului formativ al cursului au participat 

si alte cadre didactice din domeniu 

- În cadrul disciplinei Doctrina și deontologia profesiei contabile, studenții dobândesc pe lângă cunoștințe economice și 

capacitatea de transpunere în practică a acestora, capacitatea de analiză și interpretare a realităților economice. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 
10.4 Curs Insușirea notiunilor teoretice prezentate în cadrul 

cursului 

Colocviu  50% 

10.5. Seminar Lucrari de specialitate, referate Prezentare referat de 

specialitate 

50% 

10.6 Standard minim de performanță 

Condiție minimă de promovare: nota minima 5 la referat, nota minima 5 la colocviu. 

 

Data completării:  

25.09.2019      

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

   

   

Data avizării în Departament  30.09.2019 Semnătura Directorului de Departament 
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