
 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  DE STIINTE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATEA AUDITUL SI GESTIUNEA AFACERILOR 
I. 
Denumire disciplină Doctrină şi deontologie profesională 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CAGA.04.06 IV DS 7 2 1   
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x)   X 

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Zapodeanu Daniela Zapodeanu Daniela   

Instituţia  Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

  

Catedră/Departament  Catedra de Finante 
Contabilitate 

Catedra de Finante 
Contabilitate 

  

Titlul ştiinţific Doctor Doctor   
Gradul didactic Conferentiar Conferentiar   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de baza Norma de baza   

Vârsta      
V. 

Obiectivele disciplinei  
• Introducerea studenţilor în problematica deontologiei profesionale; 
• Prezentarea progresivă şi pedagogică a principalelor concepte legate de deontologia 

profesională ; 
• Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea unui raţionament contabil etic; 
• Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege importanţa şi rolul profesiei contabile în 

dezvoltarea  economiei; 
• Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 
• Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică a doctrinei ţi deontologiei 

profesionale. 
 

VI. 
Conţinutul disciplinei Nr. 

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
 
CAPITOLUL I. Profesia contabil ă si de auditor financiar şi rolul său în 
dezvoltarea economiei 
  
1.1. Rolul profesiei contabile si de auditor financiar în dezvoltarea economiei 
1.2. Profesia contabilă – concept, structură, standard 

 



1.3. Profesia de auditor financiar – concept, structura, standard 
1.4. Organismele profesionale 
 
CAPITOLUL II. Standarde Interna ţionale ale profesiei contabile si de auditor 
financiar 
 
2.1.  Standarde Internaţionale de Educaţie 
2.2.  Standarde Internaţionale de Educaţie pentru Profesionişti Contabili(IES) 
2.3.  Standarde Internaţionale de Calitate 
2.4.  Standarde Internaţionale de Etică 
2.5.  Standarde Internaţionale de Contabilitate 
2.6. Standarde Internaţionale de Audit 
2.7. Dezvoltarea Profesiei 
 
CAPITOLUL III. Etica în Profesia contabil ă si de auditor financiar 
 
3.1. Etica profesională 
3.2. Principii fundamentale în profesia contabilă si de auditor financiar 
3.3. Norme de lucru în profesia contabilă si de auditor financiar 

      3.4. Cazuri de amenintare a independentei si măsurile de siguranta care se impun. 
 
CAPITOLUL IV. Organizarea şi Funcţionarea  CAFR si CECCAR 
 
4.1. CAFR si CECCAR – organisme profesionale 
4.2. Organele de conducere şi de control ale CAFR SI CECCAR 

      4.3. Organizarea activităţii CAFR si CECCAR 
      4.4. Accesul la profesia de auditor financiar si expert contabil 
 

 
  
  

VI.2. Seminar (dacă este cazul)  
 1 ora/sapt 

VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)  
VII. 

Bibliografie 
1. Toma Marin, Potdevin  Jacques, Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile, Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2008; 
2. ***, Doctrină şi deontologia profesiei contabile, Editura CECCAR, Bucureşti , 2006; 
3. ***, Codul etic naŃional al profesioniştilor contabili, ediŃia a IV-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti , 

2007; 
4. ***, Standardele profesionale, Editura CECCAR, Bucureşti 2007; 
5. ***, Regulamentul de organizare şi funcŃionare a CECCAR, republicat ÎN M.O. nr. 466/2008 
6. ***, Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de 

expert contabil autorizat a CECCAR, republicat în M.O.  nr. 653/2007, cu modificările ulterioare. 
7. Hotărârea Guvernului României, nr.983/2004, pentru aprobarea Regulamentului de 

organizaresi functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.634 din 13 iulie 2004, cu modificările si 
completările ulterioare; 

8. Reglementări internationale de audit, asigurare si etică, Audit financiar 2008 (Vol I, Vol.II), 
Editura Irecson, Bucuresti 2009; 



9. Manual de standarde internationale de audit si control de calitate - Audit financiar, Editura 
Irecson, Bucuresti 2009; 

VIII. 
Modul de transmitere a informatiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 
Curs  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 

Seminar  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 
Laborator  
Proiect   

 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5):  
• Prin realizarea unui numar de 3,5-4,4 puncte cumulate din tratarea  

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu. 

Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
• Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

60% 

Seminar  • răspunsurile finale la lucrările practice de seminar 
• testarea continuă pe parcursul semestrului 
• alte activităŃi (precizaŃi) . 

20% 
20% 

 
Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înŃelegere  

Familiarizarea studenţilor cu noţiunile specifice disciplinei deontologiei profesionale, în special cu noţiunea de expert 
contabil, auditor financiar şi modul de aplicare a standardelor internaţionale ale profesiei contabile sau de auditor 
financiar şi cu conceptul de etică în profesia contabilă si de auditor financiar 

2.  Explicare şi interpretare 

Analiza  problemelor multiple referitoare la reglementările contabile si de audit la nivel naţional şi european în 
condiţiile economiei României. 

 

3. Instrumental - aplicative  
Fundamentarea teoretică a normelor de lucru în profesia contabilă, a organismelor profesionale din domeniul contabil: 
CECCAR, CAFR, UNPIR, ANEVAR etc. 
Dezvoltarea capacităţii practice prin studiu de caz. 

 

4.  Atitudinale  
Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul stiinţific prin incurajarea participarii studentilor 
la cercuri si sesiuni de comunicari stiintifice. 

Participarea la propria dezvoltare profesională. 

 
 Data:        Titular curs, 
 01.10.2011      Conf univ dr Zapodeanu Daniela 
 
          


