
FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2020-2021 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învățământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Școala Doctorala de Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Doctorat 

1.6. Programul de studii Contabilitate, COR 241304,241303 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

ABORDARI EPISTEMOLOGICE IN 

CONTABILITATE, AUDIT SI 

FISCALITATE 

 

2.2. Cod disciplină DC2 

2.3. Titularul activităţii de curs Tamas Szora Attila 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de 

studiu 

I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  

3.4. Total ore din 

planul de învățământ 

28 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat - 

Examinări 6 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 172 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale a) utilizarea și aplicarea de cunoștințe avansate în domeniul contabilității;  

b) identificarea, formularea și soluționarea problematicii de cercetare specifice;  

c) utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată;  

d) aplicarea cunoștințelor privind managementul proiectelor de cercetare;  

e) utilizarea procedeelor și soluțiilor noi în cercetare;  

f) cunoașterea și utilizarea metodologiei cercetării științifice în investigarea și 

soluționarea problematicii analizate și în elaborarea și valorificarea lucrărilor 

științifice;  

g) stăpânirea de abilități lingvistice și utilizarea la nivel academic a unei limbi 

străine de circulație internațională, necesare documentării și elaborării de lucrări 

științifice;  

h) înțelegerea și aplicarea principiilor și valorilor eticii cercetării științifice în 

domeniul contabilității;  

i) descoperirea independentă a unui ansamblu de relații abstracte între elemente, 

situații și fenomene investigate.  
 

Competenţe transversale a) dezvoltarea unor proiecte centrate pe creativitate, ca temei al autorealizării;  

b) asumarea responsabilității și capacitatea de organizare și conducere a activității 

grupurilor profesionale, de cercetare științifică sau a unor instituții;  

c) inițierea și dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice și practice complexe;  

d) conceperea și realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode 

avansate care conduc la dezvoltarea cunoașterii științifice, tehnologice și/sau a 

metodologiilor de cercetare;  

e) evaluarea critic-constructivă a proiectelor și a rezultatelor cercetării științifice, 

aprecierea stadiului cunoașterii teoretice și metodologice; identificarea priorităților 

de cunoaștere și aplicative ale domeniului;  

f) selecția și aplicarea de principii, teorii și metode avansate de cunoaștere, transfer 

de metode dintr-un domeniu într-altul, abordări interdisciplinare pentru a rezolva 

probleme teoretice și practice, noi și complexe;  
 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Prin conţinutul său, disciplina “ ABORDARI EPISTEMOLOGICE IN 

CONTABILITATE,AUDIT SI FISCALITATE” oferă masteranzilor posibilitatea 

însuşirii de cunoştinţe referitoare la  originile, natura și scopurile, metodele și 

mijloacele cunoașterii în contabilitate, fiscaliltate și audit ca activitate 

profesională specifică, în contextul unei societăţii bazate pe cunoaştere şi în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, Standardele 

Internaţionale de Audit și Codul fiscal. De asemenea, ajută la formarea 

deprinderilor de gândire şi comportament în spiritul colectării, analizei, 

interpretării  și integrării informaţiilor  contabile, fiscale și de audit - și pe această 



bază, a deprinderilor practice privind logica şi fundamentarea deciziilor de către 

managementul unei entităţi în ceea ce privește domeniul integrat vizat. 

7.2 Obiectivele specifice - Identificarea şi descrierea unor fenomene ce apar în domeniul contabilităţii și 

al interferențelor cu domeniul auditului si al fiscalității; 

- Transpunerea în practică a cunoştinţelor teoretice din domeniul 

contabilităţii,auditului și al fiscalității 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Contabilitate și fiscalitate. Principii specifice și dependențe  
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

2. Recunoașterea veniturilor – pe plan fiscal și contabil.Riscuri. 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

3. Politici contabile de întreprindere. 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

4. Standardele Internaționale de Raportare Financiară și fiscalitatea 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

5. Practicile UE în domeniul  expertizei contabile judiciare 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

6. Riscuri fiscale si implicatii contabile pe clase de conturi 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

7. Evaziuea fiscală și abuzul în  domeniul fiscal 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

8. Noutăți fiscale naționale și internaționale 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

9. Active  imobilizate deținute în vederea vânzării 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

10. Jurisprudența UE în domeniul TVA 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

11. Aplicabilitatea Convențiilor Privind evitarea dublei impuneri  
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

12. Auditul financiar în contextul crizei 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

13. Reglementări UE privind auditul 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

14. Rotația auditorilor 
Predare însoţită de texte 

explicative 
2 

Total  28 

Bibliografie 
1. Standardele IFRS -ediție CECCAR 2017 ISBN for this part: 978-606-580-068-7 / ISBN for complete publication (two parts): 978-606-580-067-0 
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3. Tamas, A,.,   (2017), Compendiu privind implementarea  actiunii 1.2.3. a POC, Editura Aeternitas, Alba Iulia, ISBN 978-606-

613-137-1 

4. Corina, C., Ancuța, G.S.,Irimie, P., Tamas, A.,Management financair și contabilitate, suport de curs,Editura Eikon 2011,ISBN 

978-973-757-530-2 

5. Tabără, N., Briciu, S., coordonatori, (2012), Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune, Editura TipoMoldova, 

Iaşi. 

6. Ghid de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană 2015,JUST/2013/JCIV/AG/4664, European Expertize 

& Expert Institut 

7. Manualul de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe 

Ediția 2018, www.iaasb.org. 

8. Standardele Internaționale de Audit https://www.cafr.ro 

9. Legea Contabillității  nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991    *** Republicată, M.O., Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008 

http://www.iaasb.org/


10. ORDIN  MFP   Nr. 1802/2014 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, M.O., Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014 

11. LEGEA  nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, *** Republicată, M.O., Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 

2015 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către 

doctoranzi de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice de management financiar contabil și audit, necesare viitorilor 

manageri ai  entităților economice și instituţiilor publice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen 60% 

 Întocmire lucrare 

cercetare 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Cunoaşterea caracteristicilor de baza ale alcătuirii lucrărilor de cercetare ştiinţifică (etape, metode, 

documentare, elaborare). Aplicarea principiilor eticii în redactarea lucrării de cercetare. 
*criteriul este facultativ, iar punctajul aferent este adiţional celui maxim.  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs    

    04.09.2020                      Conf. univ. dr. Tamas-Szora Atila 

    

 

Data avizării în CSDC    Director Şcoala doctorală de contabilitate 

               Conf. univ. dr. Sorinel Căpușneanu  

              


