
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu III/ Semestrul I 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune 
241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Contabilitatea operaţiunilor speciale 2.2. Cod disciplină CIG 314 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. Cenar Iuliana 

2.4. Titularul activităţii de seminar Drd. Leba (Botar) Claudia Florina 

2.5. Anul de studiu III 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. Numar ore pe 

saptamana 

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

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 

  

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

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

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

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 - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 

- pentru studenţi: suport de curs în format editat  

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - pentru susţinerea seminarului: materiale informative 



- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C1.Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/ 

organizaţiei  
C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi / 

sau fiscale  
C5. Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil  

Competenţe transversale  - 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea capacităţii studentului de a construi raţionamente profesionale 

pentru tranzacţii şi evenimente cu un grad de cmplexitate ridicat 

7.2 Obiectivele specifice - însuşirea  fundamentelor teoretice şi metodologice cu privire la operaţinile 

speciale (fuziune, divizare, reorganizare judiciară/faliment, situaţii de grup);  

- Formarea deprinderilor practice şi abilităţilor de lucru specifice utilizării 

adecvate, sistematice a instrumentelor financiar-contabile pentru a oferi o 

imagine fidelă asupra operaţiunilor speciale 

- Dezvoltarea abilităţilor de operare cu informaţii financiar-contabile, 

argumentarea unor opinii si lansarea de propuneri pertinente. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 1. Repere generale privind contabilitatea operaţiunilor speciale 

Europenizarea si internaţionalizarea contabilităţii. Efecte asupra 

percepţiei operaţiunilor speciale. Transformări privind sistemul 

contabil din România. Raţionamentul profesional si rolul pentru 

contabilitatea operaţiunilor speciale. Informaţia contabila privind 

operaţiunile speciale în procesul decizional 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

3 

2. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de divizare a 

entităţilor. Conţinutul si etapele divizării entităţilor. Divizarea 

entităţilor care îşi încetează existenţa . Divizarea entităţilor care nu 

îşi încetează existenţa 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

3 

3. Instrumentarea contabilă  a operaţiunilor generate de 

combinarea întreprinderilor. Delimitări teoretice privind gruparea 

de întreprinderi fuziunea. Metoda achiziţiei. Contabilizarea 

achiziţiilor inverse. Controverse conceptuale privind contabilizarea 

grupărilor de întreprinderi  Modalităţi de stabilire a numărului de 

acţiuni în cadrul operaţiunilor de fuziune. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

6 

4 Instrumentarea contabilă  a operaţiunilor generate de 

combinarea întreprinderilor. Aspecte  fiscale ale fuziunii 

Reflectarea în contabilitate a operaţiilor specifice fuziunii prin 

absorbţie. Fuziunea prin contopire.  

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

3 

5. Aspecte juridice şi contabile privind insolvenţa. În antecamera 

insolvenţei: dizolvarea entităţilor. Fundamente teoretice privind 

starea de faliment. Derularea procedurii falimentului 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

5 

6. Situaţii de grup. Cadrul juridic naţional privind conturile 

consolidate. Referenţialul contabil internaţional. Situaţii financiare 

consolidate şi individuale. Investiţii în întreprinderile asociate. 

Identificarea entităţilor asociate. Punerea în echivalenţă. 

Deprecierea participaţiei în entităţi asociale. Interese în asocierile în 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

8 



participaţie. Activităţi, active, entităţi controlate în comun. 

Prezentarea informaţiilor privind părţile legate. Situaţiile financiare 

consolidate pentru grupurile cu structură complexă. 
8.2 Bibliografie 

Cărţi: 

1. Bogdan V., ş.a.., Raportarea financiară la nivelul grupurilor de societăţi, Editura Economică, Bucureşti, 2011. 

2. Cenar I., Deaconu S.C., Viaţa contabilă a întreprinderii de la constituire la faliment, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006. 

3. Cenar I., Contabilitatea operaţiunilor speciale, Seria Didactica, Alba Iulia, 2018. 

4. Feleagă L., Feleagă N., Contabilitate financiară – o abordare europeană şi internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2007. 

5. Gîrbină M.M., Bunea Şt., Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite)- IFRS, vol. I-III, Editura CECCAR, 

Bucureşti, 2008. 

6. Hada T. ș.c., Contabilitatea și performanţa operaţiunilor speciale, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2017. 

7. Hinescu A., Fuziunea societăţilor, Editura Hamangiu, București, 2016. 

8. Istrate C., Contabilitate si raportări financiare, individuale si consolidate, Editura Polirom, Iași, 2016. 

9. Matiş D., Contabilitatea operaţiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003; 

10. Popa A.F., s.c., Studii practice privind aplicarea standardelor Internationale de Raportare Financiară în România, Editura 

Contaplus, Ploieşti, 2007. 

11. Tiron Tudor A., Combinări de întreprinderi-Fuziuni şi achiziţii, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. 

12. Revista Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, colecţia 2009-2018. 

Acte normative: 

1. Legea contabilităţii nr. 82, din 24 decembrie 1991, republicată Monitorul Oficial nr. 454 /2008 actualizată;  

2.  Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), 2011; 

3. OMFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de 

fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, 

Monitorul Oficial  nr. 711/ 2015; 
4. OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale  şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial  nr. 963/2014, actualizat 
5. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Monitorul Oficial  nr. 466/2014. 

Seminar-laborator   

1.Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor 

seminarului şi a modului de lucru.  

Prezentarea temelor orientative şi a 

modalităţii de întocmire a referatelor 
1 

2. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei 

prezentate la curs cu privire la:  

- europenizarea si internaţionalizarea contabilităţii; 

- efecte asupra percepţiei operaţiunilor speciale;  

- transformări privind sistemul contabil din România; 

 - raţionamentul profesional şi rolul pentru contabilitatea 

operaţiunilor speciale; 

- informaţia contabila privind operaţiunile speciale în procesul 

decizional. 

Conversaţie 

Exemplificări 

Consolidarea punctelor esenţiale 

Analize 

3 

3. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei 

prezentate la curs cu privire la divizarea entităţilor. 

Inregistrarea tranzacţiilor în contabilitatea entităţilor 

 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

Consolidarea punctelor esenţiale 

3 

4. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei 

prezentate la curs cu privire la combinările de întreprinderi 

Inregistrarea tranzacţiilor în contabilitatea entităţilor. 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

Consolidarea punctelor esenţiale 

3 

5. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei 

prezentate la curs cu privire la fuziunea entităţilor. 

Inregistrarea tranzacţiilor în contabilitatea entităţilor 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

Consolidarea punctelor esenţiale 

6 

6. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei 

prezentate la curs cu privire la insolvenţa entităţilor. 

Inregistrarea tranzacţiilor în contabilitatea entităţilor 

Conversaţie 

Exemplificări 

Consolidarea punctelor esenţiale 

4 



Analize 

7. Consolidarea principalelor idei  cu privire la reglementările 

contabile privind situaţiile de grup 

Conversaţie 

Exemplificări 

Analize 

Consolidarea punctelor esenţiale 

8 

Notă: recuperarea seminarelor se va face astfel: 

- conceperea şi rezolvarea unui test grilă cu 15 întrebări, pe baza tematicii abordate la capitolul 1; 

- conceperea şi rezolvarea de aplicaţii practice pe tematica seminarului de la care absentează (capitolele următoare).- 

Bibliografie 

- reperele bibliografice menţionate pentru orele de curs; 

- orice sursă bibliografică care răspunde cerinţelor tematicii de seminar. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor şi  poate contribui la formarea de 

specialişti în domeniul contabilităţii operaţiunilor speciale, o buna parte a acestora fiind rezultatul schimbărilor recente 

in domeniul financiar - contabil,  produse la nivel global. 

 

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

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Evaluare finală. Proba 

scrisă în cadrul examenului 
80% 

10.5 Seminar/laborator  Implicarea în abordarea 

tematicii seminarelor 
Verificare pe parcurs 20% 

 Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea unei lucrări 

ştiinţifice* 
40%* 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

 -  să aibă complet portofoliul activităţilor de la seminar  

Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea operaţiunilor speciale în contabilitatea entităţii/organizaţiei  

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

- derularea activităţilor specifice controlului financiar-contabil asupra operaţiunilor speciale 

Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%. 
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evaluarea finală   

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

19.09.2022                            Prof. univ. dr. Cenar Iuliana                Drd. Leba Botar Claudia Florina 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

23.09.2022                             Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINE 
b. Evaluare – mărire de notă 

 

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

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Evaluare finală. Proba 

scrisă în cadrul examenului 
80% 

10.5 Seminar/laborator  Implicarea în abordarea 

tematicii seminarelor 
Verificare pe parcurs 20% 

 Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea unei lucrări 

ştiinţifice* 
40%* 

10.6 Standard minim de performanţă:  

-  să aibă complet portofoliul activităţilor de la seminar  

Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea operaţiunilor speciale în contabilitatea entităţii/organizaţiei  

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

- derularea activităţilor specifice controlului financiar-contabil asupra operaţiunilor speciale 

Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

19.09.2021   
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evaluarea finală   

 
c. Evaluare – restanţă 
 

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

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Evaluare finală. Proba 

scrisă în cadrul examenului 
80% 

10.5 Seminar/laborator  Implicarea în abordarea 

tematicii seminarelor 
Verificare pe parcurs 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 -  să aibă complet portofoliul activităţilor de la seminar  

Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea operaţiunilor speciale în contabilitatea entităţii/organizaţiei  

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

- derularea activităţilor specifice controlului financiar-contabil asupra operaţiunilor speciale 

Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

19.09.2021   
 
 


