
 

FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu III / Semestrul 1 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  de Finanţe-Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii/calificarea 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 Contabilitate internaţională 2.2. Cod disciplină CIG 315 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin 

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

C 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 30 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

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 - sala dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - sala dotată cu tablă/videoproiector 



 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - 

contabile şi/sau fiscale  

C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma  specificităţii, a 

rezultatelor şi a riscurilor asociate 

Competenţe transversale CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continua şi valorificarea eficientă a 

resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea în rândul studenţilor a raţionamentului profesional in aplicarea 

IAS/IFRS şi a directivelor europene.  

7.2 Obiectivele specifice - Cunoaşterea elementelor esenţiale privind raportările financiare 

- Identificarea consecinţelor economice şi financiare ale prezentării 

situaţiilor financiare 

-Interpretarea standardelor internaţionale de contabilitate şi a directivelor 

europene 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1.  Armonizare şi convergenţă contabilă pe plan internaţional. 

Noţiunea de globalizare. Conceptele de normalizare, armonizare, 

convergenţă şi internaţionalizare. Organisme implicate în procesul 

armonizării contabile 

Prelegere, discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

2 ore 

2. Utilitatea directivelor europene. Puncte forte şi puncte slabe ale 

directivelor europene. De ce IFRS în Europa? 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

3. Contabilitatea conformă cu prevederile IAS/IFRS. Fundamente 

privind IAS/IFRS. Aspecte privind Cadrul general de întocmire şi 

prezentare a situaţiilor financiare 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

4. Cadrul general versus planul de conturi general. Avantajele şi 

dezavantajele aplicării cadrului general. Avantajele şi dezavantajele 

normalizării prin plan contabil 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 
 

2 ore 

5. Contabilitatea conformă cu prevederile IAS/IFRS. 

Imobilizările corporale în viziunea IAS/IFRS. Terminologie şi 

reglementare. Măsurarea iniţială a imobilizărilor corporale şi 

necorporale. Măsurarea ulterioară recunoaşterii iniţiale. Ajustări 

pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor 

Prelegere, discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

2 ore 

6. Contabilitatea conformă cu prevederile IAS/IFRS. Tratamentul 

contabil al stocurilor în conformitate cu IAS/IFRS 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 
 

2 ore 

7. Contabilitatea conformă cu prevederile IAS/IFRS. Tratamentul 

contabil al datoriilor în conformitate cu IAS/IFRS 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

8. Modalităţi de prezentare a situaţiilor financiare. Abordare 

naţională şi internaţională. Bilanţul. 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

9. Modalităţi de prezentare a situaţiilor financiare. Abordare 

naţională şi internaţională. Contul de profit şi pierdere. 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 
format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 

acces digital, baze de date specifice, facilități de 

documentare prin internet 

2 ore online 

10. Modalităţi de prezentare a situaţiilor financiare. Abordare 

naţională şi internaţională. Situaţia modificărilor capitalurilor 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 

2 ore online 



 

proprii format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 
acces digital, baze de date specifice, facilități de 

documentare prin internet 

11. Modalităţi de prezentare a situaţiilor financiare. Abordare 

naţională şi internaţională. Situaţia fluxurilor de numerar în 

viziunea IAS 7 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

Exemplificări 
Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 

format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 

acces digital, baze de date specifice, facilități de 
documentare prin internet 

 

2 ore online 

12.  Modalităţi de prezentare a situaţiilor financiare. Abordare 

naţională şi internaţională. Politici contabile şi alte note explicative 

Prelegere, discuţii, conversaţie 
Exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 

format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 
acces digital, baze de date specifice, facilități de 

documentare prin internet 

 

2 ore online 

13. Exemple de contabilizare a unor operaţiuni determinate de 

aplicarea IFRS. Exemple de operaţiuni ce pot fi efectuate la trecerea 

la aplicarea IFRS. Eliminarea elementelor care nu îndeplinesc 

criteriile de recunoaştere potrivit IFRS 

Prelegere, discuţii, conversaţie 
Exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 

format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 
acces digital, baze de date specifice, facilități de 

documentare prin internet 

 

2 ore online 

14. Exemple de contabilizare a unor operaţiuni determinate de 

aplicarea IFRS. Recunoaşterea unor elemente potrivit IFRS. 

Reclasificarea unor operaţiuni ca urmare a trecerii la aplicarea IFRS 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 
format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 

acces digital, baze de date specifice, facilități de 

documentare prin internet 

2 ore online 

8.2 Bibliografie 
Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate internațională, Seria Didactica, Alba Iulia, 2013. 

Tabără Neculai ș.c., Contabilitate internațională, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2009. 

Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, 

Monitorul Oficial nr. 1020/2016. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare 

consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

http://www.accaglobal.com 

http://www.aicpa.org 

http://www.fasb.org 

http://www.iasb.org/Home.htm 

http://www.ifac.org 

http://europa.eu/ 

https://www.iasplus.com/en 

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/ 

https://www.youtube.com/channel/UCo6R1bS4Ta633ra2TSpJ-qg 

Seminar-laborator   
1 Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor 

seminarului şi a modului de lucru. Prezentarea conţinutului sintetic al 

disciplinei, bibliografiei şi a posibilelor referate 

Discuţii, conversaţie 

 
2 ore 

2 Normarea, normalizarea, armonizarea şi convergenţa 

contabilă pe plan internaţional, regional şi naţional. Cum au 

apărut conturile şi cum se prezentau? Cum au evoluat acestea? 

Menţionaţi principalele controverse legate de apariţia partidei duble? 

Unde şi când au apărut planurile contabile? Preocupări actuale în 

domeniul contabilităţii. 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

3. Normarea, normalizarea, armonizarea şi convergenţa 

contabilă pe plan internaţional, regional şi naţional. Care sunt 

principalele scopuri/finalităţi ale contabilităţii? Rolul social al 

contabilităţii. Discuţii privind normele contabile româneşti, 

directivele europene şi IAS/IFRS 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

http://europa.eu/
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/


 

4 Tratarea comparată a conceptelor, principiilor şi convenţiilor 

contabile general admise. Contabilitatea de angajamente versus 

contabilitatea de casă 

Discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

2 ore 

5 Prezentarea Cadrului general de întocmire şi prezentare a 

situaţiilor financiare. Obiectivele situaţiilor financiare. Viziunea 

IASB cu privire la caracteristicile calitative ale informaţiei contabile 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

6 Imobilizările corporale în viziunea IAS/IFRS. Discuţii şi 

aplicaţii. Prezentaţi asemănările şi deosebirile de tratament contabil 

în privinţa imobilizărilor din punct de vedere al normelor româneşti, 

directivele europene şi IAS/IFRS (exemplificaţi la o entitate ce nu 

află în stare de insolvenţă) 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

7 Stocurile în viziunea IAS/IFRS. Discuţii şi aplicaţii. Prezentaţi 

asemănările şi deosebirile de tratament contabil în privinţa stocurilor 

de vedere al normelor româneşti, directivele europene şi IAS/IFRS 

(exemplificaţi la o entitate ce nu află în stare de insolvenţă). 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

8 Redactarea bilanţului în conformitate cu normele naţionale şi 

internaţionale 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

2 ore 

9 Redactarea contului de profit şi pierdere în conformitate cu 

normele naţionale şi internaţionale 

Discuţii, conversaţie 
Exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 

format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 
acces digital, baze de date specifice, facilități de 

documentare prin internet 

2 ore online 

10 Redactarea situaţiei modificărilor capitalurilor proprii în 

conformitate cu normele naţionale şi internaţionale 

Discuţii, conversaţie 
Exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 

format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 
acces digital, baze de date specifice, facilități de 

documentare prin internet 

2 ore online 

11 Redactarea situaţiei fluxurilor de numerar în conformitate cu 

prevederile IAS 7 Situaţia fluxurilor de numerar. Întocmirea 

situaţiei fluxurilor de numerar pe baza unor informaţii date 

Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 
Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 

format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 

acces digital, baze de date specifice, facilități de 
documentare prin internet 

2 ore online 

12 Prezentarea politicilor contabile şi a notelor explicative la 

nivelul unei entităţi 

Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 
Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 

format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 

acces digital, baze de date specifice, facilități de 
documentare prin internet 

2 ore online 

13 Studii de caz şi aplicaţii practice privind impozitul pe profit Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 
format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 

acces digital, baze de date specifice, facilități de 
documentare prin internet 

2 ore online 

14 Recapitulare – clarificarea aspectelor conceptelor şi 

problemelor practice. Particularităţi privind caracteristicile 

sistemului contabil internaţional elaborat de IASB etc. 

Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre înregistrate, notițe de curs în 
format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu 

acces digital, baze de date specifice, facilități de 

documentare prin internet 

2 ore online 

Bibliografie 
Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate internațională, Seria Didactica, Alba Iulia, 2013. 

Tabără Neculai ș.c., Contabilitate internațională, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2009. 

Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, 

Monitorul Oficial nr. 1020/2016. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare 

consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

http://www.accaglobal.com 

http://www.aicpa.org 



 

http://www.fasb.org 

http://www.iasb.org/Home.htm 

http://www.ifac.org 

http://europa.eu/ 

https://www.iasplus.com/en 

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/ 

https://www.youtube.com/channel/UCo6R1bS4Ta633ra2TSpJ-qg 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei oferă competenţă viitorilor absolvenţi de a se integra pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale în domeniul 

contabil, dar contribuie şi la formarea de economişti ce pot fi angajaţi în relaţii de parteneriat cu organizaţii profesionale precum 

CECCAR, CAFR, ASPAAS etc. 

 

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 

Proba scrisă în cadrul 

examenului. 

80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator - Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs  

Efectuarea unor lucrări 

practice/Intocmire referate 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice 

 

20% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- 

 - Implicarea în abordarea 

tematicii seminariilor 

 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

 Demonstrarea competenţelor în:  

- cunoaşterea elementelor fundamentale teoretice privind procesul de convergenţă şi conformitate contabilă 

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar – contabile 

Prezentarea la colocviu a studenţilor este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%. Studenţii care nu au 

prezenţa minimă solicitată la seminarii au următoarele posibilităţi pentru a se putea prezenta la colocviu: elaborarea unui referat pe 

tema referenţialului contabil internaţional/participarea cu susţinerea respectivei lucrări în cadrul unei sesiuni studenţeşti/publicarea 

unui articol într-o revistă de specialitate. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

20.09.2022            Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin       Conf. univ. dr .Deaconu Sorin-Constantin 

 

Data avizării în departament                      Semnătura director de departament 

23.09.2022                                Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

http://europa.eu/
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/

