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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitate internaţională,  
2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice  
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune  

/ Contabilitate şi informatică de gestiune  
Cod calificare L070040010 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate internaţională 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator  
2.4 Anul de studii 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei A 
 

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 33 3.5 din care curs 22 3.6 S / L / P 11 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutorat 7 
Examinări 8 
Alte activităţi ..... 2 
3.7 Total ore studiu individual 67 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 

Noţiuni economice fundamentale studiate în anii anteriori de studiu la 
disciplinele Microeconomie, Economia întreprinderii, Bazele contabilităţii, 
Contabilitate financiară, Contabilitatea instituţiilor publice, Contabilitatea 
persoanelor juridice fără scop lucrativ 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a 

conceptelor domeniului de studiu 
 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 
 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C1. Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii (organizaţiei)  

C1.1 Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entităţii/organizaţiei, precum şi a 
factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează operaţiunile economico-financiare 
C1.2 Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor  folosite în contabilitatea entităţii/organizaţiei 
C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor  folosite în contabilitatea entităţii/organizaţiei pentru 
înregistrarea operaţiunilor economice. 
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CT1   Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă 
CT2    Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
CT3    Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al Contabilitatea internationala are menirea să transmită studenţilor cunoştinţe fundamentale 
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disciplinei teoretice şi metodologice  privind eforturile IASB de armonizare a sistemelor contabile 
Cunoaşterea temeinică a cursului de Contabilitate de Internationala este indispensabilă 
pentru întregirea cunoştinţelor anterioare de contabilitate şi îmbogăţirea bazei de 
specialitate a studenţilor 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Să identifice şi să cunoască concepte, procedee şi metode folosite în contabilitatea 
internaţională; 
2. Să cunoască sursele informaţionale pentru contabilitatea internaţională; 
3. Să definească şi să descrie factorii care influenţează contabilitatea internaţională; 
4. Să explice şi să interpreteze corect factorii care influenţează contabilitatea internaţională 
şi să propună măsuri pentru eficientizarea acesteia; 
5. Să cunoască metodologia contabilităţii internaţionale pentru înregistrarea operaţiunilor 
specifice. 

B. Obiective procedurale 
1. Să utilizeze modelele specifice pentru contabilitatea internaţională; 
2. Să utilizeze metodele specifice pentru fundamentarea procesului decizional; 
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumente şi tehnici în practica contabilităţii 
internaţionale 
4. Să dezvolte capacitatea de interpretare a informaţiilor financiar – contabile. 
C. Obiective atitudinale 
1. Să se familiarizeze cu rolurile specifice muncii în echipă şi să coopereze în activităţile 
specifice pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi studii de caz;  
2. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a interpreta şi 
sintetiza elementele cu privire la contabilitatea internaţională. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 

Coordonatele europenizării şi internaţionalizării sistemului contabil 
românesc 

1.1. Necesitatea de conformitate a situaţiilor financiare cu directivele 
comunităţii economice europene 

1.2. Caracteristicile calitative ale infomaţiilor contabile reflectate de 
situaţiile financiare  

1.3. Reglementări privind  situaţiile financiare din punct de vedere al 
recunoaşterii, evaluării  şi înregistrării elementelor componente 

3 

Prelegere şi 
expunere la 
tablă 

Tabla 
Videoproiecto

r  

2 

Tratamentul contabil al activelor imobilizate în viziunea standardelor 
internaţionale de contabilitate 
2.1 Definirea, recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale(IAS 

38) 
2.2 Defunirea, recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale(IAS 16) 
2.3 Deprecierea activelor(IAS 36) 
2.4 Active necurente deţinute în scopul tranzacţionării şi abandonurile de 

activităţi(IFRS 5) 

3 

3 

Tratamentul contabil al stocurilor şi lucrărilor în curs de execuţie în 
viziunea standardelor internaţionale de contabilitate 
3.1 Recunoaşterea, evaluarea şi înregistrarea stocurilor(IAS 2). 
3.2. Recunoaşterea, evaluarea şi înregistrarea contractelor de 
construcţii(IAS 11). 

3 

4 

Prezentarea situaţiilor financiare conform standardelor 
internaţionale de contabilitate 
4.1.Prezentarea situaţiilor financiare(IAS 1) 
4.2. Tabloul fluxurilor de trezorerie(IAS 7) 
4.3.Rezultatul pe acţiune(IAS 33) 
4 4 Politici contabile,schimbări de estimări şi erori(IAS 8) 
4.5 Informaţii pe sectoare de activitate şi zone geografice 

2 
 

5 

Tranzacţii particulare situaţiilor financiare conform standardelor 
internaţionale de contabilitate 
5.1. Tranzacţiile în monedă străină şi conversia situaţiilor financiare ale 
activităţilor în străinătate(IAS 21) 
5.2. Evenimente ce survin după data închiderii exerciţiului 
5.3.  Măsurarea performanţei întreprinderii(IAS 18) 

2 

6 

Standardele internaţionale privind datoriile 
6.1. Impozitul asupra rezultatului(IAS 12) 
6.2. Contabilitatea subvenţiilor(IAS 20) 
6.3. Costurile îndatorării(IAS 23) 
6.4. Provizioane, datorii eventuale şi active eventuale(IAS 37) 
6.5. Plăţile în acţiuni(IFRS 2) 

3 
 

7 
Delimitări şi evaluări privind instrumentele financiare 
7.1. Prezentarea instrumentelor financiare(IAS 32) 

3 
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7.2. Recunoaşterea şi evaluarea instrumentelor financiare 

8 
Adoptarea standardelor IFRS în practica de contabilitate din 
România 

3 
  

Bibliografie 
1. Firescu V., Dumitru M. – Contabilitate aprofundată aplicată, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2008 
2. - Hennie van Greuning  „Standarde internaţionale de raportare financiară”, Editura IRECSON  2007 
3. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilorcontabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate 
4. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
5. Feleagă N., Ionaşcu I. – Tratat de contabilitate financiară, volumele I si II, Editura Economică, 2009, Bucureşti 
6. Malciu L., Feleagă N. – Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti, 2002 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 Seminar introductiv 1 ore 

Studiul de 
caz 

Testare  

Tabla 
Videoproiecto

r 

2 
Aplicaţii privind imobilizările necorporale şi corporale conform 
standardelor internaţionale; Contractele de locaţie (IAS 17); Deprecierea 
imobilizărilor 

2 ore 

3 
Aplicaţii privind recunoaşterea, evaluarea şi înregistrarea stocurilor; 
Metode de determinare  a fluxurilor de trezorerie 

2 ore 

4 
Studii de caz privind rezultatul pe acţiune; Studii de caz privind veniturile 
reglementate de IAS 18 

2 ore 

5 
Aprofundări şi studii de caz privind efectele variaţiilor cursurilor monedelor 
străine; Costurile îndatorării (IAS 23) 

2 ore 

6 
Aplicaţii privind recunoaşterea şi evaluarea provizoanelor pentru riscuri şi 
cheltuieli; Aplicaţii privind prezentarea, recunoaşterea şi evaluarea 
instrumentelor financiare 

2 ore 

Bibliografie 
1. Firescu V., Dumitru M. – Contabilitate aprofundată aplicată, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2008 
2. - Hennie van Greuning  „Standarde internaţionale de raportare financiară”, Editura IRECSON  2007 
3. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilorcontabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate 
4. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
5. Feleagă N., Ionaşcu I. – Tratat de contabilitate financiară, volumele I si II, Editura Economică, 2009, Bucureşti 
6. Malciu L., Feleagă N. – Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti, 2002 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor teoretice şi a aplicatiilor practice însuşite la nivelul disciplinei – în 

concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. 
 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  

reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic. 
 pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, periodic, se organizeaza întalniri  cu 

reprezentaţi ai mediului de afaceri 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Probă scrisă: calitatea, rigoarea, 
sinteza şi coerenţa tratării 
subiectului teoretic abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  
+ subiecte aplicative  

10% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării active 
a fiecărui student la rezolvarea studiilor 
de caz la seminar.  
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 Referat – se va întocmi individual un 
referat cu  tematica comunicată de către 
cadrul didactic titiular.Se va evalua gradul 
de încadrare în cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a studentului, 
rezolvarea unor aplicaţii la tablă şi 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 Testare 
 
 
 Corectarea referatului şi 
răspunsurile studentului la 
întrebările referitoare la tema 
referatului  

30% 
 
 
 

20% 
 
 
 

40% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

Comunicarea in limbaj specific, însuşit corect şi capacitatea de a opera cu metode si tehnici de 
lucru caracteristice disciplinei studiate ) 
 Nota 5 la evaluarea finală 



F1-REG-71-03 

 

 
 
                 


