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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitatea tranzactiilor internationale, 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 Contabilitatea tranzactiilor internationale 
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 
Contabilitate financiară 

Analiză economico financiară 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 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 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la activitățile de seminar și susținerea testelor; 
respectarea termenului anunțat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C1 Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei 

 
C1.3Aplicarea concepte-lor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru 
înregistrarea operaţiunilor economice. 
C1.4Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor economice în contabilitate 
C1.5Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare şi înregistrare a operațiunilor economice în contabilitate. 
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CT1     Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei strategii de munca 
riguroasa, eficienta si responsabila 
CT2      Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de 
relationare si munca eficienta in cadrul echipei 
CT3       Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de 
invatare pentru propria dezvoltare 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Instrumentarea contabilă, juridică şi fiscală a operaţiunilor generate de tranzactiile 
internationale, aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la tranzactiile 
internationale.  
 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

Explicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea financiară 
entităţii/organizaţiei 
- Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor contabilităţii financiare aprofundate pentru 
pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile     
Aplicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea entităţii/organizaţiei 
pentru înregistrarea operaţiunilor economice de tipuri variate 
- Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor 
necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile   
Evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicabile înregistrării operaţiunilor economice în 
contabilitate 
- Evaluarea   procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare   întocmirii de 
rapoarte financiar-contabile  
- Rezolvarea unor studii de caz complexe cu înregistrarea a operaţiunilor economico financiare  
în contabilitate 
- Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile 

B. Obiective procedurale 

- Corelarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea financiară a 
entităţilor 

- Identificarea unor situaţii concrete şi complexe de aplicare a metodelor folosite în 
contabilitatea financiară a entităţilor; 

- Utilizarea teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii de 
rapoarte financiar- contabile  în entităţi ; 

- Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare; 

C. Obiective atitudinale 

- Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesiei 
contabile), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în contabilitate  

- Cooperarea în echipe de lucru;  

- Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1. 

I. 
1. Aspecte financiare, juridice si fiscale ale operatiilor de 
leasing internaţional. 
2. Contabilitatea tranzacţiilor de leasing internaţional.  
3. Contabilitatea tranzacţiilor de lease-back.  

2 

Prelegere şi 
expunere la 
tablă  

Prelegere, prin mijloace 
auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs; 

2. 

II. 
1. Aspecte financiare, juridice si fiscale ale operatiilor de 
franciză. 
2. Contabilitatea tranzacţiilor de franciză. 

2 

3. 

III. 
1.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri  
1.1.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri pe cont propriu. 
  Contabilitatea tanzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri pe cont propriu cu încasare la vedere  
 Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri pe cont propriu cu încasare la 
vedere  
Contabilitatea tanzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri 
pe cont propriu pe credit comercial  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri pe credit comercial  

4 
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 Contabilitatea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere 
specifice vânzărilor internaţionale de mărfuri  
1.2.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri în comision.  
Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision  
Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision cu încasare la vedere  
 Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision pe credit  comercial. 
 Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri în comision  
 

4. 

IV. 
1. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale cu cumpărări de 
mărfuri  
1.1.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu  
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu cu plata la vedere  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri pe cont 
propriu cu plata la vedere  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind achiziţiile 
intracomunitare de mărfuri cu plata la vedere  
Contabilitatea tranzacţiilor internaţonale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu, pe credit comercial  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind achiziţiile 
intracomunitare de mărfuri pe cont propriu pe credit 
comercial 
1.2.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri în comision  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri în 
comision cu plata la vedere  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri pe credit 
comercial. Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind 
achiziţiile intracomunitare în comision 

4 

5. 

V.  
Contabilitatea tranzacţiilor combinate de comerţ internaţional  
1.Contabilitatea tranzacţiilor comerciale în contrapartidă 
1.1.Contabilitatea compensaţiilor de mărfuri 
1.2.Contabilitatea tranzacţiilor paralele  
1.3.Contabilitatea tranzacţiilor de buy back 
2. Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare  
2.1. Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare extracomunitare 
2.2. Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare intracomunitare  
2.3. Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare mixte 
3. Contabilitatea tranzacţiilor de perfecţionare a mărfurilor  
 

4 

6. 

VI.  
Contabilitatea asocierilor cu participare străină 
1.Contabilitatea centralizată a asocierilor în participaţie  
Varianta conducerii autonome a asocierii în participaţie de 
către girant  
Varianta integrării contabilităţii asocierii în participaţie în 
contabilitatea 
girantului 
2. Contabilitatea disociată a asocierilor în participaţie  
 Metoda partajului final 
 Metoda partajului imediat 
 Metoda contului unic  
3.Contabilizarea operaţiilor privind asocierile cu participaţie 
străină  
Contabilizarea operaţiilor la girant 
Contabilizarea operaţiilor la asociatul român în contul 
asocierii în participaţie 
Contabilizarea operaţiilor la asociatul străin în contul asocierii 
în participaţie 

4 

7 
VII. 
Contabilitatea tranzacţiilor de mobilizare a creditelor 
comerciale externe: 

2 
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 Contabilitatea tranzacţiilor de scontare 
 Contabilitatea tranzacţiilor de forfetare 
 Contabilitatea tranzacţiilor de factoring 
  

Bibliografie 
Lucia Paliu-Popa,  Contabilitatea si fiscalitatea tranzactiilor de comert exterior: aprofundari teoretice si aplicative, 
Editura Pro Universitaria,  2014  
Vişan D., Aprofundări în contabilitatea financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2011 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol I, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol II, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010 

*** Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 

 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Studiu de caz privind contabilitatea operaţiunilor de leasing 
internaţional. 
 

1 

Aplicaţii şi 
studii de caz  
Explicaţii, 
exemplificări, 
dialog  
 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligațiile de 
seminar ale studenților și 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învățării. Se  
folosesc materiale tipărite 
şi documente financiar-
contabile. La ultimul 
seminar se va susține un 
test de verificare. 

2 
Studiu de caz privind contabilitatea tanzacţiilor internaţionale 
de vânzări de mărfuri pe cont propriu.  

1 

3 
Studiu de caz privind contabilizarea operaţiilor privind 
exportul de mărfuri în comision. 

1 

4 
Studiu de caz privind particularităţi în contabilizarea 
operaţiilor privind livrările intracomunitare de mărfuri. 

1 

5 
Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor internaţionale 
de cumpărări de mărfuri pe cont propriu.  

1 

6 
Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor internaţionale 
de cumpărări de mărfuri în comision 

1 

7 
Studiu de caz privind particularităţi în contabilizarea 
operaţiilor privind achiziţiile intracomunitare de mărfuri 

1 

8 
Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor comerciale în 
contrapartidă 

1 

9 Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare 1 
 Verificare finala 2 

Bibliografie 
Vişan D., Aprofundări în contabilitatea financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2011 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol I, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol II, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010 

*** Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate 

 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul ştiinţific al disciplinei răspunde cerinţelor angajatorilor din domenii variate de activitate şi asigură 
competenţele necesare ocupaţiilor existente pe piaţa muncii.   
De asemenea, prin conţinutul ştiinţific al disciplinei se asigură cunoştinţele, competenţele şi abiltăţile necesare 
accesului la profesia contabilă de expert contabil, auditor financiar, etc. 
 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 SI (curs) 

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

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore): calitatea, rigoarea, sinteza şi 
coerenţa tratării subiectului 
teoretic abordabil în manieră 
explicativ-argumentativă (30%) + 
2 subiecte applicative 30%) 

 
 
 
 
10 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic și a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 

 Expunerea liberă a studentului 
și chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
30% 
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 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicații asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 
 Tema de casă - se vor rezolva 
aplicaţii propuse de cadrul didactic. Se 
va evalua gradul de încadrare în 
cerinţele impuse. 
 

 Testare 
 
 
 
 Corectarea temei și chestionare 
orală 

 
 
 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul contabilităţii 
financiare aprofundate 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind contabilitatea financiară apărofundată. 
3. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
 
 
 
 
  

 


