
 
Fişa disciplinei 

 

Denumirea disciplinei Contabilitate internaţională 

 

Codul disciplinei CIG314 Semestrul I Numărul de credite 5 

 

Facultatea Ştiinţe  
Numărul de ore pe 
semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă Contabilitate  Total SI TC AT AA 

 
Programul de studii de licenţă 

(specializarea) 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune 

 56 28 20 8  

 

Categoria formativă a disciplinei 
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 

DS 

 
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă) 

DI 

 

Discipline 
Anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

- 

Recomandate - 

 
 

Obiective - Cunoaşterea elementelor esenţiale privind raportările financiare 
- Identificarea consecinţelor economice şi financiare ale prezentării situaţiilor 
financiare 
-Interpretarea standardelor internaţionale de contabilitate şi a directivelor 
europene 

 
Conţinut 

(descriptori) 

Studiu individual  (SI) 
1. Armonizare şi convergenţă contabilă pe plan internaţional. Noţiunea de 
globalizare. Conceptele de normalizare, armonizare, convergenţă şi internaţionalizare. 
Organisme implicate în procesul armonizării contabile. Directiva contabila si Directiva 
privind transparenta. De ce IFRS în Europa? Avantajele şi dezavantajele aplicării cadrului 
general. Avantajele şi dezavantajele normalizării prin plan contabil 
2. 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.  
3. Contabilitatea conformă cu prevederile IAS/IFRS. Tratamentul contabil al 
stocurilor în conformitate cu IAS/IFRS.  
 
Activităţi tutoriale (AT) 
AT1. Rolul şi locul contabilităţii în plan naţional şi internaţional. Clarificarea 
răspunsurilor la testele de evaluare aferente unităţii de învăţare 1. 
AT2. Situaţiile financiare conforme cu directivele europene şi IAS. Clarificarea 
răspunsurilor la testele de evaluare aferente unităţii de învăţare 2. 



AT3. Redactarea bilanţului şi contului de profit şi pierdere conform IAS 1 Prezentarea 
situaţiilor financiare. Clarificarea răspunsurilor la testele de evaluare aferente unităţii de 
învăţare 2. 
AT4. Redactarea situaţiei fluxurilor de numerar. Clarificarea răspunsurilor la testele de 
evaluare aferente unităţii de învăţare 3. 
 
Teme de control (TC) 
TC1.  Tema de control aferentă Unităţii de învăţare Contabilitatea conformă cu 
prevederile IAS/IFRS  
TC2. Tema de control aferentă Unităţii de învăţare Modalităţi de prezentare a 
situaţiilor financiare. Abordare naţională şi internaţională 

 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) C 

 
Stabilirea notei 
finale 
(procentaje) 

- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice 80% 

- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.  

- teste pe parcursul semestrului  

- teme de control 20 % 

Bibliografia Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate internațională, Seria Didactica, Alba Iulia, 2013. 
Demetrescu Constantin, Istoria contabilităţii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972. 
Fekete Szilveszter, Cercetare conceptuală şi empirică privind raportările financiare din 
România şi Ungaria: convergenţă şi conformitate cu IFRS, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 
Cluj-Napoca, 2009. 
Tabără Neculai, Sisteme contabile comparate ed. a 3-a, revizuită și adăugită, Editura Tipo 
Moldova, Iaşi, 2014. 
http://www.accaglobal.com. 
http://www.aicpa.org. 
http://www.plancomptable.com. 
http://www.fasb.org. 
http://www.iasb.org/Home.htm. 
http://www.ifac.org 
http://europa.eu/ 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

Laptop, videoproiector, slide-uri, internet, platformă Moodle, suport de curs 

 
 

Coordonator de disciplină 
 

Grad didactic, titlul, prenume, numele 
 

Semnătură 

 Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin  

Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi aplicative 
aplicate 
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