
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTABILITATE INTERNAȚIONALA     

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de laborator  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Opt 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 

curs 

2 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care:   3.5 

curs 

28 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  22 

Tutoriat  4 

Examinări 2 

Alte activităţi: activităţi de cercetare (colaborare în proiecte de cercetare, realizarea de lucrări ştiinţifice şi 

susţinerea lor la competiţii pentru studenţi) 

15 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite   4 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea / Departamentul Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Catedra Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii 

4.1 de curriculum  Cunoașterea elementelor de bază din domeniul contabilitate. 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sală de curs dotată cu videoproiector și ecran de proiecție, computer și 

conexiune la Internet 

5.2. de desfăşurare a 

laboratorului 

- 

  

 



 
 

 

    

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cadrul conceptual contabil (Teorii ale contabilităţii financiare, cadrul 

conceptual IASC/IASB, componenţa şi structura situaţiilor financiare, 

elemente specifice raportărilor financiare cuprinse în cadrul conceptual) 

Interactivă, utilizarea 

videoproiectorului, 

discutarea tematicii 

cursului și insistarea 

pe elementele cheie, 

oferirea de exemple, 

transmiterea unor 

aplicații practice utile 

cursurilor următoare, 

prezentarea 

aplicațiilor curente și 

comentarea acestora 

2 ore 

Standarde contabile privind activele necorporale şi corporale (Active 

necorporale, active corporale, recunoaştere, evaluare) 
2 ore 

Standarde contabile privind leasingul (leasing financiar, leasing 

operaţional, avantaje şi limite ale operaţiunilor de leasing) 
2 ore 

Standarde contabile privind stocurile, contractele de construcţii, 

provizioanele, datoriile şi activele contingente (stocuri, contracte de 

construcţii, datorii, active contingente) 

4 ore 

Particularităţi privind poziţia financiară a entităţii (Evenimente ulterioare 

datei bilanţului, costurile îndatorării, subvenţii guvernamentale) 
2 ore 

Standarde contabile privind rezultatul perioadei, erorile fundamentale şi 

modificările politicilor contabile (Rezultatul perioadei, rezultatul pe acţiune, 

erorile fundamentale, modificări ale politicilor contabile) 

2 ore 

Standarde contabile privind veniturile din activitatea curentă (Veniturile din 

activitatea curentă, evaluarea şi recunoaşterea veniturilor, indentificarea 

tranzacţiilor, comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, dobânzi, 

redevenţe, dividende) 

2 ore 

Particularităţi privind performanţa entităţii (Performanţa entităţii, variaţia 

preţurilor, efectele variaţiei de schimb valutar, activităţi în curs de 

întrerupere) 

2 ore 

Cadrul conceptual contabil (Teorii ale contabilităţii financiare, cadrul 2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

C1.3  Aplicarea conceptelor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea 

entitatii/organizatiei pentru inregistrarea operatiunilor economice 

C3.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de baza pentru pregatirea 

informatiilor necesare intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale 

Competenţe 

transversale 

CT2  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridispecializata si aplicarea de 

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

7. Obiectivele disciplinei 

7.1Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea unui baze ştiinţifice reale în sfera contabilităţii internaţionale; 

 Capacitatea de a analiza, interpreta şi optimiza un sistem informaţional financiar-
contabil; 

7.2 Obiectivele specifice   Dimensionarea rolului şi importanţei raportărilor financiare în procesul 
comunicării informaţiilor furnizate de sistemele contabile; 

 Capacitatea de a analiza şi soluţiona diverse situaţii de natură contabilă, pe baza 
standardelor internaţionale de contabilitate; 

 Abilitatea de a aplica un raţionament profesional în analiza operaţiilor 
economice, la nivel de entitate economică; 

 Abilitatea şi capacitatea de a întocmi, prezenta şi analiza situaţiile financiare ale 
entităţilor economice; 



 
 

 

conceptual IASC/IASB, componenţa şi structura situaţiilor financiare, 

elemente specifice raportărilor financiare cuprinse în cadrul conceptual) 

Standarde contabile privind activele necorporale şi corporale (Active 

necorporale, active corporale, recunoaştere, evaluare) 
2 ore 

Recapitulare 2 ore 

Bibliografie 

1. Florentina Moisescu, Contabilitate internationala, note de curs 

2. IASB, Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), traducere publicată de CECCAR, 

Bucureşti, 2011, 2013 

3. Feleagă, N., Malciu, L., Recunoaştere, evaluare şi estimare în contabilitatea internaţională, Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2004 

4. OMFP 1286 din 01.10.2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile 

societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată , M. 

Of. nr. Partea I, nr. 687/04.10.2012 

5.  Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale 

de Raportare Financiară 

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Studii de caz - aplicabilitatea reglementărilor contabile privind activele 

necorporale şi corporale. 

 

Aplicaţiile şi studiile 

de caz sunt furnizate 

de cadrul didactic în 

funcţie de obiectivele 

urmărite. 

Se urmăreşte 

punerea în tematici 

practice, aplicaţii, 

studii de caz, a 

noţiunilor discutate la 

cursuri şi reluate pe 

scurt la seminarii. 

4 ore 

Studii de caz - aplicabilitatea reglementărilor contabile privind leasingul. 2 ore 

Studii de caz - aplicabilitatea reglementărilor contabile privind stocurile, 

contractele de construcţii, provizioanele, datoriile şi activele contingente. 
4 ore 

Studii de caz – aplicabilitatea reglementărilor contabile privind rezultatul 

perioadei, erorile fundamentale şi modificările politicilor contabile. 
2 ore 

Studii de caz – aplicabilitatea reglementărilor contabile privind veniturile 

din activitatea curentă. 
2 ore 

Studii de caz - aplicabilitatea reglementărilor contabile privind activele 

necorporale şi corporale. 
2 ore 

Studii de caz - aplicabilitatea reglementărilor contabile privind leasingul. 2 ore 

Studii de caz - aplicabilitatea reglementărilor contabile privind stocurile, 

contractele de construcţii, provizioanele, datoriile şi activele contingente. 
2 ore 

Studii de caz – aplicabilitatea reglementărilor contabile privind rezultatul 

perioadei, erorile fundamentale şi modificările politicilor contabile. 
2 ore 

Verificare. Evaluare practică 2 ore 

Bibliografie 

1. Florentina Moisescu, Contabilitate internationala, note de curs 
2. IASB, Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), traducere publicată de CECCAR, 

Bucureşti, 2011, 2013 
3. Feleagă, N., Malciu, L., Recunoaştere, evaluare şi estimare în contabilitatea internaţională, Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2004 
4. OMFP 1286 din 01.10.2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile 

societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată , 
M. Of. nr. Partea I, nr. 687/04.10.2012 

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

 

 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 
Evaluare finala 

 
Examinare scrisă 60% 

10.5 seminar  

Implicarea în rezolvarea aplicaţiilor 

practice 

 

Portofoliu de lucrari practice 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Pregătirea unui referat care să demonstreze, pe o temă circumscrisă domeniului cursului, însușirea 

elementelor minimale privind conceptele, principiile și abordările pe care se bazează practica aplicării 

standardelor internaţionale de contabilitate și raportare financiară 

 

 

 

 

 

   

   

  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost actualizat prin luarea în considerare a cerinţelor agenţilor economici cu care titularul 

disciplinei (curs şi seminar) a intrat în contact prin activitatea desfăşurată în afara  mediului academic şi a 

experienţei profesionale dobândite. 

 

 

 

 

 

 

 


