
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTABILITATE CONSOLIDATA     

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 

Semestrul  

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul disciplinei O 

     

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 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

48 din care:   3.5 

curs 

24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp  Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  40 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 20 

3.7 Total ore studiu 

individual 

77 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

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 (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  
 Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara 

4.2 de 

competenţe 
 Cunoaşterea elementelor din situațiile financiare (active, capitaluri proprii, datorii, 

venituri, cheltuieli) si cunoaşterea conţinutului rapoartelor financiar-contabile. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului   Videoproiector 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Aspecte generale privind grupurile de societăţi (Grupurile de societăţi: 
definiţie  şi tipologie, Delimitări conceptuale prind grupurile de societăţi, 
Tipologia grupurilor de societăţi, Grupurile multinaţionale şi importanţa lor 

prelegere 2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 p
ro

fe
s

io
n

a
le

 

 Definirea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor necesare 
intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale C3.1 

 Explicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor necesare 
intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale C3.2 

 cunoaşterea şi înţelegerea procesului de consolidare a conturilor: cunoaşterea şi înţelegerea 
tehnicilor şi metodelor de consolidare a conturilor , cunoaşterea  şi înţelegerea operaţiunilor de 
preconsolidare  şi consolidare propriu zisă, cunoaşterea  şi înţelegerea modului de întocmire  şi 
de prezentare a situaţiilor financiare consolidate. 

 explicarea şi interpretarea obiectivelor procesului de consolidare a conturilor, explicarea factorilor 
care influenţeazăderularea procesului de consolidare a conturilor, explicarea şi interpretarea 
etapelor de consolidare a conturilor, explicarea şi interpretarea rolului  şi a importanţei situaţiilor 
financiare consolidate pentru grupurile de societăţi. 

 formarea deprinderilor de aplicare  şi transfer a abilităţilor conceptual-tehnice în rezolvarea de 
probleme specifice contabilităţii consolidate,  

 utilizarea metodelor de consolidare în vederea întocmirii situaţiilor financiare consolidate , 

 dobândirea competenţelor specifice de aplicare a metodelor de consolidare a conturilor, formarea 
deprinderilor de întocmire, prezentare  şi interpretare a situaţiilor financiare consolidate pentru 
grupurile de societăţi.  

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

tr
a
n

s
v
e

rs
a
le

 

 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 
riguroasa, eficienta si responsabila CT1 

 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridispecializata si aplicarea de tehnici 
de relationare si munca eficienta in cadrul echipei CT2 

 Atitudinale  (manifestarea unei atitudini pozitive  şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific), 

 dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de rolul  şi obiectivele contabilităţii consolidate în 
condiţiile globalizării şi a extinderii pieţelor financiare şi de capital ,  

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

7.1  Obiectivul general 

al disciplinei  
 Disciplina îşi propune consolidarea bazei ştiinţifice a studenţilor în domeniul 

contabilităţii consolidate şi dezvoltarea capacităţii de analiză, diagnostic şi 
reflectare contabilă a operaţiunilor economice cu un nivel mediu sau ridicat de 
complexitate prin aplicarea unui raţionament profesional autentic şi real. 

 

7.2  Obiectivele 
specifice  

 aprofundarea problematicilor generale  şi speciale privind grupurile de societăţi  
şi consolidarea conturilor; 

 prezentarea perimetrului de consolidare şi a etapelor procesului de consolidare; 

 dezvoltarea abilităţilor de alegere a metodei de consolidare a conturilor;  

 formarea de deprinderi şi abilităţi de întocmire şi prezentare a situaţiilor 
financiare consolidate. 



 
 

 

economică)  

2. Reglementări contabile naţionale  şi internaţionale referitoare la conturile 
consolidate (Reglementări contabile naţionale privind conturile consolidate, 
Reglementări contabile europene privind conturile consolidate, Consolidarea 
conturilor  şi normalizarea contabilăinternaţională)  

prelegere 2 ore 

3. Determinarea perimetrului de consolidare  şi alegerea metodelor de 
consolidare (Determinarea procentajului de control, a procentajului de interes  
şi a procentajului de integrare, Controlul exclusiv, Controlul conjunctivsau 
concomitent, Influenţa notabilăsau semnificativă, Perimetrul sau aria de 
consolidare, Aspecte practice privind determinarea perimetrului sau a ariei de 
consolidare consolidate)  

prelegere 2 ore 

4. Metodele de consolidare a conturilor (integrarea globala, integrarea 
proportionala, punerea in echivalenta). Standarde internationale ce abordeaza 
problematica consolidarii (IAS 27, IAS 28, IAS 31, IFRS 10,  

prelegere 4 ore 

5. Retratarea situaţiilor financiare individuale ale societăţilor intrate în 
perimetrul de consolidare (Recunoaşterea impozitelor amânate, Retratările de 
omogenizare, Retratările privind eliminarea incidenţei înregistrărilor rezultate 
din aplicarea legislaţiei fiscale)  

prelegere 2 ore 

6. Conversia situaţiilor financiare ale societăţilor străine(Clasificarea 
activităţilor în străinătate, Principii de conversie, Prezentarea metodelorde 
conversie, Situaţiile financiare  ale unei entităţi străine ce raporteazăîn 
moneda unei economii hiperinflaţioniste)  

prelegere 2 ore 

7. Operaţiile de consolidare propriu – zisă (Agregarea conturilor în cazul 
integrării globale şi a celei proporţionale, Eliminarea operaţiilor  şi a conturilor 
reciproce, Reconcilierea conturilor reciproce, Eliminarea conturilor reciproce, 
Eliminarea rezultatelor interne, Eliminarea titlurilor în contrapartidăcu cota-
parte din capitalurile proprii existente în momentul achiziţiei)  

prelegere 4 ore 

8. IFRS 3 „Combinări de întreprinderi”(Costul de achiziţie al titlurilor, Alocarea 
costului de achiziţie al titlurilor activelor cumpărate  şi datoriilor asumate, 
Diferenţa de achiziţie, Evaluarea fondului comercial, Corectarea erorilor 
generate de contabilizarea iniţialăa unei grupări de întreprinderi)  

prelegere 2 ore 

9. Situaţiile financiare consolidate (Bilanţul contabil consolidat, Contul de profit  
şi pierdere consolidat, Situaţia fluxurilor de trezorerie consolidată, Situaţia 
variaţiilor capitalurilor proprii consolidată, Politici contabile şi note explicative) 

prelegere 4 ore 

Bibliografie 

1.  Victoria Bogdan, Nicoleta Farcane, Dorina Popa, Marcel Boloş, Raportarea financiarăla nivelul 
grupurilor de societăţi – Repere contemporane, Editura Economică, 2011  

2. Niculae Feleagă, Liliana Feleagă,- Contabilitate consolidată– O abordare europeană şi 
internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2007  

3. Dandon O., Dandon P., La consolidation, Methodologie et pratiques, Expert Comptable Media, 
Paris, 1998  

4. Elliot B, Elliot J., Financial Accounting and Reporting, 9th edition, Prentice Hall, 2005  
5. Epstein B.J., Mirza A.A.,  Interpretarea  şi Aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate  şi 

Raportare Financiară, BMT Publishing House, Wiley, 2005  
6. Dumitru Matiş, - Contabilitatea operaţiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003  
7. Olimid L., Calu D., Tehnica întocmirii conturilor consolidate. O metodămai simplă, Revista facultăţii 

de CIG, ASE, Bucureşti, 2002  
8. Pitulice C., Teorie şi practicăprivind grupurile de societăţi şi situaţiile financiare consolidate, Editura 

Contaplus, 2007  
9. Pop V., Balciu D., Contabilitatea operaţiunilor speciale – note de curs – Definiţii, categorii, concepte 

aplicaţii practice, Oradea, 2005  



 
 

 

10. Marian Săcărin, - Contabilitatea grupurilor multinaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2001  
11. Săcărin M., Grupurile de societăţi şi repere ale interpretării conturilor consolidate, Ed. Economică, 

Bucureşti, 2003  
12. Săcărin M., Contabilitate aprofundată, Editura Economică, Bucureşti, 2004  
13. Adriana Tiron Tudor (coordonator), - Combinări de întreprinderi – Fuziuni  şi achiziţii, Editura Accent, 

Cluj Napoca, 2005  
14. Tiron Tudor A., Răchişan R., Cristea  Ş., Combinări de întreprinderi – Fuziuni  şi achiziţii, Editura 

Accent, Cluj Napoca, 2005  
 *** International Financial Reporting Standards2007, International Accounting Standards Board 

*** OMFP 1802/2014 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

1.  Organigrama grupurilor de societăţi - Obiectivul seminarului este de a 

înţelege modalităţile diverse de organizare a grupurilor de societăţi, 

tipologia acestora în funcţie de concentrarea capitalului sau alte criterii 

esenţiale de grupare a acestora. Se vor prezenta diversevariante de 

organigrame a grupurilor de societăţi iar prin utilizarea computerelor se 

vor construi  la clasăalte tipuri de organigrame si se va urmări o 

clasificare a acestora în funcţie de anumite criterii.  

 

 

 

 

 

 

 

Studii de caz, 

dezbateri cazuri 

concrete, aplicatii 

2 ore 

2.  Procentajul de control - Obiectivul acestui seminar este de a învăţa 

cum se determină procentajul de control în cadrul unui grup de societăţi  

şi ce anume înţelegem prin control direct  şi cel indirect exercitat în cadrl 

grupului de firme. Utilizând calculatorul se vor realiza aplicaţii practice de 

calcul a procentajului de control.  

2 ore 

3.  Calculul procentajului de interes – Obiectivul seminarului se referăla 

învăţarea modului de determinarea a procentajului de interes în cadrul 

procesului de consolidare a conturilor  şi înţelegerea rolului acestuia 

deosebindu-l de procentajul de control. Utilizând calculatorul se vor 

realiza aplicaţii practice de calcul şi interpretare a procentajului de interes.  

2 ore 

4.  Determinarea procentajului de integrare – Obiectivul acestui seminar 

este de a învăţa cum se determinăprocentajul de integrare în cadul 

procesului de consolidare a conturilor  şi care este rolul acestuia în 

derularea consolidării conturilor. Utilizându-se calculatorul se vor rezolva 

la clasăaplicaţii practice care urmăresc calculul procentajului de integrare, 

determinarea procentajului de control şi a procentajului de interes.  

 

 

 

Studii de caz, 

dezbateri cazuri 

concrete, aplicatii 

2 ore 

5.  Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale- Obiectivul 

acestui seminar este de a învăţa cum se deruleazăconsolidarea conturilor 

în cazul aplicării metodei integrale când se recunoaşte existenţa unui 

control exclusiv în cadrul unui grup de societăţi. Se vor realiza studii de 

caz privind aplicarea acestei metode, etapele derulării procesului de 

consolidare a conturilor vor fi învăţate utilizânduse calculatorul şi 

accesând site-urile www.iasplus.com, www.iasb.org.uk 

4 ore 

6.  Consolidarea conturilor prin metoda integrării proprorţionale- 

Obiectivul acestui seminar este de a învăţa cum se 

deruleazăconsolidarea conturilor în cazul aplicării metodei integrării 

proporţionale când se recunoaşte existenţa unui control conjuctiv, partajat 

cu alţi acţionari, în cadrul unui grup de societăţi. Se vor realiza studii de 

Studii de caz, 

dezbateri cazuri 

concrete, aplicatii 

4 ore 



 
 

 

caz privind aplicarea acestei metode, etapele derulării procesului de 

consolidare a conturilor vor fi învăţate utilizându-se calculatorul  şi 

accesând site-urile www.iasplus.com, www.iasb.org.uk 

7.  Metoda punerii în echivalenţă – Obiectivul acestui seminar este de a 

învăţa cum se deruleazăconsolidarea conturilor în cazul aplicării metodei 

punerii în echivalenţăcând se recunoaşte existenţa unei influenţe notabile 

sau semnificative în cadrul unui grup de  societăţi. Se vor realiza studii de 

caz privind aplicarea acestei metode, etapele derulării procesului de 

consolidare a conturilor vor fi învăţate utilizându-se calculatorul  şi 

accesând site-urile  www.iasplus.com, www.iasb.org.uk 

Studii de caz, 

dezbateri cazuri 

concrete, aplicatii 

2 ore 

8.  Metoda achiziţiei dupăprevederile IFRS 3 – Obiectivul seminarului este 

de a învăţa ce presupune metoda achiziţiei în cazul grupărilor sau 

combinărilor de întreprinderi dupăprevederile IFRS 3. Pentru rezolvarea 

studiilor de caz se va utiliza computerul  şi de asemenea vor fi accesate 

site-uri precum www.iasb.org.uk şi www.fasb.org.us 

Studii de caz, 

dezbateri cazuri 

concrete, aplicatii 

2 ore 

9.  Contabilizarea fondului comercial în cazul combinărilor de 

întreprinderi-Obiectivul seminarului este de a învăţa cum se 

contabilizeazăfondul comercial rezultat în urma grupărilor  şi achiziţiilor de 

întreprinderi prin referire la spiritul  şi litera IFRS 3. Pentru rezolvarea 

studiilor de caz se va utiliza computerul şi de asemenea vor fi accesate 

site-uri precum www.iasb.org.uk, www.iasplus.com, www.eifrs.com 

Studii de caz, 

dezbateri cazuri 

concrete, aplicatii 

2 ore 

10.  Întocmirea situaţiilor financiare consolidate – Obiectivul seminarului 

este de a învăţa cum se întocmesc situaţiile financiare consolidate, care 

sunt etapele parcurse în vederea  redactării acestora  şi cum anume se 

interpreteazărubricile specifice consolidării din strcturile acestor situaţii 

consolidate. Se vor întocmi la clasăsituaţii financiare consolidate, în mod 

concret bilanţconsolidat, cont de profit  şi pierdere consolidat  şi tabloul 

fluxurilor de trezorerie consolidat dupămodelele regăsite pentru diferite 

grupuri de societăţi pe site-urile  www.bvb.ro, www.petrom.ro, 

www.nestle.com, etc. 

Studii de caz, 

dezbateri cazuri 

concrete, aplicatii 

2 ore 

Bibliografie 

15.  Mihai Iuliana Oana, Contabilitate aprofundata, note de curs, Galati, 2006 
16. Victoria Bogdan, Nicoleta Farcane, Dorina Popa, Marcel Boloş, Raportarea financiarăla nivelul 

grupurilor de societăţi – Repere contemporane, Editura Economică, 2011  
17. Niculae Feleagă, Liliana Feleagă,- Contabilitate consolidată– O abordare europeană şi 

internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2007  
18. Dandon O., Dandon P., La consolidation, Methodologie et pratiques, Expert Comptable Media, 

Paris, 1998  
19. Elliot B, Elliot J., Financial Accounting and Reporting, 9th edition, Prentice Hall, 2005  
20. Epstein B.J., Mirza A.A.,  Interpretarea  şi Aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate  şi 

Raportare Financiară, BMT Publishing House, Wiley, 2005  
21. Dumitru Matiş, - Contabilitatea operaţiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003  
22. Olimid L., Calu D., Tehnica întocmirii conturilor consolidate. O metodămai simplă, Revista facultăţii 

de CIG, ASE, Bucureşti, 2002  
23. Pitulice C., Teorie şi practicăprivind grupurile de societăţi şi situaţiile financiare consolidate, Editura 

Contaplus, 2007  
24. Pop V., Balciu D., Contabilitatea operaţiunilor speciale – note de curs – Definiţii, categorii, concepte 

aplicaţii practice, Oradea, 2005  
25. Marian Săcărin, - Contabilitatea grupurilor multinaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2001  

http://www.iasb.org.uk/
http://www.eifrs.com/


 
 

 

26. Săcărin M., Grupurile de societăţi şi repere ale interpretării conturilor consolidate, Ed. Economică, 
Bucureşti, 2003  

27. Săcărin M., Contabilitate aprofundată, Editura Economică, Bucureşti, 2004  
28. Adriana Tiron Tudor (coordonator), - Combinări de întreprinderi – Fuziuni  şi achiziţii, Editura Accent, 

Cluj Napoca, 2005  
29. Tiron Tudor A., Răchişan R., Cristea  Ş., Combinări de întreprinderi – Fuziuni  şi achiziţii, Editura 

Accent, Cluj Napoca, 2005  
 *** International Financial Reporting Standards2016, International Accounting Standards Board 

*** OMFP 1802/2014 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 

• Capacitatea de a aplica 
conceptele, tehnicile şi 
metodele prezentate  

• Capacitatea de analiză, 
diagnostic şi reflectare 
contabilă a operaţiunilor 
economice cu un nivel mediu 
sau ridicat de complexitate  

• Participarea activa la dezbateri 

Examen final: 
• Test grila – 15% 
• Studii de caz – 60% 
• Test de evaluare pe baza 

de intrebari – 15% 
 

70% 

 

10.5 

Seminar/laborator 

 Capacitatea de a înţelege şi 
aplica conceptele, tehnicile şi 
metodele prezentate pe 
parcursul semestrului 

 Capacitatea de argumentare 
și evaluarea argumentelor 
proprii sau susținute de alții 

Studenții vor fi notați pe 
parcursul semestrului pentru 
activitatea la seminar, 
participarea activă și 
constructivă la dezbateri, 
pentru răspunsurile la  
întrebările din materie/legislație 
adresate de cadrul didactic 
precum și pentru prezentarea 
temelor primite spre rezolvare 
în seminarul/seminarele 
precedente. 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Rezolvarea subiectelor din examenul scris pentru minim nota 5. 

   
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea stabilirii conținuturilor formative pentru această disciplină, au fost avute în vedere standardele de 

educatie in domeniul profesiei contabile emise de catre IASB, silabusurile ACCA, precum si cerintele 

organismelor profesionale nationale CECCAR privind accesul la profesia de expert contabil. Au fost luate in 

considerare si concluziile dezbaterilor avute cu reprezentantii mediului de afaceri, angajatori potentiali din 

regiunea de provenienta a absolventilor specializarii. 

  

 


