
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

CONTABILITATE APROFUNDATA       

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

II 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 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

44 din care:   3.5 

curs 

22 3.6 seminar/laborator 22 

Distribuţia fondului de timp  Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  5 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu 

individual 

56 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 44 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3  Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de 

studii/Calificarea 

Contabilitate 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Dreptul afacerilor  

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 

Cap. I - Elemente de normalizare şi reglementare a contabilităţii. 

Elemente privind normalizarea contabilităţii; Stadiul normării, 

normalizării şi armonizării contabilităţii în România evoluţia reformei 

contabile în România; Reluări şi dezvoltări privind situaţiile financiare 

anuale 

prelegere 2 ore 

Cap. II – Contabilitatea lichidării şi dizolvării societăţilor 
comerciale  

Cadrul general privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale 

şi cadrul juridic al operaţiunilor de lichidare; Contabilizarea operaţiilor 

de lichidare; Etapele operaţiunilor de lichidare; Cazuri particulare 

privind lichidarea; Retragerea si/sau excluderea asociaţilor din cadrul 

societăţilor comercial 

prelegere 4 ore 

Cap. III – Contabilitatea fuziunii, divizării societăţilor comerciale 
si achizitiei de societati comerciale. Consideraţii generale privind 
societăţilor comerciale; Aspecte financiare şi fiscale ale operaţiunilor 
de fuziune; Tehnici contabile privind operaţiile de fuziune; Cazuri 
particulare privind contabilitatea operaţiilor de fuziune; Contabilitatea 
operaţiilor de divizare a societăţilor comerciale; Contabilitatea altor 
forme de fuziune;  

prelegere 4 ore 

Cap. IV – Elemente Contabilitatea grupărilor de întreprinderi în 

practica internaţională. Contabilitatea achiziţionării unei societăţi 

prelegere 2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

 Definirea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor 
necesare intocmirii de rapoarte financiar-contabile C.3.1 

 Explicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor 
necesare intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale C.3.2. 

 Aplicarea deciziilor financiare privind reorganizarea societatilor comerciale  

Competenţe 

transversale 
 CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

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 aprofundate 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   Abordarea comparativă a operaţiilor economice reflectate în contabilitatea 
entităţii, prin referire directă la părţile implicate în derularea activităţii 
respective; 

 Cunoaşterea în detaliu a operaţiunilor aferente modificărilor patrimoniale 
(lichidări, fuziuni, grupări de întreprinderi), consolidării situaţiilor financiare, 
situaţiilor financiare în condiţii de inflaţie, etc.; 

 Aprofundarea cunoştinţelor din domeniul contabil pe care studenţii leau 
dobândit în cadrul disciplinelor studiate în anii anteriori; 

 Identificarea şi cunoaşterea problematicii aferente pieţei informaţiei contabile; 

 Identificarea şi cunoaşterea rolului şi a eticii profesionistului contabil în 
condiţiile reflectării contabile a operaţiunilor ce nu pot fi regăsite în mod uzual 
la nivel oricărei entităţi economice; 

 Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului. 



 
 

 

comerciale;  

Cap. V –Contabilitatea unor operatiuni speciale  

Franciza, factoring, operatiuni de comert exterior 

prelegere 2 ore 

Cap. VI  - Tratamentul contabil al contractelor de leasing. 

Leasing-ul – delimitări conceptuale, Clasificarea contractelor de 

leasing , Contabilitatea operaţiunilor de leasing financiar i 

operaţional,  Contractele de lease-back – tratamente contabile i 

aspecte fiscale  

prelegere 2 ore 

Cap. VI – Contabilitatea în condiții de inflație. Influența inflației 

asupra poziției financiare și performanțelor firmei, Metode utilizate în 

contabilitatea de inflație, menținerea capitalului propriu în condiții de 

inflație,  

Prelegere 2 ore 

Cap. VI - Contabilitatea asocierilor în participație  

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  

Prelegere 2 ore 

Bibliografie 

1. Matiş Dumitru, Contabilitatea operaţiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003 
2. Mustaţă Răzvan, Sisteme de măsurare a armonizării şi diversităţii contabile – între necesitate şi 

spontaneitate, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2008 
3. Tiron-Tudor Adriana, Combinări de întreprinderi, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005 
4. Fătăcean Gheorghe, Contabilitatea financiară a operaţiilor cu valori mobiliare, Editura Risoprint, 

Cluj Napoca, 2005 
5. Hennie van Greuning, International Financial Reporting Standards – A Practical guide, Editura 

Irecson, Bucureşti, 2005 
6. Nobes Christopher,  Parker Robert B., Comparative International Accounting, 12th Edition, 

Prentice Hall, 2012; 
7. Ristea Mihai, Dumitru Corina G., Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005  
8. Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune şi divizare, Editura CECCAR, Bucureşti, 

2003  
9. Ţugui Alexandru, Contabilitatea inflaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2000 
10. Legea Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 
11. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1900 cu modificările şi completările ulterioare; 
12. OMFP 3055/2009; 
13. IFRS 3 „Combinări de întreprinderi”;IAS 27 “Situaţii financiare consolidate şi contabilizarea 

participaţiilor în filiale”; IAS 28 “Contabilitatea participaţiilor în întreprinderile asociate”; IAS 31 
“Informarea financiară în participaţiile în întreprinderile de tip joint-venture”. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

Cap. I - Elemente de normalizare şi reglementare a contabilităţii  

Elemente privind normalizarea contabilităţii; Stadiul normării, 

normalizării şi armonizării contabilităţii în România evoluţia reformei 

contabile în România; Reluări şi dezvoltări privind situaţiile 

financiare anuale 

 

 

 

 

 

Dezbatere, studii 

de caz si aplicatii 

 

2h 

Cap. II – Contabilitatea lichidării şi dizolvării societăţilor 
comerciale  
Cadrul general privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor 

comerciale şi cadrul juridic al operaţiunilor de lichidare; 

Contabilizarea operaţiilor de lichidare; Etapele operaţiunilor de 

4h 

http://www.amazon.com/s/002-9744690-6808004?ie=UTF8&index=books&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank&field-author-exact=Nobes%2C%20Christopher
http://www.amazon.com/s/002-9744690-6808004?ie=UTF8&index=books&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank&field-author-exact=Parker%2C%20Robert%20B


 
 

 

lichidare; Cazuri particulare privind lichidarea; Retragerea si/sau 

excluderea asociaţilor din cadrul societăţilor comercial 

Cap. III – Contabilitatea fuziunii, divizării societăţilor 
comerciale si achizitiei de societati comerciale 

Consideraţii generale privind societăţilor comerciale; Aspecte 

financiare şi fiscale ale operaţiunilor de fuziune; Tehnici contabile 

privind operaţiile de fuziune; Cazuri particulare privind contabilitatea 

operaţiilor de fuziune; Contabilitatea operaţiilor de divizare a 

societăţilor comerciale; Contabilitatea altor forme de fuziune: 

Aportul parţial de active, Fuziunea de tip englez;  

4h 

Cap. IV – Elemente Contabilitatea grupărilor de întreprinderi în 

practica internaţională . Contabilitatea achiziţionării unei societăţi 

comerciale;  

 

 

Dezbatere, studii 

de caz si aplicatii 

 

2h 

Cap. V –Contabilitatea unor operatiuni speciale. Franciza, 

factoring, operatiuni de comert exterior 

2h 

Cap. VI  - Tratamentul contabil al contractelor de leasing  

Leasing-ul – delimitări conceptuale, Clasificarea contractelor de 

leasing , Contabilitatea operaţiunilor de leasing financiar i 

operaţional,  Contractele de lease-back – tratamente contabile i 

aspecte fiscale  

2h 

Cap. VII – Contabilitatea în condiții de inflație. Influența inflației 

asupra poziției financiare și performanțelor firmei, Metode utilizate 

în contabilitatea de inflație, menținerea capitalului propriu în condiții 

de inflație,  

 

 

 

Dezbatere, studii 

de caz si aplicatii 

2h 

Cap. VIII - Contabilitatea asocierilor în participație. 

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  

2h 

Bibliografie 

1. Matiş Dumitru, Contabilitatea operaţiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003 
2. Mustaţă Răzvan, Sisteme de măsurare a armonizării şi diversităţii contabile – între necesitate şi 

spontaneitate, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2008 
3. Tiron-Tudor Adriana, Combinări de întreprinderi, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005 
4. Fătăcean Gheorghe, Contabilitatea financiară a operaţiilor cu valori mobiliare, Editura Risoprint, 

Cluj Napoca, 2005 
5. Hennie van Greuning, International Financial Reporting Standards – A Practical guide, Editura 

Irecson, Bucureşti, 2005 
6. Nobes Christopher,  Parker Robert B., Comparative International Accounting, 12th Edition, 

Prentice Hall, 2012; 
7. Ristea Mihai, Dumitru Corina G., Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005  
8. Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune şi divizare, Editura CECCAR, Bucureşti, 

2003  
9. Ţugui Alexandru, Contabilitatea inflaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2000 
10. Legea Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 
11. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1900 cu modificările şi completările ulterioare; 
12. OMFP 3055/2009; 
13. IFRS 3 „Combinări de întreprinderi”;IAS 27 “Situaţii financiare consolidate şi contabilizarea 

participaţiilor în filiale”; IAS 28 “Contabilitatea participaţiilor în întreprinderile asociate”; IAS 31 
“Informarea financiară în participaţiile în întreprinderile de tip joint-venture”. 

http://www.amazon.com/s/002-9744690-6808004?ie=UTF8&index=books&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank&field-author-exact=Nobes%2C%20Christopher
http://www.amazon.com/s/002-9744690-6808004?ie=UTF8&index=books&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank&field-author-exact=Parker%2C%20Robert%20B


 
 

 

 

 

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 pe 
parcursul semestrului 

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

• Capacitatea de a argumenta decizia 
luată 

• Participarea activa la dezbateri 

Verificare finala: 
• Test grila – 20% 
• Studii de caz – 50% 

 

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. 

  

 


