
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SISTEME ŞI RAPORTĂRI FINANCIARE     

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de laborator  

2.4 Anul de studiu III 2.5 

Semestrul  

I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  27 

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) 

25 

3.7 Total ore studiu individual 83 

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 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Catedra Departamentul de 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  Bazele contabilităţii, Contabilitate financiara 

4.2 de competenţe Cunoașterea noțiunilor și principii fundamentale din domeniul contabil,  

înţelegerea conţintului şi limbajului specific acestuia. 

5. Condiţii 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

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

la Internet. Prezenţa fizică la cursuri impune participarea activă a studenţilor în 

cadrul discuţiilor propuse de cadrul didactic, iar conţinutul rezultat din dezbaterile 

şi concluziile aferente se constituie în materie de examinare. 

5.2. de desfăşurare a 

laboratorului 

Acces pentru studenţi la baze de date cu jurnale de specialitate şi informaţii, 

acces la bibliotecă. 

 



 
 

 

    

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Conceptul de sistem contabil si clasificarea sistemelor contabile  2 ore 

Prezentarea cadrului contabil conceptual. Utilizatorii informaţiilor din 

raportările financiare. Raportări financiare, diferenţe privind 

raportările financiare, Clasificarea sistemelor contabile naţionale, 

reconcilieri şi situaţii financiare adiţionale.  

Interactivă, utilizarea 

videoproiectorului, 

discutarea tematicii 

cursului și insistarea 

pe elementele cheie, 

oferirea de exemple, 

transmiterea unor 

aplicații practice utile 

cursurilor următoare, 

prezentarea 

aplicațiilor curente pe 

slide-uri și 

comentarea 

4 ore 

Reformă şi convergenţă în referenţialul contabil internaţional de 

raportare financiară (Raportul armonizare – convergenţă contabilă 

internaţională, poziţia şi modalităţile de adaptare a referenţialului 

contabil IAS/IFRS în Uniunea Europeană, inclusiv în România) 

2 ore 

Lucrările premergătoare întocmirii situaţiilor financiare. 

Recunoaşterea şi evaluarea elementelor din raportările financiare. 

Situaţiile financiare anuale (întocmirea bilanţului anual, contul de 

profit şi pierdere anual, situaţia modificărilor capitalului propriu, 

situaţia fluxurilor de trezorerie – cash flow statement, notele 

4 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

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

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

C4.5 - Proiectarea structurii unei lucrari de analiza a pozitiei si performantei financiare a 

entitatii/organizatiei 

Competenţe 

transversale 

 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 pluridispecializata si 

aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

7. Obiectivele disciplinei 

7.1Obiectivul general 

al disciplinei 

• Cunoaşterea structurii şi conţinutului situaţiilor financiare. Înţelegerea rolului în 
cadrul comunicărilor în scop profesional. 

•   Formarea deprinderilor de întocmire a bilanţului, contului de profit şi pierdere, 
situaţiei modificărilor capitalului propriu, situaţiei fluxului de trezorerie şi a 
notelor explicative.  

•   Oferă studenţilor posibilitatea de asi insusi cunostintele privind armonizarea si 
necesitatea armonizării contabile si a convergentei sistemelor contabile  la 
nivel internaţional precum si metodele de implementare. 

• Cursul dezvolta în rândul studenţilor competenţele necesare implementării şi 
valorificării unui sistem de raportare bazat pe standardele IAS/IFRS. 

7.2 Obiectivele 

specifice  

• Cunoaşterea structurii raportărilor financiare. 
• Aplicarea cunoştinţelor teoretice privitoare la recunoaşterea şi prezentare 

activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, cheltuielilor şi veniturilor în situaţiile 
financiare. 

• Formarea aptitudinilor de întocmire a componentelor raportărilor financiare. 
• Cunoaşterea şi înţelegerea în context istoric şi evolutiv a structurii şi 

conţinutului situaţiilor financiare. 
• Formarea aptitudinilor de întocmire a diverselor componente ale situaţiilor 

financiare. 
 



 
 

 

explicative la raportările financiare anuale) acestora. 

Prezentarea situaţiilor financiare conform referentialului contabil 

international. Aplicarea pentru prima dată a IFRS. Probleme ale 

adoptării pentru prima dată a referenţialului contabil IAS/IFRS  

2 ore 

Prezentarea situaţiilor financiare. Situaţia poziţiei financiare. 2 ore 

Situaţia rezultatului global. Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii  2 ore 

Notele la situaţiile financiare 2 ore 

Tabloul fluxurilor de trezorerie  2 ore 

Metode contabile, modificări de estimări contabile şi erori  2 ore 

Evenimente ulterioare datei bilanţului  2 ore 

Provizioane, pasive contingente şi active contingente  2 ore 

Bibliografie 

• Moisescu Florentina, Sisteme şi raportări financiare, Note de curs 
• Moisescu Florentina, Convergenţe contabile internaţionale, Editura Euruplus, Galati, 2010 
• Costel Istrate,  Contabilitate si raportari financiare individuale si consolidate, Editura: Polirom, 2016 
• Patraşcu L., Situaţiile financiare. Suport informaţional în decizia managerială, Editura Tehnopress, Iaşi, 

2008 
• Malciu L., Feleagă N., Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţa unei noi provocări, 

Editura Economică, Bucureşti, 2005. 

8. 2 Seminarii Metode de predare Observaţii 

Cauzele posibile ale diferențelor dintre sistemele contabile. 
Sistemul contabil anglo-saxon si cel continental 

1. Abordari conceptuale privind normalizarea, armonizarea 
contabila şi convergenţa contabilă pe plan internaţional, regional 
şi naţional. Dispozitivul de normalizare si armonizare contabila. 
Coordonate ale procesului de convergenta 

Aplicaţiile şi studiile de 

caz sunt furnizate de 

cadrul didactic în funcţie 

de obiectivele urmărite, 

dar este încurajat şi 

aportul propriu, eventual 

din eseuri şi/sau referate 

întocmite. 

Se urmăreşte punerea în 

tematici practice, aplicaţii, 

studii de caz, a noţiunilor 

discutate la cursuri şi 

reluate pe scurt la 

seminarii. 

2 ore 

 

 Situaţia poziţiei financiare. 2 ore 

Situaţia rezultatului global. Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii 2 ore 

Tabloul fluxurilor de trezorerie. Notele la situaţiile financiare 2 ore 

Metode contabile, modificări de estimări contabile şi erori 2 ore 

Evenimente ulterioare datei bilanţului 2 ore 

Recapitulare 2 ore 

Bibliografie 

• Moisescu Florentina, Sisteme şi raportări financiare, Note de curs 
• Moisescu Florentina, Convergenţe contabile internaţionale, Editura Euruplus, Galati, 2010 
• Costel Istrate,  Contabilitate si raportari financiare individuale si consolidate, Editura: Polirom, 2016 
• Patraşcu L., Situaţiile financiare. Suport informaţional în decizia managerială, Editura Tehnopress, Iaşi, 

2008 
• Malciu L., Feleagă N., Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţa unei noi provocări, 

Editura Economică, Bucureşti, 2005; 

 

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 



 
 

 

 

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. Notare de la 1 la 10 Examen scris 60% 

10.5 seminar 
Implicarea în rezolvarea aplicaţiilor 

practice 
Portofoliu de lucrari 
practice 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 • Nota minimă necesară pentru promovarea examenului este 5. 

• Notele se acordă între 1 şi 10. 

• Studenţii trebuie să abordeze fiecare element (întrebare, problemă) din subiectul de examinare pentru 

minim 50% din conţinut. 

Examenul este scris şi durează aproximativ 2 ore. 

 

 

 

   

   

  

  

 

 

academic şi a experienţei profesionale dobândite. 

Disciplina reprezintă baza de dezvoltare a unor competenţe necesare înţelegerii implicaţiilor aplicării 

standardelor internaţionale de raportare financiar-contabilă. 

 

 


