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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și informatică de gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              CONTABILITATE APROFUNDATĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Carmen Comaniciu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Liliana Bratu 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei: obligatorie 
DD 

 
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 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                 19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   28 
Tutoriat 2 
Examinări 6 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      83 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Bazele contabilităţii; Contabilitate financiară 
4.2 de competenţe          

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

  

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

  

    
6. Competenţele specifice acumulate 
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 identificarea de termeni, relaţii şi procese specifice domeniului financiar – contabil; 
 perceperea unor relaţii şi conexiuni ale contabilităţii cu alte ştiinţe şi discipline din domeniul 

economic şi social şi utilizarea corectă a termenilor specifici domeniului financiar-contabil; 
 capacitatea de adaptare la noile situaţii privind cadrul contabil conceptual; 
 abilităţi de operare cu sisteme informatice financiar-contabile. 
 argumentarea posibilităţilor şi imposibilităţilor de realizare a lichidării unei societăţi comerciale; 
 argumentarea posibilităţilor şi imposibilităţii de realizare a fuziunilor de societăţi comerciale; 
 capacitatea de analiză şi sinteză a principalelor metode şi tehnici utilizate în contabilitatea de 

inflaţie. 
 rezolvarea de probleme privind lichidarea unei societăţi comerciale; 
 rezolvarea de probleme  privind operaţiile de fuziune de societăţi comerciale; 
 descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene din domeniul financiar-contabil; 
 capacitatea de a transpune în practică a cunoştinţele dobândite privind contabilitatea lichidării şi 

contabilitatea operaţiunilor de fuziune; 
 abilităţi de cercetare, creativitate în vederea găsirii posibilelor soluţii de perfecţionare a cadrului 

contabil conceptual. 
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 capacitatea de a avea un comportament etic în activitatea desfăşurată cu implicaţii directe 
asupra domeniului contabil; 

 identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, cu punerea în aplicare a tuturor cunoştinţelor 
din domeniul financiar-contabil; 

 identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Abordarea contabilităţii, prin prisma rolului de reflectare fidelă a 
petrimoniului unei entităţi şi a rezultatelor obţinute de aceasta, cu 
prezentarea unor aspecte contabile ce pot apărea pe parcursul 
existenţei unei entităţi (ajustări contabile, lichidări, fuziuni) prin 
îmbinarea aspectelor teoretice cu cele pragmatice. 

7.2 Obiectivele specifice              Analiza cadrului contabil conceptual, al locului şi rolului 
informaţiei financiar-contabile, cu accent pe calităţile acestor 
informaţii în ansamblul activităţilor de analiză economico-financiară; 
 Identificarea motivelor ce pot genera lichidarea unei entităţi şi 
prezentarea operaţiunilor contabile privind lichidarea unei societăţi 
comerciale; 
 Identificarea motivelor ce pot genera fuziuni de societăţi şi 
prezentarea operaţiunilor contabile privind fuziunea  societăţilor 
comerciale; 
 Abordarea contabilităţii de inflaţie prin prisma rolului acestei în 

reflectarea informaţiilor financiar-contabile. 
    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Normalizarea contabilă: obiective, abordări (conceptul de 
normalizare; cadrul contabil conceptual) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Lichidarea societăţilor comerciale (definirea operaţiunilor de 
lichidare; lichidarea societăţilor comerciale, ca urmare a 
dizolvării; lichidarea judiciară a societăţii comerciale) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 

2 ore 
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demonstraţia. 
Contabilitatea operaţiunilor de lichidare a societăţilor comerciale Prelegerea participativă, 

dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Contabilitatea de inflaţie – concept, importanţă, metode de 
aplicare 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Impactul contabilităţii de inflație asupra rezultatului exerciţiului Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Fuziunea societăţilor comerciale (definirea fuziunii; precizarea 
avantajelor şi dezavantejelor fuziunii; identificarea modalităţilor 
de fuzionare; stabilirea elementelor componente ale procesului de 
fuziune) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

4 ore 

Contabilizarea operaţiilor privind fuziunea prin absorbţie Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Contabilizarea operaţiilor privind fuziunea prin reunire Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Contabilitatea operaţiunilor de leasing (leasing operaţional; 
leasing financiar) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Bugetul de venituri şi cheltuieli –  instrument de asigurare a 
echilibrului financiar al întreprinderii (rolul bugetului de venituri 
şi cheltuieli în normalizarea contabilă; tipologia bugetului de 
venituri şi cheltuieli) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Rolul situaţiilor financiar-contabile de sinteză în analiza 
principalilor indicatori economico-financiari 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Specificitatea operaţiunilor contabile   Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

4 ore 

Bibliografie 
 Bogdan V., Farcane N., Bolos M.I., Popa D.N., Raportarea fianciară la nivelul grupurilor de societăţi, Ed. 

Economică, Bucureşti, 2011 
 Cartea verde a contabilităţii 2014, Ed. Rentrop&Straton, Bucureşti, 2014 
 Comaniciu C., Contabilitate aprofundată, suport curs pentru învăţămţnt la distanţă 
 Horga V., Contabilitate aprofundată, Ed. Bibliotheca, Bucureşti, 2007 
 Mîndoiu N., Reglementări contabile 2011, Ed. Con Fisc, Bucureşti, 2011 
 Olteanu M., Florescu D., Rotaru M., Spătaru G., Contractul de leasing, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2013 
 Paraschivescu M.D., Contabilitate financiară aprofundată, Ed. Tehnopress, Bucureşti, 2011 
 Petre G., Lazăr A., Iancu E., Avram M., Duinea E., Petre D., Politici contabile în condiţiile aplicării 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

 

Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publie nr. 3055/2009, Ed. Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2012 

 Stanca I.A., D., Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale – practică judiciară, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2011 

 Reglementări contabile 2014, Ed. Con Fisc, Bucureşti, 2014 
 Ţugui A., Contabilitatea inflaţiei, Ed. Economică, Bucureşti, 2000 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Caracteristicile informaţiilor financiar-contabile Dezbatere; aplicaţii 1 oră 
Contabilitatea operaţiunilor de lichidare a societăţilor comerciale 
ca urmare a dizolvării – studii de caz 

Dezbatere; aplicaţii 1 oră 

Contabilitatea operaţiunilor de lichidare a societăţilor comerciale 
ca urmare a falimentului – studii de caz 

Dezbatere; aplicaţii 1 oră 

Metodele contabilităţii de inflaţie – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 1 oră 
Analiza rezultatului exerciţiului utilizând metodele contabilităţii 
de inflaţie – studii de caz 

Dezbatere; aplicaţii 2 ore 

Proiectul de fuziune – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 1 oră 
Contabilitatea operaţiunilor privind fuziunea societăţilor 
comerciale prin absorbţie - studii de caz 

Dezbatere; aplicaţii 1 oră 

Contabilitatea operaţiunilor privind fuziunea societăţilor 
comerciale prin reunire - studii de caz 

Dezbatere; aplicaţii 1 oră 

Contabilitatea operaţiunilor de leasing – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 1 oră 
Situaţiile contabile de sinteză – studii ce caz Dezbatere; aplicaţii 1 oră 
Analiza indicatorilor economico-financiari pe baza situaţiilor 
contabile de sinteză 

Dezbatere; aplicaţii 2 ore 

Operaţiuni contabile – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 1 oră 
Bibliografie 
 Bogdan V., Farcane N., Bolos M.I., Popa D.N., Raportarea fianciară la nivelul grupurilor de societăţi, Ed. 

Economică, Bucureşti, 2011 
 Cartea verde a contabilităţii 2014, Ed. Rentrop&Straton, Bucureşti, 2014 
 Comaniciu C., Contabilitate aprofundată, suport curs pentru învăţămţnt la distanţă 
 Horga V., Contabilitate aprofundată, Ed. Bibliotheca, Bucureşti, 2007 
 Mîndoiu N., Reglementări contabile 2011, Ed. Con Fisc, Bucureşti, 2011 
 Olteanu M., Florescu D., Rotaru M., Spătaru G., Contractul de leasing, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2013 
 Paraschivescu M.D., Contabilitate financiară aprofundată, Ed. Tehnopress, Bucureşti, 2011 
 Petre G., Lazăr A., Iancu E., Avram M., Duinea E., Petre D., Politici contabile în condiţiile aplicării 

Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publie nr. 3055/2009, Ed. Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2012 

 Stanca I.A., D., Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale – practică judiciară, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2011 

 Reglementări contabile 2014, Ed. Con Fisc, Bucureşti, 2014 
 Ţugui A., Contabilitatea inflaţiei, Ed. Economică, Bucureşti, 2000 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
● Conţinutul disciplinei este o ocazie dată studenţilor de la programele de studii cu profil economic de a se 
asigura că vor face faţă multiplelor provocări de pe piaţa muncii în domeniul financiar-contabil, în 
concordanţă cu aşteptările angajatorilor. Conţine repere teoretice, metodologii şi proceduri ce pot fi utile 
studenţilor în demersul de inserţie socială şi profesională. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs              Evaluare finală Lucrare scrisă 50% 
10.5 Seminar/laborator Participare la seminarii Prezenţa şi calitatea 

intervenţiilor studentului în 
activităţile de seminar 

10% 

Evaluare periodică Rezolvarea unor probleme 
privid lichidarea societăţilor 
comerciale, contabilitatea de 
inflaţie şi fuziunea 
societăţilor comerciale 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă   
● prezenţa şi participarea la seminarii în proporţie de 20%; rezolvarea în proporţie de 50% a problemelor 
cuprinse în testele de evaluare periodică pe parcursul semestrului şi a celor de la evaluarea finală.                                 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                 ............. 

 


