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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   Finanţe Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate şi informatică de gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Contabilitate internaţională 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ. dr. Raluca Sava 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist drd. asociat Ioana Pop  
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
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 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
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                              14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   25 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Nu este cazul 
4.2 de competenţe         Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Videoproiector 
 Laptop 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 Definirea, explicarea şi utilizarea avansată a conceptelor, principiilor și abordărilor pe care 
se bazează sistemele contabile internaționale; 

 Înțelegerea și utilizarea reglementărilor contabile emise de organismele internaționale, în 
mod particular, International Accounting Standards Board (IASB); 

 Aplicarea reglementărilor specifice IAS/IFRS la nivelul entităților economice; 
 Capacitatea de a analiza şi soluţiona diverse situaţii de natură contabilă, pe baza 

standardelor internaţionale de contabilitate. 
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  Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în echipă 
 
 
 
 
 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei de a dezvolta în rândul studenţilor competenţele necesare 

implementării şi valorificării unui sistem de raportare bazat pe 
standardele IAS/IFRS. 

 
7.2 Obiectivele specifice             Cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a: 

 fenomenelor cu care se confruntă contabilitatea în 
contextul globalizării; 

 etapelor de elaborare a standardelor internaţionale de  
raportare financiară;  

 conţinutului standardelor internaţionale de  raportare 
financiară; 

 modului de elaborare şi analiză a situaţiilor financiare. 
    
 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Fond ore 
Sistemul informaţional contabil (Necesitatea unui sistem 
informaţional contabil, obţinerea informaţiei financiar-contabile, 
piaţa informaţiei financiar-contabile, utilitatea informaţiilor 
financiar-contabile în susţinerea proceselor decizionale) 

Prelegere, 
dezbatere 

2 

Cadrul conceptual contabil (Teoria contabilităţii financiare, cadrul 
conceptual IASC/IASB, componenţa şi structura situaţiilor 
financiare) 

Prelegere, 
dezbatere 

2 

Coordonatele europenizării şi internaţionalizării sistemului contabil  Prelegere, 2 
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românesc: Necesitatea de conformitate a situaţiilor financiare cu 
directivele comunităţii economice europene; Caracteristicile 
calitative ale infomaţiilor contabile reflectate de situaţiile 
financiare; Reglementări privind situaţiile financiare din punct de 
vedere al recunoaşterii, evaluării şi înregistrării elementelor 
componente 

dezbatere 

Evoluţia Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) de la 
origini şi până în prezent.  

Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 38 - Imobilizări necorporale Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 16 - Imobilizări corporale; IAS 36 - Deprecierea activelor Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 20 - Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea 
informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală 

Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 40 - Investiţii imobiliare  Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 23 - Costurile îndatorării; IAS 11 - Contracte de construcţii Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 17 - Leasing Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 2 - Contabilitatea stocurilor Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 18 - Venituri din activităţi curente Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 7 - Situaţia fluxurilor de numerar Prelegere, 
dezbatere 

2 

IAS 1 – Situaţii financiare anuale Prelegere, 
dezbatere 

2 

Bibliografie 
 Epstein B. J., Mirza A. A., -IFRS 2005 - Interpretarea şi aplicare Standardelor Internaţionale de 

Contabilitate şi Raportare Financiară”, Ed. BTM Publishing House, Bucureşti, 2005 
 Greuning H., - Standarde internationale de raportare financiara : Ghid practic = International 

Financial Reporting Standards: A Practical Guide, Editura Irecson, Bucureşti, 2005; 
 IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSs), Editura CECCAR, Bucureşti, 

2009 
 Popa F., Pitulice I., - Studii practice privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare 
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Financiară în România, Editura Contaplus, Ploieşti, 2007 
 Alexander D, Baritton A, Jorissen A, International Financial Reporting and Analysis, Thomson 

Learning, 2003; 
 Benedict A, Elliott Barry, Practical Accounting, Pearson Education Limited, 2001 
 Bogdan V.  - Armonizarea contabilă internaţională”, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 
 Duţescu A, - Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS”, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2001 
 Malciu L., Feleagă N. - Reformă după reformă: contabilitatea din România în faţa unei noi 

provocări – vol I Eseuri şi analiza Standardelor IAS, IFRS”, Ed. Economică, Bucureşti 
 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de 

predare 
Observaţii 

Dezbatere privind necesitatea unui sistem informaţional contabil dezbatere 2 

Organisme internaţionale, regionale şi naţionale de normalizare şi 
armonizare  a contabilităţii 

dezbatere 2 

Coordonatele europenizării şi internaţionalizării sistemului contabil  
românesc 

dezbatere 2 

Evoluţia Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) de la 
origini şi până în prezent.  

dezbatere 2 

Aplicaţii privind recunoaşterea şi înregistrarea imobilizărilor 
necorporale 

Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 

Aplicaţii privind recunoaşterea şi înregistrarea imobilizări 
corporale şi deprecierea activelor 

Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 

Aplicaţii privind recunoaşterea şi înregistrarea subvenţiilor 
guvernamentale  

Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 

Aplicaţii privind recunoaşterea şi înregistrarea investiţiilor 
imobiliare 

Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 

Aplicaţii privind recunoaşterea şi înregistrarea costurilor îndatorării 
şi a contractelor de construcţii 

Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 

Aplicaţii privind recunoaşterea şi înregistrarea leasingului financiar 
şi operaţional 

Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 

Aplicaţii privind recunoaşterea şi înregistrarea stocurilor Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 

Aplicaţii privind recunoaşterea şi înregistrarea  veniturilor din 
activităţi curente 

Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 

Întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar – studiu  de caz Aplicaţii, 
probleme,  studii 
de caz 

2 
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Întocmirea situaţiilor financiare anuale – studiu  de caz  2 
   
   
Bibliografie 

 Epstein B. J., Mirza A. A., -IFRS 2005 - Interpretarea şi aplicare Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate şi Raportare Financiară”, Ed. BTM Publishing House, Bucureşti, 2005 

 Greuning H., - Standarde internationale de raportare financiara : Ghid practic = International 
Financial Reporting Standards: A Practical Guide, Editura Irecson, Bucureşti, 2005; 

 IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSs), Editura CECCAR, Bucureşti, 
2009 

 Popa F., Pitulice I., - Studii practice privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară în România, Editura Contaplus, Ploieşti, 2007 

 Alexander D, Baritton A, Jorissen A, International Financial Reporting and Analysis, Thomson 
Learning, 2003; 

 Benedict A, Elliott Barry, Practical Accounting, Pearson Education Limited, 2001 
 Bogdan V.  - Armonizarea contabilă internaţională”, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 
 Duţescu A, - Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS”, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2001 
 Malciu L., Feleagă N. - Reformă după reformă: contabilitatea din România în faţa unei noi 

provocări – vol I Eseuri şi analiza Standardelor IAS, IFRS”, Ed. Economică, Bucureşti 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
●  
 
 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs              Conținutul și forma 
proiectului practic, modul de 
identificare și valorificare a 
surselor bibliografice, mod 
de susținere publică a 
referatului, mod de asumare 
a rolurilor în cadrul echipei, 
formularea şi motivarea 
răspunsurilor la întrebări. 

Proiecte practice realizate de 
maxim 3 persoane pe teme 
stabilite de către profesor, cu 
precizarea dimensiunii, 
structurii referatului, cu 
indicarea bibliografiei 
minimale, cu indicații 
suplimentare de realizare la 
solicitarea studentului. 

40% 

 Notare de la 1 la 10 Examen scris cu subiecte tip 
grilă 

50% 

10.5 Seminar/laborator Participare activă la seminar Rezolvarea studiilor de caz. 10% 

   
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 
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de contabilitate și raportare financiară; 
• Rezolvarea testelor grilă pe care se bazează examenul scris pentru minim nota 5; 
• Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de examen. 
 
                                 

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

 


