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Disciplina NORMALIZARE şi ARMONIZARE CONTABILĂ INTERNAŢIONALĂ 
Disciplina STANDARDE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ 
Disciplina PRACTICI ŞI OPŢIUNI LA NIVELUL GRUPURILOR DE SOCIETĂŢI 
Disciplina FUZIUNI, ACHIZIŢII ŞI LICHIDĂRI DE INTREPRINDERI 

 
1. Tendinţe actuale ale normalizării contabilităţii la nivel internaţional, european 

şi naţional 
2. Doctrina contabilă contemporană – între teza armonizării internaţionale şi 

identitatea naţională 
3. Modele şi arhitecturi privind cadrele teoretice ale contabilităţii financiare – 

analiza comparativă a cadrelor conceptuale internaţional, american şi britanic 
4. Strategia Uniunii Europene privind evoluţia sistemelor contabile naţionale în 

contextul realizării procesului de convergenţă contabilă la nivel internaţional 
5. Evoluţia normalizării contabile în ţările Europei Centrale şi de Est, după 

căderea comunismului – Polonia, Ungaria, Cehia, România 
6. Normalizarea contabilă americană: repere, realizări, avantaje şi limite 
7. Normalizarea contabilă franceză: repere, realizări, avantaje şi limite 
8. Normalizarea contabilă britanică: flexibilitate, pragmatism şi transparenţă 
9. Dispozitivul de normalizare contabilă în România 
10. Politici şi opţiuni referitoare la dezvoltarea comparabilităţii situaţiilor 

financiare. Studiu de caz la S.C. … 
11. Politici şi opţiuni contabile între metoda capitalizării şi metoda rezultatului. 

Studiu de caz la S.C.... 
12. Politici şi opţiuni contabile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale. Studiu de caz la S.C.... 
13. Politici şi opţiuni contabile privind tratamentul deprecierii activelor la S.C... 
14. Modificarea politicilor contabile, corectarea de erori şi schimbările de estimări 

contabile. Studiu de caz la S.C... 
15. Politici şi opţiuni contabile privind contractele de locaţie. Studiu de caz la 

S.C.... 
16. Politicile contabile şi modelarea rezultatului. Studiu de caz la S.C... 
17. Politici şi opţiuni contabile referitoare la recunoaşterea, estimarea şi 

contabilizarea provizioanelor, a datoriilor şi activelor eventuale. Studiu de caz 
la S.C... 

18. Consistenţe şi inconsistenţe în raportarea financiară individuală a 
întreprinderilor româneşti. 

19. Politici şi opţiuni contabile privind contabilizarea impozitelor amânate 
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20. Politici şi strategii contabile privind efectele variaţiilor cursurilor monedelor 

străine. Studiu de caz la S.C... 
21. Raportarea financiară obligatorie şi voluntară a companiilor româneşti – între 

tradiţie şi modernitate. Cazul societăţilor româneşti listate la BVB. 
22. Asimetria informaţională, costurile capitalului şi raportarea voluntară a 

informaţiilor financiare 
23. Grupurile multinaţionale, importanţa lor economică şi reprezentarea lor 

contabilă. 
24. Reglementări privind consolidarea conturilor în România – trecut, prezent şi 

perspective. 
25. Retratarea situaţiilor financiare individuale ale societăţilor intrate în perimetrul 

de consolidare. 
26. Metode de consolidare a conturilor. Studii de caz. 
27. Arhitectura situaţiilor financiare consolidate contemporane. 
28. Particularităţi contabile privind întocmirea situaţiilor financiare la nivelul 

grupurilor multinaţionale. 
29. Organizarea şi derularea procesului de consolidare a conturilor. 
30. Indicatori utilizaţi pentru evaluarea performanţelor grupurilor multinaţionale. 

Studiu de caz pentru primele cinci companii româneşti listate la BVB. 
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