
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  ŞTIIN ŢE  ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATE ŞI INFORMATIC Ă DE GESTIUNE 
I. 
Denumire disciplină CONTABILITATE CONSOLIDAT Ă 

 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CIG.06.02 VI DS 5 2 2 - - 
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) x   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Victoria Bogdan Sărac Ionuţ - - 

Instituţia  Universitatea din 
Oradea – Facultatea 

de Ştiin ţe 
Economice 

Universitatea din 
Oradea – 

Facultatea de 
Ştiin ţe Economice 

- - 

Catedră/Departament  Finanţe-
Contabilitate 

Finanţe-
Contabilitate 

- - 

Titlul ştiinţific Doctor - - - 
Gradul didactic Conferenţiar - - - 

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de bază Asociat - - 

Vârsta    - - 
V. 
Obiectivele disciplinei:  

• aprofundarea problematicilor generale şi speciale privind grupurile de societăţi şi consolidarea 
conturilor; 

• prezentarea perimetrului de consolidare şi a etapelor procesului de consolidare; 
• dezvoltarea abilităţilor de alegere a metodei de consolidare a conturilor; 
• formarea de deprinderi şi abilităţi de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare consolidate. 

 
VI. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 

1. Aspecte generale privind grupurile de societăţi (Grupurile de societăţi: definiţie şi 
tipologie, Delimitări conceptuale prind grupurile de societăţi, Tipologia grupurilor de 
societăţi, Grupurile multinaţionale şi importanţa lor economică) (2 ore) 

2. Reglementări contabile naţionale şi internaţionale referitoare la conturile consolidate 
(Reglementări contabile naţionale privind conturile consolidate, Reglementări contabile 
europene  privind conturile consolidate, Consolidarea conturilor şi normalizarea contabilă 
internaţională) (2 ore) 

3. Determinarea perimetrului de consolidare şi alegerea metodelor de consolidare 
(Determinarea procentajului de control, a procentajului de interes şi a procentajului de 
integrare, Controlul exclusiv, Controlul conjunctiv sau concomitent,  Influenţa notabilă sau 
semnificativă, Perimetrul sau aria de consolidare, Aspecte practice privind determinarea 
perimetrului sau a ariei de consolidare consolidate) (4 ore) 

4. Metodele de consolidare a conturilor în lumina standardelor internaţionale de 
contabilitate (Metoda integrării globale – prezentare după litera IAS 27 „Situaţii financiare 
consolidate şi individuale”, Metoda integrării proporţionale – prezentare după litera IAS 31 
„Interese în asocierile în participaţie”, Cazul metodei punerii în echivalenţă şi al 

 
2h/săpt. 



standardelor IAS 28 „Investiţii în întreprinderile asociate” şi IAS 31, cealaltă prelucrare 
autorizată) (4 ore) 

5. Retratarea situaţiilor financiare individuale ale societăţilor intrate în perimetrul de 
consolidare (Recunoaşterea impozitelor amânate,  Retratările de omogenizare, Retratările 
privind eliminarea incidenţei înregistrărilor rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale) (2 
ore) 

6. Conversia situaţiilor financiare ale societăţilor străine (Clasificarea activităţilor în 
străinătate, Principii de conversie, Prezentarea metodelor de conversie, Situaţiile financiare 
ale unei entităţi străine  ce raportează în moneda unei economii hiperinflaţioniste) (2 ore) 

7. Operaţiile de consolidare propriu – zisă (Agregarea conturilor în cazul integrării globale şi 
a celei proporţionale, Eliminarea operaţiilor şi a conturilor reciproce, Reconcilierea 
conturilor reciproce,  Eliminarea conturilor reciproce, Eliminarea rezultatelor interne, 
Eliminarea titlurilor în contrapartidă cu cota-parte din capitalurile proprii existente în 
momentul achiziţiei) (2 ore) 

8. IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” (Costul de achiziţie al titlurilor, Alocarea costului de 
achiziţie al titlurilor activelor cumpărate şi datoriilor asumate, Diferenţa de achiziţie, 
Evaluarea fondului comercial, Corectarea erorilor generate de contabilizarea iniţială a unei 
grupări de întreprinderi) (2 ore) 

9. Situaţiile financiare consolidate (Bilanţul contabil consolidat, Contul de profit şi pierdere 
consolidat,  Situaţia fluxurilor de trezorerie consolidată, Situaţia variaţiilor capitalurilor 
proprii consolidată, Politici contabile şi note explicative) (2 ore) 

10. Auditarea situaţiilor financiare consolidate (Probleme specifice auditului grupurilor 
multinaţionale, Derularea misiunii de audit în cadrul grupurilor multinaţionale) (2 ore) 

VI.2. Seminar   
1. Organigrama grupurilor de societăţi - (2 ore) 

Obiectivul seminarului este de a înţelege modalităţile diverse de organizare a grupurilor 
de societăţi, tipologia acestora în funcţie de concentrarea capitalului sau alte criterii 
esenţiale de grupare a acestora. Se vor prezenta diverse variante de organigrame a 
grupurilor de societăţi iar prin utilizarea computerelor se vor construi la clasă alte tipuri 
de organigrame si se va urmări o clasificare a acestora în funcţie de anumite criterii. 

2. Procentajul de control – (2 ore) 
Obiectivul acestui seminar este de a învăţa cum se determină procentajul de control în 
cadrul unui grup de societăţi şi ce anume înţelegem prin control direct şi cel indirect 
exercitat în cadrl grupului de firme. Utilizând calculatorul se vor realiza aplicaţii practice 
de calcul a procentajului de control. 

3. Calculul procentajului de interes – (2 ore) 
Obiectivul seminarului se referă la învăţarea modului de determinarea a procentajului de 
interes în cadrul procesului de consolidare a conturilor şi înţelegerea rolului acestuia 
deosebindu-l de procentajul de control. Utilizând calculatorul se vor realiza aplicaţii 
practice de calcul şi interpretare a procentajului de interes. 

4. Determinarea procentajului de integrare – (2 ore) 
Obiectivul acestui seminar este de a învăţa cum se determină procentajul de integrare în 
cadul procesului de consolidare a conturilor şi care este rolul acestuia în derularea 
consolidării conturilor. Utilizându-se calculatorul se vor rezolva la clasă aplicaţii practice 
care urmăresc calculul procentajului de integrare, determinarea procentajului de control 
şi a procentajului de interes. 

5. Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale - (4 ore) 
Obiectivul acestui seminar este de a învăţa cum se derulează consolidarea conturilor în 
cazul aplicării metodei integrale când se recunoaşte existenţa unui control exclusiv în 
cadrul unui grup de societăţi. Se vor realiza studii de caz privind aplicarea acestei 
metode, etapele derulării procesului de consolidare a conturilor vor fi învăţate utilizându-
se calculatorul şi accesând site-urile www.iasplus.com, www.iasb.org.uk 

6. Consolidarea conturilor prin metoda integrării propror ţionale - (4 ore) 
Obiectivul acestui seminar este de a învăţa cum se derulează consolidarea conturilor în 
cazul aplicării metodei integrării proporţionale când se recunoaşte existenţa unui control 
conjuctiv, partajat cu alţi acţionari,  în cadrul unui grup de societăţi. Se vor realiza studii 
de caz privind aplicarea acestei metode, etapele derulării procesului de consolidare a 
conturilor vor fi învăţate utilizându-se calculatorul şi accesând site-urile 
www.iasplus.com, www.iasb.org.uk 

 
 

2h/săpt. 



7. Metoda punerii în echivalenţă – (2 ore) 
Obiectivul acestui seminar este de a învăţa cum se derulează consolidarea conturilor în 
cazul aplicării metodei punerii în echivalenţă când se recunoaşte existenţa unei influenţe 
notabile sau semnificative  în cadrul unui grup de societăţi. Se vor realiza studii de caz 
privind aplicarea acestei metode, etapele derulării procesului de consolidare a conturilor 
vor fi învăţate utilizându-se calculatorul şi accesând site-urile www.iasplus.com, 
www.iasb.org.uk 

8. Metoda achiziţiei după prevederile IFRS 3 – (2 ore) 
Obiectivul seminarului este de a învăţa ce presupune metoda achiziţiei în cazul 
grupărilor sau combinărilor de întreprinderi după prevederile IFRS 3.  Pentru rezolvarea 
studiilor de caz se va utiliza computerul şi de asemenea vor fi accesate site-uri precum 
www.iasb.org.uk şi www.fasb.org.us 

9. Contabilizarea fondului comercial în cazul combinărilor de întreprinderi - (2 ore) 
Obiectivul seminarului este de a învăţa cum se contabilizează fondul comercial rezultat 
în urma grupărilor şi achiziţiilor de întreprinderi prin referire la spiritul şi litera IFRS 3. 
Pentru rezolvarea studiilor de caz se va utiliza computerul şi de asemenea vor fi accesate 
site-uri precum www.iasb.org.uk, www.iasplus.com, www.eifrs.com 

10. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate – (2 ore) 
Obiectivul seminarului este de a învăţa cum se întocmesc situaţiile financiare 
consolidate, care sunt etapele parcurse în vederea redactării acestora şi cum anume se 
interpretează rubricile specifice consolidării din strcturile acestor situaţii consolidate. Se 
vor întocmi la clasă situaţii financiare consolidate, în mod concret bilanţ consolidat, cont 
de profit şi pierdere consolidat şi tabloul fluxurilor de trezorerie consolidat după 
modelele regăsite pentru diferite grupuri de societăţi pe site-urile www.bvb.ro, 
www.petrom.ro, www.nestle.com, etc. 

 
VII. 

Bibliografie 
1. Victoria Bogdan – Contabilitate comparată, Editura Universităţii din Oradea, 2002 
2. Victoria Bogdan, Nicoleta Farcane, Dorina Popa, Marcel Boloş, Raportarea financiară la nivelul grupurilor de 
societăţi – Repere contemporane, Editura Economică, 2011 
2. Niculae Feleagă, Liliana Malciu, - Reglementare şi practice de consolidare a conturilor – Din orele astrale ale 
Europei contabile, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004 
3. Niculae Feleagă, Liliana Feleagă,- Contabilitate consolidată – O abordare europeană şi internaţională, Editura 
Economică, Bucureşti, 2007 
4. Dandon O., Dandon P., La consolidation, Methodologie et pratiques, Expert Comptable Media, Paris, 1998 
5. Elliot B, Elliot J., Financial Accounting and Reporting, 9th edition, Prentice Hall, 2005 
6. Epstein B.J., Mirza A.A., Interpretarea şi Aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi 
Raportare Financiară, BMT Publishing House, Wiley, 2005 
7. Gupta A.K., Govindarajan V., Global Strategy and Organization, John Wiley & Sons, 2004 
8. Langot J., Les Comptes Consolides, Ed. Economica, Paris, 1996 
9. Dumitru Matiş, - Contabilitatea operaţiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003 
10. Olimid L., Calu D., Tehnica întocmirii conturilor consolidate. O metodă mai simplă , Revista facultăţii de 
CIG, ASE, Bucureşti, 2002 
11. Patton, Littleton, An introduction to corporate accounting standards, American Accounting Association, 
1998 
12. Pitulice C., Teorie şi practică privind grupurile de societăţi şi situaţiile financiare consolidate, Editura 
Contaplus, 2007 
13. Pop V., Balciu D., Contabilitatea operaţiunilor speciale – note de curs – Definiţii, categorii, concepte 
aplicaţii practice, Oradea, 2005 
14. Marian Săcărin, - Contabilitatea grupurilor multinaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2001 
15. Săcărin M., Grupurile de societăţi şi repere ale interpretării conturilor consolidate, Ed. Economică, Bucureşti, 
2003 
16. Săcărin M., Contabilitate aprofundată, Editura Economică, Bucureşti, 2004 
17. Adriana Tiron Tudor (coordonator), - Combinări de întreprinderi – Fuziuni şi achiziţii, Editura Accent, Cluj 
Napoca, 2005 
18. Tiron Tudor A., Răchişan R., Cristea Ş., Combinări de întreprinderi – Fuziuni şi achiziţii, Editura Accent, 
Cluj Napoca, 2005 
19. *** International Financial Reporting Standards 2007, International Accounting Standards Board 



20 *** OMFP nr. 3055/2009  privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene  
www.iasb.org.uk 
www.fasb.org.us 
www.iasplus.com 
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VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prezentare, dezbatere, studiu de caz, aplicaţii practice 
 

Seminar  Prezentare, dezbatere, studiu de caz, aplicaţii practice 
 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5):  
• Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor 

esenţiale 
• Întocmirea referatului sau a eseului ales din tematica administrată 
• Abordarea cel puţin a 2 subiecte din 3 în cadrul examenului scris 
 
Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
• Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor  
• Întocmirea şi prezentarea referatului sau a eseului 
• Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris 

60%  
 

Seminar  Testarea continuă pe parcursul semestrului la seminar  
Elaborarea de referate şi eseuri 

10% 
 30% 

 
Abilit ăţi dobândite de student 

 

 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

• cunoaşterea şi înţelegerea procesului de consolidare a conturilor 

• cunoaşterea şi înţelegerea tehnicilor şi metodelor de consolidare a conturilor 

• cunoaşterea şi înţelegerea operaţiunilor de preconsolidare şi consolidare propriu 
zisă 

• cunoaşterea şi înţelegerea modului de întocmire şi de prezentare a situaţiilor 
financiare consolidate. 

2. Explicare şi interpretare  (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

• explicarea şi interpretarea obiectivelor procesului de consolidare a conturilor  

•   explicarea factorilor care influenţează derularea procesului de consolidare a 
conturilor 

•   explicarea şi interpretarea etapelor de consolidare a conturilor 

• explicarea şi interpretarea rolului şi a importanţei situaţiilor financiare consolidate 
pentru grupurile de societăţi. 



3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

• formarea  deprinderilor de aplicare şi transfer a abilităţilor conceptual-tehnice în 
rezolvarea de probleme specifice contabilităţii consolidate 

• utilizarea metodelor de consolidare în vederea întocmirii situaţiilor financiare 
consolidate 

• dobândirea competenţelor specifice de aplicare a metodelor de consolidare a 
conturilor 

• formarea deprinderilor de întocmire, prezentare şi interpretare a situaţiilor 
financiare consolidate pentru grupurile de societăţi. 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi 
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat 
cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria 
dezvoltare profesională) 

• dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de rolul şi obiectivele contabilităţii 
consolidate în condiţiile globalizării şi a extinderii pieţelor financiare şi de capital 

• valorificarea creativă  a potenţialului intelectual în activităţile de cercetare 
ştiinţifică 

•    promovarea unui sistem de valori fundamentat pe etică şi deontologie 
profesională 

• angajarea în relaţii de parteneriat cu instituţii şi organizaţii profesionale CECCAR, 
CAFR, şi altele cu responsabilităţi similare în dezvoltarea şi perfecţionarea 
profesională. 

 

 

 
       Data:        Titular curs, 

01 octombrie 2011       Conf. univ. dr Victoria Bogdan 
 
 
 
 


