
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  ŞTIIN ŢE  ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATE ŞI INFORMATIC Ă DE GESTIUNE 
I. 
Denumire disciplină CONTABILITATE INTERNA ŢIONAL Ă  
II. 

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

UO-FSE.CIG.06.08 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 Mărioara Beleneşi - - 

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:  

• dezvoltarea capacităţii de înţelegere a complexităţii contabilităţii internaţionale, stabilind care sunt 
principalele referenţiale contabile cu vocaţie internaţională şi prezentând fenomenele de normalizare şi 
convergenţă contabilă; 

• prezentarea rolului, atribuţiilor şi a activităţii organismului internaţional de normalizare contabilă şi a 
evoluţiei obiectivelor acestuia; 

• dezvoltarea abilităţilor de analiză critic-constructivă a conceptelor, teoriilor, modelelor de recunoaştere 
şi de evaluare în contabilitatea internaţională; 

• formarea de deprinderi şi abilităţi în  a interpreta provocările contemporane ale contabilităţii 
internaţionale. 

VI. 
Conţinutul disciplinei Nr. 

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
1. Utilitatea informaţiilor contabile în condiţiile globalizării şi a extinderii pieţelor de capital 

(Cererea şi oferta informaţiilor contabile, Caracteristicile calitative ale informaţiilor contabile în 
condiţiile financiarizării şi a extinderii pieţelor de capitalNevoile utilizatorilor de informaţie 
contabilă) (3 ore) 

2. Factori care influenţează dezvoltarea sistemelor contabile (Conceptul de sistem contabi,. 
Diferenţe între sistemele contabile, Abordarea culturală a valorilor contabile, Abordarea 
economică versus abordarea juridică în contabilitate) (3 ore) 

3.  Clasificările contabile internaţionale – o expunere cronologică (Începuturile studiului 
modelelor de clasificare contabilă – anii 60-70, Modelele de clasificare empirică, anii 70-80, 
Modelele de clasificare moderne (evoluate), anii 80-90)  (3 ore) 

4. Cadrele conceptuale ale contabilităţii – analiză comparativă (Cadrul contabil conceptual 
american,  Cadrul contabil conceptual IASB, Cadrul contabil conceptual britanic) (3 ore) 

5. Sisteme contabile contemporane (Directivele contabile europene,Directiva a 4-a contabilă 
europeană, Directiva a 7-a contabilă europeană, Directiva de Modernizare, Contabilitatea în 
Franţa, Contabilitatea în Germania, Contabilitatea în Olanda, Contabilităţile anglo-saxone,. 

 
2h/săpt. 



Contabilitatea în Marea Britanie, Contabilitatea în S.U.A.) (6 ore) 
6. Normalizarea contabilă internaţională (Conceptul de normalizare contabilă, Evoluţia 

normalizării contabile la nivel internaţional,  Convergenţa contabilă – obiectiv al reconcilierii 
între referenţialul internaţional şi cel american) (3 ore) 

7. Contabilitatea din ţările europei centrale şi de est după căderea comunismului (Reformarea 
contabilităţii după anul 1990, Analize comparative privind evoluţia contabilităţii în Polonia, 
Ungaria, Cehia şi România) (3 ore) 

8. Contabilitatea conform IAS/IFRS (Repere privind rolul şi conţinutul situaţiilor financiare, 
Prezentarea politicilor contabile privind recunoaşterea şi evaluarea principalelor structuri din 
situaţiile financiare) (4 ore) 
VI.2. Seminar   

1. Rolul şi activitatea IASB (2 ore) 
2. Cadrul contabil conceptual internaţional – arhitectură, conţinut, obiective, importanţă  (3 

ore) 
3. Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 16, IAS 

38, IAS 36 (3 ore) 
4. Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 17, IAS 

2, IAS 11, IAS 18 (3 ore) 
5. Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 8, IAS 

12, IAS 33 (3 ore) 
6. Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 21, IAS 

7, IAS 37 (3 ore) 
7. Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 20, IAS 

23 (3 ore) 
8. Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 32, IAS 

39  (3 ore) 
9. Prima aplicare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS 1 (2 ore) 
10. IFRS 2, IFRS  3, IFRS 4 şi IFRS 5 (3 ore) 

 
 

2h/săpt. 

VII. 
Bibliografie 

1. Victoria Bogdan – Armonizarea contabilă internaţională, Ed. Economică, Bucureşti, 2004; 
2. Victoria Bogdan – Contabilitate comparată, Editura Universităţii din Oradea, 2002; 
3. Victoria Bogdan, Marcel Ioan Boloş, Dorina Lezeu, Reforma contabilităţii româneşti – mize, realizări şi 
limite, Ed. Mirton, Timişoara, 2005 
4. Adriana Duţescu, Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Ed. 
CECCAR, Bucureşti, 2002 
5. Mihai Ristea, Lavinia Olimid, Daniela Artemisa Calu – Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, 
Bucureşti, 2006; 
6. Niculae Feleagă, Sisteme contabile comparate ediţia a II a, Ed. Economică, Bucureşti, 1999 
7. Niculae Feleagă, Liliana Malciu, - Politici şi opţiuni contabile – Fair accounting versus bad accounting, Ed. 
Economică, Bucureşti, 2002 
8. Niculae Feleagă, Liliana Malciu – Provocările contabilităţii internaţionale la cumpăna dintre milenii. Modele 
de evaluare şi investiţii imateriale, Ed. Economică, bucureşti, 2004 
9. Niculae Feleagă, Liliana Feleagă, Contabilitatea financiară- o abordare europeană şi internaţională, Ed. 
Infomega, Bucureşti, 2007 
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 

50%  
 



• 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 

Seminar  Elaborarea de referate şi eseuri 50% 
Abilit ăţi dobândite de student  

 

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

• cunoaşterea şi înţelegerea proceselor de normalizare şi armonizare contabilă internaţională 

• cunoaşterea şi înţelegerea rolului şi a atribuţiilor principalelor referenţiale contabile cu 
vocaţie internaţională 

• cunoaşterea şi înţelegerea factorilor care influenţeză tipologia şi dezvoltarea sistemelor 
contabile naţionale 

• cunoaşterea şi înţelegerea principalelor sisteme contabile contemporane 

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

• explicarea şi interpretarea obiectivelor normalizării şi armonizării contabile 
internaţionale  

• explicarea factorilor care determină clasificările contabile internaţionale 

• explicarea şi interpretarea principalelor cadre contabile conceptuale 

• explicarea contabilităţii conform IAS/IFRS 

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 internaţionale 

• evaluarea şi proiectarea unor modele de evaluare şi estimare în contabilitatea 
internaţională 

• dobândirea competenţelor specifice de aplicare a raţionamentului contabil profesional în 
rezolvarea unor speţe referitoare la recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea structurilor 
din situaţiile financiare 

• formarea deprinderilor de recunoaştere a caracteristicilor calitative ale informaţiilor 
contabile cuprinse în raportările financiare ale întreprinderilor multinaţionale 

 
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 
internaţionale în derularea proceselor de normalizare şi armonizare contabilă 

• cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori 

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

• formarea unui comportament pozitiv şi responsabil 

• 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 


