
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA  
Facultatea  ŞTIIN ŢE ECONOMICE  

Specializarea  CONTABILITATEA,  AUDITUL  ŞI GESTIUNEA AFACERILOR  
I. 
Denumire disciplină NORMALIZAREA ŞI ARMONIZAREA CONTABIL Ă INTERNAŢIONAL Ă 
II. 

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

UO-FSE.CAGA.01.03 1 DA 6 2 1 - - 
III. 

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

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele BOGDAN VICTORIA  BOGDAN VICTORIA  - - 

Instituţia  Facultatea de Ştiin ţe 
Economice 

Facultatea de Ştiin ţe 
Economice 

  

Catedră/Departament  Finanţe-Contabilitate Finanţe-Contabilitate   
Titlul ştiinţific  doctor doctor   
Gradul didactic Conferenţiar univ.  Conferenţiar univ.    

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de bază Norma de bază   

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 normalizare 
contabilă cu scopul dezvoltării unor abordări creative în formularea de soluţii;  

• formarea de deprinderi şi abilităţi de a rezolva probleme de normalizare şi armonizare contabilă într-un 
context dat. 

VI. 
Conţinutul disciplinei  Nr. 

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
Factori determinanţi în accelerarea procesului de normalizare contabilă internaţională 
(Globalizarea pieţelor financiare şi de capital, Utilitatea informaţiilor financiar-contabile pe 
pieţele de capital, Nevoia de transparenţă contabilă internaţională, Contradicţia între culturile 
contabile naţionale). 

2 ore 

Conceptul de normalizare contabilă (Delimitări conceptuale privind obiectul normalizării 
contabile, Nevoia de normalizare contabilă, Necesitatea şi rolul normalizării şi armonizării 
contabilităţii consolidate,  Organizaţii implicate în procesul normalizării şi convergenţei 
contabile). 

3 ore 

Raportul dintre normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională (Fondul problemei, 
Corelaţia clasificare contabilă – armonizare contabilă, Analiza pertinenţei clasificărilor contabile 
pe baza rezultatelor obţinute în procesul de normalizare). 

2 ore                               

Dispozitivul de normalizare contabilă (Cadrul contabil conceptual, Reţeaua de norme sau 5 ore 



standarde contabile, Reglementările contabile. Dreptul contabil, Planul de conturi general, 
Ghidurile profesionale şi dicţionarele de conversie contabilă, Politicile de contabilitate, Instituţia 
normalizării contabile).  
Politica de normalizare şi armonizare contabilă adoptată de U.E. (Procesele decizionale şi 
realizările UE în domeniul armonizării contabile, Directivele contabile europene – construirea 
unei politici de informare, Identificarea unui cadru contabil european – abordare juridică) 

2 ore 
 

Strategii de armonizare contabilă adoptate de IASB (Premise ale elaborării strategiilor de 
armonizare contabilă internaţională, Etape ale procesului strategic de normalizare şi armonizare 
vcontabilă internaţională, elaborat de IASB)   

4 ore 

„Războiul rece” al referenţialelor contabile (Un inventar al principalelor diferenţe între normele 
IAS/IFRS şi US GAAP, Consideraţii privind procesul convergenţei normelor naţionale cu cele 
internaţionale, Despre Proiectul de convergenţă internaţională încheiat între IASB şi FASB).   

4 ore 

Implementarea referenţialului contabil internaţional în mediul economic românesc (Cercetarea 
evoluţiei contabilităţii roomâneşti, Programul de armonizare contabilă din românia, Consecvenţe 
şi inconsecvenţe în procesul armonizării şi convergenţei contabile din România). 

6 ore 

VI.2. Seminar   
Rolul şi activitatea IASB 1 oră 
Cadrul contabil conceptual internaţional – arhitectură, conţinut, obiective, importanţă   1 oră 
Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 16, IAS 38, IAS 
36, IFRS 5, IAS 40. 

2 ore 

Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 17, IAS 2, IAS 
11, IAS 18. 

2 ore 

Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 8, IAS 12, IAS 
33  

2 ore 

Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 21, IAS 7, IAS 
37 

2 ore 

Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 20, IAS 23. 2 ore 
Studii de caz privind aplicarea Standardelor internaţionale de contabilitate – IAS 32, IAS 39, 
IFRS 7  

1 oră 

Prima aplicare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS 1  1 oră 
VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)  
VII. 

Bibliografie  
Victoria Bogdan – Armonizarea contabilă internaţională, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 
Victoria Bogdan – Contabilitate comparată, Editura Universităţii din Oradea, 2002 
Victoria Bogdan, Marcel Ioan Boloş, Dorina Lezeu, Reforma contabilităţii româneşti – mize, realizări şi limite, 
Ed. Mirton, Timişoara, 2005 
Mihai Ristea, Lavinia Olimid, Daniela Artemisa Calu – Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, 
Bucureşti, 2006 
Niculae Feleagă, Sisteme contabile comparate ediţia a II a, Ed. Economică, Bucureşti, 1999 
Niculae Feleagă, Liliana Malciu, - Politici şi opţiuni contabile – Fair accounting versus bad accounting, Ed. 
Economică, Bucureşti, 2002 
Niculae Feleagă, Liliana Malciu – Provocările contabilităţii internaţionale la cumpăna dintre milenii. Modele de 
evaluare şi investiţii imateriale, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 
Niculae Feleagă, Liliana Feleagă, Contabilitatea financiară- o abordare europeană şi internaţională, Ed. 
Infomega, Bucureşti, 2005 
Neculai Tabără, Emil Horomnea, Mirela Cristina Mircea, Contabilitate internaţională, Editura Tipo Moldova, 
Iaşi, 2009 
Aziz Tayyebi, Standarde globale de contabilitate şi audit: provocările adoptării şi implementării, Revista Audit 
Financiar, anul VIII, nr. 11/2010 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Ediţia 2009, emise de Consiliul pentru Standarde 
Internaţionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR 
Manualul de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate – Audit financiar 2009, Editura Irecson, 



Bucureşti, 2009 
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor  
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prezentări power point, dezbateri 
Seminar  Studii de caz, aplicaţii practice, teste grilă, joc de rol 

Laborator - 
Proiect  - 

IX. 
Evaluare 

Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Cerinţe minime pentru 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 : 
• Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor  
• Întocmirea şi prezentarea referatului sau a eseului 
• Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris 

70% 

Seminar  Cerinţe minime pentru nota 5 : 
• Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului temelor abordate la nivelul 

ideilor esenţiale 
• Rezolvarea studiilor de caz ori a aplicaţiilor practice la nivel minim 
Cerinţe pentru nota 10 : 
• Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului temelor abordate 
• Rezolvarea şi interpretarea studiilor de caz ori a aplicaţiilor practice 
• Abordarea tuturor subiectelor din tematicii de seminar 

30% 

Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de masterand:  
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 conceptelor de normalizare şi armonizare contabilă 
• cunoaşterea şi înţelegerea modului în care funcţionează la nivel naţional un dispozitiv de normalizare 

contabilă 
• cunoaşterea şi înţelegerea modului în care diferitele organisme sunt implicate şi participă activ în cadrul 

procesului de normalizare contabilă 
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 declanşatori şi acceleratori ai procesului de armonizare contabilă internaţională 
• explicarea şi interpretarea componentelor ce constituie dispozitivul de normalizare contabilă 
• explicarea şi interpretarea rolului şi a importanţei organizaţiilor principale implicate în procesele de 

normalizare şi armonizare contabilă internaţională 
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 
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, 
 01.10.2011       conf.univ.dr. Victoria Bogdan 
 
 
 
 


