
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATEA, AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR  
I. 
Denumire disciplină FUZIUNI,  ACHIZI ŢII ŞI LICHID ĂRI DE ÎNTREPRINDERI 
II. 

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

UO-FSE.CAGA.03.03 3 DS 8 2 2   
III. 

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

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Ioan Dan Morar Ioan Dan Morar   

Instituţia  FSE Oradea FSE Oradea   
Catedră/Departament  Catedra Finanţe-

Contabilitate 
Catedra Finanţe-

Contabilitate 
  

Titlul ştiinţific Doctor Doctor   
Gradul didactic Profesor 

 universitar 
Profesor 

universitar 
  

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de bază Norma de bază   

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei:  Asimilarea de către masteranzi a cunoştinţelor teoretico-aplicative referitoare la 
contabilizarea operaţiunilor de fuziune, lichidare şi dizolvare a societăţilor; cunoaşterea şi înţelegerea 
reglementărilor contabile naţionale şi internaţionale în materie de tratament juridic, contabil dar şi fiscal al acestor 
operaţiuni. 

• Familiarizarea studenţilor cu noţiunile specifice insolvenţei, lichidării, divizării şi fuziunii  societăţilor 
comerciale, achiziţiilor de întreprinderi. 

• Utilizarea corespunzătoare a noţiunilor în domeniul contabilităţii . 
• Analiza si fundamentarea juridică a problematicii modificărilor şi lichidărilor de patrimoniu al 

societăţilor comerciale, legătura dintre fundamentarea juridică şi reflectarea contabilă a acestor 
modificări, compararea diferitelor tratamente contabile. 

• Explicarea si interpretarea principiilor, metodelor si tehnicilor contabile utilizate. 
VI. 

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

1. Fuziunea societăţilor comerciale – noţiuni generale şi fundamente juridice.  
2 

2. Metode de evaluare a societăţilor intrate în fuziune; 
 

2 

3. Etapele financiar-contabile ale derularii operaţiunilor de fuziune; 
 

2 

4. Tratamentul fiscal al operaţiunilor de fuziune; 
 

2 

5. Metode de contabilizare a operaţiunilor de fuziune; 
 

2 

 
6. Delimitari teortice şi referinţe juridice privind divizarea societăţilor comerciale; 

 

2 

7. Retragerea sau excluderea  asociaţilor; 
 

2 

8. Achiziţiile de actiuni - modalitate de preluare a controlului asupra societăţilor 2 



comerciale 
 

9. Aspecte contabile şi fiscale privind tranzacţiile cu acţiuni 2 
10. Aspecte contabile şi fiscale privind tranzacţiile cu acţiuni; 

 
2 

11. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale – aspecte juridice şi economice; 
 

2 

12. Procedura insolvenţei, reorganizarea judiciară şi falimentul; 
 

2 

13. Contabilitatea şi tratamentul fiscal al  operaţiunilor de lichidare 2 
14. Plata pe bază de acţiuni – IFRS 2 2 

  
VI.2. Seminar (dacă este cazul)  

1. Fuziunea societăţilor comerciale în legislaţia românească şi europeană 2 
2. Elaborarea proiectului de fuzizne 2 
3. Studiu de caz privind fuziunea prin absorbţie între societăţi independente 
 

2 

4.  Studiu de caz privind fuziunea prin absorbţie când societarea absorbantă deţine 
participaţii în societatea absorbită; 

2 

5. Studiu de caz privind fuziunea prin absorbţie când societarea absorbită deţine participaţii 
în societatea absorbantă absorbită; 

2 

6.  Studiu de caz privind fuziunea prin absorbţie între societăţi care deţin participaţii 
reciproce; 

2 

7. Studiu de caz privind fuziunea prin contopire; 2 
8. Aplicaţii practice privind tranzacţiile cu acţiuni 2 
9. Aplicaţii practice privind retragerea sau excluderea asociaţilor 2 
10. Studiu de caz privind lichidarea societăţilor comerciale  4 
11. Tratamentul fiscal şi partajul în cazul lichidării 2 
12. Studiu comparativ privind achiziţia si fuziunea societăţilor comerciale 2 
13. Detalieri privind IFRS 2 2 
 

VII. 
Bibliografie 

1. Dumbravă Partenie, Modificări patrimoniale, Ed. Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2004 
2. Matiş D.,Contabilitatea operaţiunilor speciale,Ed. Intercredo, Deva, 2003 
3. Buglea Al. şi colectiv, Noţiuni de economie aplicate procedurii de insolvenţă, Ministerul Justiţiei, 2002 
4. Ristea M., Dima Mirela, Contabilitatea societăţilor comerciale, Ed. Universitară, 2002 
5. TironTudor Adriana, Combinări de întreprinderi. Fuziuni şi achiziţii, Ed. Accent, Cluj –Napoca, 2005  
6. OMF nr. 1376 / 2004, MO 1012/2004  
7. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

1066/17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare  
8. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454din 18 

iunie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare 
9. Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
10. OMF nr 1753 / 2004   
11. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Ediţia 2009, emise de Consiliul pentru Standarde 

Internaţionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR   
 
VIII. 
 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prelegere 
Dezbatere 
Studiu de caz 

Seminar  Studiu de caz 
Aplicaţii practice  

Laborator  



Proiect   
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen,  - cunoştin ţe pentru nota 5: Prin realizarea unui numar de 3,5-4,4 puncte 
cumulate din tratarea subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% 
a  studiilor de caz, la care se adaugă un punct din oficiu.  
- cunoştin ţe pentru nota 10: Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte 
cumulate din tratarea completa subiectului teoretic si rezolvarea in 
proportie de 90-100% a studiilor de caz, la care se adauga un punct din 
oficiu 

 
50% 

Seminar  - cunoştinţe pentru nota 5: Răspuns corect la cel putin jumătate din 
problemele din testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a 
aplicaţiilor practice propuse spre rezolvare la seminarii. 
- cunoştin ţe pentru nota 10: Răspuns corect la 90% din întrebarile şi 
problemele din testul de verificare şi participarea activă la rezolvarea 
aplicaţiilor practice propuse spre rezolvare la seminarii.  

 
30% 

Laborator    
Proiect  Elaborarea şi susţinerea unui referat teoretico-aplicativ 20% 

Abilit ăţi dobândite de student:  
Fundamentarea teoretica,  recunoaşterea si  utilizarea concretă a terminologiei specifice  contabilităţii 
operaţiunilor de lichidari, fuziuni, divizări.  
Utilizarea practica a metodelor si tehnicilor contabile.  
Dezvoltarea capacităţii practice prin studiu de caz. 

 
 Data:        Titular curs, 
 01.10.2011      Grad didactic, Prenume, Nume 
        Conf. univ.dr. Ioan Dan Morar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


