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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Profilul/Domeniul: Contabilitate 

Specializarea/Programul de studii: Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune (CAIG) 
Forma de învăţământ: IF 

 

 

 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 

 

Anul de studiu: II 
Anul universitar:2019/2020 

 
 
I. Disciplina: Sisteme contabile comparate 

 

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 

discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 
 Introducere în studiul sistemelor contabile comparate 
1.1. Consideraţii istorice privind evoluţia contabilităţii 
1.2. Premisele şi cauzele diferenţelor internaţionale în domeniul contabilităţii 
1.3. Normalizare, armonizare, convergenţă contabilă 

 Normalizarea şi raportarea financiară în contextul convergenţei contabile 
internaţionale  

2.1. Normalizarea contabilă la nivel internaţional  
       2.1.1. Fundaţia IFRS şi IASB  
       2.1.2. Referenţialul contabil internaţional. Cadrul general conceptual şi reţeaua de 
standarde internaţionale  
2.2. Normalizarea contabilă la nivel european  
       2.2.1. Directivele contabile europene 

       2.2.2. Adoptarea IFRS/IAS la nivelul Uniunii Europene 

2.3. Normalizarea contabilă în Români 
 Caracteristici ale sistemelor contabile contemporane. Diferenţe privind 

raportarea financiară. Relaţia contabilitate – fiscalitate 
3.1. Analiza comparativă a cadrului general conceptual al IASB, cadrului conceptual 
britanic şi a celui american 

3.2. Analiza sistemului contabil britanic 

3.3. Analiza sistemului contabil american 

3.4. Analiza sistemului contabil francez 

3.5. Analiza sistemului contabil olandez 

3.6. Analiza sistemului contabil german 

3.7. Analiza sistemului contabil chinez 

3.8. Analiza sistemului contabil japonez 

3.9. Alte sisteme contabile naţionale 
 Consideraţii privind convergenţa standardelor de contabilitate : IFRS şi US 

GAAP 
4.1. Perspective internaţionale privind convergenţa standardelor de contabilitate  
4.2. Convergenţa IFRS – US GAAP (etape, diferenţe, statusul curent, proiecte 

 obligatoriu x opțional  facultativ 
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prevăzute) 
4.3. Alte proiecte de convergenţă 

 Contabilitatea conform IAS/IFRS 
5.1. Prezentarea situaţiilor financiare conform IAS/FRS 

5.2. Prezentarea politicilor contabile privind recunoaşterea şi evaluarea principalelor 
structuri din situaţiile financiare 

5.3. Studii de caz privind aplicarea IAS/IFRS 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Introducere în studiul sistemelor contabile 

comparate 

 Normalizarea şi raportarea financiară în 
contextul convergenţei contabile 
internaţionale  

 Caracteristici ale sistemelor contabile 

contemporane. Diferenţe privind raportarea 
financiară. Relaţia contabilitate – fiscalitate 

 Consideraţii privind convergenţa standardelor 
de contabilitate : IFRS şi US GAAP 

 Contabilitatea conform IAS/IFRS 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Feleagă, N., Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Bucureşti, 1999-2000; 

2. Ristea M, Olimid L., Calu D. A., Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, 2006; 

3.Tabără, N., Horomnea,  E., Mircea, M. C., Contabilitate internaţională, Editura Tipo Moldova, 

2009; 

4. IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSs). Norme oficiale emise la 1 

ianuarie 2017, Editura CECCAR, Bucureşti, 2017 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 1x14=14 1x14=14 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

 

I. Disciplina: Baze de date avansate 

 

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 
Baze de date relaţionale 

De la modelul ierarhic la modelul relaţional de BD 

Relaţii, domenii, predicate 

Modelul relaţional de BD. Independenţa datelor 
Dependenţe funcţionale. Semantica atributelor. Valori nule. 

 obligatoriu x opțional  facultativ 
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Chei primare. Chei externe. Integritatea cheilor 

Normalizarea bazelor de date relaţionale 
Dependenţe funcţionale 

Reguli de inferenţă 

Forme normale bazate pe cheia primară: FN1, FN2, FN3 

Forma normală Boyce-Codd 

Dependenţe multivaloare. FN4 

Limbajul SQL Oracle 
Baze de date SQL. Concepţia SGBD Oracle 

Definire şi creare tabele. Fişiere index 

Actualizarea tabelelor 

Selecţia informaţiilor din tabelele BD. Selecţii imbricate 

Conceptul de vedere 

Executarea operaţiilor JOIN. Outer Join, Self Join 

Integritatea informaţiilor şi accesul concurent la BD. Constrângeri. Tranzacţii 
Controlul acesului la BD. Useri, role-uri, drepturi de acces sistem şi pe obiecte 

Comenzi SQL+. Variabile, rapoarte, setări 
Funcţii SQL 

Direcţii noi în domeniul bazelor de date 
Calculatoare specializate pentru baze de date. Interfeţe. Interfeţe pentru acces la 
date. Interfeţe pentru prezentări de date 

Generatoare de aplicaţii. Facilităţi de administrare. Dicţionare. Baze de cunoştinţe 

Bazele de date Eurostat       
Structura bazelor de date Eurostat. Formatul datelor. Posibilităţi de operare cu 

datele. Aplicaţii 
Căutarea informaţiilor de specialitate în baze de date ştiinţifice 

Exemple de baze de date ştiinţifice. Aplicaţii 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Rolul bazelor de date în societatea actuală. Exemple şi analiza situaţiilor abordate 

 Alegerea şi discutarea unei teme privind analiza preliminară realizării unei baze de date 

 Cercetare şi documentare referitoare la problema de rezolvat 
 Aplicaţie în echipă (I). Discuţia rolurilor într-o echipă de proiectare a unei baze de 

date. Organizarea sarcinilor 

 Aplicaţie în echipă (II). Rezolvarea sarcinilor, analize, discuţii 
 Prezentarea aplicaţiei în echipă 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 
1. Nechita E. – Baze de date. Note de curs, Ed. Alma Mater, 2012 
2. Velicanu Manole – Oracle. Platforma pentru baze de date, Ed. Petrion, 2006 

3. Nagy M. - Baze de date. Exemple şi aplicaţii în gestiunea economică, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2002. 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 1x14=14 1x14=14 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 
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I. Disciplina: Contabilitate fiscală aprofundată 

 

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 
 Fiscalitatea – componentă a profesiei contabile: relaţia contabilitate-fiscalitate în contextul 

actual; rolul profesionistului contabil în fiscalitate; conformarea fiscală şi planificarea fiscală 
– direcţii actuale şi de viitor pentru profesioniştii contabili. 

 Impozitul pe profit: categorii de contribuabili, sfera de aplicare, cota de impunere, perioada 

impozabilă; determinarea rezultatului fiscal şi a impozitului pe profit; declararea şi plata 
impozitului pe profit; contabilizarea impozitului pe profit. 

 Impozitul specific unor activităţi: sfera de cuprindere a impozitului; modalitatea de calcul 

al impozitului specific în funcție de activități; declararea și plata impozitului specific unor 
activități. 

 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: definirea microîntreprinderii; cotele de 

impunere, determinarea, declararea şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; 
contabilizarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. 

 Impozitul pe venit: sfera de aplicare; obiectul impunerii; cota de impunere; perioada 

impozabilă; modalitatea şi locul de plată impozitarea altor categorii de venituri. 
 Contribuţiile sociale obligatorii: contribuabilii sistemelor de asigurări sociale; categorii de 

venituri supuse contribuțiilor sociale obligatorii; contribuţiile de asigurări sociale datorate 
bugetului asigurărilor sociale de stat; contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată 
FNUASS; contribuţia asiguratorie pentru muncă; înregistrarea în contabilitate a contribuţiilor 
sociale obligatorii. 

 Taxa pe valoarea adăugată: sfera de aplicare; persoane impozabile şi activitatea 
economică; operaţiuni impozabile şi locul acestora; operaţiuni scutite de TVA; faptul 

generator şi exigibilitatea TVA; baza de impozitare a TVA; cote de TVA; persoane obligate 
la plata TVA; perioada fiscală; obligaţiile plătitorilor de TVA; contabilizarea TVA. 

 Impozitul pe veniturile nerezidenților: veniturile impozabile obținute din România de 
nerezidenți; scutiri de la impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți; cotele 
de impozitare; convențiile de evitare a dublei impuneri; certificatul de rezidență fiscal; 
obligații declarative și de plată 

 Impozitele şi taxele locale: impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa 
pe teren, impozitul pe mijloacele de transport 

 Accize şi alte taxe speciale: aspecte generale privind accizele armonizate; calculul accizelor 

armonizate; scutiri de plata accizelor; marcarea produselor accizabile; declararea şi plata 
accizelor; contabilizarea accizelor 

 Aspecte privind regulile de procedură fiscală: procedura înregistrării fiscale; procedura 
stabilirii şi declarării impozitelor şi taxelor; reguli privind plata obligaţiilor fiscale. 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Impozitul pe profit 

 Impozitul specific unor activităţi 
 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

 Impozitul pe venit 

 Contribuţiile sociale obligatorii  
 Taxa pe valoarea adăugată  
 Impozitul pe veniturile nerezidenților 

 obligatoriu x opțional  facultativ 
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 Impozitele şi taxele locale  
 Accize şi alte taxe speciale 

 Aspecte privind regulile de procedură fiscală 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Bucur, I.A. (2019), Contabilitate fiscală aprofundată. Note de curs în format electronic  

2. *** Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal al României şi Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare 

3. *** Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare 

4. *** Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 1x14=14 1x14=14 - - 5 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

 

I. Disciplina: Auditul şi controlul intern 

 

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

Curs: 
Conceptele de control intern şi audit intern  
Cadrul conceptual al misiunilor de audit intern 

Standardizarea auditului intern   

Riscurile în auditul intern 

Controlul intern – concept şi organizare   
Organizarea controlului şi auditului intern 

Comitetele de audit şi guvernarea întreprinderii 
Desfăşurarea unei misiuni de audit intern 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect): 
Conceptele de control intern şi audit intern 

Cadrul conceptual al misiunilor de audit intern 

Normalizarea auditului intern   

Riscurile în auditul intern 

Controlul intern – concept şi organizare   
Organizarea controlului şi auditului intern 

Comitetele de audit şi guvernarea întreprinderii 
Desfăşurarea unei misiuni de audit intern 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1 .AAI, Standarde de audit intern 

2. CAFR, Ghid privind implementarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern, Bucureşti, 2015 
 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 1x14=14 - - 8 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

I. Disciplina: Contabilitate managerială aprofundată  

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

Delimitări conceptuale în contabilitatea cheltuielilor 
Contabilitatea în gestiunea întreprinderii. Evoluţia 

conceptului de contabilitate a întreprinderii. Dualismul 

contabil şi palierele contabilităţii. Structura contabilităţii 
financiare şi structura contabilităţii de gestiune. 
Conceptul de bază în contabilitatea cheltuielilor. 
Conceptele de cost şi cheltuială. Clasificări. Conceptele de 

cost şi cheltuială. Clasificarea cheltuielilor de producţie. 
Mărimea şi tipologia costurilor. Funcţiile costului în 

economia întreprinderii moderne. Costuri totale, costuri fixe 

şi costuri variabile. Costuri necesare şi costuri neproductive. 
Costurile activităţii şi costurile subactivităţii. Costurile 

ciclului de viaţă al produsului. Conceptul de metode de 

calculaţie a costurilor şi clasificarea acestora. 
Costurile şi rentabilitatea în societăţile de 

comercializare cu ridicata a mărfurilor. 

Conceptul de „cost al producţiei” şi „cost al perioadei”. 

Particularităţi în societăţile de comercializare cu ridicata a 

mărfurilor. Conceptul de rentabilitate. Particularităţi privind 

cuantificarea rentabilităţii în societăţile de comercializare cu 

ridicata a mărfurilor 
Contabilitatea de gestiune în societăţile de 

comercializare cu ridicata a mărfurilor 
Particularităţi ale organizării contabilităţii de gestiune în 

societăţile de comercializare cu ridicata a mărfurilor. 
Retratarea cheltuielilor şi veniturilor din activitatea de 

exploatare în contabilitatea de gestiune a societăţilor de 

comercializare cu ridicata a mărfurilor. Organizarea 

contabilităţii de gestiune pe centre de responsabilitate în 

societăţile de comercializare cu ridicata a mărfurilor. Model 
de organizare a contabilităţii de gestiune pe centre de 

responsabilitate într-o societate de comercializare cu ridicata 

a mărfurilor. 
Particularităţi ale analizei rentabilităţii pe baza 

datelor contabilităţii de gestiune în întreprinderile de 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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comerţ cu ridicata 
Particularităţi privind determinarea şi analiza rentabilităţii 
în societăţile de comercializare cu ridicata a mărfurilor. 
Analiza rentabilităţii determinate pe baza informaţiilor 
contabilităţii financiare. Particularităţi privind analiza 

rentabilităţii informaţiilor contabilităţii de gestiune. Analiza 

şi controlul costurilor în societăţile de comercializare cu 

ridicata a mărfurilor. Analiza şi controlul cheltuielilor pe 

baza informaţiilor furnizate de contabilitate. Sursele 

informaţionale utilizate pentru analiza şi controlul 
costurilor. Model de analiză şi control al costurilor în 

societăţile de comercializare a mărfurilor cu ridicata. 
Analiza şi controlul costurilor pe baza informaţiilor 
contabilităţii financiare. Analiza riscului activităţii 
economice operaţionale în comerţul cu ridicata. Analiza şi 
controlul costurilor pe centre de responsabilitate. 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
Contabilitatea în gestiunea întreprinderii. Evoluţia 

conceptului de contabilitate a întreprinderii. Dualismul 

contabil şi palierele contabilităţii. Structura contabilităţii 
financiare şi structura contabilităţii de gestiune. 

Conceptul de bază în contabilitatea cheltuielilor. 
Conceptele de cost şi cheltuială. Clasificări. Conceptele 

de cost şi cheltuială. Clasificarea cheltuielilor de 

producţie. Mărimea şi tipologia costurilor. Funcţiile 

costului în economia întreprinderii moderne. Costuri 

totale, costuri fixe şi costuri variabile. Costuri necesare şi 
costuri neproductive. Costurile activităţii şi costurile 

subactivităţii. Costurile ciclului de viaţă al produsului. 
Conceptul de metode de calculaţie a costurilor şi 
clasificarea acestora. 

„cost al producţiei” şi „cost al perioadei”. 

Particularităţi în societăţile de comercializare cu ridicata a 

mărfurilor. Conceptul de rentabilitate. Particularităţi 
privind cuantificarea rentabilităţii în societăţile de 

comercializare cu ridicata a mărfurilor 
 

societăţile de comercializare cu ridicata a mărfurilor.(4h) 
Retratarea cheltuielilor şi veniturilor din activitatea de 

exploatare în contabilitatea de gestiune a societăţilor de 

comercializare cu ridicata a mărfurilor. Organizarea 

contabilităţii de gestiune pe centre de responsabilitate în 

societăţile de comercializare cu ridicata a mărfurilor.(2h) 
Organizarea contabilităţii de gestiune pe centre de 

responsabilitate în societăţile de comercializare cu 

ridicata a mărfurilor. (2h) Model de organizare a 

contabilităţii de gestiune pe centre de responsabilitate 

într-o societate de comercializare cu ridicata a 

mărfurilor.(6h) 
Particularităţi privind determinarea şi analiza 

rentabilităţii în societăţile de comercializare cu ridicata a 

mărfurilor. Analiza rentabilităţii determinate pe baza 

informaţiilor contabilităţii financiare. Particularităţi 
privind analiza rentabilităţii informaţiilor contabilităţii de 
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gestiune. Analiza şi controlul costurilor în societăţile de 

comercializare cu ridicata a mărfurilor. Analiza şi 
controlul cheltuielilor pe baza informaţiilor furnizate de 

contabilitate. Sursele informaţionale utilizate pentru 

analiza şi controlul costurilor. Model de analiză şi control 
al costurilor în societăţile de comercializare a mărfurilor 
cu ridicata. Analiza şi controlul costurilor pe baza 

informaţiilor contabilităţii financiare. Analiza riscului 
activităţii economice operaţionale în comerţul cu ridicata. 

Analiza şi controlul costurilor pe centre de 

responsabilitate. 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 
Deju Mihai Contabilitate managerială aprofundată, Note de curs, Editura Alma Mater, ISBN: 978- 

606-527-546-1. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 2x14=28 - - 9 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

I. Disciplina: Diagnostic și strategie 

 

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 

Capitolul 1. Fundamente teoretice privind diagnosticul și strategia firmei. 
Necesitate. Conținut. Instrumente 
1.1. Definirea strategiei și necesitatea elaborării diagnosticului strategic 

1.2. Etapele diagnosticului strategic 

1.3. Componentele diagnosticului strategic: misiune, viziune, obiective 

1.4. Metodologia diagnosticului strategic 

Capitolul 2. Analiza mediului concurential al  firmei 
2.1. Analiza mediului economic general (modelul P.E.S.T.) 

2.2. Analiza sectorului de activitate (modelul Porter) 

Capitolul 3. Diagnosticul strategic intern 
3.1. Segmentarea strategică a activității globale. D.A.S. – domeniu de activitate strategică 

3.2. Diagnosticul lichidității: abordarea matriceală (matricea B.C.G.  Boston Consulting 

Group); corelația dintre volumul de activitate și lichiditate 

3.3.Diagnosticul rentabilității: abordarea matriceală (rentabilitate comercială – poziție 
concurențială); Modelul DuPont; corelația dintre volumul de activitate și rentabilitate 

3.4. Diagnosticul corelat 

Capitolul 4. Strategii  microeconomice 
4.1. Clasificarea strategiilor. Strategii  și avantaje competitive 

x obligatoriu  opțional  facultativ 



F 114.08/Ed.02 Document de uz intern 

 
9 

4.2. Strategii generice: dominația pe seama costurilor; diferențierea. 
4.3. Opțiuni strategice: focalizarea, integrarea, externalizarea 

4.4. Decizii strategice bazate pe matrici: BCG, McKinsey, ADL 

4. 5.Modelul Haoticist: gestionarea vulnerabilităţii şi a oportunităţii 
Capitolul 5. Operationalizarea strategiei 
5.1. Adecvarea structurii firmei cu opțiunea strategică 

5.2. Planificarea strategică a activității; planul de afaceri 

5.3. Strategia financiară. Corelația strategie generală - structură financiară 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
1. Definirea strategiei și necesitatea elaborării diagnosticului strategic. Etapele 

diagnosticului strategic.  

2. Componentele diagnosticului strategic: misiune, viziune, obiective Metodologia 

diagnosticului strategic 

3. Analiza mediului economic general (modelul P.E.S.T.) 

4. Analiza sectorului de activitate (modelul Porter) 

5. Diagnosticul lichidității: abordarea matriceală (matricea B.C.G.  Boston Consulting 
Group); corelația dintre volumul de activitate și lichiditate 

6. Diagnosticul rentabilității: abordarea matriceală (rentabilitate comercială – poziție 
concurențială); Modelul DuPont; corelația dintre volumul de activitate și rentabilitate 

7. Strategii  și avantaje competitive. Modelul Haoticist: gestionarea vulnerabilităţii şi a 
oportunităţii 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Dinu, E., Strategia firmei: teorie și practică, Editura Economică, București, 2000 

2. Maxim, E., Diagnosticarea și evaluarea organizațiilor, Editura Sedcom Libris, Iași, 2008 

3. Niculescu, M., Diagnostic global strategic, Editura Economica, Bucuresti, 1997 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 1x14=14 - - 8 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

I. Disciplina: Contabilitate creativă 

 

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs 
 Contabilitatea creativă: concept, complex motivaţional, clasificări  

- Delimitări conceptuale privind contabilitatea creativă.  
- Motive pentru contabilitatea creativă şi factorii care permit /explică dezvoltarea 

tehnicilor de contabilitate creativă. 
- Efectele utilizării practicilor de contabilitate creativă.  
- Clasificări ale practicilor de contabilitate creativă.          

 Tehnici de modelare prin „creativitate” a rezultatului şi a contului de profit şi 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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pierdere  
- Despre politicile contabile şi managementul rezultatului.  
- Practici de modelare prin „creativitate” a rezultatului: practici de contabilitate 

creativă referitoare la imobilizări; practici de contabilitate creativă referitoare la 
stocuri; alte practici de contabilitate creativă. 

- Clasificări creative în contul de profit şi pierdere. 
 Tehnici de modelare prin „creativitate” a bilanţului  

- Operaţia de lease-back. 

- Reevaluarea imobilizărilor corporale.  
- Emisiunea de titluri hibride. 

- Dezîndatorarea în fapt.  

- Titrizarea (securitizarea) creanţelor. 
- Alte tehnici de modelare a informaţiilor prezentate în bilanţ. 
- Raportarea eronată a activelor şi datoriilor. 

 Detectarea şi limitarea manipulării informaţiei contabile  
- Profesia contabilă versus contabilitatea creativă.  
- Soluţii posibile de limitare a manipulărilor prin informaţia contabilă şi de creştere 

a credibilităţii contabilităţii. 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
 Contabilitatea creativă: concept, complex motivaţional, clasificări  
 Modelarea performanţelor întreprinderii prin inginerii contabile referitoare la 

imobilizările corporale şi necorporale 

 Modelarea performanţelor întreprinderii prin inginerii contabile referitoare la stocuri 

 Tehnici de modelare prin „creativitate” a bilanţului 
 Detectarea şi limitarea manipulării informaţiei contabile 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Rotilă Aristiţa, Contabilitate creativă, Editura ALMA MATER, Bacău, 2012; 
2. Dumitrescu Adriana-Sofia, Contabilitate creativă. De la idee la bani cu exemple practice, 

Editura Economică, București, 2014; 
3. IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSs). Norme oficiale emise la 

1 ianuarie 2017, Partea A şi Partea B, Editura CECCAR, Bucureşti, 2017. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 1x12=12 2x12=24 - - 9 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Examen 

 

 

I. Disciplina: Cercetări în domeniul economic 

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 
Curs 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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FUNDAMENTELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
Motivaţia cercetării ştiinţifice, alegerea unei metodologii, tipologia cercetării, harta 
conceptuală a disciplinelor şi locul contabilităţii, auditului și analizei economico-

financiare, materializarea şi diseminarea rezultatelor cercetării, procesul de proiectare 
a unei cercetări ştiinţifice 

INTRODUCERE ÎN CERCETAREA CONTABILĂ                                        
Probleme primordiale ale cercetătorului, importanţa cercetării contabile, definirea şi 
natura cercetării contabile, fazele procesului de cercetare contabilă, rolul cercetării 
contabile în diferite organizaţii, importanţa formării gândirii critice şi deprinderilor de 
comunicare 

MEDIUL DE CERCETARE ŞI IMPLICAŢIILE CONTABILE                          
Dinamismul mediului cercetării contabile, Provocările actuale în exercitarea cercetării 
contabile, Provocarea întreprinderii adaptabile şi inteligente, Reglementările contabile 
româneşti actuale, Efortul de convergenţă al Uniunii Europene 

INSTRUMENTE DE CERCETARE IN CONTABILITATE                     
Strategiile de cercetare în bazele de date comerciale, Provocările exercitate de 
cercetarea online, Rolul studiilor de caz în practica cercetării contabile, Accesul online 
la legislaţia contabilă românească, Clasificarea, indexarea şi limbajele de indexare 
folosite în biblioteci, Alte clasificări/ codificări utile cercetătorului contabil, Forme de 
triangulaţie în cercetarea contabilă 

CERCETAREA ÎN SERVICIILE DE ASIGURARE ŞI AUDIT                      
Importanţa serviciilor cu valoare adăugată, Serviciile de asigurare şi de consultanţă, 
Esenţialul în legislaţia autoritară de audit, Codul de conduită profesională, Rolul 
judecăţii profesionale în procesul de cercetare 

CERCETAREA ÎN ANALIZA ECONOMICO FINANCIARĂ   
Conceptele specifice analizei economico-financiare, Etapele procesului de cercetare în 

analiza economico-financiară, Perspectiva, rolurile și competențele analistului 
modern, Certificarea și asocierea profesională  
RAFINAREA PROCESULUI DE CERCETARE CONTABILĂ                       
Cum se execută fazele procesului de cercetare, Cum se identifică subiectele/ 
problemele de cercetat, Cum se colectează dovezile, informaţiile autoritare şi alte 
surse, Formarea deprinderilor de evaluare a rezultatelor cercetării, Dezvoltarea şi 
comunicarea unei concluzii bine argumentate şi documentate 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Andone, I., Georgescu, I., Toma, C., Solomon, D. C., Metodologia și etica cercetării științifice în 
contabilitate și systeme informaționale, Editura TEHNOPRESS, Iași, 2013. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 1x12=12 1x12=12 - - 8 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Verificare 

 

I. Disciplina: Practică de specialitate 

 

II. Statutul disciplinei:  x obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

- 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

 

organizaţiei, a procesului tehnologic. Structura de 

producţie (operaţională) şi structura de conducere 

(funcţională) a organizaţiei  
 

cadrul diferitelor compartimente ale structurii 

organizatorice a organizaţiei 
financiar-contabilă a organizaţiei şi 

organizarea compartimentului financiar-contabil  
 

gestiune în unitatea - partener de practică, cu parcurgerea 

următoarelor teme: 
e a contabilităţii analitice, a 

cheltuielilor şi veniturilor  
 

analitice se asigură condiţiile pentru urmărirea costurilor 
şi rentabilităţii la nivel de întreprindere şi pe activităţi sau 

– partener de 

 

organizării evidenţei analitice a veniturilor şi cheltuielilor 
contabilităţii de 

gestiune pe centre de responsabilitate 

 

contabilităţii de gestiune pe centre de responsabilitate pe 

structura unităţii – partener de practică 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Deju Mihai Contabilitate managerială aprofundată, Note de curs, Editura Alma Mater, 
ISBN: 978-606-527-546-1, Bacău, 2017 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II - - - 7x12= 84 3 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen, colocviu sau verificare pe parcursul 

semestrului 

 Colocviu 

 

 

 DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT, 

 Semnătura Semnătura 

 Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard Turcu Prof. univ. dr. Mihai Deju 

 

 

 

 



F 114.08/Ed.02 Document de uz intern 

 
13 

Observaţii:  
1. Documentul se numerotează începând cu 1 de la prima pagină şi se semnează de decan, pagină 

cu pagină, în dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini, unde semnează pentru încheierea 
documentului, alături de directorul de departament. 

 Observaţia de mai sus este solicitarea ministerului pentru vizarea diplomei. 
2. Rectoratul ataşează o adeverinţă de autentificare a rezumatelor, în care se menţionează cui şi 

pentru ce scop i se eliberează. 
3. Capul de tabel de la pct. VI se modifică corespunzător specificului facultăţii şi rămâne acelaşi 

pentru toate disciplinele, ca şi la foaia matricolă. 
4. Rezumatele se întocmesc pe specializări/programe de studii şi promoţii, pe cât posibil în ordinea 

disciplinelor de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 
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