ANEXA 1
FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2019-2020
Anul de studiu I / Semestrul I
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea*
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe contabilitate
Contabilitate
Doctorat
Contabilitate COR: 241304, 241303

Aprofundări în teoria şi practica raportărilor
financiare

2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
2.5. Anul de studiu
I
2.6. Semestrul

I

2.2. Cod disciplină

2.7. Tipul de evaluare
(E/C/VP)

E

2.8. Regimul disciplinei (O
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
2
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din planul de
28
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite**
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

147
175
7
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

DC 4

ore
50
56
40
1

F

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Sală cu videoproiector şi tablă
NU ESTE CAZUL

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. Utilizarea terminologiei specifice rapoartelor financiare ale entităţilor în diverse sisteme
contabile existente pe plan mondial.
C2. Capacitatea de culegere, sintetizare şi interpretare de date şi informaţii de natură financiar
contabilă;
C3. Adaptarea metodelor și tehnicilor de cercetare la specificul domeniului financiar contabil.
C4. Utilizarea informaţiilor din rapoartele financiare în cercetarea ştiinţifică de profil.
C5. Capacitatea de analiza a situaţiei financiare a entităţilor pe baza informaţiilor din rapoartele
financiare.
C6. Analiza comparativă a potenţialului informativ al diverselor tipuri de rapoarte financiare.
Competenţe transversale

CT1. Înţelegerea aprofundată a conceptelor fundamentale care guvernează obligaţiile entităţilor
cu privire la transparenţa activităţilor desfăşurate.
CT2. Înţelegerea rolului rapoartelor financiare în cunoaşterea activităţii şi situaţiei entităţilor.
CT3. Perfecţionarea instrumentarului de utilizare a conceptelor legate de rapoartele financiare în
comunicarea informaţiilor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Înţelegerea aprofundată a conceptelor privind raportarea financiară, a
legăturii dintre rapoartele financiare şi cunoaşterea efectivă a entităţilor, a
posibilităţilor de dezvoltare a sistemelor de raportare financiară şi nonfinanciară.
7.2 Obiectivele specifice
- însuşirea elementelor definitorii proprii rapoartelor financiare;
- familarizarea cu sensurile diferitelor tipuri de informaţii din rapoartele
financiare;
- cunoaşterea metodelor care pot determina diferente de interpretare a
unor informaţii financiar contabile;
- cunoaşterea posibilităţilor de analiza a informaţiilor din rapoartele
financiare;
- cunoaşterea variantelor de rapoarte financiare în diverse sisteme
contabile;
- crearea deprinderilor de a concluziona cu privire la situaţia firmelor pe
baza analizei informaţiilor din rapoartele financiare;
8. Conţinuturi*
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Fundamentele contabilităţii ca ştiinţă de gestiune
Prelegere - referate - 2 ore
2. Contabilitatea în contextul interesului public
dezbateri
2 ore
3. Contabilitatea în contextul guvernanţei entităţilor
4 ore
3.1. Guvernanţa corporativă - conţinut şi rol
3.2. Rolul ontabilităţii în succesul guvernanţei
4. Normele contabile internaţionale, europene şi naţionale
6 ore
5. Rapoartele financiare ale entităţilor - oglinda situaţiei financiare ale
6 ore
acestora
5.1. Standarde şi norme de raportare
5.2. Evaluarea pentru rapoartele financiare
6. Potenţialul informativ al diverselor tipuri de rapoarte financiare
4 ore
7. Posibilităţi de lărgire a ariei de cuprindere a rapoartelor financiare
4 ore
7.1. Rapoarte financiare, nefnanciare şi descriptive
7.2. Raportarea integrată în contextul dezvoltării durabile
Bibliografie
1. Capron Michael, Contabilitatea în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994
2. Colasse Bernard, Fundamentele contabilităţii, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2009 (traducere de Neculai Tabără)
3. Colasse Bernard, Introducere în contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2011 (traducere de Neculai Tabără)
4. Demetrescu Constantin, Istoria contabilităţii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.
4. Feleagă Niculae, Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Bucureşti, 1999
5. Horomnea Emil, Dimensiuni ştiinţifice, sociale şi spirituale în contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2010
6. Ionaşcu Ion, Epistemologia contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1997
7. Ristea Mihai, Corina Dumitru, Libertate şi conformitate în IFRS, Editura CECCAR, 2011
8. Feleagă N., Malciu L., Politici şi opţiuni contabile, Bucureşti: Ed. Economică, 2002
9. xxx Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, traducere CECCAR, inclusiv noutăţi
10. xxx Directiva 2013/34/UE
11. xxx OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate

8.2. Seminar-laborator
Nu este cazul
Bibliografie
Nu este cazul
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Obţinerea titlului de doctor în domeniul Contabilitate presupune, fără nici o îndoială, cunoştinţe teoretice fundamentale privind
contabilitatea, informaţiile contabile, producţia, certificarea şi utilizarea informaţiilor din rapoartele financiare. Oricare ar fi tema de
doctorat abordată de către doctorand, acesta trebuie să aibă abilităţi sporite în a utiliza terminologia specifică rapoartelor financiare
şi nefinanciare, să cunoască conţinutul, rolul şi utilitatea acestora.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen oral
Reterat, articol

50%
50%

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind informaţiile contabile, modul de producere,
certificare şi, mai ales, de prezentare a acestora prin intermediul rapoartelor finaniare. Cunoaşterea conţinutului principalelor tipuri
de rapoarte financiare specifice sistemelor contabile europene.
Data completării
05.09.2019

Semnătura titularului de curs
prof. univ. dr. Nicolae Todea

Data avizării în departament
10.09.2020

Semnătura directorului de departament
lect. univ. dr. Dan Ioan Topor

