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Obiectivul general al disciplinei
Asimilarea cunoştinţelor de bază privind operaţiunile speciale precum
divizare, lichidare, fuziune, consolidare şi transpunerea lor în contabilitatea
societăţilor implicate în acest tip de operaţiuni.
Obiectivele specifice:
 însuşirea şi utilizarea corectă noţiunilor generale cu privire la
contabilitatea operaţiunilor speciale;
 instrumentarea contabilă a operaţiunilor de dizolvare, combinare şi
faliment a întreprinderilor:
 cunoaşterea şi operarea cu modalităţile de realizare a consolidării
conturilor.
Competenţe profesionale:
C1. Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea
entităţii/ organizaţiei
C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar contabile şi/sau fiscale
C4. Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari

C5. Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil
C6. Abordarea fenomenelor economico - financiare prin prisma
specificităţii, a rezultatelor şi a riscurilor asociate

Conţinut
(descriptori)

Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în
cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
CT4. Formarea unui comportament bazat pe managementul eficient al
tuturor resurselor
CT5. Capacitatea de a comunica şi a lucra în echipă pentru o adaptare
eficientă la exigenţele societăţii bazată pe cunoaştere.
Studiu individual (SI)
1.Repere generale privind contabilitatea operaţiunilor speciale;
Europenizarea si internaţionalizarea contabilităţii. Efecte asupra percepţiei
operaţiunilor speciale. Transformări privind sistemul contabil din
Romania. Raţionamentul profesional şi rolul pentru contabilitatea
operaţiunilor speciale. Informaţia contabilă privind operaţiunile speciale în
procesul decizional.
2.Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de divizare a entităţilor.
Conţinutul si etapele divizării entităţilor. Divizarea entităţilor care îşi
încetează existenţa. Divizarea entităţilor care nu îşi încetează existenţa.
3.Instrumentarea contabilă a operaţiunilor generate de combinarea
întreprinderilor. Delimitări teoretice privind gruparea de întreprinderifuziunea. Metoda achiziţiei. Contabilizarea achiziţiilor inverse. Aplicaţii
practice privind IFRS 3 Combinări de întreprinderi. Aspecte juridice si
contabile privind fuziunea. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor
specifice fuziunii prin absorbţie. Fuziunea prin contopire. Fuziunea
transfrontaliera.
4. Aspecte juridice şi contabile privind insolvenţa. Ipoteza
falimentului; În antecamera insolvenţei: dizolvarea entităţilor.
Fundamente teoretice privind starea de faliment. Etape în derularea
procedurii falimentului. Aplicaţii practice privind contabilizarea
operaţiunilor de lichidare.
5. Situaţii de grup. Cadrul juridic naţional privind conturile consolidate.
Referenţialul contabil internaţional. Situaţii financiare consolidate şi
individuale. Investiţii în întreprinderile asociate. Identificarea entităţilor
asociate. Interese în asocierile în participaţie.
Activităţi tutoriale (AT)
AT1. Generalităţi privind contabilitatea operaţiunilor speciale;
Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de divizare a entităţilor
AT2. Instrumentarea contabilă a operaţiunilor generate de combinarea
întreprinderilor. Aspecte juridice şi contabile privind insolvenţa. Ipoteza
falimentului;
AT3. Situaţii de grup.

Teme de control (TC)
TC1. Tema de control aferentă modulului 1 şi 2
TC2. Tema de control aferentă modulului 3 şi 4
TC3. Tema de control aferentă modulului 5

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de
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- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect
etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
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Cărţi:
1. Bogdan V., ş.a.., Raportarea financiară la nivelul grupurilor de societăţi, Editura
Economică, Bucureşti, 2011.
2. Briciu S., Socol A., Rof L., Contabiliatea operaţiunilor speciale, Seria Didactica-ID, Alba
Iulia, 2011.
3. Cenar I., Deaconu S.C., Viaţa contabilă a întreprinderii de la constituire la faliment,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2006.
4. Cenar I., Contabilitatea operaţiunilor speciale, Seria Didactica, Alba Iulia, 2015.
5. Feleagă L., Feleagă N., Contabilitate financiară – o abordare europeană şi internaţională,
Editura Economică, Bucureşti, 2007.
6. Gîrbină M.M., Bunea Şt., Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS
(revizuite)- IFRS, vol. I-III, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008.
7. Horomnea E., Tabără N., Contabilitate internaţională, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2011.
8. Malciu L., Feleagă N., Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţa unor
noi provocări. Vol. I. Eseuri şi analiza standardelor IAS – IFRS, Ed. Economică,
Bucureşti, 2005;
9. Matiş D., Contabilitatea operaţiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003;
10. Popa A.F., s.c., Studii practice privind aplicarea standardelor Internationale de Raportare
Financiară în România, Editura Contaplus, Ploieşti, 2007.
11. Ristea M., Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006.
12. Tiron Tudor A., Combinări de întreprinderi-Fuziuni şi achiziţii, Editura Accent, ClujNapoca, 2005.
13. Revista Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, colecţia 2009-2016.
Acte normative:
1. Legea contabilităţii nr. 82, din 24 decembrie 1991, republicată cu Monitorul Oficial al
Romaniei, Nr. 454 /2008 actualizată;
2. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), 2011;
3. OMFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în
contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a
societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor,
Monitorul Oficial nr. 711/ 2015;
4. OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial
nr. 963/2014.
5. Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/2004,
actualizată 2014;
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688 din 10.09.2015.
7. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Monitorul Oficial nr. 466/2014.

Lista
materialelor
didactice
necesare
-

pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informatice;
pentru cursanţi: suport de curs în format editat, platforma moodle;
echipamente tehnice: laptop, videoproiector;
echipamente de moderare: flipchart, ecran proiecţie.
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Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA activităţi aplicative aplicate

