
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitate consolidată, 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de ŞtiinţeEconomiceşiDrept 
1.3 Departamentul Finanţe, ContabilitateşiEconomie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea ContabilitateşiInformatică de Gestiune / Economist 
1.7 Forma de învăţământ I.F.R. 

 
2. Date despredisciplină 

2.1 Denumireadisciplinei Contabilitate consolidată 

2.2 
Titularuldisciplinei (coordonatorul 
disciplinei) 

Lect.univ.dr. Bănuţă Mariana 

2.3 Titularulactivităţilor de seminar Lect.univ.dr. Bănuţă Mariana 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv. 56 3.2 din care SI 28 3.3 SF /ST / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 58 
din care: 
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 21 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi(comunicarebidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual 97 
3.5 Total ore pe semestru 125 
3.6 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de  matematică, economie,  contabilitate, 
finanţe. 

4.2 De competenţe 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului domeniului de studiu şi 
fundamental:concepte, principii metode,modele şi teorii 
 Capacitatea de analiză, sinteză şi interpretare a informaţiei 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker;fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; participarea 
studentilor la susţinerea testelor; respectarea termenului anunţat de cadrul 
didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei -2PC 
C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale-2PC 
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 CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri-specializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Obiectivul general al acestei discipline este de a forma specialişti în domeniul Contabilitate, cu 
solide cunoştinţe în domeniul Contabilităţii consolidate. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Un obiectiv specific al disciplinei este pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere 
profesional pe piata forţei de muncă, în direcţiile activităţilor ce aparţin contabilităţii consolidate 



a grupurilor de societăţi,  inclusiv în direcţia analizei şi evaluării entităţilor economice. De 
asemenea, printre obiectivele specifice disciplinei pot fi menţionate: asimilarea cunoştinţelor 
privind grupurile si conturile consolidate, modalităţile si tehnicile de consolidare, modul de 
întocmire a situaţiilor financiare consolidate, încadrarea problematicii consolidării conturilor în 
strategiile europene şi internaţionale, înţelegerea unor exemple şi studii de caz relevante. 

 A. Obiective cognitive 

1.Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii 
consolidate; 

 2.Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului principiilor fundamentale ale contabilităţii  
consolidate a întreprinderii; 

3. Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi obiectului de studiu al contbilităţii consolidate, 
identificarea şi valorificarea metodelor specifice de evaluare şi contabilizare; 

4.Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea 
consolidată şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează procesul de evaluare 
şi contabilizare; 

5. Identificarea si descrierea contabilizării diferitelor operaţii economico-financiare specifice 
consolidării, precum şi a modului de întocmire a documentelor financiare de sinteză consolidate 
sau a altor raportări. 

B. Obiective procedurale 

1.Aplicarea unor principii, metode de evaluare şi  înregistrare contabilă pentru rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite; 

2.Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard ce privesc contabilitatea consolidată a 
grupurilor de societăţi; 

3. Identificarea unor situaţii concrete  de aplicare a metodelor şi tehnicilor specifice contabilităţii 
consolidate care să permită viitorului licenţiat în ştiinţe economice să analizeze prompt şi să ia 
decizii sintetice şi corecte referitoare la operaţiile de preconsolidare şi de consolidare propriu-
zisă; 

4.Elaborarea unor teme de casă profesionale cu utilizarea unor noţiuni, principii, metode 
consacrate în domeniul contabilităţii consolidate. 

C. Obiective atitudinale 

1.Respectarea normelor de etică şi deontologie profesională specifice contabililor autorizaţi şi 
experţilor contabili;  

2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei echipe şi cooperarea în activităţile 
specifice sau munca în echipă pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi referate;  

3.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională, alături de  conştientizarea nevoii de formare continuă care să includă 
contabilitatea consolidată a grupurilor de societăţi. 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. 
(unităţi de învăţare)  

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 

Aspecte generale privind grupurile si conturile 
consolidate 

1.1. Necesitatea si obiectivele conturilor consolidate  
1.2. Reglementari privind conturile consolidate 
Notiunea de grup 

3 

Utilizarea 
facilităţilor 
platformei e-
learning (chat, 
forum) 
E-mail 
Consultaţii 

Materialul didactic este 
divizat în unităţi de studiu 
care facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

U2 

Masurarea controlului si a dependentei dintre 
societatile din cadrul grupului (partea I) 

 Aspecte teoretice cu privire la procentajele de 
consolidare 

2 

U3 

Masurarea controlului si a dependentei dintre 
societatile din cadrul grupului (partea a II-a) 

Tipuri de legaturi intre societăţile grupului. Particularităţi 
privind calculul procentajelor de consolidare. 

2 

U4 

Modalitatile si tehnicile de consolidare. Etapele 
consolidarii 

3.1.Modalitatile de consolidare 
3.2. Tehnici de consolidare 
3.3.Etapele consolidarii 

3  

U5 
Perimetrul de consolidare  
4.1.Definirea perimetrului de consolidare. 
4.2.Excluderile din perimetrul de consolidare 

3  



U6 
Omogenizarea metodelor de evaluare si prezentare a 

conturilor la nivelul grupurilor 
3 

U7 
Conversia conturilor societatilor aflate in strainatate 
6.1. Metoda cursului de inchidere 
6.2. Metoda cursului istoric 

3  

U8 

Eliminarile ce se efectueaza in consolidare 
7.1. Eliminarea conturilor reciproce  
7.2.  Eliminarea rezultatelor interne 
7.3. Eliminarea provizioanelor constituite pentru 

societatile consolidate 
7.4. Tratamentul contabil al titlurilor de participare si 

partajul capitalurilor proprii (eliminarea titlurilor) 

3 

U9 

Metodele de consolidare  
8.1. Stabilirea metodelor de consolidare si prezentarea 

generala a acestora  
8.2. Prezentarea particularitatilor metodelor de 

consolidare 

3  

U10 Aspecte fiscale referitoare la grupurile de societăţi 3 
Bibliografie: 
1. Bănuţă Mariana- Contabilitate consolidată, Editura Sitech, Craiova, 2011 
2. Cosmina Pitulice -Teorie si practică privind grupurile de societăţi si situaţiile financiare consolidate, Editura 

Contaplus, 2007 
3. Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru- Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile, 

EdituraCeccar, Bucureşti, 2012 
4. CECCAR-Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin 

OMFP 1802/ 2014, Editura Ceccar, Bucureşti, 2015 
5. ***-Legea contabilităţii nr. 82/1991, revizuită şi actualizată 
6. ***- O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
7. ***-Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
 8 ***- Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Editura CECCAR, Bucureşti, 2013 
9.    Bănuţă Mariana- Contabilitate consolidată,(pe suport electronic, platforma e-learning), 2017 

8.2. Aplicaţii: Seminar  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resursefolosite 

1 

Particularităţi privind constituirea sau majorarea 
capitalului social în cazul entităţilor ce au ca şi 
acţionari/asociaţi persoane juridice Studiu de caz privind 
contabilizarea imobilizărilor financiare la nivelul entităţilor 
Studiu de caz privind contabilizarea cumpărărilor şi 
vânzărilor, prestarea de servicii,  între entităţile din cadrul 
grupului 

3 

- dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de caz 
- testarea 
- consultaţiile 

 

În cadrul primei întâlniri se 
stabiles cobligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. La 
rezolvarea studiilor de caz 
se vor utilize 
minicalculatoare. La ultimul 
seminar se vasusţine un 
test de verificare a 
cunoştinţelor. 

2 
Studii de caz privind  determinarea criteriilor ce 
determină obligativitatea întocmirii situaţiilor financiare 
consolidate 

3 

3 

Masurarea controlului si a dependentei dintre societatile 
din cadrul grupului 
 Exemple practice de determinare a procentajului de 
control si a porcentajului de interes 

3 

4 

Expemplificarea modalitatilor de consolidare 
Utilizarea tehnicilor de consolidare în procesul de 
consolidare 
Verificare 

3 

5 
Studii de caz privind conversia conturilor societatilor 
aflate in strainatate 
 Metoda cursului de inchidere. Metoda cursului istoric 

3 

6 
 Aplicaţii privind omogenizarea metodelor de evaluare si 
prezentare a conturilor la nivelul grupurilor 

5 

7 

Studii de caz privind eliminarile ce se efectueaza in 
consolidare 
-  Eliminarea conturilor reciproce  
 - Eliminarea rezultatelor interne 
- Eliminarea provizioanelor constituite pentru societatile 
consolidate 

5 

8 
Tratamentul contabil al titlurilor de participare si partajul 
capitalurilor proprii (eliminarea titlurilor) 

3 
 

Bibliografie: 
1. Bănuţă Mariana- Contabilitate consolidată, Editura Sitech, Craiova, 2011 
2. Cosmina Pitulice -Teorie si practică privind grupurile de societăţi si situaţiile financiare consolidate, Editura 

Contaplus, 2007 
3. Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru- Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile, 



EdituraCeccar, Bucureşti, 2012 
4. CECCAR-Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin 

OMFP 1802/ 2014, Editura Ceccar, Bucureşti, 2015 
5. ***-Legea contabilităţii nr. 82/1991, revizuită şi actualizată 
6. ***- O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
7. ***-Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
8.  ***- Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Editura CECCAR, Bucureşti, 2013 
9. Bănuţă Mariana- Contabilitate consolidată,  (pe suport electronic, platforma e-learning), 2017 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
    Însuşirea limbajului, standardelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor  specifice contabilităţii consolidate vor satisface 
aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice / academice din domeniul economic general şi financiar-contabil în 
special; 
    Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi deprinse la nivelul activităţii practice din seminar şi din studiul 
tematicii de casă la nivelul disciplinei „Contabilitate consolidată” vor satisface  aşteptările  reprezentanţilor asociaţiilor 
profesionale ( CECCAR, CAFR, ANEVAR) şi angajatorilor din domeniul economic general şi finaciar-contabil în special. 
 Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Probă scrisă: calitatea, rigoarea, 
sinteza şi coerenţa tratării 
subiectului teoretic abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă 
+ 2 subiecte aplicative de 
contabilitate consolidată  

 
50 %  
 
 
 
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 
 Tema de casă - se vor rezolva teste 
/aplicaţii propuse de cadrul didactic 
referitoare la contabilitatea consolidată 
.Se va evalua gradul de încadrare în 
cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a studentului, 
rezolvarea unor aplicaţii la tablă şi 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Corectarea temei  

20% 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

 
Comunicarea in limbaj specific, însuşit corect şi capacitatea de a opera cu metode si tehnici de 
lucru caracteristice disciplinei studiate) 
 Nota 5 la evaluarea finală 
 

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017      Lect.univ.dr. Bănuţă Mariana                            Lect.univ.dr. Bănuţă Mariana 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,        Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2017         (prestator)           (beneficiar), 
       Conf. univ. dr. Daniela Bondoc          Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 

 
 

Director de Centru IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 
 


