
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Consolidarea grupurilor financiare internaționale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. SCORȚESCU Florin Ioan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. SCORȚESCU Florin Ioan 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  III 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 42 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  32 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Management Economico-Financiar European 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a cursului  • Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru  

• exemplificări 

5.2. de desfășurare a seminarului  • Prelegerile se desfășoară în sistem clasic utilizându-se bibliografia aferentă, 

dar și o documentare anterioară din suportul de curs pentru cursul prezentat 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.4. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru re-            

          zolvarea de probleme 

C3.5. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare. 

C4.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi  

          tranzacţiilor financiare. 
 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore Metode de predare 

1. Noțiuni de bază privind consolidarea conturilor – 6 ore 

    1.1. Forme de control care se exercită între societăți – 1 ore 

    1.2. Ansamblul consolidat – 1 ore 

    1.3. Procentajul de control și procentajul de interes – 4 ore     

  • Prelegere 

  • Exemple 

2. Metode de consolidare – 10 ore 

    2.1. Metoda integrării globale – 4 ore 

    2.2. Metoda integrării proporționale – 3 ore 

    2.3. Metoda punerii în echivalență - 3 ore  

  • Prelegere 

  • Exemple 

3. Tehnici de consolodare – 12 ore 

    3.1. Consolidarea pe paliere – 5 ore 

    3.2. Consolidarea directă - 7 ore 

  • Prelegere 

  • Exemple 

Bibliografie: 

1. COLINET F., Pratique des comptes consolidés, 3e édition, Dunod, Paris, 2001 

2. FELEAGĂ N., Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2003 

3. FELEAGĂ N., LILIANA FELEAGĂ, Contabilitate consolidată – o abordare europeană și internațio-

nală, Editura Economică, București, 2007 

4. HALIGA I., Situaţii financiare consolidate la instituţiile de credit, în „Normalizare şi armonizare în contabi-

litatea românească”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004 

5. HERRING C. H. III, Business combinations & internaţional accounting, Thomson South-Western (Thompson 
Learning), Ohio, 2003 

6. ISTRATE C., Reflectarea în situaţiile financiare consolidate a pierderii filialelor sau întreprinderilor aso-

ciate, în „Normalizare în contabilitatea ro-mânească”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004 

7. MATIŞ D., Contabilitatea operaţiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003 

8. PÂNTEA I. P., BODEA GH., Contabilitatea românească armonizată cu Directivele Contabile Europene, 

Editura Intelcredo, Deva 2003 

9. POP A., Contabilitatea financiară românească armonizată cu Directivele Contabile Europene şi Standar-

dele Internaţionale de Contabilitate, Editura Intelcredo, Deva, 2002 
10. RAFFOURNIER B., Les normes comptables internationales, 2e édition, Economica, Paris, 2005 

11. SĂCĂRIN M., Practici și reglementări de consolidare a conturilor, Editura ASE, Bucureşti, 2012 

12. SCORŢESCU FL. I., Societăţile de grup, Editura Junimea, Iaşi, 2005 

13. SCORŢESCU FL. I., Consolidarea conturilor grupurilor financiare, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 
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 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. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea cu principalele noţiuni privind conceptul de consolidare şi 

înţelegerea metodelor şi tehnicilor de consolidare care se aplică entităţilor 

controlate 

7.2 Obiectivele specifice  • Cunoaşterea și înţelegerea structurii şi caracteristicilor care se întâlnesc 

la un ansamblu consolidat, precum și a formelor de control care se mani-

festă între diferite entități; 

• Determinarea procentajul de control şi de interes al entităţii mamă în so-

cietăţile controlate;  
• Înţelegerea particularităţilor metodelor şi tehnicilor de consolidare şi 

transpunerea lor în practică în vederea întocmirii situaţiilor financiare con-

solidate. 



 

 

2008 

14. SCORȚESCU FL. I., Consolidarea grupurilor financiare internaționale – suport de curs, anul II, 2019 

15. *** International Accounting Standards Board, Standardele Internaționale de Raportare Financiară, CECCAR, 

București, 2015 

16. *** OMFP, Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 

situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, 11.04.2016 

17. *** OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anua-

le individuale și situațiile financiare anuale consolidate, M. Of. al României, Partea I, nr. 963/30.12.2014, cu 

modificările și completările ulterioare 

18. *** OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, M. Of. al României nr. 910/09.12.2015 

19. *** OMFP nr. 2844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Inter-

naţionale de Raportare Financiară, M. Of. al României, nr. 1020/19.12.2016 

20. *** OMFP  nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor finan-

ciare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministeru-

lui Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, M. Of. al României, nr. 35/14.01.2019 

21. *** Norma Băncii Naţionale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situaţiilor financiare consolidate de că-
tre instituţiile de credite, Monitorul Oficial al României, nr. 651/02.09.2002 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 14 ore Metode de predare 

    1. Aplicații practice privind formele de control care se exercită între societăți – 1 ore • Exemple 

• Studiu de caz. 

    2. Aplicații practice privind ansamblul consolidat – 1 ore • Exemple 

• Studiu de caz. 

    3. Aplicații practice privind procentajul de control și procentajul de interes – 2 ore     • Exemple 

• Studiu de caz. 

    4. Aplicații practice privind metoda integrării globale – 2 ore 

  
• Exemple 

• Studiu de caz 

    5. Aplicații practice privind metoda integrării proporționale – 2 ore 

     
• Exemple 

• Studiu de caz. 

    6. Aplicații practice privind metoda punerii în echivalență - 1 ore • Exemple 

• Studiu de caz. 

    7. Aplicații practice privind consolidarea pe paliere – 2 ore 

 
• Exemple 

• Studiu de caz 

    8. Aplicații practice privind consolidarea directă - 3 ore • Exemple 

• Studiu de caz. 

Bibliografie: 

1. COLINET F., Pratique des comptes consolidés, 3e édition, Dunod, Paris, 2001 

2. FELEAGĂ N., LILIANA FELEAGĂ, Contabilitate consolidată – o abordare europeană și internațio-
nală, Editura Economică, București, 2007 

3. HALIGA I., Situaţii financiare consolidate la instituţiile de credit, în „Normalizare şi armonizare în contabi-

litatea românească”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004 
4. HERRING C. H. III, Business combinations & internaţional accounting, Thomson South-Western (Thompson 

Learning), Ohio, 2003 

5. RAFFOURNIER B., Les normes comptables internationales, 2e édition, Economica, Paris, 2005 

6. SĂCĂRIN M., Practici și reglementări de consolidare a conturilor, Editura ASE, Bucureşti, 2012 

7. SCORŢESCU FL. I., Consolidarea conturilor grupurilor financiare, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 

2008 

8. SCORȚESCU FL. I., Consolidarea grupurilor financiare internaționale – suport de curs, anul II, 2019 

9. *** OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anua-

le individuale și situațiile financiare anuale consolidate, M. Of. al României, Partea I, nr. 963/30.12.2014, cu 

modificările și completările ulterioare 

10. *** OMFP nr. 2844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Inter-

naţionale de Raportare Financiară, M. Of. al României, nr. 1020/19.12.2016 



 

 

11. *** OMFP  nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor finan-

ciare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministeru-

lui Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, M. Of. al României, nr. 35/14.01.2019 

12. *** Norma Băncii Naţionale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situaţiilor financiare consolidate de că-

tre instituţiile de credite, Monitorul Oficial al României, nr. 651/02.09.2002 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținutul descriptiv al disciplinei are drept scop stabilirea unei corespondențe reale cu mediul de afaceri și 

profesioniștii financiar-contabili, în funcție de așteptările și nevoile existente în domeniu. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 

• Note întregi de la 1 la 10 • Examen scris 60% 

 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Implicarea în pregătirea și desfășurarea activităților 

de seminar.  

• Realizarea unui referat 

privind aspecte con-

crete din problemati-

ca studiată 

40% 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obținerea mediei finale de minim 5 (cinci) care rezultă prin adunarea notei de la examenul scris (ponderată cu 

60%) cu nota de la seminar (ponderată cu 40%). 
 

Data completării:  25.09.2019                    Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar  
   

   

 

Data avizării în Departament:  30.09.2019                                      Semnătura Directorului de Departament 
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