
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Contabilitatea în comerț exterior 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. SCORȚESCU Gheorghe 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. SCORȚESCU Gheorghe 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  IV 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OPȚ. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 44 din care:   3.5 curs 22 3.6 seminar / laborator 22 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 44 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  7 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 56 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 

 

 

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  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Contabilitate financiară 

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 planul de conturi ge-

neral, bibliografia aferentă, dar și o documentare anterioară din suportul de 

curs pentru cursul prezentat  

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.1. Definirea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei, precum 

           şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează operaţiunile economico-financiare. 

C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor  

          necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale. 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 22 ore Metode de predare 

1. Noţiuni generale cu privire la creanţe, datorii şi taxa pe valoarea adăugată (defi- 

    niții, delimitări, recunoaștere și evaluare) – 6 ore 
 • Prelegere 

 • Consultare reglementări  

  naționale și internaționale 

 • Exemple 

2. Organizarea contabilităţii comerţului exterior (definiții, delimitări, particularități) – 4 ore 

 
 • Prelegere 

 • Consultare reglementări  

  naționale și internaționale 

 • Exemple 

3. Contabilitatea operaţiunilor de export (definiții, recunoaștere și evaluare) – 6 ore 

 
 • Prelegere 

 • Consultare reglementări  

  naționale și internaționale 

 • Exemple 

4. Contabilitatea operaţiunilor de import (definiții, recunoaștere și evaluare) – 6 ore 

 
.• Prelegere 

 • Consultare reglementări  

  naționale și internaționale  

• Exemple 

Bibliografie: 

1. Bari, I., Globalizarea economică, Editura Economică, Bucureşti, 2005 

2. Dicu, R., Dimensiuni contabile și financiare ale capitalului. Concept. Evaluare. Normalizare, Editura Tehno-

press, Iași, 2015  

3. Feleagă, N., Feleagă, L., Contabilitate financiară – o abordare europeană şi internaţională, vol. 1 şi 2, Editura 

Infomega, Bucureşti, 2005 

4. Matiş, D., Pop, A. (coordonatori), Contabilitate financiară, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014  

5. Negruţiu, Magdalena şi colab., Contabilitatea în comerţ şi turism, Editura Maxim, Bucureşti, 2008 

6. Pântea, I. P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară, Editura Intelcredo, Deva, 2014 

7. Pop, A., Contabilitatea financiară românească armonizată cu Directivele Contabile Europene, Standardele In-

ternaţionale de Contabilitate, Editura Intelcredo, Cluj-Napoca, 2002  

8. RENTROP & STRATON, Noile Reglementări contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014. Interpretări și 

aplicații practice, București, 2015  

9. RENTROP & STRATON, Cartea verde a contabilității 2017, București, 2017 

10. Scorțescu, Gh., Contabilitatea în comerț exterior – suport de curs, anul II, 2019 

11. Toma, C., Contabilitatea în comerţul exterior, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2015 
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 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. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general  

al disciplinei  

Asimilarea limbajului şi termenilor specifici contabilităţii operaţiunilor de comerţ 

şi familiarizarea cu entităţile care practică operaţiuni de comerţ exterior 

7.2 Obiectivele specifice  • Cunoaşterea particularităţilor activităţii în comerţul exterior cu privire la operaţiu-

nile de import şi export pe cont propriu; 

• Dobândirea unor noţiuni privind: creanţele, datoriile, reducerile comerciale acor-

date/primite şi influenţa lor asupra contabilităţii şi fiscalităţii unităţi; modalităţile 

de import/export rutier, feroviar, naval sau de altă natură; familiarizarea cu mo-

dul de calcul şi înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de import şi export în 

varianta pe cont propriu etc. 



 

 

12. Toma, C., Contabilitate financiară, ediția a III-a, revizuită și adăugită, Editura TipoMoldova, Iași, 2018  

13. Vişan, D., Contabilitatea în comerţul exterior, ediţia a II-a, Editura Economică, 2009 

14. *** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 454/18.06.2008, cu mo-

dificările și completările ulterioare 

15. *** Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 1066/ 

17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare  

16. *** MFP, 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 Interna- 

      ţionale 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 financi- 

are anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, M. Of. al României, nr. 35/14.01.2019 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 22 ore Metode de predare 

1. Aspecte generale privind datoriile şi creanţele – 2 ore 

 
• Exemple 

• Studiu de caz 

2. Reduceri de preţuri primite/acordate – 4 ore 

 
• Exemple 

• Studiu de caz 

3. Taxa pa valoarea adăugată – 2 ore 

 
• Exemple 

• Studiu de caz 

4. Contabilitatea exportului de mărfuri – 6 ore 

 
• Exemple 

• Studiu de caz 

5. Contabilitatea importului de mărfuri – 8 ore 
 

• Exemple 

• Studiu de caz 

Bibliografie: 

1. Bari I., Globalizarea economică, Editura Economică, Bucureşti, 2005 

2. Feleagă, N., Feleagă, L., Contabilitate financiară – o abordare europeană şi internaţională, vol. 1 şi 2,  

       Editura Infomega, Bucureşti, 2005 

3. Matiş, D., Pop, A. (coordonatori), Contabilitate financiară, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014  

4. Negruţiu Magdalena şi colab., Contabilitatea în comerţ şi turism, Editura Maxim, Bucureşti, 2008 

5. Pântea, I. P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară, Editura Intelcredo, Deva, 2014 

6. RENTROP & STRATON, Noile Reglementări contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014. Interpre- 

       tări și aplicații practice, București, 2015  

7. RENTROP & STRATON, Cartea verde a contabilității 2017, București, 2017 

8. Scorțescu, Gh., Contabilitatea în comerț exterior – suport de curs, anul II, 2019 

9. Toma, C., Contabilitatea în comerţul exterior, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2015 
10. Toma, C., Contabilitate financiară, ediția a III-a, revizuită și adăugită, Editura TipoMoldova, Iași, 2018  

11. Vişan D., Contabilitatea în comerţul exterior, ediţia a II-a, Editura Economică, 2009 

12. *** 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 completă- 

       tările ulterioare, 11.04.2016 

13. *** OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

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

30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare 

       14. *** OMFP nr. 2844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele In- 

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

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

      nanciare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Mi- 



 

 

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

      14.01.2019  
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Având în vedere conținutul descriptiv al disciplinei, aceasta este absolut necesară în formarea oricărui profesio-

nist contabil. S-a avut în vedere aici și o corespondență cu conținutul materialelor educaționale editate de or-

ganisme profesionale care vizează profesiile de experți-contabili, contabili autorizați sau auditori financiari. 

 

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 70% 

 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Implicarea în pregătirea și desfășurarea activităților 

de seminar. 

• Frecvență, calitatea in-

teracțiunii, studiu de 

caz 

30% 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obținerea notei de minim 5 (cinci) la examenul scris și a mediei finale de minim 5 (cinci) care rezultă prin adu-

narea notei de la examenul scris (ponderată cu 70%) cu nota de la seminar (ponderată cu 30%). 
 

Data completării:  23.09.2019      Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
   

  

 

 

Data avizării în Departament:  30.09.2019 Semnătura Directorului de Departament 
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