
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANŢE ŞI CONTABILITATE  
1.3 Departamentul FINANŢE - CONTABILITATE  
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL SISTEMULUI INFORMATIONAL 

FINANCIAR-CONTABIL 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

SISTEME CONTABILE COMPARATE  

2.2 Codul disciplinei  MC0141AS2204.1 
2.3 Titularul activităţilor de curs - 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

- 

2.5 Anul de 
studiu 

II  2.6 
Semestrul 

II  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

A 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

6 

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 Numărul de săptămâni 12  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:  

3.6 curs 
24 3.7 seminar / laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 44 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
Tutoriat 2 
Examinări  4 
Alte activităţi: consultații 2 
3.7 Total ore studiu individual 114 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

150 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe               - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Studenții se vor prezenta la cursuri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 
mobile setate pe profilul silențios sau închise. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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C4 - Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe privind gestiunea 
afacerilor la nivel de entitate / organizaţie (3 puncte de credit); 
C4.1. Identificarea şi descrierea unui spectru larg de concepte privind gestiunea şi strategia 
entităţii /organizaţiei (2 puncte de credit). 
C4.2. Explicarea, utilizarea şi modelarea deciziilor privind gestiunea organizaţiilor (1 punct de 
credit). 
C5 - Fundamentarea şi aplicarea creativă a metodelor de cercetare ştiinţifică a sistemului 
informaţional financiar-contabil pentru analiza, evaluarea şi gestionarea entităţilor/ 
organizaţiilor (2 puncte de credit) 
 C5.1. Identificarea şi prezentarea tipologiei cercetării ştiinţifice şi a metodelor de cercetare 
specifice analizei, evaluării  şi  gestionării entităţilor / organizaţiilor (1 punct de credit). 
C5.2. Explicarea metodologiei de cercetare ştiinţifică specifică analizei sistemului informaţional 
financiar-contabil şi evaluării entităţilor /organizaţiilor (1 punct de credit). 
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 CT2 - Exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite nivele de ierarhizare, 
inclusiv cu asumarea de roluri de conducere şi promovarea dialogului, cooperării, 
atitudinii pozitive şi diversităţii şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi (1 punct de 
credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

• Pe parcursul desfășurării cursurilor, studenții trebuie să dea curs solicitărilor 
cadrului didactic de a participa la dezbateri respectiv de a răspunde la întrebări 
legate de materie 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Prezenţa la orele de seminar/laborator este obligatorie pentru toți studenţii. 
• La începutul fiecărui seminar, studenții trebuie să prezinte la solicitarea 
cadrului didactic tema primită în seminarul/seminarele precedent(e). 
• Pe parcursul desfășurării seminarelor, studenții trebuie să dea curs 
solicitărilor cadrului didactic de a rezolva aplicații practice (atât la tablă cât și 
în bancă) respective de a răspunde la întrebări legate de materie. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Să dezvolte şi să aprofundeze abilităţile necesare în vederea înţelegerii şi 
justificării necesităţii studiului sistemelor contabile comparate în contextul 
armonizării contabile şi a capacităţii de înţelegere a raportării finaciare în 
diferite sisteme contabile aplicabile azi în lume. 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1: Absolventul identifică și descrie un spectru larg de 
concepte privind cadrele conceptuale ale contabilității la 
nivel de entitate / organizaţie / țară. 
R.î.2: Absolventul înțelege și este capabil să explice 
elementele semnificative privind contabilitățile anglo-
saxone, în țările Europei de Vest, Europei Centrale și Europei 
de Est și este capabil să utilizeze aceste elemente în 
modelarea deciziilor privind gestiunea organizaţiilor. 
R.î.3: Absolventul cunoaște și poate face aprecieri cu privire 
la metodologia de cercetare ştiinţifică specifică sistemelor 
contabile comparate în cadrul analizei sistemului 
informaţional financiar-contabil şi evaluării 
entităţilor/organizaţiilor 

Aptitudini: 
  

R.î.1: Absolventul înțelege și interpretează conceptele de 
bază specifice raportărilor internaţionale, precum și 
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de 

predare / lucru 
Fond de 

timp  
Referințe 

bibliografice 
Tema 1. Delimitări privind studiul sistemelor 
sistemelor contabile comparate. Clasificari 
contabile international. Modelul anglo-saxon și 
modelul continental. Politicile contabile și 
guvernanță corporativă 

Conversaţie 
euristică, Curs 

interactiv 
 
 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 1 (1.1, 1.2, 
1.3, 1.4) 

 
Tema 2. Elemente semnificative privind 
contabilitățile anglo-saxone 

 Contabilitatea în SUA: 
- Reglementarea contabilă în SUA, 

- Situațiile financiare, 
 Prezentarea politicilor contabile privind 

recunoașterea și evaluarea. 
 Contabilitatea în Marea Britanie: 

- Reglementarea contabilă în Marea 
Britanie, 

- Situațiile financiare, 
- Prezentarea politicilor contabile privind 
recunoașterea și evaluarea. 

 Asemanari si deosebiri intre norme si 
reglementari in contabilitatea anglo-saxona 

 Intrebări și teste de evaluare 

Metoda 
problematizării, 
Curs interactiv 

 

6 ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 2. (2.1, 2.2, 
2.3, 2.4.) 

Tema 3. Sistemul contabil continental  
 Monism și dualism în organizarea contabilității. 

Planurile contabile și rolul lor în normalizarea 
contabilă europeană. Efectele globalizării 

Metoda 
problematizării, 
Curs interactiv 

 

6  ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 3 (3.1, 3.2, 
3.3) 

avantajele și limitele privind gestiunea şi strategia 
entităţii/organizaţiei; 
R.î.2: Absolventul aplică și evaluează un spectru larg de 
concepte privind planurile contabile, întocmirea situațiilor 
financiare prezentarea politicilor contabile privind 
recunoașterea și evaluarea, recunoașterea veniturilor și 
organizarea contabilității în simplu sau dublu circuit, privind 
gestiunea afacerilor la nivel de entitate/organizaţie.             
R.î.3: Absolventul cuantifică metodele de cercetare specifice 
analizei, evaluării şi gestionării entităţilor/organizaţiilor 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1: Absolventul formulează principii privind gestiunea şi 
strategia entităţii/organizaţiei. 
R.î.2: Absolventul descoperă și formulează principalele 
cauze ale diferenţelor internaţionale în domeniul 
contabilităţii privind contabilitatea managerială comparată, 
managementul și calculația costurilor, efectele globalizării 
asupra raportării financiare. 
R.î.3: Absolventul fundamentează decizia necesităţii 
studiului sistemelor contabile comparate în contextul 
armonizării contabile şi a capacităţii de înţelegere a raportării 
finaciare în diferite sisteme contabile. 
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Tema 4. Sistemul contabil Islamic - Cadrul 
general. Practici contabile contemporane pentru 
tranzactiile financiare islamice. 

Metoda 
problematizării, 
Curs interactiv 

 

4  ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 4 (4.1, 4.2, și 
4.3) 

Tema 5. Fiscalitatea și globalizarea 
 Politica fiscală și globalizarea; 
 Paradisuri fiscale. 

Curs interactiv 
 

4 ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 5 (5.1, 5.2, 
5.3) 

Tema 6. Privire de ansamblu – comparație 
sisteme contabile 

Curs interactiv 
 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1. - Cap. 6  

TOTAL  24 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Nisulescu- Ashrafzadeh, I., (2016), Sisteme contabile si fiscale comparate, Editura ASE 
Bibliografie suplimentară:  
1. Malciu L, Feleagă N., (2005), Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţa unei 
noi provocări, vol. I, Editura Economică, Bucureşti 
2. Ristea M., Olimid L., Calu D. A., (2006), Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, 
Bucureşti 
3. Pop A., (1996), Contabilitate comparată şi aprofundată, Editura Intelcredo, Deva  
4. Feleagă N., (2000), Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Bucureşti 
5. Tabără N., Horomnea  E., Mircea M. C., (2009), Contabilitate internatională, Editura Tipo 
Moldova 
6. ***- Legea Contabilităţii  nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005 
7. ***; Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii economice Europene, 
aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 
8. ***; Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 

lucru 
Fond de 

timp 
Referințe 

bibliografice 
Tema 1. Delimitări privind studiul 
sistemelor sistemelor contabile 
comparate. Clasificări contabile 
internațional. Modelul anglo-saxon si 
modelul continental. Politicile contabile 
si guvernanță corporativă 

Conversaţie euristică, 
Curs interactiv 

 
 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 1 (1.1, 1.2, 
1.3, 1.4) 

 

Tema 2. Elemente semnificative privind 
contabilitățile anglo-saxone 

 Contabilitatea în SUA: 
- Reglementarea contabilă în SUA, 

- Situațiile financiare, 
 Prezentarea politicilor contabile privind 

recunoașterea și evaluarea. 
 Contabilitatea în Marea Britanie: 

- Reglementarea contabilă în 
Marea Britanie, 

- Situațiile financiare, 
- Prezentarea politicilor contabile 
privind recunoașterea și evaluarea. 

 Asemănări și deosebiri între norme și 
reglementări în contabilitatea anglo-
saxonă 

Metoda 
problematizării, Curs 

interactiv 
 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 2. (2.1, 2.2, 
2.3, 2.4.) 
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 Intrebări și teste de evaluare 
Tema 3. Sistemul contabil continental  

 Monism și dualism în organizarea 
contabilității; Planurile contabile și rolul 
lor în normalizarea contabilă europeană; 

 Efectele globalizării 

Metoda 
problematizării, Curs 

interactiv 
 

2  ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 3 (3.1, 3.2, 
3.3) 

Tema 4. Sistemul contabil Islamic  
 Cadrul general. Practici contabile 

contemporane pentru tranzactiile 
financiare islamice. 

Metoda 
problematizării, Curs 

interactiv 
 

2  ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 4 (4.1, 4.2, și 
4.3) 

Tema 5. Fiscalitatea și globalizarea 
 Politica fiscală și globalizarea; 
 Paradisuri fiscale. 

Curs interactiv 
 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap. 5 (5.1, 5.2, 
5.3) 

Tema 6. Privire de ansamblu – 
comparație sisteme contabile 
 

Curs interactiv 
 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1. - Cap. 6  

TOTAL  12 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Nisulescu- Ashrafzadeh, I., (2016), Sisteme contabile si fiscale comparate, Editura ASE 
Bibliografie suplimentară:  
1. Malciu L, Feleagă N., (2005), Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţa unei 
noi provocări, vol. I, Editura Economică, Bucureşti 
2. Ristea M., Olimid L., Calu D. A., (2006), Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, 
Bucureşti 
3. Pop A., (1996), Contabilitate comparată şi aprofundată, Editura Intelcredo, Deva  
4. Feleagă N., (2000), Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Bucureşti 
5. Tabără N., Horomnea  E., Mircea M. C., (2009), Contabilitate internatională, Editura Tipo 
Moldova 
6. ***- Legea Contabilităţii  nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005 
7. ***; Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii economice Europene, 
aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 
8. ***; Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

În vederea stabilirii conținuturilor formative pentru această disciplină, au fost avute în vedere standardele 
de educație în domeniul profesiei contabile emise de către IASB precum și cerințele organismelor 
profesionale naționale precum CECCAR și CAFR privind accesul la profesia de expert contabil și auditor 
financiar. Au fost luate în considerare și concluziile dezbaterilor avute cu reprezentanții mediului de 
afaceri, angajatori potențiali din regiunea de proveniență a absolvenților specializării. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  
 
 

• Cunoaşterea cadrului contabil 
internaţional, identificarea 
cauzelor diferenţelor între 
sistemele contabile actuale   

Un examen scris în sesiunea 
ordinară care constă în 
rezolvări de aplicaţii practice 
furnizate de cadrele didactice, 

50%  
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• Cunoaşterea conţinutului 
raportărilor financiare prin 
prisma principalelor referenţiale 
contabile; 

• Abordarea comparativă a 
raportării financiare în lume 

formularea şi fundamentarea 
opiniilor proprii exprimate cu 
privire la o situatie data şi 
răspunsul la întrebări din teoria 
predată şi/sau din cea studiată 
individual 
 
Orice tentativă de fraudă sau 
fraudă depistată în timpul  
examenului scris se 
sancţionează cu nepromovarea 
examenului şi poate atrage 
după sine exmatricularea 
studentului în cauză. 

• Aplicarea unui raţionament 
profesional autentic în rezolvarea 
aplicaţiilor practice 

10.5 
Seminar/laborator 

• Însuşirea şi înţelegerea 
problematicii specifice tratate la 
curs şi seminar; 

Studenţii vor fi notaţi pe 
parcursul semestrului atunci 
când rezolvă aplicaţii practice 
(la tablă), când participă activ şi 
constructiv la dezbateri 
răspunzând întrebărilor din 
materie/legislaţie adresate de 
cadrul didactic precum şi 
separat pentru prezentarea 
temelor primite spre rezolvare 
în seminarul/seminarele 
precedente. 
Studenţii vor pregati si un 
referat. 

50% 

• Aplicarea tehnicilor şi 
procedurilor de raportare 
financiară comparativ în diverse 
sisteme contabile aplicabile azi 
în lume, atât pe parcursul 
seminarului cât şi cu ocazia 
rezolvării temelor. 

• Capacitatea de argumentare şi 
evaluarea argumentelor proprii 
sau susţinute de alţii 

10.6 Standard minim de performanţă  
• Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de raportare financiară comparativ în diverse sisteme 

contabile existente azi în lume, această după ce studenţii au înţeles necesitatea şi rolul studiului 
sistemelor contabile comparate îndeosebi prin prisma argumentării/explicării diferenţelor între 
sistemele contabile actuale, etc 

 

 
Data completării: 21.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                        Semnătura titularului de seminar, 
Întocmit de Lect. univ. dr. Ana CARP 
 
Data avizării în departament: 30.09.2022                              Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin DEATCU                 Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 


