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 În cadrul cursului se vor preda problemele semnificative care prezintă interes 
pentru profesia din ţara noastră respectiv: 
 (a) Cadrul Conceptual ca teorie normativă a IFRS, atât pentru făuritorii de 
standarde contabile, cât şi pentru utilizatori; 
 (b) Reţeaua de standarde ca referenţial pentru organizarea şi funcţionarea 
contabilităţii, respectiv în ipostazele: 
  (b1) recunoaşterea activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor 
şi cheltuielilor în raport de cele două criterii: 
    probabilitatea producerii de beneficii economice, mai mult 
probabilă; 
    evaluarea credibilă a elementelor recunoscute în situaţiile 
financiare, respectiv un cost sau valoare estimat(ă) în mod credibil. 
  (b2) tratamentele contabile privind evaluarea, orientate pe cele patru 
baze de evaluare: costul istoric, costul curent, valoarea realizabilă (de decontare) şi 
valoarea actualizată sau capitalizată. Concilierea şi diferenţierea dintre bazele de 
evaluare este asigurată prin recursul la valoarea justă, o valoare atât obiectivă cât şi 
subiectivă  (valoarea actualizată). 
 (c ) Tratamente contabile relevante privind: 
   situaţiile financiare şi prezentarea informaţiilor: IAS 1 Prezentarea 
situaţiilor financiare; IAS 7 Situaţia fluxurilor de trezorerie; IAS 33 Rezultatul pe 
acţiune; IAS 14 Raportarea pe segmente. 
   activele imobilizate: IAS 38 Imobilizări necorporale; IFRS 3 privind 
fondul comercial; IAS 16 Imobilizări corporale; IAS 36 Deprecierea activelor; IFRS 
5 Active necurente deţinute pentru vânzare; IAS 40 Investiţii imobiliare; IAS 17 
Leasing; IAS 23 Costurile îndatorării. 
   instrumente financiare: IAS 32, 39,IFRS 7 
   standarde referitoare la activitatea de exploatare: IAS 2 Stocuri; 
IAS 11 Contractele de construcţii; IAS 20 Subvenţii guvernamentale; IAS 21 Efectele 
variaţiilor cursurilor de schimb valutar; IAS 18 Veniturile activităţilor curente; IAS 
19 Beneficiile angajaţilor; IAS 37 Provizioane, datorii şi active contingente. 
   impozitul pe profit: IAS 12 Impozitul pe profit. 
   tratamentele contabile nominalizate şi prezentate în cadrul IFRS –
urilor; 
 (d) politicile contabile: criterii de selectare a politicilor, tratamente contabile 
privind modificările de politici contabile şi corectarea erorilor IAS 8; 
 (e ) prezentarea, analiza financiară şi interpretarea informaţiilor consolidate în 
situaţiile financiare: contabilitatea de grup: IAS 27, 28 şi 31 



 (f) tratamentele contabile specifice adoptării pentru prima dată a IFRS-urilor, 
respectiv: 
   reclasificarea – clasificarea; 
   recunoaşterea – derecunoaşterea; 
   evaluarea şi reevaluarea; 
   reconcilierea capitalurilor proprii şi contului de profit şi pierdere. 
 (g) prezentarea de studii de caz axate pe structurile calitative recunoscute în 
situaţiile financiare: active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli, contribuţii şi 
distribuţii de capitaluri proprii în relaţiile cu proprietarii. În cadrul studiilor de caz vor 
fi evidenţiate în mod special, recursul sau nonrecursul la planul de conturi. 
 În toate cazurile se vor face referiri concrete la practicile contabile din ţara 
noastră. 
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