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Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Şef lucrări dr. Gabriela IGNAT
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Prin conţinutul său, disciplina urmăreşte însuşirea de către studenţi a conceptelor teoretice şi
metodologice ale contabilităţii pentru formarea unei gândiri coerente cu privire la patrimoniu ca
obiect al contabilităţii, precum şi a principiilor şi procedeelor proprii privind evidenţa, calculul,
analiza şi controlul stării şi mişcării acestuia în unităţile patrimoniale cu profil agricol.
La lucrările practice se urmăreşte înțelegerea conceptelor teoretice şi metodologice ale
contabilităţii, pentru formarea unei gândiri coerente cu privire la patrimoniu ca obiect al
contabilităţii, aprofundarea principiilor şi procedeelor proprii privind evidenţa, calculul, analiza şi
controlul stării şi mişcării acestuia în unităţile economice.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Importanţa, obiectul şi metoda contabilităţii
Structuri bilanțiere
Contul contabil și dubla înregistrare
Balanța de verificare
Analiza și funcționarea conturilor
Documentarea, procedeu al metodei contabilității
Inventarierea și inventarul
Calculația contabilă a costurilor de producție
Situațiile financiare anuale
Lucrări practice
Logica contabilă
Bilanțul contabil și tipurile de modificări ale acestuia
Aplicații privind dubla înregistrare în conturi, etapele analizei contabile
Intocmirea balanței de verificare
Contabilitatea principalelor operațiuni economice ocazionate de activitatea unei societăți
comerciale
Documente primare şi evidenţa operativă în unităţi agricole
Calcularea costului de producție în unitățile agricole
Analiza datelor înscrise în bilanţul unei unităţi agricole
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