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Conţinutul succint al cursului:
- Contabilitatea – principala formă a evidenţei economice.
- Obiectul şi metoda contabilităţii.
- Bilanţul – element de bază al metodei contabilităţii.
- Sistemul de conturi şi dubla înregistrare.
- Evidenţa contabilă a principalelor fapte economice.
- Evaluarea şi calculaţia ca procedee ale metodei contabilităţii.
- Documentarea faptelor economice.
- Inventarierea patrimoniului.
- Registrele contabile şi formele de contabilitate.
- Situaţiile financiare şi semnificaţia acestora în contabilitate.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
cunoaşterea conceptelor de bază cu care operează evidenţa contabilă; cunoaşterea obiectului contabilităţii
(elementelor patrimoniale) şi a principiilor ce stau la baza organizării evidenţei contabile; înţelegerea metodelor
utilizate în evidenţa contabilă (specifice contabilităţii; comune şi altor ştiinţe); cunoaşterea principalelor legi şi
acte normative ce reglementează evidenţa contabilă; întocmirea corectă a înregistrărilor contabile aferente
principalelor operaţiuni economice, precum şi a familiarizarea cu principalele documente de evidenţă contabilă;
aplicarea metodelor contabilităţii în contextul analizei operaţiilor economice şi a reflectării acestora în
contabilitate; înregistrarea modificărilor ce pot surveni în structura Bilanţului contabil în urma operaţiunilor
economico – financiare avute loc în cadrul entităţii economice; utilizarea cadrului legislativ şi normativ în
vederea elucidării conexiunilor dintre evidenţa contabilă şi organele de reglementare a acesteia; dezvoltarea
spiritului de echipă prin antrenarea studenţilor în soluţionarea diferitor studii de caz; realizarea analizelor unor
situaţii practice din domeniul evidenţei contabile; elucidarea posibilităţilor diminuării riscului de denaturare a
informaţiei contabile; coordonarea cu conducerea entităţii economice, recomandându-i propunerile şi sugestiile
ce ţin de ameliorarea evidenţei contabile a întreprinderii.
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