
 
Conţinutul cursului: 
Aspectele organizatorice ale contabilităţii întreprinderii 
Contabilitatea activelor imobilizate 
Contabilitatea investițiilor 
Contabilitatea stocurilor 
Contabilitatea creanțelor 
Contabilitatea numerarului 
Contabilitatea capitalului propriu 
Contabilitatea datoriilor financiare și comerciale 
Contabilitatea datoriilor calculate 
Contabilitatea costurilor de producție 
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor 
Situațiile financiare ale întreprinderii 
 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  
cunoaşterea conceptelor de bază cu care operează contabilitatea financiară și de gestiune, cunoaşterea obiectului 
contabilităţii şi a principiilor ce stau la baza organizării contabilității financiare și de gestiune, înţelegerea 
metodelor utilizate în contabilitatea financiară și de gestiune, cunoaşterea principalelor legi şi acte normative ce 
reglementează contabilitatea, aplicarea metodelor de calculare a amortizării imobilizărilor necorporale și 
mijloacelor fixe în baza practicilor recomandate şi reflectarea acestora în evidența curentă, aplicarera metodelor de 
evaluare şi constatare a activelor și pasivelor întreprinderii, elucidarea datelor contabilității primare pe sectoare de 
evidență cu reflectarea lor corespunzătoare în registrele de evidență analitică și sintetică, precum și în situațiile 
financiare, întocmirea corectă a documentelor justificative ce țin de înregistrarea, mișcarea și casarea activelor 
întreprinderii, întocmirea corectă a înregistrărilor contabile aferente principalelor operaţiuni economice, realizarea 
analizelor unor situaţii practice din domeniul contabilității financiare și de gestiune, elucidarea posibilităţilor 
diminuării riscului de denaturare a informaţiei contabile și coordonarea cu conducerea entităţii economice, 
recomandându-i propunerile şi sugestiile ce ţin de ameliorarea contabilității financiare și de gestiune a 
întreprinderii. 
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