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DU-umanistă

Discipline
Anterioare
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DS

DI

Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu rolul contabilităţii
financiare aplicată în cadrul entităţilor cu profil turistic, agricol,
construcţii-montaj oferindu-le acestora un nivel acceptabil de
înţelegere.
Ca obiective ale contabilităţii financiare aplicată sunt
fundamentale următoarele:
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi metodologice deja
acumulate;
- pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul
contabilităţii financiare aplicată, capabili să opteze pentru o
politică contabilă care să rezolve speţele complexe la nivelul
entităţilor cu profil turistic, agricol şi construcţii-montaj;
- formarea de competenţe în domeniul contabilităţii financiare
aplicată ce să asigure prestaţii la standarde internaţionale pentru
entităţile cu profil turistic, agricol şi construcţii-montaj;
- recunoaşterea activelor şi datoriilor în cadrul situaţiilor
financiare ale entităţilor cu profil turistic, agricol, construcţiimontaj.
Studiu individual (SI)
1. Noţiuni introductive în contabilitatea financiară aplicată.
Noţiunea
de
entitate.
Tipologia
entităţilor.
Structura
organizatorică a entităţilor. Aspecte privind organizarea şi
conducerea contabilităţii financiare aplicată.
2. Particularităţi privind contabilitatea în agricultură.
Caracteristicile agriculturii. Conceptul de exploataţie agricolă.
Sistemul documentelor utilizate. Tratamente contabile pentru
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exploataţiile agricole. Tratamente contabile pentru o entitate cu
profil vegetal. Tratamente contabile pentru o entitate cu profil
zootehnic. Evaluarea activelor biologice din perspectiva IAS 41
Agricultura.
3. Particularităţi privind contabilitatea în comerţ şi turism.
Aspecte generale privind activitatea de comerţ. Contabilitatea
stocurilor de mărfuri. Reflectarea în contabilitate a mărfurilor
înregistrate la preţ cu amănuntul. Corelaţii pentru depistarea
greşelilor în contabilitatea comerţului cu amănuntul. Livrări şi
achiziţii intracomunitare de mărfuri. Conţinutul şi caracteristicile
activităţii de turism. Activitatea de transport: conţinut şi reflectare
în contabilitate. Contabilitatea activităţii de cazare şi a altor
activităţi complementare. Alimentaţia publică: trăsături şi
tratamente contabile.
4. Particularităţi privind contabilitatea în construcţii-montaj.
Aspecte generale privind activitatea de construcţii-montaj.
Formarea preţurilor în construcţii-montaj. Tratamente contabile
în construcţii-montaj.
Activităţi tutoriale (AT)
AT1. Fundamente generale privind organizarea şi conducerea
contabilităţii financiare aplicată. Clarificarea răspunsurilor la
testele de evaluare aferente unităţilor de învăţare 1 şi 2.
AT2. Contabilitatea principalelor operaţiuni economice în comerţ
şi turism. Clarificarea răspunsurilor la testele de evaluare
aferente unităţii de învăţare 3.
AT3. Contabilitatea principalelor operaţiuni economice în
construcţii-montaj. Clarificarea răspunsurilor la testele de
evaluare aferente unităţii de învăţare 4.
Teme de control (TC)
TC1.
Tema de control aferentă Unităţii de învăţare
Particularităţi privind contabilitatea în agricultură
TC2. Tema de control aferentă Unităţii de învăţare
Particularităţi privind contabilitatea în comerţ şi turism

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)

Stabilirea notei finale
(procentaje)

- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice

E

50 %

- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări
practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia

50%

Băviţă Ilie & al., Contabilitate în agricultură: abordări teoretice şi
practice, Editura Contaplus, Bucureşti, 2008.
Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale
contabilităţii
entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.
Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor
contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile
financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr.
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688/2015.
Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile,
Monitorul Oficial nr. 910/2015.

Lista materialelor
didactice
necesare
Legislaţia recomandată, Suport de curs, Videoproiector,
Retroproiector, Copiator

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlul, prenume,
numele

Semnătură

Conf. univ. dr. Deaconu
Conf. univ. dr. Deaconu
Sorin-Constantin
Sorin-Constantin
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi aplicative
aplicate
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