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Tematica la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII pentru examenul de licenţă 2021 

 

Capitolul 1 Contabilitatea ca ştiinţă  

Contabilitatea – definiţie, rol 

Legăturile contabilităţii cu alte ştiinţe  

Principii contabile generale 

Capitolul 2 Contabilitatea – sursă de informaţii în cadrul sistemului informaţional 

economic  

Informaţia contabilă: definire şi calităţi 

Utilizatorii informaţiei contabile  

Evidenţa economică: noţiune, forme şi etaloane 

Capitolul 3 Patrimoniul - Obiectul de studiu al contabilităţii  

Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii  

Procesele economice 

Structuri patrimoniale de activ  

Structuri patrimoniale de pasiv  

Capitolul 4 Documentele contabile  

Noţiunea, importanţa şi rolul documentelor contabile  

Clasificarea documentelor 

Verificarea şi corectarea erorilor din documentele justificative şi contabile 

Clasarea, păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi contabile 

Capitolul 5 Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere  

Definirea, conţinutul şi modelul bilanţului contabil  

Tipuri de modificări bilanţiere  

Contul de profit şi pierdere 

Capitolul 6 Contul – procedeu de bază al metodei contabilităţii  

Definirea şi necesitatea conturilor  

Elementele contului  

Regulile de funcţionare a conturilor  

Analiza contabilă şi formula contabilă  

Clasificarea conturilor  

Capitolul 7 Balanţa de verificare – procedeu de bază al metodei contabilităţii  

Balanţa de verificare – noţine, importanţă, funcţii 

Clasificarea balanţelor de verificare 

Capitolul 8 Inventarierea – procedeu al metodei contabilităţii  

Inventarierea – noţiune, importanţă  

Etapele inventarierii 
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