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Rezumat  

Scopul acestei teme se conturează pe fondul modificării legislației, în contexul amplului proces 

de armonizare și normalizare contabilă, prin intermediul căreia se introduc noi conturi, specifice 

agriculturii, în Planul de conturi general. Pe parcursul dezvoltării temei se va observa că această 

modificare vine în ajutorul agenților economici, în sensul că oferă posibilitatea de a furniza 

utilizatorilor, informații mai fidele și mai relevante. Pe de altă parte, se vor evidenția unele 

neajunsuri și necesitatea constituirii unui compartiment distinct în domeniul larg al contabilității. 

Indiferent de gradul de dezvoltare al societății umane, sectorul agricol a fost, este și va fi o 

parte importantă a acesteia nu numai datorită faptului că asigură resursele necesare subzistenței 

umane, ci și pentru că reprezintă baza dezvoltării economice prin asigurarea locurilor de muncă, dar 

și prin promovarea și practicarea protecției mediului (agricultura sustenabilă). În ciuda acestui fapt, 

contribuția agriculturii la produsul intern brut al unei țări, este mică în raport cu importanța 

prezentată anterior. De exemplu, în anul 2014, în România, sectorul agricol a avut o contribuție de 

5,4%, în timp ce contribuția serviciilor este de apromativ 66% (World Bank, 2016). Astfel, în acest 

context al importanței sectorului agricol se conturează și obiectul major al prezentei teme: 

Necesitatea elaborării unor norme contabile specifice entităților cu activitate agricolă care 

urmărește prezentarea pe larg a normelor contabile naționale și internaționale  specifice domeniului, 

în contextul globalizării, precum și sublinierea necesității existenței unor reglementări specifice 

aacestui domeniu. Această necesitate este justificată în primul rând de eterogenitatea crescută a 

activităților agricole: cultivarea plantelor și zootehnia, de numeroasele particularități ale sectorului 

agricol, de modul de combinare al factorilor de producție și în special a factorilor naturali care nu 

pot fi controlați de entitate. 

Prezenta lucrare este structurată în doua parti principale, si anume: prima parte formată din 

cinci capitole, cuprinde descreierea si analiza aspectelor teoretice și practice, absolut necesare 

întelegerii sistemului agroindustrial și a normelor contabile specifice contabilității în agricultură, dar 

și pe exemplificarea modalităților de contabilizare ale activelor biologice productive, sau de natura 

stocurilor și a subvențiilor.  

Astfel, obiectivul primului capitol este focuzat pe analiza și evaluarea stadiului de implementare 

a tehnologiei informaționale în entitățile care desfășoară activități de exploatare agricolă din 

România; în acest scop,  a fost dezvoltat un studiu la nivelul fiecarei regiuni din țara noastră, în 

vederea identificării  utilizării tehnologiei informaționale. 

În ceea ce privește obiectivul capitolului doi, acesta se concentrează  pe analiza schimbărilor 

care au determinat practic specializarea regională; în plus s-a ținut seama și de efectele concentrării 

geografice a activităților economice din România, în intervalul 1995-2009. Studiul evidențiază în 
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principal evoluția agriculturii, ca activitate economică; evoluția specializării regionale și 

concentrarea geografică a agriculturii, acestea  fiind studiate în corelație cu implementarea treptată a 

programului de politică agricolă comună și a procesului de integrare a agriculturii românești în  

cadrul pieței europeane. Indicatorul statistic utilizat în cadrul studiului empiric este Hirschman 

Herfindahl, iar rezultatele studiului demonstrează că transformările ce au avut loc la nivelul 

economiei românești, atât în procesul de pre-aderare cât și în perioada post-aderare, au condus la 

schimbări minore în specializarea pe domenii agricole.  

În cadrul capitolului trei sunt prezintate caracteristicile sectorului agroindustrial, particularitățile 

factorilor de producție și a producției agricole carea au un rol decisiv în organizarea contabilității 

specifice acestui doemniu de activitate. Astfel, în capitolul următor se urmărește  prezentarea 

principalelor normele contabile naționale și internaționale aplicabile domeniului agricol și a 

conturilor contabile specifice. Cel de al cincilea capitol, prezintă aspecte legate de modalitatea de 

raportare a informațiilor contabile anuale pe fiecare componentă a situațiilor financiare în parte.  

În a doua parte a tezei de abilitare este prezentat planul de cercetare științifică în 

concordanță cu ariile de interes descrise în prima parte și prinipalel direcții de dezvoltare ale 

activității academice și de predare. 

 


