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ADNOTARE

la teza de master cu tema: „Contabilitatea şi analiza mijloacelor fixe”

autor Boţ Angela, Chişinău, 2017

Structura lucrării.  Teza cuprinde: introducerea, trei capitole, concluzii  şi recomandări,

bibliografia din 25 de titluri,  65 anexe, 67 pagini de text de bază, 10 tabele, 18 formule  şi 2

figuri. 

Cuvinte-cheie: mijloace fixe, clasificarea mijloacelor fixe, amortizarea mijloacelor fixe,

reparaţia mijloacelor fixe, analiza mijloacelor fixe.

Domeniul de studiu: Contabilitate, analiza economică.

Actualitatea  cercetării constă  în  evidenţierea  rolului  obiectelor  de  mijloace  fixe  la

utilizarea cât mai raţională în activitatea economică a entităţii.

Scopul  şi  obiectivele tezei: Aprofundarea cunoştinţelor teoretico-practice în domeniul

contabilităţii  mijloacelor  fixe  şi  analizei  gestiunii  patrimoniului  respectiv,  obţinerea  noilor

competenţe de cercetare şi aplicare ce permit formularea recomandărilor, propunerilor în vederea

perfecţionării şi modernizării sectorului contabil corespunzător.

Conţinutul  lucrării: Teza  conţine  trei  capitole  şi  succesiunea  acestora  corespunde

etapelor de prelucrare contabilă a documentaţiei privind existenţa, mişcarea şi ieşirea mijloacelor

fixe.

Capitolul  1.  „Abordări  teoretice  privind  mijloacelor  fixe”  conţine  definiţii  aferente

mijloacelor fixe, descrierea cadrului legislativ-normativ al evidenţei mijloacelor fixe, principiile

de  evaluare şi de recunoaşterea a mijloacelor  fixe. 

În  Capitolul  2.  „Contabilitatea  mijloacelor  fixe”  se  prezintă  modul  de  ţinere  a

contabilităţii intrării mijloacelor fixe, ieşirii, precum şi a reparaţiei acestora. Tot în acest capitol

se descrie metodologia de calculare a amortizării mijloacelor fixe în evidenţa contabilă, precum

şi în scopuri fiscale, se face o paralelă între acestea. 

Capitolul 3. „Analiza mijloacelor fixe” este efectuată analiza structurii mijloacelor fixe, a

stării  acestora,  precum  calculul  diferitor  indicatori  economici  în  scopul  aprecierii  gestiunii

activelor. 

Concluziile  şi  recomandările  cuprind  informaţii  generalizatoare  aferente  contabilităţii

mijloacelor fixe,  precum  şi  propuneri  privind  îmbunătăţirea  aspectelor  analizate.

Valoarea aplicativă a lucrării.  Materialul va constitui suport util metodologic privind

evidenţa contabilă a mijloacelor fixe în condiţiile reformei contabilităţii.

Entitatea economică cercetată: ,,Edilitate” SA, specializată în construcţia  şi reparaţia

drumurilor.

Teza completă

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro

