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ADNOTARE
la teza de master cu tema : “ Contabilitatea stocurilor conform standardelor naţionale şi

internaţionale”
autor: Cebotari Valentina, Chişinău, 2016

Teza cu tema: “ Contabilitatea stocurilor conform standardelor naţionale şi internaţionale”este

constituită din introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 36 de titluri,

30 de anexe, 58 de pagini de text de bază, , formule .

În teză  au fost utilizate  cuvinte cheie cum ar fi: stocuri de mărfuri şi materiale, produse şi

producţia în curs de execuţie, OMVSD, uzura OMVSD, adaus comercial, Standardele naționale

şi internaţionale, alimentaţia publică.

Actualitatea cercetării: În cadrul relaţiilor economiei de piaţă o atenţie deosebită trebuie să se

acorde  furnizorilor, deoarece atât cantitatea, cât şi calitatea mărfurilor lor au o influenţă bine

accentuată asupra rezultatelor economico-financiare obţinute de întreprindere.

Scopul şi obiectivele  tezei:    Scopul lucrării  constă în studierea şi prezentarea direcţiilor de

soluţionare a problemelor, analizei, evaluării şi optimizării stocului de materii prime şi materiale

în  conformitate  cu practica  mondială  în  acest  domeniu.  Aprofundarea  cunoștințelor  teoretice

acumulate, studierea operaţiilor cu stocuri  prin îmbinarea teoriei şi datelor concrete din practica

unui agent economic  - „Cooperativa de consum UniversalCOOP din Floresti”.

      În lucrare , s-a încercat studierea şi realizarea următoarelor obiective:

1) examinarea actelor normative aferente organizaţiei contabilităţii stocurilor ;

2) cercetarea surselor bibliografice la tema contabilităţii stocurilor;

3) Descrierea modului de recunoaștere a stocurilor

4) argumentarea şi  prezentarea clasificării  diferitor  metode de evaluare prevăzute de Standardele

Internaţionale;

5) cercetarea documentelor necesare pentru reflectarea în contabilitate a  stocurilor de materiale,

OMVSD, produselor şi producţiei în curs de execuţie şi stocurilor de mărfuri şi contabilitatea lor.

6) Descrierea modului de inventariere a stocurilor şi rezultatelor acestuia;

7) Dezvăluirea informaţiei privind stocurile în situaţiile financiare

Valoarea aplicativă  a  lucrării costă  în  găsirea  unor  furnizorilor   de  mărfuri,  cu o calitate  înaltă  a

mărfurilor şi la un preţ redus şi  comercializarea lor  cît mai rapidă la prețul de pe piață.

Domeniul de studiu contabilitatea, analiza activităţii economico-financiare.

În activitatea  economică  şi  administrativă  a  întreprinderii  se  folosesc  diferite  mijloace,  cu  specificul

utilităţii  şi  circulaţiei:  materiale  şi  OMVSD,  gestiunea  cărora  depinde  de  calitatea  contabilităţii  şi

activitatea aparatului managerial.

Rezultatele ştiinţifice au fost implementate de către  Cooperativa de consum UniversalCOOP din

Floresti.

Teza completă

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

