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 ADNOTARE 

la teza de master cu tema  

 „Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate de producţie)” 

Teza cu tema„Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate de 

producţie)” cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 29   

titluri, 17 de anexe, 56 pagini text de bază, 3 de tabele, 2 formule de calcul.  

Cuvinte-cheie: contabilitatea, costuri, materiale, produse, repartizarea, producerea. 

Domeniul de studiu: Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate 

de producţie). 

Actualitatea cercetării este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, 

elaborarea metodologiei si fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilităţii 

costurilor, în conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica 

internaţională.  

Scopul acestei lucrări este examinarea documentară a costurilor şi contabilizarea 

acestora.  

Obiectivele tezei se reduc lacaracterizarea şi clasificarea costurilor entităţii,cercetarea 

criteriilor de recunoaştere şi evaluare a costurilor în contabilitatea entităţii analizate,analiza 

actelor legislative privind contabilitatea costurilor,analiza documentelor privind costurile 

entităţii şi perfecţionarea acestora,cercetarea operaţiunilor legate de evidenţa contabilă a 

costurilor şi perfecţionarea acesteia. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în evidenţierea aspectelor pozitive 

ale investigaţiilor teoretice referitoare la contabilitatea costurilor de producţie şi sistematizarea 

opiniilor diferitor autori privind problemele abordate. 

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a tezei constă în aceea că contabilitatea costurilor de 

producţie nu este doar un act de cercetare ştiinţifică teoretică ci, totodată, constituie un util 

material de lucru şi un posibil reper de perfecţionare a contabilităţii sectorului cercetat în scopul 

asigurării informaţiilor necesare în procesul gestiunii manageriale a entităţilor de producţie. 

Recomandările efectuate în urma cercetărilor pot fi aplicată de toate entităţile care 

practică activitatea de producere. 

Rezultatele ştiinţifice au fost implementate de către Agur SRL. 

Teza completă 

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

