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ADNOTARE

la teza de master cu tema

 „Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor privind decontările cu personalul”

Teza cu tema  „Contabilitatea  și  analiza  creanțelor  și  datoriilor  privind  decontările  cu

personalul”  este constituită din introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie

cu 40 titluri, 29 anexe, 75  pagini text de bază, 10 tabele.

Cuvinte  cheie:  creanțele  personalului,  datoriile  personalului,  sisteme  de  retribuire  a

muncii, salariul mediu, titulari de avans, gestiunea resurselor umane.

Domeniul de studiu și  obiectivele  tezei  propuse constituie:  definirea,  identificarea și

clasificarea sub aspect problematic al creanțelor și datoriilor personalului; dezvăluirea modului

de perfectare documentară și contabilitate a decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii;

examinarea  modului  de  perfectare  documentară  și  contabilitate  a  decontărilor  cu  titularii  de

avans; examinarea contabilității decontărilor cu personalul privind alte operații; analiza gestiunii

resurselor umane în scopul perfecționării acesteia.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în evidențierea aspectelor pozitive

ale investigațiilor teoretice referitoare la  contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor privind

decontările cu personalul și sistematizarea opiniilor diferitor autori privind problemele abordate.

Prezenta lucrare expune prevederile și informațiile privind decontările cu personalul, asigurările

și protecția socială. La selectarea lucrării, autorul, s-a axat pe convingerea că vine în sprijinul

celor care doresc să învețe, să știe cum se organizează corect contabilitatea operațiunilor privind

decontările cu personalul.

Semnificația și valoarea aplicativă  a tezei constă în aceea că contabilitatea și  analiza

creanțelor  și  datoriilor  privind  decontările  cu  personalul,  nu  este  doar  un  act  de  cercetare

științifică  teoretică  ci,  totodată,  constituie  un  util  material  de  lucru  și  un  posibil  reper  de

perfecționare  a  contabilității  sectorului  cercetat  în  scopul asigurării  informațiilor  necesare  în

procesul gestiunii manageriale a entităților, precum și în relațiile cu bugetul de stat și bugetul

asigurărilor sociale.

În  acest  context  îmi  exprim încrederea  că  prin  intermediul  acestei  lucrări,  în  care  se

îmbină logic planul conceptual – teoretic cu aplicativ, de natură contabilă și fiscală, se asigură o

influență benefică asupra calității informației contabile și implicit în ceea ce privește realizarea

ce-i revine contabilității financiare sub aspect teoretic, metodologic cât și practic.

Teza completă

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

