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UN COLECTIV MEREU ÎN CĂUTARE
Catedra „Contabilitate şi Audit” îşi are începutul circa 45 de ani în urmă în cadrul
Universităţii de Stat din Chişinău. Astăzi nucleul catedrei îl formează o echipă de profesori
experimentaţi, pe vremuri selectaţi din rândurile absolvenţilor cu reuşită înaltă. Acesta a fost
scopul fostului şef al catedrei, prof. Mihail Carauş, care s-a decis să completeze şcoala
superioară cu cadre naţionale. Aceşti profesori sunt: prof. Viorel Ţurcanu, conf. Vasile Bucur,
Mihail Zotea, Alexandru Nederiţa, Eudochia Bajerean, Pavel Tostogan, Ludmila Grabarovschi,
doctor în economie Natalia Zlatina, lector superior Antonina Vasilieva. La ei s-a alăturat şi
actualul decan al facultăţii „Contabilitate” Tatiana Mişova, care a trecut la catedra noastră de la
catedra „Cibernetică şi Informatică Economică”. Toţi au absolvit specialitatea de contabil şi apoi
au urmat studii în aspirantură la instituţiile din Moscova, Sankt-Petersburg şi Minsk, obţinând
titlul de doctor în ştiinţe economice. Prof. V. Ţurcanu în anul 1996 a susţinut teza de doctor
habilitat în ştiinţe economice cu tema „Direcţiile prioritare ale reformei contabilităţii în
Republica Moldova”.
În cadrul ASEM din 1991 până în 1993 şef al catedrei a fost conf. A. Nederiţa, care împreună
cu alte personalităţi a contribuit la formarea primei instituţii superioare cu profil economic din
Moldova. În această perioadă au fost depuse mari eforturi pentru a trece la predarea disciplinelor
de contabilitate în limba română, pentru a însuşi corect termenii economici şi a modifica
planurile de studii după un model nou, diferit de cel ex-sovietic.
Din 1993 şef al catedrei este prof. V. Ţurcanu. Deoarece contingentul studenţilor a crescut
permanent, o sarcină primordială a fost completarea catedrei cu cadre didactice şi acum, de rând
cu profesorii experimentaţi, aici activează un număr mare de lectori şi asistenţi tineri.
În anul de studii 2000-2001 catedra dispunea de 65 unităţi, devenind una din cele mai
numeroase în Academie, de aceea Senatul a luat decizia de a crea o nouă Catedră „Contabilitate”
unde au trecut 13 unităţi de la Catedra „Contabilitate şi Audit”.
Un ajutor binevenit acordă catedrei şi unii specialişti de înaltă calificare, care predau prin
cumul. Printre ei am vrea să-i menţionăm pe Dnii Mihail Manoli, ministrul finanţelor, doctor în
economie, conferenţiar; Tudor Tuhari, şef-catedră la Universitatea Cooperatist Comercială din
Moldova, dr. în economie, conf. şi alţii. În pregătirea şi educaţia cadrelor a făcut mult regretatul
profesor Mihail Carauş.
Colectivul catedrei se poate mândri cu ceea ce a obţinut în 10 ani de la crearea ASEM. În
acest timp au fost pregătiţi circa 2000 de contabili la secţia cu frecvenţă la zi şi fără frecvenţă.
Astăzi la specialităţile „Contabilitate şi Audit” şi „Finanţele şi Contabilitatea Firmei” învaţă
2400 de studenţi.
Absolvenţii specialităţilor în cauză sunt pregătiţi la nivelul cerinţelor practicii şi se
încadrează în câmpul muncii: la diferite întreprinderi, la firmele de audit, la Inspectoratul Fiscal,
la bănci şi alte instituţii.
În atenţia catedrei a fost permanent perfecţionarea planurilor de studii, a programelor
analitice, pentru a contribui pe deplin la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare. Astfel,
studenţii astăzi însuşesc următoarele discipline de specialitate: bazele contabilităţii, contabilitatea
financiară, contabilitatea de gestiune, contabilitatea în comerţ, contabilitatea bancară,
contabilitatea internaţională, analiza activităţii economico-financiară, sisteme informaţionale în
contabilitate, controlul şi auditul şi altele.
Colaboratorii catedrei se preocupă permanent de perfecţionarea metodelor de predare.
Contabilitatea este o profesie aplicativă, de aceea la însuşirea ei se folosesc situaţii apropiate de
practică, se desfăşoară lucrări de laborator. Pentru aceasta catedra dispune de un laborator
înzestrat cu calculatoare şi de un cabinet metodic, folosindu-se pe larg şi computerele Centrului
de Calcul.
În ultimul timp o atenţie deosebită acordă catedra asigurării procesului de studii cu materiale
didactice. Au fost pregătite şi editate manualele „Contabilitate financiară”, „Contabilitate
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managerială” (care au apărut şi în limba rusă), „Contabilitate bugetară”, „Auditul”, o culegere de
probleme la contabilitatea de gestiune.
Şcoala superioară are nevoie de cadre calificate, de aceea în ultimul timp un număr
semnificativ de colaboratori ai catedrei îşi fac studiile postuniversitare. În prezent în doctorantura
ASEM studiază 12 persoane, în magistratură - 4 persoane. Recent au susţinut teza de doctor în
ştiinţe economice colaboratorii catedrei Lilia Grigoroi, Angela Tcacencu, Mihail Nani, Natalia
Zlatina, Angela Popovici, Ruslan Harea, Ludmila Lapiţcaia.
O deosebită atenţie acordă profesorii catedrei lucrului ştiinţific. În anii 1996-1998 au fost
efectuate lucrări în cadrul reformei contabilităţii în Republica Moldova: elaborarea Standardelor
Naţionale de Contabilitate, a comentariilor la acestea, elaborarea Planului de conturi contabile şi
a Metodologiei înregistrărilor contabile care au creat sistemul nou contabil în republică, fiind
aprobate de Ministerul Finanţelor. Participanţi au fost: prof. M. Carauş, V. Ţurcanu, conf. A.
Nederiţa, V. Bucur, P. Tostogan, L. Grabarovschi, as. A. Graur, L. Lapiţcaia.
În anii 1998-1999 au fost realizate lucrări referitoare la implementarea noului sistem contabil
la întreprinderi şi instituţii. Pentru aceasta au fost elaborate recomandări, indicaţii metodice,
explicaţii.
În anii 2000-2001 colaboratorii catedrei au lucrat asupra temei „Perfecţionarea contabilităţii
în ramurile economiei naţionale”. Pe marginea acestei teme au fost efectuate un şir de
recomandări pentru implementarea în practică.
În acelaşi timp s-au efectuat reuşit lucrări la tema „Crearea cadrului legislativ al auditului”
(executori: conf. A. Nederiţa, dr. N. Zlatina, lector A. Vitiuc, S. Gojan). Au fost elaborate
Standardele Naţionale de Audit, care au fost aprobate de către Ministerul Finanţelor şi sunt
aplicate în practică. De asemenea, au fost propuneri pentru a modifica Legea Contabilităţii şi a
aproba Legea Auditului.
Un aport semnificativ la efectuarea lucrărilor legate de reforma contabilităţii şi crearea
cadrului legislativ al auditului îi revine Proiectului privind reforma contabilităţii în Republica
Moldova (MARP), finanţat de SUA, în care au lucrat o parte din profesorii noştri.
Catedra colaborează în plan ştiinţific şi metodic cu alte instituţii de învăţământ: catedrele
similare de la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea Agrară de Stat şi
ULIM.
Pe plan internaţional, în anii 1995-1997 prof. V. Ţurcanu, M. Carauş, conf. P. Tostogan au
participat la realizarea proiectului în cadrul programului TAC1S „Trecerea în Republica
Moldova la Standardele Internaţionale de Contabilitate” în colaborare cu profesorii M.
Andousset, J. Cuss (Franţa) şi A. Ciuli (Spania).
Catedra întreţine relaţii bune şi cu catedrele de la ASE Bucureşti, Universitatea „Al. I. Cuza”
Iaşi, Universitatea din Nebrasca (SUA), Universitatea de Economie din Sankt-Petersburg şi
altele.
Evident, 10 ani este o perioadă de timp scurtă pentru a realiza toate sarcinile care stau în faţa
noastră la pregătirea economiştilor de înaltă calificare conform standardelor de instruire
internaţionale. Colectivul Catedrei „Contabilitate şi Audit” este mereu în căutare şi speră că în
următorii 10 ani va obţine şi mai mari succese.
Prof. univ., dr. hab. în econ., Viorel ŢURCANU
(Economie şi finanţe. - 2001. - Nr. 8-9. - P. 47-53.)
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FACULTATEA CONTABILITATE

Facultatea de Contabilitate îşi propune să ofere studenţilor cunoştinţele şi competenţele
necesare pentru o carieră de succes. Viaţa economico-socială ne-a demonstrat permanent că
specializările oferite de facultatea noastră au o cerere din ce în ce mai mare pe piaţa muncii.
Absolvenţii Facultăţii de Contabilitate se regăsesc într-o gamă largă de locuri de muncă:
contabili, auditori, lucrători a sistemului fiscal, funcţionari publici, cadre didactice etc. Facultatea
are ca misiune nu doar pregătirea profesională de un înalt nivel al studenţilor, dar şi lărgirea
orizonturilor cultural-ştiinţifice al acestora.
Relaţiile Facultăţii Contabilitate
Facultatea de Contabilitate pe parcursul tuturor anilor de activitate şi-a conturat relaţii de
conlucrare la diferite nivele, ceea ce contribuie nemijlocit la îmbogăţirea şi perfecţionarea în
permanenţă a disciplinelor predate de către cadrele didactico-ştiinţifice. Actualmente, la nivel
academic, facultatea colaborează cu alte facultăţi şi catedre similare din instituţii de învăţământ
din ţară şi străinătate.
Cel mai valoros activ al Facultăţii de Contabilitate - cadrele didactice
Facultatea de Contabilitate se bucură de o mare popularitate. Acest succes se datorează, în
primul rând, prestigiului profesiei şi rolului contabilului în societate, precum şi pregătirii de
performanţă a specialiştilor la facultate.
În cadrul facultăţii, activitatea profesoral-didactică este desfăşurată de 3 catedre:
Contabilitate şi Audit, Analiza Activităţii Economico-Financiare şi Contabilitate.
Profesorii catedrelor sunt cunoscuţi în toată ţara nu numai în calitate de cadre didactice
calificate, ci şi ca profesionişti experimentaţi în domeniile contabilităţii, auditului şi analizei
economice. De asemenea, cadrele didactice ale facultăţii în permanenţă colaborează pe plan
ştiinţific cu alte facultăţi de profil economic din ţară şi de peste hotare, ceea ce justifică alinierea
continuă a activităţii catedrelor didactice la cerinţele internaţionale.
Instruirea şi pregătirea specialiştilor la facultate
Datorită alinierii ASEM-ului la procesul Bologna, implicit şi a facultăţii noastre, începând cu
anul universitar 2005-2006, programul de studii se desfăşoară după o nouă structură. Facultatea de
Contabilitate îşi pregăteşte studenţii dintr-o multiplă perspectivă profesională. O atenţie deosebită
se acordă studierii programelor informaţionale în contabilitate: „1-c - Contabilitate”, „Wiscount”,
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ceea ce permite ca absolvenţii să fie pregătiţi pentru munca practică la întreprinderi. De asemenea
în cadrul disciplinelor de profil ţinute la facultate se utilizează diverse materiale metodico-didactice
şi ilustrative, cât şi documente contabile, cum ar fi: documente primare, registre contabile, rapoarte
financiare.
La absolvirea Facultăţii Contabilitate studenţii vor obţine:
 cunoştinţe profunde teoretice şi practice în domeniul contabilităţii ce pot fi valorificate la
diferite întreprinderi din economia naţională, organizaţii internaţionale, companii de audit,
instituţii publice etc.;
 deprinderi de aplicare a cunoştinţelor în programe informaţionale contabile şi de
asigurare a calităţii informaţiei obţinute;
 abilităţi de analiză aprofundată a situaţiei financiare a întreprinderilor şi de prezentare a
soluţiilor de îmbunătăţire a acesteia;
 posibilitatea obţinerii certificatului de auditor, în urma susţinerii unor examene speciale
în cadrul Ministerului Finanţelor;
 capacităţi de gestionare eficientă a resurselor economice, evaluării patrimoniului
întreprinderii etc.
Facultatea de Contabilitate întotdeauna a avut absolvenţi ce fac parte dintr-o „elită
intelectuală”, care după absolvirea facultăţii au ştiut să-şi valorifice cunoştinţele obţinute
realizându-se cu succes pe plan profesional. Printre ei am dori în special să-i menţionăm pe Dl
Victor Barbăneagră - vice-ministrul Finanţelor R. Moldova, Dna Maria Codreanu - contabil şef
la fabrica de confecţie „Ionel” S.A., Dna Maria Caraman - director financiar la întreprinderea
„First-line”, Dl Roman Roman - contabil şef la editura „Cartier” şi mulţi alţii.
Dr. în econ., conf. univ. Valentina PALADI
(Curierul Economic. - 2014. - mar. ( Nr. 3-4). - P. 9.)

CLIPE CONTABILIZATE POZITIV ÎN BILANŢUL ANILOR SĂ FIE!
Tradiţional la finele fiecărui an facem bilanţul cu scopul de a trece în revistă realizările avute
şi de a face noi planuri. Pentru facultatea Contabilitate întocmirea bilanţului este o activitate
cotidiană în care întotdeauna am avut ce trece în activ. Anul 2013 nu a fost unul uşor pentru
Facultatea Contabilitate, deoarece a debutat cu o pierdere irecuperabilă a doctorului în economie,
conferenţiar universitar, şef Catedră Analiza Activităţii Economico-Financiare dna NATALIA
PRODAN, plecată în lumea celor drepţi mult prea devreme. Realizările Facultăţii Contabilitate
din Anul 2013 le dedicăm memoriei dnei NATALIA PRODAN - un OM de excepţie, care va
rămâne mereu în inimile noastre.
Printre cele mai importante evenimente găzduite de Facultatea Contabilitate în Anul 2013
reamintim:
- Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tematica „Contabilitatea şi auditul în contextul
integrării economice europene: progrese şi aşteptări”, desfăşurată la 5 aprilie 2013;
- Conferinţa internaţională cu genericul „Dezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul
contabilităţii şi auditului: aplicarea celor mai bune practici în modernizarea programelor
universitare prin intermediul cooperării şi parteneriatului cu ţările-membre ale Uniunii
Europene”, organizată cu suportul financiar al Centrului pentru Reforma în domeniul Raportării
Financiare al Băncii Mondiale, 26 septembrie 2013. Prezentările şi discuţiile în cadrul
conferinţei au avut ca puncte de reper îmbunătăţirea educaţiei universitare în domeniul
contabilităţii şi auditului cu preluarea celor mai bune practici europene. Acest eveniment a clădit
încă o cărămidă în drumul nostru clar prestabilit de a deveni prima facultate de Contabilitate din
8

Republica Moldova acreditată de Asociaţia Contabililor Experţi Certificaţi din Marea Britanie
(ACCA) ;
- Profesorii Facultăţii Contabilitate, şi anume Alexandru Nederiţă, Viorel Ţurcanu, Vasile
Bucur, Pavel Tostogan, Natalia Zlatina, Ludmila Grabarovschi, Anatolie Graur, Eudochia
Bajerean, Ecaterina Cechina, Valentina Paladi, Natalia Ţiriulnicov, Iuliana Ţigulschi, Maria
Ratcov, Stela Caraman au participat la elaborarea Noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,
stând la baza Reformei Contabilităţii în Republica Moldova.
Ce ne dorim cel mai mult pentru Anul 2014 este să ne regăsim sănătoşi cu toţii pentru că
avem planuri măreţe şi potenţialul necesar pentru a face lucruri frumoase.

Dr. în econ., conf. univ. Valentina PALADI
(Curierul Economic. - 2013. - 24 dec. (Nr. 16-17). - P. 2.)
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Viorel ŢURCANU
Doctor habilitat în economie, profesor universitar
Membru al Senatului ASEM

Născut la 10 iulie 1945, în satul Ochiul Alb, Râşcani
Specialist în domeniul contabilităţii
STUDII ŞI TITLURI ŞTIINŢIFICE
1969 - Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din Chişinău
1974 - studiile de doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova
1993 - angajat al ASEM
1997 - Doctor habilitat în economie
1999 - profesor universitar
2004 - Deţinător al Ordinului „Gloria Muncii”
DISCIPLINE PREDATE
Contabilitatea internaţională – Ciclul I. Licenţă;
Standarde Contabile Internaţionale şi Europene – Ciclul II. Masterat.
EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI ACADEMICĂ
1993-1998 Şeful Catedrei Contabilitate şi Control
1994-1997 Decanul Facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune
1997-1998 Prorector cu activitate ştiinţifică
1998-2003 Şeful Catedrei Contabilitate şi Audit
2002-2009 Decanul Facultăţii Contabilitate
2009-2012 Şeful Catedrei Contabilitate şi Audit
Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat de pe lângă ASEM, la specialitatea 08.00.12
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„Contabilitate; audit; analiză economică”.
Stagii ştiinţifico-didactice în SUA, Grecia, Turcia, Macedonia, România, Anglia, Austria
Participant la diverse forumuri ştiinţifice internaţionale organizate în ţară şi peste hotare
PARTICIPANT LA REALIZAREA PROIECTELOR NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE
1996-1997 - privind reforma contabilităţii în Republica Moldova: TACIS
1997-1998; 2010-2011 - Ministerul Finanţelor
1998-2001 - USAID
2009-2011 - privind educaţia în Contabilitate: Banca Mondială.

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
1. Tuhari, Tudor Isidor. Direcţiile de perfecţionare a contabilităţii în comerţ şi cooperaţia
de consum: ref. şt. în baza lucr. p/u confer. tit. şt. dr. hab. în şt. econ. / Tudor Isidor Tuhari ;
cons. şt.: V. Ţurcanu. - Chişinău, 2003. - 72 p.
2. Nederiţă, Alexandru. Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor
întreprinderii : tz. dr. hab. în econ. / Alexandru Nederiţa ; consult. şt.: Viorel Ţurcanu. –
Chişinău, 2007. - 277 p.
3. Grigoroi, Lilia. Problemele contabilităţii în societăţile pe acţiuni : tz. pentru conf. tit. dr.
în şt. econ. / Lilia Gheorghe Grigoroi ; cond. şt.: V. Ţurcanu. – Chişinău, 1998. - 137 p.
4. Bodarev, Pavel. Perfecţionarea organizării şi exercitării auditului : tz. dr. şt. econ. / Pavel
Bodarev ; cond. şt.: Viorel Ţurcanu. – Chişinău, 2001. – 165 p.
5. Dima, Marcela. Auditul decontărilor cu bugetul : tz. dr. şt. econ. / Maria Dima ; cond.
şt.: Viorel Ţurcanu. - Chişinău, 2002. - 130 p.
6. Melnic, Georgeta. Contabilitatea valorilor materiale : tz. dr. în şt. econ. / Georgeta
Melnic ; cond. şt.: Viorel Ţurcanu. – Chişinău, 2002. - 139 p.
7. Vitiuc, Ana. Rolul caracterului semnificativ în audit : tz. dr. în şt. econ. / A. Vitiuc ;
cond. şt.: V. Ţurcanu. – Chişinău, 2003. - 149 p.
8. Lazari, Liliana. Particularităţile contabilităţii în societăţile de asigurare : tz. pentru
confer. tit. dr. în şt. econ. / Liliana Lazari ; cond. şt.: Viorel Ţurcanu. – Chişinău, 2003. - 138 p.
9. Golocialova, Irina. Calcularea costului producţiei în industria de confecţii : tz. dr. în
econ. / Irina Golocialova ; cond. şt.: V. Ţurcanu. - Chişinău, 2005. – 122 p.
10. Bîrcă, Aliona. Contabilitatea rezervelor şi a provizioanelor : tz. dr. econ. / Aliona Bîrcă ;
cond. şt.: Viorel Ţurcanu. – Chişinău, 2006. - 142 p.
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11. Iachimovschi, Anatol. Procedeele obţinerii dovezilor de audit : tz. dr. în şt. econ. /
Anatolie Iachimovschi ; cond. şt.: Viorel Ţurcanu. – Chişinău, 2007. - 165 p.
12. Morari, Galina. Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia
farmaceutică: tz. dr. în econ. / Galina Morari ; cond. şt.: Viorel Ţurcanu. - Chişinău, 2008. - 153
p.
13. Руденко, Анна. Учёт затрат и калькулирование себестоимости спиртовой и
ликёро-водочной продукции : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. / Руденко Анна ; науч. рук.:
В. Цуркану. - Chişinău, 2008. – 143 p.
14. Zaporojan, Viorica. Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia
conservelor din fructe şi legume : tz. dr. în econ. / Viorica Zaporojan ; cond. şt.: Viorel Ţurcanu.
– Chişinău, 2008. - 121 p.
15. Поломошных, Александр. Бухгалтерский учет в условиях реорганизации
предприятий : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. наук / Поломошных Александр ; науч. рук.:
В. Цуркану. - Chişinău, 2011. – 169 p.
16. Закерничная, Ана. Бухгалтерский учёт финансовых инструментов : дис. на соиск.
уч. степ. др. экон. наук. / Закерничная Ана. ; науч. рук.: В. Цуркану. - Chişinău, 2011. - 160
p.
17. Поломошных, Алехандр. Бухгалтерский учёт в условиях реорганизации
предприятий : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. наук / Поломошных Алехандр ; науч. рук.:
В. Цуркану - Chişinău, 2011. - 169 p.
18. Mihaila, Svetlana. Contabilitatea şi controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare
a cărnii: tz. dr. în econ. / Svetlana Mihaila ; cond. şt.: Viorel Ţurcanu. - Chişinău, 2013. - 222 p.
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Viorel Ţurcanu la susţinerea tezei de doctor habilitat în economie (1996)

Alexandru Nederiţă şi Viorel Ţurcanu la Conferinţa ştiinţifică „Problemele reformei
contabilităţii în Republica Moldova” (a. 1997)
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Viorel Ţurcanu premiază studenţii participanţi la Conferinţa Ştiinţifică Studenţească (a.
1998)
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Masa rotundă „Metodică predării disciplinei Contabilitatea de gestiune
(managerială)” (a. 2000)

Viorel Ţurcanu salută participanţii

46

Alexandru Nederiţă „Concepţia predării contabilităţii de gestiune”

47

Valentina Paladi „Compararea programelor analitice ale disciplinelor conexe contabilităţii de
gestiune”
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Viorel Ţurcanu la inaugurarea studiilor de magistrat (2000)
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Viorel Ţurcanu la şedinţa Senatului ASEM, alegerea rectorului (a. 2011)
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Valentina Paladi şi Vasile Bucur la susţinerea tezelor de licenţă (a. 2004)
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Eudochia Bajerean la aniversarea de 60 de ani a profesorului Vladimir Balanuţă (2004)
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Viorel Ţurcanu la întrunirea cu absolvenţii (2005)
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Valentina Paladi la a 20-a aniversare a ASEM (2011)
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în economie 8
Programa cursului „Contabilitatea financiară” pentru specialitatea „Contabilitate şi audit”
(învăţământ cu frecvenţă la zi, fără frecvenţă) 9
Recomandări practice privind aplicarea SNC „Stocuri” 21
Recomandări practice privind întocmirea notei explicative la raportul financiar anual 204
76

Recomandări practice privind întocmirea şi prezentarea raportului financiar pe anul 2007 118
Recomandări practice privind tranziţia la noile reglementări contabile naţionale 37
Recomandări practice privind tranziţia la noul mod de ţinere a contabilităţii în organizaţiile
necomerciale 65
Reforma contabilităţii în Republica Moldova: experienţă şi perspective 66
Repartizarea profitului net şi acoperirea pierderii nete anuale : aspecte contabile şi fiscale 94
Repartizarea şi contabilizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare
a statului şi al întreprinderilor de stat 54
Rolul caracterului semnificativ la etapa finalizării auditului rapoartelor financiare 189
Rolul rapoartelor contabile interne în procesul decizional = The role of internal accounting
reports in decision making 79
Unele probleme ale contabilităţii veniturilor din recuperarea prejudiciului material 142
Unele probleme contabile şi fiscale privind tranzacţiile de cumpărare a terenurilor pentru
construcţia clădirilor 95
Unele probleme privind aplicarea pragului de semnificaţie în contabilitate şi audit 157
Unele probleme privind contabilitatea cheltuielilor întreprinderii 190
Unele probleme privind organizarea contabilităţii la întreprinderile mici din Republica Moldova
171
Безнадежная дебиторская задолженность 179
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях: практические аспекты 80
Бухгалтерский цикл: основные этапы и порядок их осуществления 119
Виды бухгалтекрских ошибок и порядок их исправления 96
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программой 185
79

Об отражении в финансовых отчетах дебиторской задолженности и обязательств,
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