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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”, 



 
 

8 

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 
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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. 
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Alexandru Nederiţă şi Viorel Ţurcanu la Conferinţa ştiinţifică „Problemele reformei 
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55 

 

 

 

 

Alexandru NEDERIŢA 

Doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 

Născut la 2 iulie 1955, în satul Rădenii-Vechi, Ungheni.  

 

STUDII ŞI TITLURI ŞTIINŢIFICE 

1976 - Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din Chişinău 

1980 - studiile de doctorat la Institutul  de Finanţe din Moscova 

1991 - angajat al ASEM  

2001 - auditor certificat 

2008 - Doctor habilitat în economie 

2010 - profesor universitar 

Vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Coordonare pentru examinarea şi avizarea proiectelor 

actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ. 

Membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. 

Coordonatorul grupelor de lucru privind elaborarea Legii contabilităţii şi a Planului de 

dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014.  

A elaborat a 12 standarde naţionale de contabilitate şi alte acte normative în domeniul 

contabilităţii şi auditului.  

 

DISCIPLINE PREDATE 

Bazele contabilităţii. Contabilitate financiară – Ciclul I. Licenţă 

Contabilitatea financiară avansată. Elaborarea rapoartelor financiare – Ciclul II. Masterat 

 

 

 



 
 

56 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC 

1. Zlatina, Natalia. Contabilitatea constituirii şi lichidării unităţilor economice : tz. doct. în 

şt. econ. / N. Zlatina ; cond. şt. A. Nederiţă. - Chişinău, 2001. - 126 p. 

2. Sajin, Iurie. Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale : tz. doct. în economie / 

Iurie Sajin ; cond. şt. A. Nederiţă. - Chişinău, 2008. - 158 p.  

3. Cotoros, Inga. Contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe : tz. doct. în economie / 

Cotoros Inga ; cond. şt.: Nederiţă Alexandru. - Chişinău, 2012. - 166 p. 

4. Panuş, Valentina. Instrumente şi rapoarte contabile utilizate în procesul decizional : tz. 

doct. în economie / V. Panuş ; cond. şt. A. Nederiţă. - Chişinău, 2012. - 181 p.  

 

AUTOR AL PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE 

 

1. Contabilitate financiară / Alexandru Nederiţă [et al.]. - Ed. a 2-a , revăz. şi compl. - 

Chişinău : ACAP, 2003. - 637 p. - Bibliogr.: p. 632-634. - Antetit.: Acad. de Studii Econ. din  

Moldova. - ISBN 9975-9702-1-4. 

2. Contabilitate financiară / Alexandru Nederiţă [et al.]. - Chişinău : ASEM, 1999. - 437 p. - 

Bibliogr.: p. 431-433. - Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova. - ISBN 9975-9547-3-1. 

3. Contabilitate managerială : ghid practico-didactic / Alexandru Nederiţă [et al.]. - Chişinău 

: ACAP, 2000. - 263 p. - ISBN 9975-9547-7-4. 

4. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii: teorie şi practică : monografie / 

Alexandru Nederiţă. - Chişinău : ASEM, 2007. - 300 p. - Bibliogr. p. 227-242. - Antetit.: Acad. 

de Studii Econ. din Moldova. - ISBN 978-9975-75-220-6. 

5. Сorespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S.N.C. şi Codului fiscal / 

Alexandru Nederiţă. - Chişinău : Contabilitate şi audit, 2007. - 640 p. - (Biblioteca contabilului). 

- ISBN 978-9975-9546-4-8. 

6. Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova / Alexandru Nederiţă 

[et al.]. - Chişinău : MARP, 1998- . - 2 vol. - Antetit.: Asociaţia Contabililor şi Auditorilor 

Profesionişi. - ISBN 9975-9547-0-7. - Vol. 1. - 1998. - 432 p. ; Vol. 2. - 1999. - 396 p. 

7. Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii : 

autoref. tz. doct. hab. în economie : spec.: 08.00.12 – Contabilitate, audit, analiză economică / 

Alexandru Nederiţă ; [cond. şt.: Viorel Ţurcanu] ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. - Chişinău 

: [s. n.], 2007. - 43 p. - Bibliogr.: p. 36-40. 

8. Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii : tz. 

doct. hab. în economie : spec.: 08.00.12 – Contabilitate, audit, analiză economică / Alexandru 

Nederiţă ; [cond. şt.: Viorel Ţurcanu] ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. - Chişinău, 2007. - 

277 p. - Bibliogr.: p. 214-231. 

9. Programa cursului „Contabilitatea financiară” pentru specialitatea „Contabilitate şi audit” 

(învăţământ cu frecvenţă la zi, fără frecvenţă) / alcăt. A. Nederiţă, L. Grabarovschi. - Chişinău : 

ASEM, 2002. - 14 p. - Bibliogr.: p. 12-13. 



 
 

57 

10. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета на основе НСВУ с учетом 

положений Налогового Кодекса / A. Недерицэ. - Chişinău : Contabilitate şi audit, 2006. - 640 

p. - (Biblioteka buhgaltera). - ISBN 978-9975-9598-1-0. 

11. Управленческий учет : учебно-методическое пособие / A. Недерицэ [и др.]. - 

Chişinău : ACAP, 2000. - 270 p. - Bibliogr.: p. 267-268. - Antetit.: Asociaţia Contabililor şi 

Auditorilor Profesionişti. - ISBN 9975-9547-5-8.0.00. 

12. Финансовый учет : учебник / A. Недерицэ [и др.]. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

Chişinău : ACAP, 2004. - 704 p. - Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova; Asociaţia 

Contabililor şi Auditorilor profesionişti din Republica Moldova. - Bibliogr.: p. 697-698. - ISBN 

9975-9702-2-2. 

13. Финансовый учет : учебник / A. Недерицэ [и др] ; coord. A. Недерицэ. - Chişinău : [s. 

n.], 2000. - 480 p. - Bibliogr.: p. 471-473. - ISBN 9975-9547-6-6. 

EDITOR 

14. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru 

viitor”, 4 aprilie 2012 / com. şt.: Lilia Grigoroi, Viorel Ţurcanu, Alexandru Nederiţă, Nicolae 

Tabără, Nicolae Balteş. - Chişinău : ASEM, 2012. - 309 p. - Antetit.: Acad. de Studii Econ. a 

Moldovei. - ISBN 978-9975-75-619-8. 

15. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării 

economice europene: progrese şi aşteptări”, 5 apr. 2013 = International scientific conference 

„Accounting and audit in the context of european economic integration: advancements and 

expectations”, April 5, 2013 / com. şt.: A. Nederiţă [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2013. - 298 p. - 

Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova ; Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti 

din Republica Moldova. - Tit. paral.: lb. rom., eng. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-

4242-7-1. 

16. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele 

profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”, (4 apr. 2014) / 

col. de red.: L. Grigoroi, … A. Nederiţă [et al.]; com. org.: A. Iachimovschi [et al.]. - Chişinău : 

ASEM, 2014. - 297 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - Antetit.: Acad. de Studii Econ. din  Moldova. - 

ISBN 978-9975-75-710-2. 

TEZE ALE COMUNICĂRILOR ÎN MATERIALELE CONGRESELOR / 

CONFERINŢELOR. ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE 
 

2014 

17. Aspecte noi privind reglementarea normativă a contabilităţii în Republica Moldova / 

Alexandru Nederiţă // Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău, 2014. - 

Ed. a 12-a, Nr. 1. - P. 166-173. 

18. Contabilitatea cheltuielilor conform noilor SNC şi Planului general de conturi contabile / 

Alexandru Nederiţă, Andrei Apostu // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2014. - Nr. 4. - P. 41-53. 

19. Diferenţele de sumă: modul de documentare, contabilizare şi impozitare / Alexandru 

Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. -2014. - Nr. 5. - P. 6-10. 



 
 

58 

20. Privind determinarea şi documentarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă : [întrebări-

răspunsuri] / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2014. 

- Nr. 11. - P. 18-20. 

21. Recomandări practice privind aplicarea SNC „Stocuri” / Alexandru Nederiţă / Alexandru 

Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2014. - Nr. 9. - P. 21-34. 

22. Новый порядок выбора и применения систем бугалтерского учета / A. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2014. - Nr. 3. - P. 5-9. 

23. О порядке формирования показателей вступительного баланса при переходе на 

общий план счетов / A. Недерицэ, Е. Табан // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2014. - Nr. 12. - P. 5-18. 

24. Образец учетных политик в соответствии с новыми НСБУ / А. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2014. - Nr. 7. - P. 8-19. 

25. Последующая оценка, списание и продажа запасов по цене ниже их балансовой 

стоимости в соответствии с новыми НСБУ / А. Недерицэ, Е. Табан // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2014. - Nr. 11. - P. 12-17. 

26. Практические рекомендации по учету доходов от операционной деятельности 

согласно новым НСБУ / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. 

- 2014. - Nr. 6. - P. 17-35. 

27. Учет доходов в соответствии с новыми НСБУ / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2014. - Nr. 5. - P. 23-31. 

2013 

28. Aspecte aferente contabilizării şi impozitării dividendelor / Alexandru Nederiţă // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2013. - Nr. 4. - P. 8-14. 

29. Aspecte generale privind tranziţia la noile standarde naţionale de contabilitate / 

Alexandru Nederiţă // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitatea şi auditul în contextul 

integrării economice europene: progrese şi aşteptări”, 5 apr. 2013 = International scientific 

conference „Accounting and audit in the context of european economic integration: 

advancements and expectations”, April 5, 2013. - Chişinău, 2013. - P. 13-16. 

30. Aspecte practice privind calculaţia costului produselor fabricate / Alexandru Nederiţă, 

Valentina Panuş // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2013. - Nr. 8. - P. 57-

63. 

31. Aspecte practice privind întocmirea documentelor contabile aferente calculaţiei costurilor 

de producţie / Alexandru Nederiţă, Valentina Panuş // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский 

учет и аудит. - 2013. - Nr. 11. - P. 65-74. 

32. Aspecte problematice privind tranziţia la noile reglementări contabile naţionale / 

Alexandru Nederiţa // Conferinţa ştiinţifică internaţională „60 de ani de învăţământ economic 

superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic” (27-28 

sept. 2013). - Chişinău, 2013. - Vol. 2. - P. 188-191. 



 
 

59 

33. Contabilitatea produselor secundare şi a pierderilor de producţie / Alexandru Nederiţă, 

Valentina Panuş // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2013. - Nr. 7. - P. 64-

70. 

34. Noile Standarde Naţionale de Contabilitate: caracteristica generală şi termenele de 

implementare a acestora / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2013. - Nr. 5. - P. 5-9. 

35. Privind modul de contabilizare a amenzilor aplicate pentru încălcările fiscale : [întrebări-

răspunsuri] / Alexandru Nederiţă, Lidia Foalea // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2013. - Nr. 4. - P. 22-23. 

36. Probleme actuale ale contabilităţii organizaţiilor necomerciale / Alexandru Nederiţa // 

Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2013. - Ed. a 11-a, Nr. 1. - P. 

143-150. 

37. Recomandări practice privind tranziţia la noile reglementări contabile naţionale / 

Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2013. - Nr. 12. - P. 

21-27. 

38. О некоторых аспектах составления финансовых отчетов за 2012 год / A. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2013. - Nr. 2. - P. 20-29. 

39. О переходе на новые НСБУ / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский 

учет и аудит. - 2013. - Nr. 11. - P. 11-16. 

40. Общие рекомендации по переходу на новые нормативные акты по бухгалтерскому 

учету / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2013. - Nr. 10. - 

P. 4-8. 

41. Общий план счетов бухгалтерского учета: основные положения и порядок 

применения / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2013. - 

Nr. 8. - P. 8-11. 

2012 

42. Abordări naţionale şi internaţionale privind contabilitatea subvenţiilor / Alexandru 

Nederiţă // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”, (28-29 sept. 2012). - Chişinău, 2012. - Vol. 2. - P. 340-342. 

43. Aspecte generale privind calculaţia costurilor de producţie / Alexandru Nederiţă, 

Valentina Panuş // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 8. - P. 61-

67. 

44. Aspecte noi aferente determinării şi contabilizării cheltuielilor privind impozitul pe venit 

pentru anul 2012 / Alexandru Nederiţă, Lidia Foalea // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский 

учет и аудит. - 2012. - Nr. 12. - P. 20-22. 

45. Aspecte practice privind aplicarea şi contabilizarea impozitului pe venitul din activitatea 

operaţională / Alexandru Nederiţă, Lidia Foalea // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2012. - Nr. 9. - P. 5-14. 

46. Contabilitatea costurilor de producţie / Alexandru Nederiţă, Valentina Panuş // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 10. - P. 64-71. 



 
 

60 

47. Contabilitatea costurilor privind retribuirea muncii / Alexandru Nederiţă, Valentina Panuş 

// Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 11. - P. 62-68. 

48. Corectarea formulelor contabile eronate / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 7. - P. 23-26. 

49. Experienţa şi problemele reformei contabilităţii în Republica Moldova / Alexandru 

Nederiţă, Lidia Foalea // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitate: provocări actuale şi 

aspiraţii pentru viitor”, 4 apr. 2012. - Chişinău, 2012. - P. 9-13. 

50. Particularităţile contabilităţii proprietăţii publice primite în gestiune economică / 

Alexandru Nederiţă, Lidia Foalea // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2012. - Nr. 5. - P. 6-10.  

51. Privind aplicarea plafonului valorii unitare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în 

mărime de 6 000 lei : [întrebări - răspunsuri] / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 6. - P. 29-31. 

52. Privind recunoaşterea şi contabilizarea veniturilor din prestări servicii : [întrebări-

răspunsuri] / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. 

- Nr. 11. - P. 19-21.  

53. Probleme ale testării controlului intern prin prisma auditului ciclului de preocupări-plăţi / 

Svetlana Slobodeanu, Alexandru Nederiţă // Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, (28-29 

aprilie 2012). - Chişinău, 2012. - Ed. a 10-a. - P. 40-43. 

54. Repartizarea şi contabilizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de 

participare a statului şi al întreprinderilor de stat / Alexandru Nederiţă, Lidia Foalea // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 3. - P. 15-19. 

55. Новые НСБУ: порядок разработки и сроки внедрения / A. Недерицэ // Contabilitate 

şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 10. - P. 6-9. 

56. О переодичности пересчета денежных средств, дебиторской задолженности и 

обязательств в иностранной валюте : [întrebări - răspunsuri] / A. Недерицэ // Contabilitate şi 

audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 2. - P. 56. 

57. Об исчислении себестоимости продукции в общественном питании / А. Недерицэ, 

Л. Фоаля // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 11. - P. 10-11. 

58. Об отражении в финансовых отчетах дебиторской задолженности и обязательств, 

выраженных в условных единицах : [întrebari – răspunsuri] / А. Недерицэ // Contabilitate şi 

audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 2. - P. 56-57. 

59. Об учете операций по заправке и ремонту : [întrebări - răspunsuri] / А. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 6. - P. 28-29. 

60. Об учете товаров, использованных для внутренних нужд предприятий / А. 

Недерицэ, А. Попович // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - Nr. 6. 

- P. 13-16. 

61. Проблемные аспекты формирования отдельных показателей финансовых отчетов 

за 2011 год / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2012. - Nr. 2. - P. 9-18. 



 
 

61 

2011 

62. Aspecte noi ale contabilităţii costurilor îndatorării / Alexandru Nederiţă // Conferinţa 

ştiinţifică internaţională „Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice”, 23-24 sept. 

2011. - Chişinău, 2011. - Vol. 2. - P. 247-250. 

63. Corectarea rezultatelor financiare ale anilor precedenţi: aspecte contabile şi fiscal / 

Alexandru Nederiţă, Lilia Andreev // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2011. - Nr. 3. - P. 11-15. 

64. Corespondenţa conturilor contabile în organizaţiile necomerciale: operaţiuni tipice şi 

comentarii la acestea / Alexandru Nederiţă, Tatiana Prisacar // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2011. - Nr. 7. - P. 62-69 ; Nr. 9. - P. 73-82 ; Nr. 11. - P. 73-77 ; 

Nr. 12. - P. 60-69 ; 2012. - Nr. 4. - P. 64-72. 

65. Recomandări practice privind tranziţia la noul mod de ţinere a contabilităţii în 

organizaţiile necomerciale / Alexandru Nederiţă, Tatiana Prisacar // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2011. - Nr. 1. - P. 67-72. 

66. Reforma contabilităţii în Republica Moldova: experienţă şi perspective / Alexandru 

Nederiţă // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”, (24-25 sept. 2010). - Chişinău, 2011. - Vol. 2. - P. 174-177. 

67. Íîâűé ďîđ˙äîę áóőăŕëňĺđńęîăî ó÷ĺňŕ îńíîâíűő ńđĺäńňâ â íĺęîěěĺđ÷ĺńęčő îđăŕíčçŕöč˙ő / A. 

Íĺäĺđčöý, Ň. Ďđčńŕęŕđ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2011. - Nr. 2. - 

P. 70-82. 

68. Особенности бухгалтерского учета доходов и расходов в некоммерческих 

организациях / А. Недерицэ, Т. Присакар // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2011. - Nr. 6. - P. 69-80. 

69. Особенности бухгалтерского учета запасов в некоммерческих организациях / А. 

Недерицэ, Т. Присакар // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2011. - Nr. 1. 

- P. 73-81. 

2010 

70. Aspecte problematice privind evaluarea şi contabilizarea mijloacelor fixe depuse în 

capitalul statutar / Alexandru Nederiţă, Andrei Apostu // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский 

учет и аудит. - 2010. - Nr. 5. - P. 62-66. 

71. Comentarii privind modificările de bază operate în Legea contabilităţii / Alexandru 

Nederiţă, Lidia Foalea // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - Nr. 3. - 

P. 38-44. 

72. Contabilitatea în organizaţiile necomerciale : aspecte generale şi organizaţionale / 

Alexandru Nederiţă, Tatiana Prisacar // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2010. - Nr. 8. - P. 8-17. 

73. Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială în organizaţiile necomerciale / Alexandru 

Nederiţă, Tatiana Prisacar // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - Nr. 

11. - P. 57-66. 



 
 

62 

74. Implementarea standardelor internaţionale de raportare financiară în Republica Moldova: 

probleme şi soluţii / Alexandru Nederiţă // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - 

Comerciale din Moldova. - Chişinău, 2010. - Vol. 7. - P. 11-17. 

75. Particularităţile aplicării sistemelor contabile în organizaţiile necomerciale / Alexandru 

Nederiţă, Tatiana Prisacar // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - Nr. 

9. - P. 62-74. 

76. Particularităţile întocmirii şi prezentării rapoartelor financiare semianuale în anul 2010 / 

Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - Nr. 7. - P. 

5-6. 

77. Privind modul de contabilizare a operaţiunilor de casare în urma unui accident rutier a 

mijlocului de transport arendat : [întrebări-răspunsuri] / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi 

audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - Nr. 8. - P. 23-25. 

78. Probleme ale contabilităţii şi auditul decontărilor comerciale : (monografie) / Iurie Sajin, 

Alexandru Nederiţă. - Chişinău : ASEM, 2010. - 231 p. - Bibliogr.: p. 197-208. - ISBN 978-

9975-75-524-5. 

79. Rolul rapoartelor contabile interne în procesul decizional = The role of internal 

accounting reports in decision making / Alexandru Nederiţă, Valentina Panuş // Economica. - 

2010. - Nr. 1. - P. 99-106. 

80. Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях: практические аспекты / А. 

Недерицэ, Т. Присакар // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - Nr. 

12. - P. 56-66. 

81. Вознаграждения по итогам года: особенности учета и налогообложения / А. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - Nr. 3. - P. 6-9. 

82. Исправление ошибок в финансовых отчетах / A. Недерицэ, Л. Кауш // Contabilitate 

şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - Nr. 2. - P. 29-39. 

83. Приобритение и ремонт основных средств за счет нераспределенной прибыли: учет 

и налогообложение / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2010. - Nr. 5. - P. 12-14. 

2009 

84. Abordări privind auditul datoriilor comerciale în Republica Moldova / Alexandru 

Nederiţă // Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor. - 2009. - Nr. 6. - P. 47-53. 

85. Aprecierea principiului continuităţii activităţii întreprinderii în baza procedurilor analitice 

aferente auditului decontărilor comerciale / Alexandru Nederiţă, Iurie Sajin // Analele Academiei 

de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2009. - Vol. 7. - P. 378-383. 

86. Aspecte organizaţionale şi metodice privind tranziţia la IFRS / Alexandru Nederiţă // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 9. - P. 7-14. 

87. Aspecte problematice privind recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile în 

perioada de tranziţie la standardele internaţionale de raportare financiară / Alexandru Nederiţă // 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, (25-

26 sept. 2009). - Chişinău, 2009. - Vol. 2. - P. 280-283. 



 
 

63 

88. Diferenţele de sumă: modul de contabilizare şi de impozitare la vînzător şi cumpărător / 

Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 5. - P. 

8-11. 

89. Modul de reevaluare a clădirilor şi de reflectare a rezultatelor acesteia în contabilitate / 

Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 6. - P. 

9-12. 

90. Particularităţile contabilizării şi reflectării cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe 

venit în rapoartele financiare pe anul 2008 / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 3. - P. 18-20. 

91. Particularităţile elaborării politicii de contabilitate pe anul 2010 conform S.N.C. şi IFRS / 

Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 12. - P. 

10-20. 

92. Perfecţionarea contabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul implementării 

IFRS / Alexandru Nederiţă, Angela Popovici // Conferinţa internaţională „Problemele 

contabilităţii în contextul integrării europene”, (10-11 noiem. 2009). - Chişinău, 2010. - P. 35-39. 

93. Privind modul de repartizare şi de deducere a consumurilor indirecte de producţie în 

cazul neîndeplinirii capacităţii normative de producţie : [întrebări - răspunsuri] / Alexandru 

Nederiţă, Lidia Foalea // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 7. - 

P. 15-16. 

94. Repartizarea profitului net şi acoperirea pierderii nete anuale : aspecte contabile şi fiscale 

/ Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 3. - P. 

9-17. 

95. Unele probleme contabile şi fiscale privind tranzacţiile de cumpărare a terenurilor pentru 

construcţia clădirilor / Alexandru Nederiţă, Andrei Apostu // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 8. - P. 15-20. 

96. Виды бухгалтекрских ошибок и порядок их исправления / А. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 10. - P. 11-24. 

97. Годовой финансовый отчет – 2008: новые аспекты подписания, представления и 

исправление ошибок / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2009.- Nr. 2. - P. 20-25. 

98. Некоторые вопросы, связанные с переходом на МСФО / Alexandru Nederiţă // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 12. - P. 6-9. 

99. О порядке начисления износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов / 

A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 6. - P. 26-27. 

100. О порядке начисления износа основных средств после их капитального 

ремонта (модернизации, реконструкции) : [întrebări-răspunsuri] / A. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 4. - P. 27-28. 

101. О порядке составления и применения обязательного бухгалтерского 

регистра / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 4. 

- P. 7-9. 



 
 

64 

102. О порядке составления пояснительных записок и отчета руководства за 2008 

год / A. Недерицэ, Н. Цирюльникова // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2009. - Nr. 2. - P. 9-19. 

103. О порядке списания и учета автощин при продаже и/или ином выбытии 

транспортных средств : [întrebări-răspunsuri] / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 4. - P. 24-26. 

104. Об изменении сроков перехода на МСФО / А. Недерицэ // Contabilitate şi 

audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 11. - P. 6-7. 

105. Об отражении в учете операций, связанных с продажей запасного комплекта 

автошин : [întrebări-răspunsuri] / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2009. - Nr. 4. - P. 26. 

106. Учет и налогообложение неденежных вкладов, внесенных в уставной 

капитал / А. Недерицэ // Contabilitate єi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 11. 

- P. 8-17. 

107. Учет и налогообложение промежуточных (квартальных, полугодовых) 

дивидентов / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - Nr. 

8. - P. 9-14. 

2008 

108. Abordări conceptuale privind evaluarea elementelor contabile / Alexandru 

Nederiţă // Economica. - 2008. - Nr. 3. - P. 51-54. 

109. Aspecte noi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor extraordinare / Alexandru 

Nederiţă // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 

economiei bazate pe cunoaştere” (28-29 sept. 2007). - Chişinău, 2008. - Vol. 2. - P. 171-174. 

110. Aspecte noi privind întocmirea şi prezentarea raportului financiar pe anul 2008 / 

Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 12. - P. 

10-19. 

111. Aspecte problematice privind aplicarea principiului prudenţei în contabilitate şi 

fiscalitate / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - 

Nr. 7. - P. 47-50. 

112. Aspecte problematice privind clasificarea conceptelor şi principiilor contabile 

fundamentale / Alexandru Nederiţă // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - 

Chişinău, 2008. - Vol. 6. - P. 329-334. 

113. Cum să implementăm noua Lege a contabilităţii / Alexandru Nederiţă // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 4. - P. 23-35. 

114. Direcţii prioritare de perfecţionare a cadrului normativ al contabilităţii în 

Republica Moldova / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2008. - Nr. 8. - P. 71-77. 

115. Inventarierea anuală a bunurilor: aspecte contabile şi fiscale / Alexandru Nederiţă, 

Angela Popovici // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 11. - P. 

11-19. 



 
 

65 

116. Priorităţi strategice de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în contextul 

competitivităţii economiei naţionale / Alexandru Nederiţă // Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi 

Republica Moldova”, (26-27 sept. 2008). - 2008. - Vol. 2. - P. 215-218. 

117. Privind modul şi termenele de implementare a Standardelor internaţionale de 

Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi 

audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 9. - P. 67. 

118. Recomandări practice privind întocmirea şi prezentarea raportului financiar pe 

anul 2007 / Alexandru Nederiţă, Angela Popovici // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет 

и аудит. - 2008. - Nr. 2. - P. 8-19. 

119. Бухгалтерский цикл: основные этапы и порядок их осуществления / А. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 9. - P. 60-66. 

120. Как списать отпущенные активы и обязательства по подоходному / A. 

Недерицэ, Л. Фоаля // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 12. - 

P. 25-27. 

121. Некоторые вопросы, связанные с составлением и применением первичных 

документов 2002 / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2008. - Nr. 4. - P. 9-11. 

122. Новый Закон о бугалтерском учете вступил в силу: первоочередные 

мероприятия по его внедрению / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет 

и аудит. - 2008. - Nr. 3. - P. 33-36. 

123. О документальном оформлении оказанных услуг : [întrebări-răspunsuri] / A. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 5. - P. 37-38. 

124. О порядке изготовления, применения и учета печатей и штампов / A. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 8. - P. 31-34. 

125. О порядке составления и представления полугодовых финансовых отчетов в 

2008 году / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 

6. - P. 47-48. 

126. О применении первичных документов строгой отчетности при экспорте 

услуг : [[întrebări-răspunsuri / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2008. - Nr. 8.- P. 38-39. 

127. О проекте Национальной стратегии развития бухгалтерского учета и аудита 

на  2008-2011 / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - 

Nr. 10. - P. 56-59. 

128. Об отражении в бухгалтерском учете операций по распределению прибыли 

за 2007 : [întrebări - răspunsuri] / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2008. - Nr. 3. - P. 37-38. 

129. Об учете затрат, связанных с установкой и обслуживанием информационно-

поисковой системы / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2008. - Nr. 10. - P. 37-38. 



 
 

66 

130. Об учете канцелярских товаров и специальной литературы / А. Недерицэ, А. 

Попович // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 5. - P. 13-17. 

131. Об учете легко бьющихся предметов / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 3. - P. 38-39. 

132. Об учете налога на сумму превышения допустимых нормативов расходов на 

благотворительность и спонсорство / А. Недерицэ, Л. Фоаля // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 12. - P. 28-29. 

133. Особенности формирования и утверждения учетной ролитики на 2009 год / 

А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2008. - Nr. 12. - P. 20-

24. 

2007 

134. Abordări naţionale şi internaţionale privind contabilitatea veniturilor din dobânzi / 

Alexandru Nederiţă // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2007. - 

Vol. 5. - P. 319-324. 

135. Aprecieri comparative privind componenţa şi clasificarea veniturilor în 

contabilitate / Alexandru Nederiţă // Economica. - 2007. - Nr. 1. - P. 85-88. 

136. Aspecte ale contabilităţii cheltuielilor privind creanţele compromise / Alexandru 

Nederiţă // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii 

Moldova în context european şi mondial”, (22-23 sept. 2006). - Chişinău, 2007. - Vol. 1. - P. 

390-393. 

137. Comentarii la noţiunile de bază utilizate în legea contabilităţii / Alexandru 

Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 11. - P. 31-36. 

138. Consideraţii generale asupra proiectului Legii contabilităţii / Alexandru Nederinţă 

// Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 3. - P. 9-14. 

139. Contabilitatea operaţiunilor privind amnistia fiscală şi legalizarea capitalului / 

Aleksandru Nederiţă, Lidi Foalea // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2007. - Nr. 7. - P. 23-30. 

140. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în partida simplă: aspecte metodologice 

şi aplicative / Alexandru Nederinţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2007. - Nr. 4. - P. 57-60. 

141. Privind modul de contabilizare a veniturilor şi cheltuielilor din prestarea 

serviciilor cu achitarea prin abonamente ; O порядке применения установленного 

законодательством лимита стоимости единицы МБР в бухгалтерском учете : [întrebari - 

răspunsuri] / Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. 

- Nr. 5. - P. 36-37. 

142. Unele probleme ale contabilităţii veniturilor din recuperarea prejudiciului material 

/ Alexandru Nederiţă // Economica. - 2007. - Nr. 3. - P. 44-47. 

143. Годовой финансовый отчет – 2006: новые аспекты и спорные вопросы / А. 

Недерицэ, А. Попович // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 2. 

- P. 10-23. 



 
 

67 

144. Международные стандарты финансовой отчетности: порядок и истоки их 

внедрения / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 

10. - P. 33-36. 

145. Об учете и отражении штрафных санкций за нарушение договоров / А. 

Недерицэ, А. Попович // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 6. 

- P. 9-15. 

146. Об учете курсовых разниц при переводе займов в уставной капитал ; Об 

учете операций, связанных с покрытием (возмещением) убытков прошлых лет ; О 

переоценке остатков по счетам 311 „Уставной капитал” и 312 „Добавочны капитал” / А. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 4. - P. 29-32. 

147. Об учете рекламных щитов и затрат на их содержание и ремонт ; Об учете 

рекламных роликов ; Об учете приобретенного принтера ; Об учете кассового аппарата : 

[întrebări - răspunsuri] / А. Недерицэ // Contabilitate єi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2007. - Nr. 9. - P. 37-40. 

148. Предоплата и суммовые разницы: бухгалтерские и налоговые аспекты / А. 

Недерицэ, Ю. Сажин // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 11. - 

P. 13-17. 

149. Учет и налогообложение суммовых разниц / А. Недерицэ // Contabilitate şi 

audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 10. - P. 13-17. 

150. Формирование учетной политики на 2008 год в соответствии с 

требованиями нового Закона о бухгалтерском учете / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - Nr. 12. - P. 23-31. 

2006 

151. Aspecte teoretice şi aplicative ale contabilităţii veniturilor din decontarea 

datoriilor cu termenul de prescripţie expirat / Alexandru Nederiţă // Economica. - 2006. - Nr. 4. - 

P. 101-105. 

152. Учетная политика предприятий на 2007 год и ее взаимосвязь с налоговым 

законодательством / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2006. - Nr. 7. - P. 8-20. 

2005 

153. Aspecte problematice ale contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor din facilităţile 

fiscale / Alexandru Nederiţă // Economica. - 2005. - Nr. 2. - P. 83-86. 

154. Modificările raportului financiar pe anul 2004 / Alexandru Nederiţă, Iurie Mocanu 

// Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - Nr. 2. - P. 49-55. 

155. Particularităţi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor micului 

business / Alexandru Nederiţă // Economica. - 2005. - Nr. 3. - P. 93-96. 

156. Perfecţionarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în condiţiile globalizării / 

Alexandru Nederiţă // Conferinţa internaţională „Problemele contabilităţii şi auditului în 

condiţiile globalizării” (15-16 apr. 2005). - Chişinău, 2005. - P. 22-23. 



 
 

68 

157. Unele probleme privind aplicarea pragului de semnificaţie în contabilitate şi audit 

/ Alexandru Nederiţă, Ana Vitiuc // Politici economice de integrare europeană : conf. şt. int.(23-

24 sept. 2005). - Chişinău, 2005. - P. 477-479. 

158. Возврат (уценка) товаров: особенности учета и налогообложения у 

покупателя и поставщика / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2005. - Nr. 10. - P. 9-16. 

159. О новом порядке учета автомобильных шин и аккумуляторных батарей / A. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - Nr. 3. - P. 23-25. 

160. О порядке переводаматериалов из одной единицы измерения в другую / A. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - Nr. 6. - P. 43. 

161. О порядке списания фонда переоценки (индексации) основных средств, 

числящего на счете 323 «Прочие резервы» / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - Nr. 11. - P. 33-34. 

162. Об особенностях применения методов ускоренного начисления износа 

основных средств / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2005. - Nr. 5. - P. 8-12. 

163. Об учете и налогообложении затрат, связанных с ремонтом основных 

средств / А. Недерицэ, И. Лупашку // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2005. - Nr. 4. - P. 41-44. 

164. Об учете имущества, приобретенного для сдачи в лизинг / А. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - Nr. 11.- P. 32-33. 

165. Об учете налоговых льгот / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - Nr. 9. - P. 10-14. 

166. Об учете скидок, предоставленных за досрочную уплату земельного налога / 

А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - Nr. 3. - P. 46. 

167. Продажа товаров по сниженным ценам: учет и налогообложение / А. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - Nr. 11. - P. 8-11. 

2004 

168. Aspecte contabile şi fiscale aferente pierderilor din returnarea bunurilor vândute / 

Alexandru Nederiţă // Conferinţa internaţională „Racordarea sistemului financiar la exigenţele 

integrării europene” (1-2 apr. 2004). - Chişinău, 2004. - P. 136-137. 

169. Direcţii de perfecţionare a contabilităţii impozitului pe venit în condiţiile integrării 

economice europene / Alexandru Nederiţă // Conferinţa internaţională „Ştiinţa, businessul, 

societatea: evoluţii şi intercorelări în condiţiile integrării în spaţiul economic european” (12-14 

febr. 2004). - Chişinău, 2004. - Vol. 1. - P. 106-108. 

170. Modul de întocmire a Notei informative privind impozitele şi taxele generale de 

stat şi locale, asigurările sociale şi medicale de stat la raportul financiar pe anul 2003 / Alexandru 

Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - Nr. 2. - P. 8-53. 



 
 

69 

171. Unele probleme privind organizarea contabilităţii la întreprinderile mici din 

Republica Moldova / Alexandru Nederiţă, Lilia Andreev // Teorie şi practică economică actuală : 

lucrările celei de-a 14-a sesiuni ştiinţifice a Facultăţii de Economie : secţiunile IV-V : anuar. - 

Iaşi, 2004. - Vol. 14. - P. 23-26. 

172. Инвентаризация дебиторской задолженности и обязательств: бухгалтерские 

и налоговые аспекты / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2004. - Nr. 12. - P. 9-13. 

173. Как проводить годовую инвентаризацию имущества / A. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - Nr. 11. - P. 10-18. 

174. Как реформировать бухгалтерский баланс и распределить прибыль за 2003 

год / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - Nr. 3. - P. 

18-22. 

175. Новое в составлении финансовой отчетности за 2003 год / A. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - Nr. 2. - P. 53-60. 

176. Перевод текущих активов в состав основных средств: порядок оформления и 

отражения в учете / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2004. - Nr. 10. - P. 7-13. 

177. Расходы по замене автомобильных шин и аккумуляторных батарей: 

особенности учета и порядок вычета в целях налогообложения / А. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - Nr. 12. - P. 22-29. 

2003 

178. Consideraţii privind evaluarea şi recunoaşterea contabilă a veniturilor din vânzări 

/ Alexandru Nederiţă // Conferinţa internaţională „Rolul ştiinţei şi învăţământului economic în 

realizarea reformelor economice din Republica Moldova” (25-26 sept. 2003). - Chişinău, 2003. - 

Vol. 1. - P. 415-417. 

179. Безнадежная дебиторская задолженность / А. Недерицэ // Contabilitate şi 

audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2003. - Nr. 1. - P. 20-27. 

180. Годовой финансовый отчет за 2002 год: порядок составления и взаимосвязь 

с Декларацией о подоходном налоге / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский 

учет и аудит. - 2003. - Nr. 1. - P. 32-43. 

181. Учет и налогообложение кредиторской задолженности с истекшим сроком 

исковой давности: состав и общие правила списания просроченной кредиторской 

задолженности / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2003. - 

Nr. 2. - P. 8-13. 

2002 

182. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor din operaţiunile de arendă / Alexandru 

Nederiţă // Probleme regionale în contextul procesului de globalizare : simpoz. intern. (9-10 oct. 

2002). - 2002. - P. 184-186. 



 
 

70 

183. Годовой финансовый отчет за 2001 год: на что обратить внимание / А. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2002. - Nr. 1. - P. 5-18 ; Nr. 

2. - P. 30-36. 

184. Некоторые вопросы, связанные с составлением и представлением 

квартальных финансовых отчетов в 2002 / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2002. - Nr. 7. - P. 36-40. 

185. Об отражении в учете стоимости приобретенного компьютера с 

установленной офисной программой / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский 

учет и аудит. - 2002. - Nr. 5. - P. 36. 

186. Об учете затрат по ремонту основных средств, осуществленному до ввода их 

в эксплуатацию / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2002. 

- Nr. 4. P. 44-50. 

2001 

187. Aspecte metodologice ale contabilităţii întreprinderilor micului business / 

Alexandru Nederiţă, Lilia Andreev // Economie şi finanţe. - 2001. - Nr. 5. - P. 62-66. 

188. Modul de determinare a pragului de semnificaţie şi a erorii admisibile în procesul 

exercitării auditului rapoartelor financiare / Ana Vitiuc, Alexandru Brinişter, Alexandru Nederiţă 

// Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - Nr. 6.- P. 41-49. 

189. Rolul caracterului semnificativ la etapa finalizării auditului rapoartelor financiare / 

Alexandru Nederiţă // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - Nr. 10. - P. 

39-44. 

190. Unele probleme privind contabilitatea cheltuielilor întreprinderii / Alexandru 

Nederiţă // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2001. - Vol. 1. - P. 

384-388. 

191. О порядке зачета, возврата и учета суммы переплаты по подоходному 

налогу и процентов по ней / А. Недерицэ, Л. Кауш-Цару, С. Яровая // Contabilitate şi audit 

= Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - Nr. 6. - P. 5-12. 

192. Об учете и отражении в финансовых отчетах затрат, связанных с 

изготовлением и установкой вывески предприятий / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - Nr. 2. - P. 22-24. 

193. Особенности учета налоговых обязательств при реализации подакцизной 

продукции / А. Недерицэ, М. Дима // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

2001. - Nr. 9. - P. 19-26. 

194. Практические рекомедации по составлению годового финансового отчета за 

2000 год / Ю. Казаку, А. Недерицэ, И. Присакару, П. Тостоган // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - Nr. 1. - P. 3-20. 

195. Типичные ошибки, возникающие при составлении финансовых отчетов, и 

порядок их исправления / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 2001. - Nr. 3. - P. 19-24. 



 
 

71 

196. Учет и налогообложение операций, связанных с передачей-получением прав 

пользования имуществом в качестве вклада в уставной капитал / А. Недерицэ, А. 

Андронатий // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - Nr. 11. - P. 6-12 

197. Учет операций  по прдаже объектов основных средств на условиях обратной 

аренды / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - Nr. 8. - 

P. 5-8. 

198. Чрезвычайные расходы и доходы: учет и налогообложение / А. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - Nr. 6. - P. 4-12. 

2000 

199. Годовой финансовый отчет за 1999 год: бухгалтерские и налоговые 

консультации / Ю. Казаку, В. Букур, А. Недерицэ, П. Тостоган // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 2000. - Nr. 1. - P. 23-70 ; Nr. 2. - P. 35-65. 

200. О порядке применения НСБУ 4 „Особенности учета на предприятих малого 

бизнеса” / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2000. - Nr. 4. 

- P. 17-31. 

201. О порядке составления и представления годового финансового отчета за 

1998 / Ю. Казаку, М. Букур, А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 1999. - Nr. 1-2. - P. 2-48. 

202. Особенности составления Ведомастей учета хозяйственный операций и 

финансовых отчетов на предприятиях малого бизнеса: (на сквозном примере / А. 

Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2000. - Nr. 7-8. - P. 59-70 ; 

2001. - Nr. 4. - P. 53-67. 

203. Практические рекомендации по ведению Книги-журнала учета 

хозяйственных операций и составлению финансовых отчетов на  предприятиях малого 

бизнеса / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 2000. - Nr. 6. - 

P. 14-25. 

1999 

204. Recomandări practice privind întocmirea notei explicative la raportul financiar 

anual / Alexandru Nederiţă, Natalia Ţiriulinicov, Valentina Paladi, Liudmila Gavriliuc // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 1999. - Nr. 4. - P. 40-75. 

205. Об учетной политике предприятий на 2000 год / А. Недерицэ // Contabilitate 

şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 1999. - Nr. 12. - P. 26-30. 

206. Расходы на рекламу: учет и налогообложение / А. Недерицэ, Р. Евсюкова // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 1999. - Nr. 11. - P. 14-18. 

207. Учет и налогообложение операций по текущей аренде / А. Недерицэ // 

Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 1999. - Nr. 6. - P. 6-16. 

208. Учет и налогообложение операций с давальческим сырьем: ( при 

взаимоотношении с экономическими агентами, не имеющими налоговых отношений с 

бюджетной системой / А. Недерицэ, Л. Истратий // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский 

учет и аудит. - 1999. - Nr. 9. - P. 3-12 ; Nr. 10. - P. 23-32. 



 
 

72 

1998 

209. Componenţa şi modul de capitalizare a cheltuielilor de împrumut / Alexandru 

Nederiţă // Reformele economice în Republica Moldova şi România: realizări, tendinţe, 

probleme : simpoz. şt., 24-25 sept. - Chişinău, 1998. - Vol. 2. - P. 108-111. 

210. Методические рекомендации по составлению новых форм финансовых 

отчетов / В. Букур, Л. Гаврилюк, Ю. Казаку, М. Карауш, А. Недерицэ, В. Палади, П. 

Тостоган, В. Цуркану // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 1998. - Nr. 5. - 

P. 18-52. 

211. Методические указания по разработке учетной политики предприятия на 

1998 год / A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 1998. - Nr. 5. 

- P. 10-15. 

212. Новый порядок учета затрат, расходов и доходов предприятий и составления 

Отчета о финансовых результатах / A. Недерицэ, П. Тостоган // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 1998.- Nr. 4. - P. 13-27. 

213. О порядке отражения в учете операций при переходе от кассового метода к 

методу начислений / М. Маноли, A. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет 

и аудит. - 1998. - Nr. 10. - P. 3-6. 

214. Об учете возврата и осенки проданных товаров (продукции) / А. Недерицэ, 

Ю. Казаку // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 1998. - Nr. 10. - P. 6-10.  

215. Особенности учета и налогообложения результатов прошлых лет, 

выявленных в отчетном году / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 

аудит. - 1998. - Nr. 3. - P. 3-7. 

216. Учет затрат по займам / П. Евсюкова, А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 1998. - Nr. 8-9. - P. 27-35. 

1997 

217. Elaborarea şi publicitatea politicii de contabilitate a întreprinderii / Alexandru 

Nederiţă // Politica industrială şi comercială în Republica Moldova, 25-26 sept. 1997. - Chişinău, 

1997. - P. 296-300. 

218. Новый План счетов бухгалтерского учета и его связь с формами финансовых 

отчетов / A. Недерицэ, П. Тостоган // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. - 

1997. - Nr. 12. - P. 3-5. 

219. Оценка основных средств в соответствии с требованиями международных 

стандартов бухгалтерского учета / А. Недерицэ, Р. Евсюкова // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учет и аудит. - 1997. - Nr. 1. - P. 9-13. 

220. Реформы бухгалтерского учета и налогообложения: институциональные 

вопросы и сравнительный подход / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский 

учет и аудит. - 1997. - Nr. 10. - P. 9-14. 

221. Характеристика проекта НСБУ „Доход” / А. Недерицэ // Contabilitate şi audit 

= Бухгалтерский учет и аудит. - 1997. - Nr. 2. - P. 36-39. 



 
 

73 

1993 

222. Perfecţionarea contabilităţii realizării producţiei în condiţiile economiei de piaţă / 

Ludmila Grabarovschi, Alexandru Nederiţă // Aspectele social-economice ale perioadei de 

tranziţie la economia de piaţă în Republica Moldova, 23-24 apr. 1993 : conf. şt. a corpului 

didactico-ştiinţific. - Chişinău, 1993. - P. 18-19. 

INDEX DE TITLURI 

Abordări conceptuale privind evaluarea elementelor contabile 108 

Abordări naţionale şi internaţionale privind contabilitatea subvenţiilor 42 

Abordări naţionale şi internaţionale privind contabilitatea veniturilor din dobânzi 134 

Abordări privind auditul datoriilor comerciale în Republica Moldova 84 

Aprecierea principiului continuităţii activităţii întreprinderii în baza procedurilor analitice 

aferente auditului decontărilor comerciale 85 

Aprecieri comparative privind componenţa şi clasificarea veniturilor în contabilitate 135 

Aspecte aferente contabilizării şi impozitării dividendelor 28 

Aspecte ale contabilităţii cheltuielilor privind creanţele compromise 136 

Aspecte contabile şi fiscale aferente pierderilor din returnarea bunurilor vândute 168 

Aspecte generale privind calculaţia costurilor de producţie 43 

Aspecte generale privind tranziţia la noile standarde naţionale de contabilitate 29 

Aspecte metodologice ale contabilităţii întreprinderilor micului business 187 

Aspecte noi aferente determinării şi contabilizării cheltuielilor privind impozitul pe venit pentru 

anul 2012 44 

Aspecte noi ale contabilităţii costurilor îndatorării 62 

Aspecte noi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor extraordinare 109 

Aspecte noi privind întocmirea şi prezentarea raportului financiar pe anul 2008 110 

Aspecte noi privind reglementarea normativă a contabilităţii în Republica Moldova 17 

Aspecte organizaţionale şi metodice privind tranziţia la IFRS 86 

Aspecte practice privind aplicarea şi contabilizarea impozitului pe venitul din activitatea 

operaţională 45 

Aspecte practice privind calculaţia costului produselor fabricate 30 

Aspecte practice privind întocmirea documentelor contabile aferente calculaţiei costurilor de 

producţie 31 

Aspecte problematice ale contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor din facilităţile fiscale 153 



 
 

74 

Aspecte problematice privind aplicarea principiului prudenţei în contabilitate şi fiscalitate 111 

Aspecte problematice privind clasificarea conceptelor şi principiilor contabile fundamentale 112 

Aspecte problematice privind evaluarea şi contabilizarea mijloacelor fixe depuse în capitalul 

statutar 70 

Aspecte problematice privind recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile în perioada de 

tranziţie la standardele internaţionale de raportare financiară 87 

Aspecte problematice privind tranziţia la noile reglementări contabile naţionale 32 

Aspecte teoretice şi aplicative ale contabilităţii veniturilor din decontarea datoriilor cu termenul 

de prescripţie expirat 151 

Comentarii la noţiunile de bază utilizate în legea contabilităţii 137 

Comentarii privind modificările de bază operate în Legea contabilităţii 71 

Componenţa şi modul de capitalizare a cheltuielilor de împrumut 209 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor” 14 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice 

europene: progrese şi aşteptări” 15 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele 

profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile” 16 

Consideraţii generale asupra proiectului Legii contabilităţii 138 

Consideraţii privind evaluarea şi recunoaşterea contabilă a veniturilor din vânzări 178 

Contabilitate financiară 1, 2 

Contabilitate managerială : ghid practico-didactic 3 

Contabilitatea cheltuielilor conform noilor SNC şi Planului general de conturi 18 

Contabilitatea costurilor de producţie 46 

Contabilitatea costurilor privind retribuirea muncii 47 

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale : aspecte generale şi organizaţionale 72 

Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială în organizaţiile necomerciale 73 

Contabilitatea operaţiunilor privind amnistia fiscală şi legalizarea capitalului 139 

Contabilitatea produselor secundare şi a pierderilor de producţie 33 

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor din operaţiunile de arendă 182 

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în partida simplă: aspecte metodologice şi aplicative 

140 



 
 

75 

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii: teorie şi practică 4 

Corectarea formulelor contabile eronate 48 

Corectarea rezultatelor financiare ale anilor precedenţi: aspecte contabile şi fiscal 63 

Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S.N.C. şi Codului fiscal 5 

Corespondenţa conturilor contabile în organizaţiile necomerciale: operaţiuni tipice şi comentarii 

la acestea 64 

Cum să implementăm noua Lege a contabilităţii 113 

Diferenţele de sumă: modul de contabilizare şi de impozitare la vînzător şi cumpărător 88 

Diferenţele de sumă: modul de documentare, contabilizare şi impozitare 19 

Direcţii de perfecţionare a contabilităţii impozitului pe venit în condiţiile integrării economice 

europene 169 

Direcţii prioritare de perfecţionare a cadrului normativ al contabilităţii în Republica Moldova 

114 

Elaborarea şi publicitatea politicii de contabilitate a întreprinderii 217 

Experienţa şi problemele reformei contabilităţii în Republica Moldova 49 

Implementarea standardelor internaţionale de raportare financiară în Republica Moldova: 

probleme şi soluţii 74 

Inventarierea anuală a bunurilor: aspecte contabile şi fiscale 115 

Modificările raportului financiar pe anul 2004 154 

Modul de determinare a pragului de semnificaţie şi a erorii admisibile în procesul exercitării 

auditului rapoartelor financiare 188 

Modul de întocmire a Notei informative privind impozitele şi taxele generale de stat şi locale, 

asigurările sociale şi medicale de stat la raportul financiar pe anul 2003 170 

Modul de reevaluare a clădirilor şi de reflectare a rezultatelor acesteia în contabilitate 89 

Noile Standarde Naţionale de Contabilitate: caracteristica generală şi termenele de implementare 

a acestora 34 

Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova 6 

Particularităţi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor micului business 155 

Particularităţile aplicării sistemelor contabile în organizaţiile necomerciale 75 

Particularităţile contabilităţii proprietăţii publice primite în gestiune economică 50 

Particularităţile contabilizării şi reflectării cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit 

în rapoartele financiare pe anul 2008 90 



 
 

76 

Particularităţile elaborării politicii de contabilitate pe anul 2010 conform S.N.C. şi IFRS 91 

Particularităţile întocmirii şi prezentării rapoartelor financiare semianuale în anul 2010 76 

Perfecţionarea contabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul implementării IFRS 92 

Perfecţionarea contabilităţii realizării producţiei în condiţiile economiei de piaţă 222 

Perfecţionarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în condiţiile globalizării 156 

Priorităţi strategice de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în contextul competitivităţii 

economiei naţionale 116 

Privind aplicarea plafonului valorii unitare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în 

mărime de 6 000 lei : [întrebări - răspunsuri] 51 

Privind determinarea şi documentarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă : [întrebări-

răspunsuri] 20 

Privind modul de contabilizare a amenzilor aplicate pentru încălcările fiscale : [întrebări-

răspunsuri] 35 

Privind modul de contabilizare a operaţiunilor de casare în urma unui accident rutier a mijlocului 

de transport arendat : [întrebări-răspunsuri] 77 

Privind modul de contabilizare a veniturilor şi cheltuielilor din prestarea serviciilor cu achitarea 

prin abonamente ; O порядке применения установленного законодательством лимита 

стоимости единицы МБР в бухгалтерском учете : [întrebari - răspunsuri] 141 

Privind modul de repartizare şi de deducere a consumurilor indirecte de producţie în cazul 

neîndeplinirii capacităţii normative de producţie : [întrebări - răspunsuri] 93 

Privind modul şi termenele de implementare a Standardelor internaţionale de Raportare 

Financiară pe teritoriul Republicii Moldova 117 

Privind recunoaşterea şi contabilizarea veniturilor din prestări servicii : [întrebări-răspunsuri] 52 

Probleme actuale ale contabilităţii organizaţiilor necomerciale 36 

Probleme ale contabilităţii şi auditul decontărilor comerciale 78 

Probleme ale testării controlului intern prin prisma auditului ciclului de preocupări-plăţi 53 

Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii : autoref. tz. 

doct. hab. în economie 7 

Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii : tz. doct. hab. 

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 



 
 

77 

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 

Возврат (уценка) товаров: особенности учета и налогообложения у покупателя и 

поставщика 158 

Вознаграждения по итогам года: особенности учета и налогообложения 81 

Годовой финансовый отчет – 2006: новые аспекты и спорные вопросы 143 

Годовой финансовый отчет – 2008: новые аспекты подписания, представления и 

исправление ошибок 97 

Годовой финансовый отчет за 1999 год: бухгалтерские и налоговые консультации 199 

Годовой финансовый отчет за 2001 год: на что обратить внимание 183 

Годовой финансовый отчет за 2002 год: порядок составления и взаимосвязь с Декларацией 

о подоходном налоге 180 



 
 

78 

Инвентаризация дебиторской задолженности и обязательств: бухгалтерские и налоговые 

аспекты 172 

Исправление ошибок в финансовых отчетах 82 

Как проводить годовую инвентаризацию имущества 173 

Как реформировать бухгалтерский баланс и распределить прибыль за 2003 год 174 

Как списать отпущенные активы и обязательства по подоходному 120 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета на основе НСВУ с учетом положений 

Налогового Кодекса 10 

Международные стандарты финансовой отчетности: порядок и истоки их внедрения 144 

Методические рекомендации по составлению новых форм финансовых отчетов 210 

Методические указания по разработке учетной политики предприятия на 1998 год 211 

Некоторые вопросы, связанные с переходом на МСФО 98 

Некоторые вопросы, связанные с составлением и представлением квартальных 

финансовых отчетов в 2002 184 

Некоторые вопросы, связанные с составлением и применением первичных документов 

2002 121 

Новое в составлении финансовой отчетности за 2003 год 175 

Новые НСБУ: порядок разработки и сроки внедрения 55 

Новый Закон о бугалтерском учете вступил в силу: первоочередные мероприятия по его 

внедрению 122 

Новый План счетов бухгалтерского учета и его связь с формами финансовых отчетов 218 

Новый порядок бухгалтерского учета основных средств в некоммерческих организациях 

67 

Новый порядок выбора и применения систем бугалтерского учета 22 

Новый порядок учета затрат, расходов и доходов предприятий и составления Отчета о 

финансовых результатах 212 

О документальном оформлении оказанных услуг : [întrebări-răspunsuri] 123 

О некоторых аспектах составления финансовых отчетов за 2012 год 38 

О новом порядке учета автомобильных шин и аккумуляторных батарей 159 

О переодичности пересчета денежных средств, дебиторской задолженности и 

обязательств в иностранной валюте : [întrebări - răspunsuri] 56 

О переходе на новые НСБУ 39 



 
 

79 

О порядке зачета, возврата и учета суммы переплаты по подоходному налогу и процентов 

по ней 191 

О порядке изготовления, применения и учета печатей и штампов 124 

О порядке начисления износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов 99 

О порядке начисления износа основных средств после их капитального ремонта 

(модернизации, реконструкции : [întrebări-răspunsuri] 100 

О порядке отражения в учете операций при переходе от кассового метода к методу 

начислений 213 

О порядке переводаматериалов из одной единицы измерения в другую 160 

О порядке применения НСБУ 4 „Особенности учета на предприятих малого бизнеса” 200 

О порядке составления и представления годового финансового отчета за 1998 201 

О порядке составления и представления полугодовых финансовых отчетов в 2008 году 125 

О порядке составления и применения обязательного бухгалтерского регистра 101 

О порядке составления пояснительных записок и отчета руководства за 2008 год 102 

О порядке списания и учета автощин при продаже и/или ином выбытии транспортных 

средств : [întrebări-răspunsuri] 103 

О порядке списания фонда переоценки (индексации) основных средств, числящего на 

счете 323 «Прочие резервы» 161 

О порядке формирования показателей вступительного баланса при переходе на общий 

план счетов 23 

О применении первичных документов строгой отчетности при экспорте услуг : [întrebări-

răspunsuri] 126 

О проекте Национальной стратегии развития бухгалтерского учета и аудита на  2008-2011 

127 

Об изменении сроков перехода на МСФО 104 

Об исчислении себестоимости продукции в общественном питании 57 

Об особенностях применения методов ускоренного начисления износа основных средств 

162 

Об отражении в бухгалтерском учете операций по распределению прибыли за 2007 : 

[întrebări - răspunsuri] 128 

Об отражении в учете операций, связанных с продажей запасного комплекта автошин : 

[întrebări-răspunsuri] 105 

Об отражении в учете стоимости приобретенного компьютера с установленной офисной 

программой 185 



 
 

80 

Об отражении в финансовых отчетах дебиторской задолженности и обязательств, 

выраженных в условных единицах : [întrebari – răspunsuri] 58 

Об учете возврата и осенки проданных товаров (продукции) 214 

Об учете затрат по ремонту основных средств, осуществленному до ввода их в 

эксплуатацию 186 

Об учете затрат, связанных с установкой и обслуживанием информационно-поисковой 

системы 129 

Об учете и налогообложении затрат, связанных с ремонтом основных средств 163 

Об учете и отражении в финансовых отчетах затрат, связанных с изготовлением и 

установкой вывески предприятий 192 

Об учете и отражении штрафных санкций за нарушение договоров 145 

Об учете имущества, приобретенного для сдачи в лизинг 164 

Об учете канцелярских товаров и специальной литературы 130 

Об учете курсовых разниц при переводе займов в уставной капитал ; Об учете операций, 

связанных с покрытием (возмещением) убытков прошлых лет ; О переоценке остатков по 

счетам 311 „Уставной капитал” и 312 „Добавочны капитал” 146 

Об учете легко бьющихся предметов 131 

Об учете налога на сумму превышения допустимых нормативов расходов на 

благотворительность и спонсорство 132 

Об учете налоговых льгот 165 

Об учете операций по заправке и ремонту : [întrebări - răspunsuri] 59 

Об учете рекламных щитов и затрат на их содержание и ремонт ; Об учете рекламных 

роликов ; Об учете приобретенного принтера ; Об учете кассового аппарата : [întrebări - 

răspunsuri] 147 

Об учете скидок, предоставленных за досрочную уплату земельного налога 166 

Об учете товаров, использованных для внутренних нужд предприятий 60 

Об учетной политике предприятий на 2000 год 205 

Образец учетных политик в соответствии с новыми НСБУ 24 

Общие рекомендации по переходу на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету 

40 

Общий план счетов бухгалтерского учета: основные положения и порядок применения 41 

Осенка основных средств в соответствии с требованиями международных стандартов 

бухгалтерского учета 219 



 
 

81 

Особенности бухгалтерского учета доходов и расходов в некоммерческих организациях 

68 

Особенности бухгалтерского учета запасов в некоммерческих организациях 69 

Особенности составления Ведомастей учета хозяйственный операций и финансовых 

отчетов на предприятиях малого бизнеса: (на сквозном примере 202 

Особенности учета и налогообложения результатов прошлых лет, выявленных в отчетном 

году 215 

Особенности учета налоговых обязательств при реализации подакцизной продукции 193 

Особенности формирования и утверждения учетной ролитики на 2009 год 133 

Перевод текущих активов в состав основных средств: порядок оформления и отражения в 

учете 176 

Последующая оценка, списание и продажа запасов по цене ниже их балансовой стоимости 

в соответствии с новыми НСБУ 25 

Практические рекомедации по составлению годового финансового отчета за 2000 год 194 

Практические рекомендации по ведению Книги-журнала учета хозяйственных операций и 

составлению финансовых отчетов на  предприятиях малого бизнеса 203 

Практические рекомендации по учету доходов от операционной деятельности согласно 

новым НСБУ 26 

Предоплата и суммовые разницы: бухгалтерские и налоговые аспекты 148 

Приобритение и ремонт основных средств за счет нераспределенной прибыли: учет и 

налогообложение 83 

Проблемные аспекты формирования отдельных показателей финансовых отчетов за 2011 

год 61 

Продажа товаров по сниженным ценам: учет и налогообложение 167 

Расходы на рекламу: учет и налогообложение 206 

Расходы по замене автомобильных шин и аккумуляторных батарей: особенности учета и 

порядок вычета в целях налогообложения 177 

Реформы бухгалтерского учета и налогообложения: институциональные вопросы и 

сравнительный подход 220 

Типичные ошибки, возникающие при составлении финансовых отчетов, и порядок их 

исправления 195 

Управленческий учет : учебно-методическое пособие 11 

Учет доходов в соответствии с новыми НСБУ 27 

Учет затрат по займам 216 



 
 

82 

Учет и налогообложение кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности: состав и общие правила списания просроченной кредиторской задолженности 

181 

Учет и налогообложение неденежных вкладов, внесенных в уставной капитал 106 

Учет и налогообложение операций по текущей аренде 207 

Учет и налогообложение операций с давальческим сырьем: ( при взаимоотношении с 

экономическими агентами, не имеющими налоговых отношений с бюджетной системой 

208 

Учет и налогообложение операций, связанных с передачей-получением прав пользования 

имуществом в качестве вклада в уставной капитал 196 

Учет и налогообложение промежуточных (квартальных, полугодовых) дивидентов 107 

Учет и налогообложение суммовых разниц 149 

Учет операций  по прдаже объектов основных средств на условиях обратной аренды 197 

Учетная политика предприятий на 2007 год и ее взаимосвязь с налоговым 

законодательством 152 

Финансовый учет : учебник 12 

Финансовый учет : учебник 13 

Формирование учетной политики на 2008 год в соответствии с требованиями нового 

Закона о бухгалтерском учете 150 

Характеристика проекта НСБУ „Доход” 221 

Чрезвычайные расходы и доходы: учет и налогообложение 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 

 

 

 

 

 

Valentina PALADI 

Doctor în economie, conf. univ. 

Membru al Senatului ASEM 

Născută la 13 noiembrie 1955, în or. Chişinău 

Specialist în domeniul analizei activităţii economico-financiare.  

STUDII ŞI TITLURI ŞTIINŢIFICE 

1981 - Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova 

1985-1989 - studiile de doctorat la Institutul Economico-statistic din Moscova  

1989 - Doctor în economie 

1991 - angajată a ASEM  

1994 - conferenţiar universitar 

1994-2002 - Prodecanul Facultăţii Finanţe 

2002-2009 - Prodecanul Facultăţii Contabilitate,  Membru al Consiliului Facultăţii Contabilitate 

2009-2014 - Decanul Facultăţii Contabilitate, Preşedinte al Consiliului Facultăţii Contabilitate 

1996-1998 - Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate 

de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova  

A participat în calitate de lector la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei 

naţionale în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, contabilităţii manageriale, 

contabilităţii financiare, analizei economice, managementului financiar prin intermediul Asociaţiei 

Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, SRL Contabil-Service. 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului 

contabil în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la 

conferinţe în diverse ţări. 

DISCIPLINE PREDATE 

Bazele analizei economice, Analiza rapoartelor financiare, Analiza gestionară, Analiza activităţii 

economico-financiară – Ciclul I. Licenţă 

Diagnostic financiar, Diagnostic financiar şi analiza costului, Diagnostic economic aprofundat –  Ciclul 

II. Masterat.  



 
 

84 

AUTOR AL PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE 

1. Analiza rapoartelor financiare : instrumente, metode, procedee şi tehnici de apreciere a 

informaţiei contabil-financiare în procesul decizional / Natalia Ţiriulnicova (coord.), V. Paladi, 

L. Gavriliuc [et al.]. - Ed. a 2-a, rev. -  Chişinău : ACAP, 2011. - 399 p. - ISBN 978-9975-78-

995-0. 

2. Analiza rapoartelor financiare : manual / N. Ţiriulnicova (coord.), V. Paladi, L. Gavriliuc 

[et al.]. - Chişinău : [s. n.]. 2004. - 384 p. - ISBN 9975-78-300-7. 

3. Contabilitate managerială : ghid practico-didactic / A. Nederiţă (coord.), A. Brinişter..., 

V. Paladi [et al.] – Chişinău: ACAP, 2000. – 264 p. – ISBN 9975-9547-7-4. 

4. Întocmirea rapoartelor financiare în baza studiului de caz / elab. de: L. Grabarovschi, V. 

Paladi, T. Prisacar [et al.] - Chişinău : [s. n.], 1999. - 207 p. 

5. Programa analitică la disciplina universitară „Analiza activităţii economico-financiare” 

pentru studenţii fac. „Finanţe”/ elab. de: Valentina Paladi, Diana Furtună. - Chişinău : ASEM, 

2003. - 29 p. 

6. Анализ финансовой отчётности : инструменты, методы и технические приёмы 

оценки финансово-бухгалтерской информации в процессе принятия решений / Н. 

Цирюльникова (коорд.), В. Палади, Л. Гаврилюк [et al.]. - Chişinău : Consultaţii în Domeniul 

Contabilităţii şi Impozitelor, 2005. - 375 p. - ISBN 9975-9565-6-4. 

7. Составление финансовых отчетов на основе сквозного примера / Л. Граборовская, 

В. Палади, Т. Присакар [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 1999. - 218 p. 

8. Экономический анализ и рынок : оценка финансового состояния предприятия / В. 

Г. Гортоломей, В. С. Палади, Н. Н. Цирюльникова. - Chişinău: Contabil-Service, 1993. - 107 

p. - ISBN 5-86892-052-X. 

EDITOR 

9. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 

(24-25 septembrie 2010) / col. red.: Grigore Belostecinic (preş.), Corneliu Guţu, Eugeniu Gîrlă, ... 

Valentina Paladi [et al.]. - Chişinău : ASEM, 2011. - ISBN 978-9975-75-548-1. - Vol. 1, 2011. - 

396 p. – ISBN 978-9975-75-549-8 ; Vol. 2, 2011. - 276 p. - ISBN 978-9975-75-550-4.  

10. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 

(28-29 septembrie 2012) / col. red.: Grigore Belostecinic (preş.), Corneliu Guţu, Eugeniu Gîrlă, ... 

Valentina Paladi [et al.]. - Chişinău : ASEM, 2012. - ISBN 978-9975-75-627-3. - Vol. 1, 2012. - 

408 p. - ISBN 978-9975-75-628-0 ; Vol. 2, 2012. - 442 p. - ISBN 978-9975-75-629-7. 

11. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării 

economice europene: progrese şi aşteptări”, 5 aprilie, 2013 = International scientific conference 

„Accounting and audit in the context of european economic integration: advancements and 

expectations”, April 5, 2013 / com. şt.: A. Nederiţă, Ţurcanu, Viorel, Paladi, Valentina [et al.]. - 

Chişinău : ASEM - Chişinău : [s. n.], 2013. - 298 p. - ISBN 978-9975-4242-7-1.  

12. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice”, 

(23-24 septembrie 2011) / com. de org.: Gr. Belostecinic, C. Guţu, E. Gîrlă, ... V. Paladi [et al.] - 

Chişinău : ASEM, 2011. - ISBN 978-9975-75-586-3. - Vol. 1, 2011. - 527 p. - ISBN 978-9975-75-

587-0 ; Vol. 2, 2011. - 464 p. - ISBN 978-9975-75-588-7.  



 
 

85 

TEZE ALE COMUNICĂRILOR ÎN MATERIALELE CONGRESELOR / 

CONFERINŢELOR. ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE 

 

2014 

13. Delimitări privind informaţia aferentă părţilor afiliate şi modalitatea de prezentare a 

acesteia in situaţiile financiare / Valentina Paladi, Lica Erhan // Analele Academiei de Studii 

Economice a Moldovei. - 2014. - Ed. a 12-a, Nr. 2. - P. 61-66. 

14. Estimarea performanţei entităţii în baza valorilor economice adăugate / Valentina Paladi, 

Lica Erhan // Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. - 2014. - Ed. a 12-a, Nr. 1. - 

P. 162-166. 

15. Estimarea performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul economiei de piaţă 

funcţionale / Paladi Valentina, Erhan Lica // Culegere de articole ştiinţifice şi teze ale 

comunicărilor ştiinţifice prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale „Creşterea economică 

calitativă: aspecte teoretice şi practice”, (27 februarie 2014). - Chişinău, 2014. - P. 111-114. 

16. Facultatea Contabilitate / Valentina Paladi // Curierul Economic. - 2014. - mar. - Nr. 3-4. 

- P. 9. 

17. Valenţele planificării şi controlului performanţelor mici şi mijlocii ca instrumente de 

strategie financiară / Ludmila Cobzari, Valentina Paladi, Natalia Prodan, Lica Erhan // Analele 

Academiei de Studii Economice a Moldovei. - 2014. - Ed. a 12-a, Nr. 1. - P. 251-260. 

2013 

18. Abordări noi în consolidarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele 

internaţionale de raportare financiară / Valentina Paladi, Lica Erhan // Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi 

competitivitate spre progres economic” (27-28 septembrie 2013). - Chişinău, 2013. - Vol. 2. - P. 

173-176. 

19. Clipe contabilizate pozitiv în bilanţul anilor să fie! / Valentina Paladi // Curierul 

Economic. - 2013. - 24 dec. - P. 2. 

20. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul: „Contabilitatea şi audit în contextul 

integrării economice europene: progrese şi aşteptări” / Valentina Paladi // Curierul Economic. - 

2013. - 23 apr. - Nr. 5. - P. 2. 

21. Valoarea economică adăugată / Doina Botnariuc, Tina Bîlici, Valentina Paladi // 

Simpozionul Ştiinţific al tinerilor cercetători, (25-26 aprilie 2013). – Chişinău, 2013. - V. 2. - P. 

241-243. 

2012 

22. Analiza poziţiei întreprinderii pe piaţa de desfacere / Lilia Gatmaniuc, Valentina Paladi // 

Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, (28-29 apr. 2012). - Chişinău, 2012. - Ed. a 10-a. - 

P. 387-390. 

23. Managementul tranzacţiei spre sistemul decentralizat de asigurări sociale / Valentina 

Paladi // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”, (28-29 septembrie 2012). - Chişinău, 2012. - Vol. 1. - P. 291-294. 



 
 

86 

24. Particularităţile analizei situaţiilor financiare consolidate / Valentina Paladi // Conferinţa 

Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, (28-29 

septembrie 2012). - Chişinău, 2012. - Vol. 2.- P. 314-316. 

25. Problemele analitice privind estimarea calităţii produselor, mărfurilor şi serviciilor / 

Valentina Paladi, Natalia Prodan // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - 

2012. - Vol. 10. - P. 235-244. 

26. Reflecţii analitice asupra performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica 

Moldova / Valentina Paladi, Lica Erhan // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-

Comerciale din Moldova. - 2012. - Vol. 10. - P. 196-202. 

27. Reflecţii contabile privind desfăşurarea activităţii controlate în comun pe baza 

contractului de societate civilă / Valentina Paladi, Natalia Prodan, Lica Erhan // Conferinţa 

ştiinţifică internaţională „Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor”, 4 aprilie 

2012. - Chişinău, 2012. - P. 93-96. 

28. Инвестиционный менеджмент в системе рынка недвижимости / И. Сырбу, В. 

Палади // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Strategii şi politici de management în economia 

contemporană”, prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la naşterea regretatului prof. univ., dr. 

hab., mem. coresp. al AŞM, Rector ASEM (1994-2001) Eugen Hrişcev, 30-31 martie 2012. - 

Chişinău, 2012. - P. 14-18. 

2011 

29. Concepţii şi politici privind situaţia fluxurilor de trezorerie / Valentina Paladi // 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice”, 23-

24 sept. 2011. - Chişinău, 2011. - Vol. 2. - P. 240-243. 

30. Fluxuri informaţional-economice privind calcularea valorii adăugate / Valentina Paladi // 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, (24-

25 septembrie 2010). - 2011. - Vol. 2. - P. 182-184. 

31. Анализ себестоимости отдельных видов изделий (услуг) и её влияние на 

финансовые результаты предприятия / Валентина Палади // Бухгалтерские и налоговые 

консультации. - 2011. - Nr. 1. - P. 60-68. 

2010 

32. Analiza evoluţiei consumurilor şi cheltuielilor / Valentina Paladi, Natalia Prodan // 

Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, 2010. - P. 298-304. 

33. Analiza influenţei gradului de îndatorare asupra rentabilităţii capitalului propriu / 

Valentina Paladi, Diana Călugăreanu // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - 

2010. - P. 294-297. 

34. Analiza ratelor particulare de rotaţie a creanţelor pentru elaborarea politicii de discont / 

Veronica Ţiriulnicova, Valentina Paladi // Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, (28-

29 aprilie 2010). - Chişinău, 2010. - P. 346-347. 

35. Modalităţi de calcul al valorii adăugate în dependenţă de profilul activităţii operaţionale / 

Valentina Paladi // Conferinţa internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării 

europene”, (10-11 noiembrie 2009). - Chişinău, 2010. -  P. 139-142. 



 
 

87 

36. Sub laurii onoarei academice : [Grigore Belostecinic la 50 de ani] / Ala Cotelnic, Tatiana 

Mişova, Raisa Borcoman, ...Valentina Paladi [et al.] // Literatura şi Arta. – 2010. – 14 ian. – P. 

11. 

37. Способы распределения транспортно-заготовительных затрат и их анализ / 

Валентина Палади, Наталья Златина // Бухгалтерские и налоговые консультации. - 2010. – 

Nr. 7. - P. 64-74. 

2009 

38. Raportul de profit şi pierdere: avantajele şi dezavantajele formelor de prezentare potrivit 

standardelor internaţionale de contabilitate / Valentina Paladi // Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, (25-26 septembrie 2009). 

- Vol. 2. - P. 267-269. 

39. Unele aspecte ale modului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate la data 

procurării = Some methods of working out financial statements at the acquisition date / 

Valentina Paladi, Lica Erhan // Economica. - 2009. - Nr. 1. - P. 63-73. 

40. Анализ затрат и расходов предприятия по типам деятельности и экономическим 

элементам / Валентина Палади // Бухгалтерские и налоговые консультации. - 2009. - Nr. 2. 

- P. 62-69. 

41. Применение современных критериев классификации затрат и расходов в целях 

принятия решений / Валентина Палади // Бухгалтерские и налоговые консультации. - 

2009. - Nr. 8. - P. 66-72. 

42. Способы расчёта и анализа добавочной стоимости / Валентина Палади // 

Бухгалтерские и налоговые консультации. - 2009. – Nr. 6. - P. 51-61. 

2008 

43. Analiza realizării programului de producţie pe sortimente / Valentina Paladi // Analele 

Academiei de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2008.- Vol. 6. - P. 344-349. 

2007 

44. Avantajele şi dezavantajele metodelor de formare a preţului în baza abordării costului / 

Valentina Paladi // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 

economiei bazate pe cunoaştere”, (28-29 sept. 2007). – Chişinău, 2007. - Vol. 2. - P. 194-198. 

2006 

45. Aprecierea influenţei metodelor alternative de calculaţie asupra rezultatului financiar / 

Valentina Paladi // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - 2006. - Vol. 4. - P. 

434-440. 

2005 

46. Aspecte ale prezentării informaţiilor financiare privind sectoarele / Valentina Paladi, 

Ludmila Gavriliuc, Adela Sandu // Economica. - 2005. - Nr. 2. - P. 55-59. 



 
 

88 

47. Modalităţi de calcul şi de apreciere a efectului de pârghie financiară / Valentina Paladi // 

Conferinţa internaţională „Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării”, (15-16 

aprilie 2005). - Chişinău, 2005. – P. 139-142. 

2004 

48. Привлечение кредита : аргументация необходимости и оценка целесообразности / 

Валентина Палади // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учёт и аудит. - 2004. - Nr. 3. - P. 

63-67. 

2001 

49. Unele aspecte ale reflectării în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de 

întreprinzător sub control mixt / Ludmila Gavriliuc, Valentina Paladi, Adela Sandu // Analele 

Academiei de Studii Economice din Moldova. - 2001. - Vol. 1. - P. 422-429. 

50. Особенности составления консолидированного финансового отчёта / Людмила 

Гаврилюк, Валентина Палади // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учёт и аудит. - 2001. - 

Nr. 4. - P. 32-40. 

1999 

51. Recomandări practice privind întocmirea notei explicative la raportul financiar anual / 

Alexandru Nederiţă, Natalia Ţiriulinicov, Valentina Paladi, Liudmila Gavriliuc // Contabilitate şi 

audit = Бухгалтерский учёт и аудит. - 1999. - Nr. 4. - P. 40-75. 

1998 

52. Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii întreprinderii în contextul standardelor 

naţionale de contabilitate / Ludmila Gavriliuc, Valentina Paladi // Reformele economice în 

Republica Moldova şi România : realizări, tendinţe, probleme : simpozion ştiinţific, 24-25 sept. 

1998. – Chişinău, 1998. - Vol. 2. - P. 222-223. 

53. Методические рекомендации по составлению новых форм финансовых отчётов / В. 

Букур, Л. Гаврилюк, ... В. Палади [et al.] // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учёт и 

аудит. – 1998. - Nr. 5. - P. - 16-52. 

1997 

54. Despre necesitatea abordării şi analizei fluxului numerar / Liudmila Gavriliuc, Valentina 

Paladi // Economie şi finanţe. -1997. - Nr. 7-8. - P. 61-63. 

55. Particularităţile întocmirii raportului fluxului mijloacelor băneşti în Republica Moldova / 

Valentina Paladi, Ludmila Gavriliuc // Politica industrială şi comercială în Republica Moldova, 

25-26 septembrie 1997. – Chişinău, 1997. - P. 252-253. 

56. О проектах форм финансовых отчетов «О прибылях и убытках» и «О движении 

денежных средств» / Валентина Палади, Людмила Гаврилюк // Contabilitate şi audit = 

Бухгалтерский учёт и аудит. - 1997. - Nr. 2. - P. 25-38. 

 

 



 
 

89 

1996 

57. К вопросу об отчёте движения наличности / Людмила Гаврилюк, Людмила 

Грабаровски, Валентина Палади // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учёт и аудит. – 

1996. - Nr. 2. - P. 33-41. 

1995 

58. Cu privire la analiza solvabilităţii întreprinderilor / L. Gavriliuc, V. Paladi // Formarea 

economiei eficiente prin forţele pieţei : Simpozionul ştiinţific (tezele referatelor), 4-5 mai 1995. 

– Chişinău, 1995. - Vol. 2. - P. 52-56. 

1994 

59. Analiza cifrei de afaceri şi poziţia întreprinderii de piaţă / Valentina Paladi // Evoluţia 

reformelor economice in Republica Moldova: Realizări şi probleme : Simpozionul ştiinţific al 

corpului didactico-ştiinţific (tezele referatelor), 21-23 aprilie, 1994. - Chişinău, 1994. - P. 40-41. 

1993 

60. Analiza lichidităţii bilanţului contabil / Valentina Paladi // Aspectele social-economice 

ale perioadei de tranziţie la economia de piaţă în Republica Moldova, 23-24 aprilie, 1993 : 

Conferinţa ştiinţifică a corpului didactico-ştiinţific : Tezele referatelor. – Chişinău, 1993. - P. 23. 

1991 

61. Аналитические свойства отчётности предприятий в условиях перехода к рыночным 

отношениям / Н. Цирюльникова, В. Палади // Социально-экономические проблемы 

Республики Молдова и пути её решения в условиях перехода к рыночной экономике : тез. 

докл. Респ. науч. - практич. конф., 24-25 сент. 1991. - Chişinău, 1991. - P. 102-105. 

 

Index de titluri 

Abordări noi în consolidarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele internaţionale 

de raportare financiară 18 

Analiza cifrei de afaceri şi poziţia întreprinderii de piaţă 59 

Analiza evoluţiei consumurilor şi cheltuielilor 32 

Analiza influenţei gradului de îndatorare asupra rentabilităţii capitalului propriu 33 

Analiza lichidităţii bilanţului contabil 60 

Analiza poziţiei întreprinderii pe piaţa de desfacere 22 

Analiza rapoartelor financiare : instrumente, metode, procedee şi tehnici de apreciere a 

informaţiei contabil-financiare în procesul decizional 1 

Analiza rapoartelor financiare 2 

Analiza ratelor particulare de rotaţie a creanţelor pentru elaborarea politicii de discont 34 



 
 

90 

Analiza realizării programului de producţie pe sortimente 43 

Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii întreprinderii în contextul standardelor naţionale 

de contabilitate 52 

Aprecierea influenţei metodelor alternative de calculaţie asupra rezultatului financiar 45 

Aspecte ale prezentării informaţiilor financiare privind sectoarele 46 

Avantajele şi dezavantajele metodelor de formare a preţului în baza abordării costului 44 

Clipe contabilizate pozitiv în bilanţul anilor să fie! 19 

Concepţii şi politici privind situaţia fluxurilor de trezorerie 29 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 9 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 10 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice 

europene: progrese şi aşteptări” 11 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice” 12 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul: „Contabilitatea şi audit în contextul integrării 

economice europene: progrese şi aşteptări” 20 

Contabilitate managerială : ghid practico-didactic 3 

Cu privire la analiza solvabilităţii întreprinderilor 58 

Delimitări privind informaţia aferentă părţilor afiliate şi modalitatea de prezentare a acesteia in 

situaţiile financiare 13 

Despre necesitatea abordării şi analizei fluxului numerar 54 

Estimarea performanţei entităţii în baza valorilor economice adăugate 14 

Estimarea performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul economiei de piaţă 

funcţionale 15 

Facultatea Contabilitate 16 

Fluxuri informaţional-economice privind calcularea valorii adăugate 30 

Întocmirea rapoartelor financiare în baza studiului de caz 4 

Managementul tranzacţiei spre sistemul decentralizat de asigurări sociale 23 

Modalităţi de calcul al valorii adăugate în dependenţă de profilul activităţii operaţionale 35 

Modalităţi de calcul şi de apreciere a efectului de pârghie financiară 47 

Particularităţile analizei situaţiilor financiare consolidate 24 



 
 

91 

Particularităţile întocmirii raportului fluxului mijloacelor băneşti în Republica Moldova 55 

Problemele analitice privind estimarea calităţii produselor, mărfurilor şi serviciilor 25 

Programa analitică la disciplina universitară „Analiza activităţii economico-financiare” pentru 

studenţii fac. „Finanţe” 5 

Raportul de profit şi pierdere: avantajele şi dezavantajele formelor de prezentare potrivit 

standardelor internaţionale de contabilitate 38 

Recomandări practice privind întocmirea notei explicative la raportul financiar anual 51 

Reflecţii analitice asupra performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova 

26 

Reflecţii contabile privind desfăşurarea activităţii controlate în comun pe baza contractului de 

societate civilă / Valentina Paladi, Natalia Prodan, Lica Erhan // Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor”, 4 aprilie 2012. - 

Chişinău, 2012. - P. 93-96. 

Sub laurii onoarei academice : [Grigore Belostecinic la 50 de ani] 36 

Unele aspecte ale modului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate la data procurării = 

Some methods of working out financial statements at the acquisition date 39 

Unele aspecte ale reflectării în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de 

întreprinzător sub control mixt 49 

Valenţele planificării şi controlului performanţelor mici şi mijlocii ca instrumente de strategie 

financiară 17 

Valoarea economică adăugată 21 

Анализ затрат и расходов предприятия по типам деятельности и экономическим 

элементам 40 

Анализ себестоимости отдельных видов изделий (услуг) и её влияние на финансовые 

результаты предприятия 31 

Анализ финансовой отчётности : инструменты, методы и технические приёмы оценки 

финансово-бухгалтерской информации в процессе принятия решений 6 

Аналитические свойства отчётности предприятий в условиях перехода к рыночным 

отношениям 61 

Инвестиционный менеджмент в системе рынка недвижимости 28 

К вопросу об отчёте движения наличности 57 

Методические рекомендации по составлению новых форм финансовых отчётов 53 

О проектах форм финансовых отчетов «О прибылях и убытках» и «О движении денежных 

средств» 56 



 
 

92 

Особенности составления консолидированного финансового отчёта 50 

Привлечение кредита : аргументация необходимости и оценка целесообразности 48 

Применение современных критериев классификации затрат и расходов в целях принятия 

решений 41 

Составление финансовых отчетов на основе сквозного примера 7 

Способы распределения транспортно-заготовительных затрат и их анализ 37 

Способы расчёта и анализа добавочной стоимости 42 

Экономический анализ и рынок : оценка финансового состояния предприятия 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 

 

 

 

 

Eudochia BAJEREAN 

Doctor în economie, conf. univ. 

Membru al Senatului ASEM 

 

Născută la 16 mai 1950, în oraşul Sângerei.  

STUDII ŞI TITLURI ŞTIINŢIFICE 

1970 - Tehnicumul Cooperatist din Moldova 

1971 - Şcoala de pregătire a instructorilor şi revizorilor din Moscova 

1978 - Facultatea de Comerţ a Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate 

1989 - studiile de doctorat la Institutul de Economie Naţională din Belarus 

1991 - angajată al ASEM  

1992 - conferenţiar universitar 

1995-1996 - Preşedinte al Băncii Comerciale „Basarabia”  

1997 - Director al Centrului financiar-bancar 

2003-2009 - Şef-catedră „Contabilitate şi Audit”  

2010 - Deţinătoare a Ordinului „Gloria Muncii” 

Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil „Problemele contabilităţii, auditului şi analizei 

economico-financiare” 

Membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor 

Membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Curtea de Conturi 

CONDUCATOR ŞTIINŢIFIC 

1. Cechina, Ecaterina. Contabilitatea arendei : tz. dr. în şt. econ. / Ecaterina Cechina ; 

cond. şt.: Eudochia Bajerean. – Chişinău, 2003. - 145 p. 

2. Iconnicov, Vladimir. Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului de producţie la 

întreprinderile constructoare de maşini : tz. dr. în econ. / Vladimir Iconnicov ; cond. şt.: 

Eudochia Bajerean. – Chişinău, 2006. – 128 p. 



 
 

94 

AUTOR AL PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE 

1. Bazele contabilităţii / V. Ţurcanu, E. Bajerean. - Chişinău : [s. n.], 2004. - 268 p. - ISBN 

9975-78-278-7. 

2. Bazele contabilităţii : probleme şi teste / E. Bajerean, E. Cechina, R. Cuşmăunsă. - 

Chişinău : ASEM, 2005. - 267 p. - ISBN 9975-75-274-8. 

3. Caiet pentru lucrări practice la disciplina „Bazele contabilităţii” / E. Bajerean, E. 

Cechina, R. Cuşmăunsă. - Chişinău : ASEM, 2006. - ISBN 978-9975-75-340-1. 

4. Contabilitate în comerţ : aplicaţii şi teste / Eudochia Bajerean, Georgeta Melnic, Iuliana 

Ţugulschi. - Chişinău : ASEM, 2008. - 216 p. - ISBN 978-9975-75-423-1. 

5. Programa stagiului practicii de producţie şi de licenţă pentru studenţii anului III cu 

frecvenţa de zi, specialitatea „Contabilitate” / E. Bajerean, A. Popovici ; Acad. de Studii 

Economice din Moldova, Cat. „Contabilitate şi Audit”. - Chişinău : ASEM, 2011. – 27 p. 

6. Бухгалтерский учет в торговле / Евдокия Бажерян ; Молд. Экон. Акад.. - Сhişinău : 

ASEM, 2011. - 331 p. - ISBN 978-9975-75-576-4. 

7. Основы бухгалтерского учета / В. Цуркану, E. Бажерян. - Chişinău : ASEM, 2003. - 

279 p. ISBN 9975-75-181-4. 

8. Сборник задач по бухгалтерскому учету в торговле / Евдокия Бажерян, Жеоржета 

Мелник, Юлиана Цугулски ; Молд. Экон. Акад. - Chişinău : ASEM, 2012. - 173 p. - ISBN 

978-9975-75-600-6. 

EDITOR 

9. Contabilitatea în comerţ : pentru uzul studenţilor / Eudochia Bajerean [et al.]. – Chişinău 

: [s. n.], 2013. – 288 p. - ISBN 978-9975-4360-7-6. 

10. Programa cursului „Contabilitate în comerţ” pentru spec. „Contabilitate şi audit” 

(învăţământ cu frecvenţă la zi) / alcăt.: Eudochia Bajerean - Chişinău : ASEM, 2002. – 11 p. 

11. Основы бухгалтерского учета : задачи и тесты / Е. Бажерян, T. Мишова, E. Чекина, 

Р. Кушмэунсэ. - Chişinău : ASEM, 2005. – 242 p. - ISBN 9975-75-321-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 

TEZE ALE COMUNICĂRILOR ÎN MATERIALELE CONGRESELOR / 

CONFERINŢELOR. ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE 

 

2014 

12. Rolul contabilităţii de gestiune în poziţionarea strategiei entităţilor de comerţ / Eudochia 

Bajerean // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperarea dintre mediul universitar şi 

organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”, (4 

apr. 2014) [Text]. - Chişinău, 2014. - P. 130-132. 

13. Tudor Tuhari - un bun conducător, un animator al contabilităţii şi auditului / Eudochia 

Bajerean // Universul Tudor Tuhari : studiu biografic contabil. - Chişinău : UCCM, 2014. - P. 

14-15. 

2013 

14. Contabilitatea managerială - sursă de informaţii pentru luarea deciziilor / Eudochia 

Bajerean // Conferinţa ştiinţifică internaţională „60 de ani de învăţământ economic superior în 

Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic” (27-28 sept. 2013), 

Chişinău, 2013. - Vol. 2. - P. 198-200. 

15. Controlul costurilor standard prin intermediul analizei abaterilor / Eudochia Bajerean, 

Maia Bajan // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - 2013. - Ed. a 11-a, Nr. 1. 

- P. 200-205. 

16. Направления совершенствования системы внутреннего контроля / Евдокия 

Бажерян, Руслан Думбрава // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitatea şi auditul în 

contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări”, 5 aprilie, 2013 = International 

scientific conference „Accounting and audit in the context of european economic integration: 

advancements and expectations”, April 5, 2013. - Chişinău, 2013. - P. 238-241. 

2012 

17. Aplicarea bugetelor în entităţile comerciale / Eudochia Bajerean // Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, (28-29 sept. 2012). – 

Chişinău, 2012. - Vol. 2. - P. 355-358. 

18. Metoda standard-cost - cale de perfecţionare a calculaţiei costului de producţie = The 

standard-cost method - a way to improvement of the production cost / Eudochia Bajerean, Maia 

Bajan // Economica. – 2012. - Nr. 4. - P. 107-113. 

19. Problemele contabilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă mărfurilor importate / 

Eudochia Bajerean, Ecaterina Cechina // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea 

şi inovarea în economia cunoaşterii”, (28-29 sept. 2012). - Chişinău : ASEM, 2012. - Vol. 2. - P. 

377-381. 

  



 
 

96 

2011 

20. Contabilitatea operaţiunilor de import a mijloacelor fixe achiziţionate în leasing / 

Eudochia Bajerean, Ecaterina Cechina // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea 

şi inovarea în economia cunoaşterii”, (24-25 sept. 2010), Chişinău, 2011. - Vol. 2. - P. 260-263. 

21. Importanţa şi rolul contabilităţii manageriale în conducerea profitabilă a entităţilor 

comerciale / Eudochia Bajerean // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Republica Moldova: 20 

de ani de reforme economice”, 23-24 sept. 2011. - Chişinău, 2011. - Vol. 2. - P. 274-276. 

22. Центры ответственности – как объекты систем внутреннего контроля и учета / 

Евдокия Бажерян, Руслан Думбрава // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 

– 2011. - Vol. 9. - P. 194-198. 

2010 

23. Particularităţile contabilităţii cheltuielilor în comerţ / Eudochia Bajerean // Conferinţa 

internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării europene”, (10-11 noiem. 2009). - 

Chişinău : ASEM, 2010. - P. 43-46. 

24. Rolul contabilităţii în condiţiile globalizării / Eudochia Bajerean // Buletin informativ. 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova. – 2010. - Nr. 4. - P. 52-57. 

25. Tendinţe actuale ale contabilităţii manageriale de comerţ / E. Bajerean, S. Luncaşu // 

Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova. – 2010. - Vol. 7. - P. 

19-20. 

2009 

26. Audit intern - control intern: interdependenţa, asemănări şi deosebiri / Eudochia Bajerean, 

Maria Ratcov // Posibilităţi şi limite ale evoluţiei Republicii Moldova spre economia de piaţă 

funcţională. Aspecte informaţionale ale tranziţiei la economia de piaţă : conferinţa ştiinţifico-

practică cu participare internaţională. - Chişinău : ASEM, 2009. - P. 77-82. 

27. Cadrul conceptual al contabilităţii manageriale / Eudochia Bajerean, Maia Baja // 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare 

europeană. Perspective şi realizări”, 23-24 oct. 2009. - Chişinău, 2009. – P. 303-307. 

28. Concordanţa contabilităţii financiare şi manageriale în firmele turistice / Eudochia 

Bajerean, Ludmila Ţurcan // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. – 2009. - 

Vol. 7. - P. 389-358. 

29. Pregătirea şi prezentarea informaţiei manageriale în unităţile de alimentaţie publică / 

Eudochia Bajerean // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii”, (25-26 sept. 2009). – Chişinău, 2009. - Vol. 2. - P. 286-288. 

  



 
 

97 

2008 

30. Abordări metodologice privind evaluarea şi contabilitatea schimbărilor de preţuri / 

Eudochia Bajerean // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. - 2008. - Vol. 6. - P. 

338-341. 

31. Некоторые аспекты учета затрат в туристических фирмах / Евдокия Бажерян, 

Людмила Цуркан // Studia Universitatis. Seria: Ştiinţe exacte şi economice. – 2008. - Nr. 8. - P. 

188-192. 

32. Rolul principiilor contabile în elaborarea politicii contabile / Eudochia Bajerean // 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: 

probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova”, (26-27 sept. 2008). – Chişinău, 

2008. - Vol. 2. - P. 201-204. 

2007 

33. Abordări conceptuale ale controlului de gestiune / Eudochia Bajerean, Corneliu Bugan // 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate 

pe cunoaştere”, (28-29 sept. 2007). – Chişinău, 2007. - Vol. 2. - P. 174-176. 

34. Financial Information Purpose in Case of Business Decisions = Rolul informaţiei în 

adoptarea deciziei de afaceri / Viorel Ţurcanu, Eudochia Bajerean // Buletinul Universităţii 

Petrol - Gaze din Ploieşti. Seria: Ştiinţe economice = Petroleum - Gas University of Ploieşti 

Bulletin. – Ploieşti, 2007. - Vol. 59, Nr. 3. - P. 13-16. 

35. Metode de contabilitate de inflaţie / Eudochia Bajerean // Analele Academiei de Studii 

Economice din Moldova. – 2007. - Vol. 5. - P. 325-328. 

36. Necesarul optim de stocuri şi finanţarea lor / Eudochia Bajerean, Corneliu Bugan // 

Drept, economie şi informatică. – 2007. - Nr. 2. - P. 21-27. 

37. Unele particularităţi ale contabilităţii mărfurilor în comerţ / Eudochia Bajerean // 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în 

context european şi mondial”, (22-23 sept. 2006). - Chişinău, 2007-. - Vol. 1. - P. 388-389. 

38. Учет продуктов  и готовых изделий в кондитерских цехах / Евдокия Бажерян, 

Kлавдия Дручек // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. – 2007. - Nr. 12. - P. 

64-70. 

2005 

39. Problemele contabile generate de provizioane / Eudochia Bajerean // Analele Academiei 

de Studii Economice din Moldova. – 2005. - Vol. 3. - P. 299-302. 

40. Rolul şi necesitatea provizioanelor referitoare la stocuri / Eudochia Bajerean // Politici 

economice de integrare europeană : conf. şt. int., 23-24 sept. 2005 – Chişinău, 2005. - P. 460-

463. 



 
 

98 

2004 

41. Metodele de calcul al adaosului comercial în alimentaţia publică / Eudochia Bajerean // 

Integrarea europeană şi competitivitatea economică : simpozion internaţional, (23-24 sept. 2004). 

– Chişinău, 2004. - Vol. 2. - P. 15-17. 

42. Noţiunile, caracteristica şi dezvoltarea operaţiunilor de leasing în Republica Moldova / 

Eudochia Bajerean, Ecaterina Cechina // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 

– 2004. - Vol. 2. - P. 319-325. 

43. Particularităţile clasificării consumurilor în firmele turistice / Eudochia Bajerean, 

Ludmila Ţurcan // Economica. – 2004. - Nr. 1. - P. 90-94. 

44. Reducerile comerciale şi problema contabilităţii acestora / Eudochia Bajerean // 

Conferinţa internaţională „Ştiinţa, businessul, societatea : evoluţii şi intercorelări în condiţiile 

integrării în spaţiul economic european”, (12-14 februarie 2004). – Chişinău, 2004. - Vol. 2. - P. 

37-39. 

2003 

45. Учёт движения сырья и готовой продукции на предприятиях общественного 

питания / Евдокия. Бажерян, // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. - 

Nr. 4. - P. 25-35. 

2002 

46. Особенности учета товаров и продуктов в кладовых предприятий общественного 

питания / Е. Бажерян, K. Дручек // Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит. – 

2002. - Nr. 9. - P. 12-21. 

2001 

47. Conţinutul şi funcţiile contabilităţii manageriale / Eudochia Bajerean // Economie şi 

finanţe. – 2001. - Nr. 2. - P. 82-87.  

48. Particularităţile contabilităţii mărfurilor şi produselor în alimentaţia publică / Eudochia 

Bajerean // Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. – 2001. - Vol. 1. - P. 389-392. 

Index de titluri 

Abordări conceptuale ale controlului de gestiune 33 

Abordări metodologice privind evaluarea şi contabilitatea schimbărilor de preţuri 30 

Aplicarea bugetelor în entităţile comerciale 17 

Audit intern - control intern: interdependenţa, asemănări şi deosebiri 26 

Bazele contabilităţii : probleme şi teste 2 

Bazele contabilităţii 1 



 
 

99 

Cadrul conceptual al contabilităţii manageriale 27 

Caiet pentru lucrări practice la disciplina „Bazele contabilităţii” 3 

Concordanţa contabilităţii financiare şi manageriale în firmele turistice 28 

Contabilitate în comerţ : aplicaţii şi teste 4 

Contabilitatea în comerţ : pentru uzul studenţilor 9 

Contabilitatea managerială - sursă de informaţii pentru luarea deciziilor 14 

Contabilitatea operaţiunilor de import a mijloacelor fixe achiziţionate în leasing 20 

Controlul costurilor standard prin intermediul analizei abaterilor 15 

Conţinutul şi funcţiile contabilităţii manageriale 47 

Financial Information Purpose in Case of Business Decisions = Rolul informaţiei în adoptarea 

deciziei de afaceri 34 

Importanţa şi rolul contabilităţii manageriale în conducerea profitabilă a entităţilor comerciale 21 

Metoda standard-cost - cale de perfecţionare a calculaţiei costului de producţie = The standard-

cost method - a way to improvement of the production cost 18 

Metode de contabilitate de inflaţie 35 

Metodele de calcul al adaosului comercial în alimentaţia publică 41 

Necesarul optim de stocuri şi finanţarea lor 36 

Noţiunile, caracteristica şi dezvoltarea operaţiunilor de leasing în Republica Moldova 42 

Particularităţile clasificării consumurilor în firmele turistice 43 

Particularităţile contabilităţii cheltuielilor în comerţ 23 

Particularităţile contabilităţii mărfurilor şi produselor în alimentaţia publică 48 

Pregătirea şi prezentarea informaţiei manageriale în unităţile de alimentaţie publică 29 

Problemele contabile generate de provizioane 39 

Problemele contabilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă mărfurilor importate 19 

Programa cursului „Contabilitate în comerţ” pentru spec. „Contabilitate şi audit” (învăţământ cu 

frecvenţă la zi) 10 

Programa stagiului practicii de producţie şi de licenţă pentru studenţii anului III cu frecvenţa de 

zi, specialitatea „Contabilitate” 5 

Reducerile comerciale şi problema contabilităţii acestora 44 

Rolul contabilităţii de gestiune în poziţionarea strategiei entităţilor de comerţ 12 



 
 

100 

Rolul contabilităţii în condiţiile globalizării 24 

Rolul principiilor contabile în elaborarea politicii contabile 32 

Rolul şi necesitatea provizioanelor referitoare la stocuri 40 

Tendinţe actuale ale contabilităţii manageriale de comerţ 25 

Tudor Tuhari - un bun conducător, un animator al contabilităţii şi auditului 13 

Unele particularităţi ale contabilităţii mărfurilor în comerţ 37 

Бухгалтерский учет в торговле 6 

Направления совершенствования системы внутреннего контроля 16 

Некоторые аспекты учета затрат в туристических фирмах 31 

Основы бухгалтерского учета : задачи и тесты 11 

Основы бухгалтерского учета 7 

Особенности учета товаров и продуктов в кладовых предприятий общественного питания 

46 

Сборник задач по бухгалтерскому учету в торговле 8 

Учет движения сырья и готовой продукции на предприятиях общественного питания 45 

Учет продуктов  и готовых изделий в кондитерских цехах 38 

Центры ответственности – как объекты систем внутреннего контроля и учета 22 

 

 

 


