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INTRODUCERE 
 

 Dezvoltarea relaţiilor economice de piaţă necesită o 
îmbunătăţire a pregătirii cadrelor economice calificate. O 
deosebită atenţie se acordă ridicării nivelului  de pregătire teoretică 
a studenţilor, amplificării relaţiei de instruire şi educaţie cu 
activitatea nu numai teoretică, ci și practică. 

 Scopul studiilor universitare – înarmarea viitorilor 
specialişti cu cunoştinţe aprofundate în domeniul economico-
contabil respectiv. 

Indicaţiile metodice sunt elaborate pentru studenţii 
programului Contabilitate și Business și administrare din cadrul 
FIEB, cu frecvență la zi și cu frecvenţă redusă, care studiază 
disciplina Contabilitatea în construcții. 

Având în vedere importanţa activităţii de construcţii în 
cadrul transformărilor din sistemul contabil, apare necesitatea unui 
studiu aprofundat privind contabilitatea în condiţiile contractelor 
de construcţii potrivit  prevederilor  SNC "Contracte de 
construcţie", stabilirii metodelor raţionale de contabilitate  
indirecte,  costurilor  generale şi altor costuri aferente contractelor 
de construcţii. Concomitent, este important a studia ordinea de 
constatare şi contabilizare a cheltuielilor şi veniturilor aferente 
contractelor de construcţii, metodelor de calculare a costului 
obiectelor şi modului de apreciere a rezultatului financiar al 
contractului de construcţie.  

 Indicaţiile metodice descriu cerinţele faţă de elaborarea 
unui studiu individual, oferind recomandări ce țin de procesul 
elaborării lucrării, studiul bibliografiei, colectarea şi prelucrarea 
materialului, scriere şi tehnoredactare. De asemenea, sunt expuse 
indicaţii referitoare la susţinerea studiului individual elaborat. 

Această lucrarea este un început de încercare pentru 
studenți de a-și  utiliza cunoștințele obținute într-o lucrare scrisă și 
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perfecționarea abilităţilor de studiu al unui compartiment din 
disciplina studiată, pentru elaborarea pe parcurs a unei teze de an, 
iar ulterior a tezei de licență.  Studenții vor utiliza metode și tehnici 
folosite la toate disciplinele universitare, selectându-le pe cele care 
se referă la obiectul lor de studiu. Elaborând și pefectând  mereu 
această lucrare, studenții vor înțelege  necesitatea legăturii  logice 
coerente  cu privire la materialul expus, reflectat în planul studiului 
individual. 

1. Obiectivele și scopul elaborării lucrării individuale 
Planul de învățământ prevede elaborarea lucrărilor 

individuale la disciplina Contabilitatea în construcții ce are drept 
scop studierea particularităților evidenței contabile în domeniul 
construcțiilor prin cunoașterea, respectarea și aplicarea 
principiilor, metodelor și a tehnicilor de organizare și conducere a 
contabilității în condițiile pluralismului formelor de proprietate și 
a celor de gestiune a patrimoniului. 

Obiectivele principale ale elaborării studiului individual la 
Contabilitatea în construcţii reprezintă formarea la studenţi a 
următoarelor abilităţi:  
 consolidarea cunoștințelor dobândite la orele de curs prin 

definirea corectă a obiectului de studiu, conceptual în baza 
studierii literaturii științifice de specialitate; 

 capacitatea deprinderilor de lucru individual cu sursele 
bibliografice, care ar servi la elaborarea lucrării (literatura 
științifică, legi și alte acte normative) privind obiectul de studiu 
al temei cercetate; 

 obținerea deprinderilor  de  analiză, sinteză, abilităților de studiu 
al unei teme, utilizând diverse instrumente, principii, metode și 
tehnici metodologice de cercetare; 
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