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CONSIDERAŢII PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR
ÎN ORGNIZAŢIILE NECOMERCIALE
Lidia CAUŞ, Angela POPOVICI
Academia de Studii Economice a Moldovei
Pentru desfăşurarea activităţilor sale statutare organizaţiile necomerciale utilizează diverse active circulante aflate în
posesia acestora. Stocurile reprezintă elemente contabile importante antrenate în activitatea entităţilor. În practica contabilă a acestor organizaţii există multe probleme privind contabilizarea stocurilor. În cadrul contabilităţii acestor elemente
trebuie soluţionate multiple probleme privind recunoaşterea, evaluarea, utilizarea conturilor contabile, privind mişcarea
stocurilor. În scopul soluţionării problemelor menţionate se recomandă: concretizarea recunoaşterii şi evaluării stocurilor
în conformitate cu specificul activităţii organizaţiilor necomerciale, precum şi reflectarea schemelor de înregistrări
contabile aferente mişcării stocurilor în funcţie de particularităţile activităţii entităţilor necomerciale.
Cuvinte-cheie: organizaţie necomercială, stocuri, materiale, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, mijloace cu
destinaţie specială, cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială, venituri aferente mijloacelor cu destinaţie
specială, venituri anticipate curente.
CONSIDERATIONS REGARDING INVENTORY ACCOUNTING IN NON-COMMERCIAL
ORGANIZATIONS
In order to perform their statutory activities, the non-profit organizations use various current assets that they possess.
The inventories represent important accounting elements involved in the entities activity. In accounting practice of these
organizations, there are many issues with bookkeeping for inventories. The process of inventory bookkeeping involves
solving multiple issues regarding recognition, measurement, the use of bookkeeping account stock flow. In order to
solve the mentioned problems it is recommended: the concretization of recognition and measurement of inventories in
accordance with the specific activity of non-profit organizations and presentation of accounting records schemes of the
stock flow based on specific features of non-business entities.
Keywords: non-commercial organization, stocks, materials, little value and short-term objects, special purpose resources,
expenses related to special destination objects, income related to special destination objects, current anticipated revenues.
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