
                                                      
              APROBAT 
la şedinţa Departamentului CIE  
din  16 decembrie 2021, p.v. nr. 5 
Șef departament __________________ 
M. Cojocaru, dr., conf. univ 

                  APROBAT 
la şedinţa Consiliului Facultății  
de Științe Economice din  
19 decembrie 2022, p.v. nr. 4 
Decan __________________ 
M.Hămuraru, dr., conf. univ. 

 
 

Subiectele 
pentru examenul de licenţă  
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Specialitatea 0411.1 CONTABILITATE 

 

1. Esenţa şi funcţiile contabilităţii 

2. Obiectul de studiu al contabilităţii 

3. Metoda contabilităţii şi elementele acesteia 

4. Modificările bilanţiere influenţate de operaţiunile economice  

5. Noţiuni privind contul. Clasificarea conturilor contabile. 

6. Dubla înregistrare esenţa şi importanţa ei pentru control. 

7. Balanţele de verificare, formele şi structura acestora  

8. Schema contabilităţii principalelor operaţiuni economice. 

9. Noţiuni privind evaluarea elementelor patrimoniale. Formele evaluării  

10. Noţiunea, importanţa şi tipurile inventarierii 

11. Modul de înfăptuire a inventarierii.  

12. Reflectarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii 

13. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale 

14. Contabilitatea intrării imobilizărilor necorporale 

15. Contabilitatea amortizării şi deprecierii imobilizărilor necorporale 

16. Contabilitatea ieşirii imobilizărilor necorporale 

17. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale 

18. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs de execuţie 

19. Contabilitatea intrării mijloacelor fixe 

20. Contabilitatea amortizării şi deprecierii mijloacelor fixe 

21. Contabilitatea reparaţiei mijloacelor fixe 

22. Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe 

23. Contabilitatea leasingului operaţional 

24. Contabilitatea leasingului financiar  

25. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea stocurilor 

26. Contabilitatea materialelor 

27. Contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată. 

28. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie 

29. Contabilitatea produselor şi a mărfurilor 

30. Componenţa, caracteristica şi clasificarea creanţelor 

31. Contabilitatea creanţelor comerciale 

32. Contabilitatea creanţelor bugetului 



33. Contabilitatea creanţelor personalului 

34. Contabilitatea altor creanţe curente 

35. Componenţa, caracteristica şi clasificarea numerarului entităţii 

36. Contabilitatea numerarului în casierie 

37. Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă naţională 

38. Contabilitatea numerarului în conturile curente în valută străină 

39. Contabilitatea numerarului în alte conturi bancare 

40. Contabilitatea transferurilor de numerar în expediţie şi a documentelor 

băneşti 

41. Noţiuni privind investiţiile financiare şi clasificarea acestora 

42. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung 

43. Contabilitatea investiţiilor financiare curente 

44. Noţiunea şi structura capitalului propriu 
45. Contabilitatea formării și modificării capitalului social 
46. Contabilitatea capitalului nevărsat, neînregistrat şi retras  
47. Contabilitatea primelor de capital 
48. Contabilitatea rezervelor 
49. Contabilitatea rezultatelor financiare 
50. Contabilitatea altor elemente de capital propriu 

51. Componenţa, caracteristica şi clasificarea datoriilor 
52. Contabilitatea datorilor financiare 
53. Contabilitatea datoriilor comerciale 
54. Contabilitatea datoriilor față de personal 
55. Contabilitatea datoriilor privind asigurările 
56. Contabilitatea datoriilor față de buget 
57. Contabilitatea provizioanelor 
58. Componenţa, caracteristica şi clasificarea cheltuielilor, evaluarea şi 

recunoaşterea acestora 
59. Contabilitatea cheltuielilor activităţii operaţionale 

60. Contabilitatea cheltuielilor altor activităţi 

61. Componenţa, caracteristica şi clasificarea veniturilor, evaluarea şi 

recunoaşterea acestora 

62. Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţională 

63. Contabilitatea veniturilor din alte activităţi. 
64. Elaborarea politicilor contabile ale entității, modificări ale estimărilor 

contabile, erori și evenimente ulterioare. 
65. Caracteristica generală, componența şi modul de întocmire a Situaţiilor 

financiare 
66. Principii de bază și caracteristici calitative de întocmire a situațiilor 

financiare  
67. Lucrări prealabile pentru întocmirea situaţiilor financiare  

68. Organizarea contabilităţii manageriale  
69. Caracteristica generală a procesului decizional   
70. Contabilitatea costurilor materiale directe şi repartizabile 
71. Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile 
72. Contabilitatea costurilor indirecte de producţie şi modul de repartizare a 

acestora  
73. Contabilitatea costurilor de producție ale activității auxiliare  



74. Metode de calculaţie a costului produselor fabricate şi serviciilor prestate 
75. Esenţa, rolul şi scopurile bugetării  
76. Tipurile de bugete: caracteristica şi structura lor 
77. Modul de elaborare și controlul executării bugetelor  
78. Caracteristica generală a procesului decizional 
79. Sistemul Fiscal al Republicii Moldova 
80. Contabilitatea impozitului pe venit 

81. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată 

82. Contabilitatea plăţilor vamale 

83. Contabilitatea impozitelor locale 

84. Contabilitatea impozitului funciar 

85. Condițiile aceptării, continuării și modificării misiunii de audit financiar. 

86. Drepturile și obligațiile părților implicate în misiune. 

87. Cunoașterea naturii entității și a mediului său. 

88. Înțelegerea și evaluarea controlului intern. 

89. Pragul de semnificație în audit. 

90. Documentația de audit. 

91. Riscul de audit. 

92. Probe și proceduri de audit. 

93. Proceduri analitice. 

94. Auditul imobilizărilor corporale și necorporale. 

95. Exercitarea auditului pe cicluri ale operațiunilor economice și grupe de 

conturi. 

96. Auditul capitalului propriu și datoriilor financiare. 

97. Auditul principiului continuității activității. 

98. Auditul evenimentelor ulterioare. 

99. Raportul de audit. 

100. Tipurile opiniilor de audit. 

 

 

 

 


