
 
              APROBAT 
la şedinţa Departamentului CIE  
din  21 mai 2021, p.v. nr. 10 
Șef departament __________________ 
M. Cojocaru, dr., conf. univ 

                  APROBAT 
la şedinţa Consiliului Facultății  
de Științe Economice din  
21 mai 2021, p.v. nr. 9 
Decan __________________ 
G.Ulian, dr.hab., prof. univ. 

 
TEMATICA 

tezelor de licență 

specialitatea 0411.1 „CONTABILITATE” 

(absolvenţi 2022) 

  

1. Politicile contabile ale entității: selectarea, aplicarea și modificarea ulterioară a acestora  

2. Tratamente contabile privind imobilizările necorporale  

3. Tratamente contabile privind imobilizările corporale  

4. Tratamente contabile privind mijloacele fixe  

5. Tratamente contabile și analiza mijloacelor fixe  

6. Contabilitatea amortizării și deprecierii activelor imobilizate  

7. Tratamente contabile și raportarea stocurilor  

8. Tratamente contabile și analiza stocurilor  

9. Contabilitatea materialelor și a obiectelor de mică valoare și scurtă durată  

10. Tratamente contabile și controlul de gestiune a materialelor  

11. Contabilitatea produselor și a mărfurilor  

12. Tratamente contabile și controlul de gestiune a mărfurilor  

13. Tratamente contabile privind creanțele  

14. Tratamente contabile și analiza creanțelor  

15. Tratamente contabile și analiza fluxurilor de numerar  

16. Contabilitatea numerarului și analiza lichidității bilanțului  

17. Tratamente contabile și raportarea fluxurilor de numerar  

18. Tratamente contabile și analiza capitalului propriu  

19. Tratamente contabile și raportarea capitalului propriu  

20. Contabilitatea datoriilor curente și analiza nivelului de îndatorare  

21. Tratamente contabile privind datoriile calculate  

22. Contabilitatea decontărilor comerciale  

23. Tratamente contabile și analiza decontărilor comerciale  

24. Tratamente contabile și auditul decontărilor comerciale  

25. Contabilitatea decontărilor cu personalul entității  

26. Contabilitatea datoriilor față de personal și analiza utilizarii fondului de retributie  

27. Contabilitatea și auditul datoriilor față de personal privind retribuirea muncii  

28. Tratamente contabile privind decontărileor cu bugetul  

29. Contabilitatea impozitelor și taxelor în cadrul entităților economice  

30. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor locale  

31. Tratamente contabile și raportarea impozitului pe venit  

32. Contabilitatea creditelor bancare și a împrumuturilor  



33. Contabilitatea provizioanelor și a subvențiilor  

34. Tratamente contabile privind costurile de producție  

35. Tratamente contabile și analiza costurilor de producție  

36. Contabilitatea și analiza costurilor activităților auxiliare  

37. Contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor/serviciilor  

38. Bugetarea și controlul executării bugetului  

39. Bugetarea activității de producere și vânzări în cadrul entităților economice  

40. Bugetarea activității operaționale în cadrul entităților de comerț  

41. Politici și tratamente contabile privind cheltuielile  

42. Tratamente contabile și analiza cheltuielilor din activitatea operatională  
43. Politici și tratamente contabile privind veniturile  

44. Tratamente contabile și analiza veniturilor  

45. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din activitatea operațională  

46. Tratamente contabile și raportarea rezultatelor financiare  

47. Tratamente contabile și analiza rezultatelor financiare  

48. Inventarierea: modul de efectuare și contabilizare a rezultatelor  

49. Conţinutul şi modul de întocmire a bilanţului  

50. Bilanțul și analiza poziției financiare  

51. Bilantul, modul de intocmire și analiza acestuia  

52. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei de profit şi pierdere  

53. Situația de profit și pierdere, modul de întocmire și analiza performanțelor entității  

54. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare individuale complete  

55. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare individuale simplificate  

56. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare individuale prescurtate  

57. Particularitățile contabilității veniturilor din asigurare directă în societățile de asigurări.  

58. Tratamentul contabil a operațiunilor de asigurare directă și coasigurare în societățile de 
asigurări.  

59. Contabilitatea operațiunilor de primire și cedare în reasigurare, constituirea și utilizarea 
rezervelor tehnice.  

60. Contabilitatea operațiunilor de depozit la bancă  

61. Contabilitatea operațiunilor cu numerarul în băncile comerciale  

62. Contabilitatea mijloacelor fixe în instituțiile bugetare  

63. Contabilitatea decontărilor cu personalul în instituțiile bugetare  

64. Raportarea financiară în instituțiile bugetare  

65. Contabilitatea mărfurilor în comerț  

66. Contabilitatea fluxului de mărfuri și ambalaje  

67. Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale  

68. Particularitățile contabilității în organizațiile de transport  
 
 

 


