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TEMATICA 

tezelor de master 

Programul de master „Audit și expertiză financiară” 

(absolvenţi 2022) 

 
1. Auditul financiar în calitate de necesitate obiectivă pentru creșterea credibilității 

informației financiar-contabile 
2. Principiile organizării și exercitării activității de audit financiar 
3. Starea actuală şi direcțiile de perfecționare a auditului situațiilor financiare 
4. Elemente probante în cadrul misiunii de audit a situațiilor financiare, tehnici și proceduri 

de audit applicate 
5. Asigurarea calității în cadrul realizării unui audit al situațiilor financiare 
6. Instituirea și menținerea sistemului propriu de control al calității în cadrul entității de 

audit 
7. Politici și proceduri în realizarea obiectivelor de audit şi menținerea calității activității de 

audit 
8. Impactul tehnologiilor informaționale în realizarea misiunii de audit ale situațiilor 

financiare 
9. Instrumente şi tehnici informatice privind activitatea de audit financiar 
10. Auditul sistemelor financiar-contabile 
11. Expertiza contabilă judiciară – atribut al profesiei contabile 
12. Expertiza contabilă a corectitudinii informației prezentate în Situațiile Financiare 
13. Expertiza contabilă a obligațiunilor fiscale și altor datorii față de buget 
14. Abordarea auditului performanței și impactul acestuia asupra activităților ce țin de 

gestionarea resurselor financiare publice şi a patrimoniului public 
15. Etapele de dezvoltare a auditului performanței în Republica Moldova: Perspective și 

realizări 
16. Abordarea calităților esențiale ale unui bun audit al performanței în lanțul de 

responsabilitate şi eficacitate a guvernării în sectorul public 
17. Abordarea studiului preliminar în calitate deetapă importantă şi decisivă în cadrul 

realizării unui audit al performanței 
18. Studiul preliminar - o evaluare generalizată a operațiunilor supuse auditului performanței 
19. Realizarea unui audit al performanței, elaborarea rapoartelor de audit și recomandărilor 

în cadrul acestuia 
20. Exercitarea auditului regularității, teste de control şi proceduri de fond aplicate în cadrul 

acestuia 
21. Generalizarea şi evaluarea rezultatelor procedurilor de audit și raportarea în auditul 

regularității 



22. Contribuția activității de audit la asigurarea performanței şi ameliorarea funcționării 
entității auditate 

23. Proceduri şi tehnici de audit a achizițiilor publice 
24. Auditul intern în sectorul public din Republica Moldova 
25. Auditul public intern: aspecte de organizare și de creștere a independenței 
26. Metode şi tehnici de evaluare a performanței auditului public intern 
27. Rolul şi locul auditului public intern în cadrul sistemului de management al entității publice 
28. Evoluția auditul intern la nivelul entităților din sectorul privat 
29. Auditul intern în calitate de funcție eficientă a managementului modern din entitățile 

economice 
30. Rolul și funcțiile auditului intern în evaluarea activității economico-financiare a entității 

economice 
31. Rolul și relevanța auditului intern în guvernanța corporativă 
32. Principiile auditului intern bancar, rolul acestuia în protejarea patrimoniului băncii și luării 

deciziilor manageriale 
33. Impactul tehnologiilor informaționale în realizarea misiunilor de audit intern în bănci 
34. Bazele conceptuale și organizarea contabilității, rolul acestuia în sistemul de management 

al entității 
35. Politici, opțiuni contabile și auditul imobilizărilor necorporale 
36. Politici, opțiuni contabile și auditul imobilizărilor corporale 
37. Politici, opțiuni contabile și auditul stocurilor 
38. Politici, opțiuni contabile și auditul creanțelor entității 
39. Politici, opțiuni contabile și auditul datoriilor entității 
40. Tratamentul contabil și auditul operațiunilor legate de capitalul propriu 
41. Tratamentul contabil și auditul costurilor de producție 
42. Tratamentul contabil și auditul cheltuielilor entității 
43. Tratamentul contabil, raportarea și auditul obligațiilor fiscale aferente impozitelor, taxelor 

și altor plăți obligatorii 
44. Politici şi tratamente contemporane privind contabilitatea și auditul relațiilor comerciale 

ale entității cu furnizorii şi clienții 
45. Practicile și motivațiile recurgerii la contabilitatea creativă, impactul acesteia asupra 

calității informațiilor financiar-contabile 
46. Particularitățile contabilității și auditului operațiunilor de creditare în instituțiile financiar 

– bancare 
47. Contabilitatea și auditul veniturilor și cheltuielilor activității operaționale în bănci 
48. Abordări naționale și internaționale privind raportarea financiara in entitățile economice 

din Republica Moldova 
49. Raportarea financiară in entitățile economice din țară și calitatea acesteia sub incidența 

IAS-IFRS 
50. Proceduri de finisare a auditului situațiilor financiare și prezentarea rezultatelor către 

utilizatori 
51. Evoluția activității de audit și alinierea acestuia la bunele practici internaționale de 

referință la misiunile de audit ale situațiilor financiare 
52. Evoluția activității de audit și alinierea acestuia la bunele practici internaționale de 

referință la misiunile de audit ale situațiilor financiare 
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