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Anul de studii 2022-2023 

 

1. Aspecte teoretice privind contabilitatea imobilizarilor necorporale 
2. Aspecte teoretico-metodologice privind contabilitatea imobilizărilor corporale 
3. Aspecte metodologice privind contabilitatea numerarului și a analizei fluxurilor de 

numerar  
4. Aspecte fundamentale privind contabilitatea și raportarea fluxurilor de numerar  
5. Aspecte conceptuale privind contabilitatea investiţiilor financiare. 
6. Tratamentul normativ-contabil al rezultatelor financiare  
7. Abordări teoretico- metodologice privind contabilitatea și analiza dinamicii, 

structurii şi stării funcţionale a mijloacelor fixe. 
8. Abordari conceptuale ale contabilității operațiilor privind evaluarea şi amortizarea 

imobilizărilor 
9. Abordări teoretice și metodologice privind contabilitatea materialelor și a 

produselor  
10. Abordare teoretică, conceptuală și normativă a contabilității și analizei altor venituri 

din activitatea operațională 
11. Abordări conceptuale şi metodologice privind contabilitatea rezultatelor financiare 

și repartizării profitului (acoperirii pierderii)  
12. Aspecte metodologice ale contabilității mijloacelor fixe. 
13. Bazele teoretice ale contabilității mărfurilor 
14. Bazele metodologice ale contabilităţii și analizei rezultatelor financiare  
15. Bazele conceptuale ale contabilității și gestiunii stocurilor  
16. Bazele conceptuale ale contabilității si analizei stocurilor 
17. Bazele teoretice și metodologice ale contabilității și analizei creanțelor și datoriillor 

comerciale  
18. Bazele teoretice ale contabilității datoriilor calculate  
19. Bazele teoretice și metodologice ale contabilității și analizei veniturilor din vânzări 
20. Bazele teoretice și metodologice ale contabilității datoriilor financiare și analizei 

levierului financiar  
21. Conţinutul economic, cadrul legislativ şi obiectivele contabilităţii decontărilor cu 

angajații 
22. Consideraţii teoretice privind conceptul de capital propriu și contabiliatea acestuia 
23. Concepte teoretice privind contabilitatea și controlul de gestiune a stocurilor  
24. Considerații generale cu privire la contabilitatea și controlul de gestiune a 

mărfurilor  
25. Considerații privind contabilitatea și controlul de gestiune a materialelor și a 

produselor  
26. Demers metodologic al contabilității și controlului de gestiune a datoriilor  
27. Dimensiuni conceptuale ale contabilităţii și controlului de gestiune a produselor  
28. Delimitari metodologice privind contabilitatea și analiza creanțelor  
29. Generalizări privind contabilitatea și controlul de gestiune a creanțelor  
30. Fundamente teoretice privind contabilitatea și analiza datoriilor  
31. Metodologia juridico-normativă a contabilității datoriilor comerciale 
32. Fundamente teoretice ale contabilității decontărilor cu bugetul. 
33. Fundamente teoretice și reglementarea nomativă a contabilitării decontărilor cu 

personalul privind retribuirea muncii. 
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34. Fundamente teoretice ale contabilității datoriilor financiare (costul îndatorării)  
35. Fundamente metodologice aferente contabilității leasingului. 
36. Sprijin metodologic aferent auditului capitalului propriu 
37. Abordări conceptuale privind auditul decontărilor cu personalul. 
38. Tratamente contabile aferente auditului intren 
39. Bazele teoretico-metodologice ale contabilității cheltuielilor şi a metodelor de 

optimizare a acestora. 
40. Abordări conceptuale privind contabilitatea şi analiza cheltuielilor. 
41. Politici contabile aferente costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor 

fabricate 
42. Fundamente metodologice privind contabilitatea și analiza costurilor de producție 

(într-o ramură concretă). 
43. Politici contabile aferente costurilor indirecte de producție și repartizării acestora. 
44. Conceptul bugetării și luarea deciziilor manageriale 
45. Conceptul și aspecte metodologice privind inventarierea şi contabilitatea 

rezultatelor acesteia. 
46. Tratamente contabile aferente mărfurilor în activiatea de comerț 
47. Abordarea teoretică a contabilității în activiatea de alimentație publică 
48. Caracteristica generală a contabilității impozitelor și taxelor și raporatea fiscală a 

acestora  
49. Abordarea contabilității impozitului pe venit și raportarea rezultatelor financiare 
50. Abordari metodologice privind contabilitatea și raportarea taxei pe valoarea 

adăugată şi a accizelor. 
51. Concepții metodologice privind contabilitatea și raportatea taxelor generale și 

locale. 
52. Aspecte metodologice ale procesului de întocmire a Situaţiilor Financiare. 
53. Abordări conceptuale privind contabilitatea şi analiza cheltuielilor administrative 
54. Bazele metodologice aferente auditului datoriilor comerciale 
55. Fundamentele contabilității și organizării auditului decontărilor cu bugetul. 
56. Bazele teoretice privind analiza performanței financiare a entității economice 
57. Abordări teoretico-metodologice aferente analizei poziției financiare a entității 
58. Aspecte teoretice si metodologice aferente analizei echilibrului financiar al entității. 
59. Bazele metodologice privind analiza şi gestiunea ciclului operaţional al entității. 
60. Fundamente teoretice privind exercitarea auditului pe cicluri al operaţiunilor 

economice şi grupe de conturi. 
61. Fundamante teoretice privind executarea auditului pe cicluri ale operatiunilor 

economice si grupe de conturi 
62. Fundamente metodologice privind auditul intern şi evaluarea calităţii activităţii 

exercitate 
63. Abordări teoretice privind contabilitatea veniturilor în societăţile de asigurări. 
64. Fundamante ale contabilităţii cheltuielilor în societăţile de asigurări. 
65. Considerații teoretico-metodologice privind contabilitatea operaţiilor aferente 

asigurării directe şi coasigurării în societăţile de asigurări 
66. Aspecte teoretico-metodologice privind contabilitatea operaţiilor de reasigurare în 

societăţile de asigurări. 
67. Abordari teoretico-metodologice privind contabilitatea operaţiunilor de trezorerie 

în băncile comerciale. 
68. Concepții teoretice privind contabilitatea operaţiunilor de plată fără numerar în 

băncile comerciale. 
69. Fundamante teoretice privind contabilitatea creditelor în băncile comerciale. 
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70. Abordări metodologice aferente contabilității veniturilor şi cheltuielilor băncii 
comerciale. 

71. Aspecte teoretice afernte contabilității operaţiilor de depozite în băncile comerciale. 
72. Considerații teoretice privind organizarea evidenţei bugetare la consiliile săteşti. 
73. Bazele metodologice aferente evidenţei numerarului şi a veniturilor bugetelor 

locale. 
74. Abordări teoretice privind contabilitatea numerarului şi a veniturilor în instituţiile 

publice. 
 


