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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. Contabilitatea și analiza dinamicii, structurii şi stării funcţionale a mijloacelor fixe. 

5. Contabilitatea operațiilor privind evaluarea şi amortizarea imobilizărilor. 

6. Contabilitatea investițiilor financiare 

7. Tratamente contabile și raportarea stocurilor 

8. Tratamente contabile și analiza stocurilor 

9. Contabilitatea și gestiunea stocurilor. 

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

11. Tratamente contabile și controlul de gestiune a materialelor  

12. Contabilitatea produselor și a mărfurilor 

13. Contabilitatea materialelor și a produselor. 

14. Tratamente contabile și controlul de gestiune a mărfurilor 

15. Contabilitatea și controlul de gestiune a materialelor și a produselor. 

16. Contabilitatea și și controlul de gestiune a produselor. 

17. Tratamente contabile și analiza creanțelor 

18. Tratamente contabile și analiza fluxurilor de numerar 

19. Contabilitatea numerarului și analiza lichidității bilanțului 

20. Tratamente contabile și raportarea fluxurilor de numerar 

21. Tratamente contabile și analiza capitalului propriu 

22. Tratamente contabile și raportarea capitalului propriu 

23. Contabilitatea datoriilor curente și analiza nivelului de îndatorare 

24. Tratamente contabile privind datoriile calculate 

25. Tratamente contabile și analiza decontărilor comerciale 

26. Tratamente contabile și auditul decontărilor comerciale 

27. Contabilitatea și controlul de gestiune a datoriilor 

28. Contabilitatea datoriilor financiare și analiza levierului financiar 

29. Inventarierea mărfurilor și contabilitatea divergențelor constatate 

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

31. Tratamente contabile privind decontările cu bugetul 

32. Contabilitatea impozitelor și taxelor în cadrul entităților economice 

33. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor locale 

34. Contabilitatea creditelor bancare și a împrumuturilor în cadrul entității economice. 

35. Contabilitatea provizioanelor și a subvențiilor 

36. Contabilitatea și analiza costurilor materiale și cu personalul. 

37. Contabilitatea tranzacţiilor între părţi afiliate şi contracte de societate civilă. 

38. Tratamente contabile privind costurile de producție 

39. Tratamente contabile și analiza costurilor de producție (într-un domeniu de activitate) 

40. Contabilitatea și analiza costurilor activităților auxiliare  

41. Contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor/serviciilor (într-un 

domeniu de activitate) 
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42. Bugetarea și controlul executării bugetului 

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

44. Bugetarea activității operaționale în cadrul entităților de comerț 

45. Politici și tratamente contabile privind cheltuielile 

46. Tratamente contabile și analiza cheltuielilor din activitatea operatională 

47. Politici și tratamente contabile privind veniturile 

48. Tratamente contabile și analiza veniturilor 

49. Contabilitatea cheltuielilor şi metode de optimizare a acestora. 

50. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din activitatea operațională 

51. Tratamente contabile și raportarea rezultatelor financiare 

52. Tratamente contabile și analiza rezultatelor financiare 

53. Inventarierea: modul de efectuare și contabilizare a rezultatelor 

54. Bilanțul și analiza poziției financiare 

55. Bilantul, modul de intocmire și analiza acestuia 

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

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

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

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

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

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

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

asigurări. 

63. Contabilitatea operațiunilor de primire și cedare în reasigurare, constituirea și utilizarea 

rezervelor tehnice. 

64. Contabilitatea operațiunilor de depozit la bancă 

65. Contabilitatea operațiunilor cu numerarul în băncile comerciale 

66. Contabilitatea mijloacelor fixe în instituțiile bugetare 

67. Contabilitatea decontărilor cu personalul în instituțiile bugetare  

68. Raportarea financiară în instituțiile bugetare  

69. Contabilitatea mărfurilor în comerț 

70. Contabilitatea fluxului de mărfuri și ambalaje 

71. Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale 

72. Particularitățile contabilității în organizațiile de transport 

73. Particularităţile contabilităţii veniturilor în societăţile de asigurări. 

74. Particularităţile contabilităţii cheltuielilor în societăţile de asigurări. 

75. Contabilitatea operaţiilor aferente asigurării directe şi coasigurării în societăţile de 

asigurări. 

76. Contabilitatea operaţiilor de reasigurare în societăţile de asigurări. 

77. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie în băncile comerciale. 

78. Contabilitatea operaţiunilor de plată fără numerar în băncile comerciale. 

79. Contabilitatea creditelor în băncile comerciale. 

80. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor băncii comerciale. 

81. Contabilitatea operaţiilor de depozite în băncile comerciale. 

82. Contabilitatea mărfurilor în entităţile de comerţ cu ridicată. 

83. Contabilitatea mărfurilor în entităţile de comerţ cu amănuntul. 

84. Contabilitatea în entităţile de alimentaţie publică. 

85. Contabilitatea impozitelor și raportarea fiscală. 
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86. Contabilitatea impozitului pe venit. 

87. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor. 

88. Contabilitatea taxelor generale și locale. 

89. Organizarea evidenţei bugetare la consiliile săteşti. 

90. Contabilitatea numerarului şi a veniturilor bugetelor locale. 

91. Contabilitatea numerarului şi a veniturilor în instituţiile publice. 

92. Analiza echilibrului financiar al entității. 

93. Analiza şi gestiunea ciclului operaţional al entității. 

94. Exercitarea auditului pe cicluri al operaţiunilor economice şi grupe de conturi. 

95. Exercitarea misiunii de audit intern, raportarea rezultatelor şi monitorizarea 

implementării acestora în cadrul entității. 

96. Activitatea unităţii de audit intern, gestionarea şi evaluarea calităţii activităţii exercitate. 

97. Auditul datoriilor comerciale. 

98. Auditul decontărilor cu bugetul. 

99. Analiza performanței financiare a entității economice. 

100. Analiza poziției financiare a entității economice. 

 

 

 


