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

2. Tratamente contabile și diagnosticul imobilizărilor necorporale 

3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale conform reglementărilor naţionale şi 

internaţionale  

4. Tratamente contabile și diagnosticul imobilizărilor corporale 

5. Contabilitatea imobilizărilor corporale conform reglementărilor naţionale şi internaţionale  

6. Tratamente contabile privind amortizarea și deprecierea activelor imobilizate  

7. Tratamente contabile şi controlul de gestiune a stocurilor 

8. Contabilitatea stocurilor conform reglementărilor naționale și internaționale  

9. Tratamente contabile și diagnosticul creanţelor entității 

10. Contabilitatea și controlul de gestiune a creanțelor  

11. Tratamente contabile și diagnosticul datoriilor entității 

12. Contabilitatea și controlul de gestiune a datoriilor  

13. Tratamente contabile şi diagnosticul creanţelor şi datoriilor comerciale 

14. Tratamente contabile și diagnosticul capitalului propriu al entității 

15. Tratamente contabile și gestiunea numerarului entității 

16. Tratamente contabile şi raportarea fluxurilor de numerar   

17. Contabilitatea rezultatelor financiare și perfecționarea acesteia 

18. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi diagnosticul eficienţei factorului uman 

19. Tratamente contabile privind costurile de producţie şi rolul acesteia în luarea deciziilor 

manageriale (într-o ramură concretă) 

20. Tratamente contabile şi controlul de gestiune a costurilor de producție 

21. Bugetarea – instrument de gestiune a performanței entității  

22. Contabilitatea cheltuielilor conform reglementărilor naţionale şi internaţionale  

23. Tratamente contabile și diagnosticul cheltuielilor entității  

24. Contabilitatea veniturilor conform reglementărilor naţionale şi internaţionale  

25. Tratamente contabile privind veniturile entității şi analiza rentabilităţii 

26. Raportarea privind poziția și performanța financiară conform reglementărilor naționale și 

internaționale 

27. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate 

28. Expertiza contabilă a obligațiunilor fiscale și altor datorii față de buget 

29. Expertiza contabilă a corectitudinii calculării salariilor și indemnizațiilor 

30. Tratamente contabile și aspectele fiscale privind operațiunile de import și export 

31. Contabilitatea operaţiilor de import-export şi perfecţionarea acesteia  

32. Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare și lichidare a entităţii  

33. Particularitățile contabilității operaţiunilor de microfinanţare și raportarea acestora 

34. Particularitățile contabilității operaţiunilor de leasing și raportarea acestora 

35. Particularităţile contabilităţii în organizaţiile de transport 

36. Tratamente contabile şi gestiunea fluxurilor financiare în organizaţiile necomerciale 

37. Particularităţile contabilităţii și raportării financiare în organizaţiile necomerciale 

38. Studiu comparativ privind diferitele modele  de situații financiare și impactul prezentării 

acestora asupra nevoilor informaționale ale utilizatorilor. 
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39. Studiu comparativ privind practicile de întocmire a bilanțului conform reglementărilor 

naționale, europene și internaționale. 

40. Reglementări și practici contabile privind  stocurile. 

 

 


