
Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2015-2016 

Specialitatea Contabilitate (CT31Z) 

Nr. 

crt. 

N. P. Studentului Conducătorul ştiinţific Tema tezei de licenţă  

1.  Ursachi Teodora Nichitcin Corina, lect. 

univ. 

Contabilitatea datoriilor financiare   

2.  Osedlov Iulia Contabilitatea şi analiza impozitelor şi taxelor locale la entitatea economică  

3.  Zubatîi Maria Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale   

4.  Zagaiciuc Anna Contabilitatea decontărilor cu bugetul  

5.  Cheptea Daniela Dumbravanu Lilea, lect. 

univ. 

Contabilitatea şi analiza capitalului propriu al întreprinderii  

6.  Urecheanu Cristina Popa Rodica, asist. univ. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi metode de remunerare a 

angajaţilor  

 

7.  Neniţă Irina Contabilitatea şi modul de calculare a rezultatelor financiare ale entităţii 

economice  

 

8.  Sofronii Marina Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de producţie  

9.  Turcanu Nelea Contabilitatea imobilizărilor corporale ale entităţii economice  

10.  Uşurelu Ina Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul   

11.  Laba Gheorghe Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale   

12.  Ciumac Victoria Contabilitatea datoriilor privind impozitul pe venit şi modalitatea de 

întocmire a Declaraţiei privind impozitul pe venit 

 

13.  Schin Elena Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile agricole  

14.  Bulat Ana Taxa pe valoarea adăugată: aspectre contabile şi fiscale   

15.  Muntean Tatiana Amarfii-Railean, dr., conf. 

univ. 

Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzura acestora  

16.  Untu  Mihaela Trusevici Alla, dr., conf. 

univ. 

Griţco Diana, lect. univ. 

Contabilitatea mijloacelor fixe şi analiza lor  

17.  Rotari Maria Contabilitatea stocurilor entităţii economice  

18.  Cozonac Victoria Contabilitatea numerarului entităţii economice  

19.  Melinte Cristina Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii  

20.  Bronştein Galina Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor finite  

21.  Zarişneac Elena Contabilitatea şi analiza veniturilor entităţii economice  

22.  Schiţcu Ghenadii Griţco Diana, lect. univ. Analiza rezultatelor financiare  ale entităţii economice   

23.  Strungari Sergiu Contabilitatea şi analiza creanţelor entităţii economice  

24.  Blîndu Andriana Modul de perfectare a Bilanţului şi analiza situaţiei patrimoniale în baza 

acesteia 

 



 


