Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2016-2017
Specialitatea Contabilitate (CT41R)
Nr.
crt.
1.
2.

N. P. Studentului

Conducătorul ştiinţific

3.
4.

Şevciuc Olga
Dumbravanu Lilia, lect.
Costaş
(Vanghelii) univ.
Nelina
Crivanoc Doina
Scutaru Fevronia

5.

Varzari Liudmila

6.

Barbarichin
(Tîrnovan) Iuliana
Gherman Reveca

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Trusevici Alla, dr., conf.
univ.
Grițco Diana, lect. univ.

Tema tezei de licenţă
Contabilitatea finanțării și a numerarului în entitățile publice
Teorii şi practici contabile privind elaborarea politicii de contabilitate a
entităţii
Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în instituțiile publice
Contabilitatea stocurilor de materiale şi a obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată în instituţiile publice
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii

Contabilitatea activelor biologice circulante, a produselor agricole şi
analiza gestiunii acestora
Contabilitatea şi modul de calculare a rezultatelor financiare ale entităţii
economice
Huzun Ana
Modul de perfectare a Situaţiei de profit şi pierdere şi analiza rezultatelor
financiare ale entităţii economice
Tcaciuc Liliana
Nichitcin Corina, lect. univ. Contabilitatea şi analiza veniturilor entităţii economice
Blajin Alina
Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul
Carabulea Evghenia
Taxa pe valoarea adăugată: aspecte contabile şi fiscale
Comerzan Nicolai
Modul de perfectare şi analiza Situaţiei fluxurilor de numerar
Dichi Ludmila
Contabilitatea şi analiza cheltuielilor entităţii economice
Nemerenco (Ailoai)
Contabilitatea și analiza impozitelor și taxelor de stat la entitatea
Elena
economică
Rurac Irina
Contabilitatea stocurilor entităţii economice
Babiuc Natalia
Postolache Victoria, lect. Contabilitatea creditelor şi analiza calităţii portofoliului de credite
univ.
Macari Vladimir
Contabilitatea cheltuielilor și analiza lor în cadrul băncii
Racovschi Vladislava Cazac Ianina, lect. univ.
Contabilitatea şi analiza activelor băncii
Cernei Ina
Modul de perfectare a situațiilor financiare ale instituției bancare și analiza
lor
Cuflic Angela
Popa Rodica, asist. univ.
Contabilitatea numerarului şi analiza lui în cadrul băncii
Rotaru Victoria
Contabilitatea creanțelor și a datoriilor comerciale
Sofronii
(Beşliu) Sacovschi Natalia, lect.univ. Contabilitatea numerarului entităţii economice
Tatiana
Zaporojan Svetlana
Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale

