
Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2016-2017 

Specialitatea Contabilitate (CT42R) 

Nr. 

crt. 

N. P. Studentului Conducătorul ştiinţific Tema tezei de licenţă  

1.  Cechina (Cebotaru) 

Cristina 

Tcaci Carolina, dr., conf. 

univ.; 

Pînzaru Nelea, lect.univ. 

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor întreprinderii  

2.  Deleu (Vintilov) 

Natalia 

Contabilitatea numerarului entităţii economice  

3.  Vatamanu Natalia Organizarea contabilităţii la entităţile micului business  

4.  Chira (Suvac) Alina Nichitcin Corina, lect. 

univ. 

Contabilitatea decontărilor cu bugetul  

5.  Şcolnic Olesea Contabilitatea creanţelor şi a datoriilor comerciale  

6.  Surdu Doina Contabilitatea datoriilor privind impozitul pe venit şi modalitatea de întocmire a 

Declaraţiei privind impozitul pe venit 

 

7.  Ciobotari Adela Trusevici Alla, dr., conf. 

univ. 

Grițco Diana, lect. univ. 

Contabilitatea materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată  

8.  Iurcenco Natalia Contabilitatea şi analiza creanţelor entităţii economice  

9.  Steţco Ana-Maria Modul de perfectare a Bilanţului şi analiza situaţiei patrimoniale în baza 

acestuia 

 

10.  Guţu Mihaela Contabilitatea şi analiza capitalului propriu al întreprinderii  

11.  Raducan (Golovatîi) 

Veronica 

 

Dumbravanu Lilia, lect. 

univ. 

Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile şi modul de 

includere a lor în costul produselor fabricate 

 

12.  Stah (Mocanu) Snejana Contabilitatea creanţelor şi a datoriilor entității publice  

13.  Vatamaniuc Irina Contabilitatea rezultatului financiar și prezentarea rapoartelor privind 

executarea bugetelor instituțiilor publice 

 

14.  Vlas Anna Analiza situaţiei financiare a entităţii economice  

15.  Cecan Viorel Trusevici Alla, dr., conf. 

univ. 

Popa Rodica, asist. univ. 

 

Analiza rezultatelor financiare  ale entităţii economice  

16.  Jalba Sorina Contabilitatea decontărilor cu personalul şi metode de remunerare a angajaţilor  

17.  Miţnei Daniela Contabilitatea imobilizărilor corporale ale entităţii economice  

18.  Ciribaş (Ghilesco) 

Cristina 

Sacovschi Natalia, 

lect.univ. 

Contabilitatea formării rezultatului financiar şi a repartizării profitului în cadrul 

entităţii economice 

 

Din anii precedenți 

19.  Lefter Alexandru  Grițco Diana, lect. univ. Contabilitatea și analiza cheltuielilor entității economice  

20.  Vaganov Diana  Grițco Diana, lect. univ. Analiza rezultatelor financiare ale entității economice  

 


