
Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de masterat, specializarea Contabilitate,  

gr. CT 21M, anul universitar 2015-2016 

 
Nr. 

crt. 

N. P. Studentului Conducătorul ştiinţific Tema tezei de masterat  

1.  Ostafiiciuc Irina Tcaci Carolina, dr., conf. univ.; 

Popa Rodica, asist. univ. 

Contabilitatea datoriilor faţă de personal şi aprecierea eficienţei 

utilizării fondului de retribuţie 

 

2.  Cepoi Corina Tcaci Carolina, dr., conf. univ.; Gestiunea şi perfecţionarea contabilităţii creanţelor şi datoriilor 

comerciale în cadrul întreprinderii 

 

3.  Clepicova Olga Perfecţionarea contabilităţii rezultatelor financiare ale entităţii 

economice şi analiza acestora 

 

4.  Gheorghian Stela Trusevici Alla, dr., conf. univ. Metode de diagnostică a fluxului mijloacelor băneşti şi organizarea 

contabilităţii acestora în cadrul entităţii economice 

 

5.  Calmîcova Ala Trusevici Alla, dr., conf. univ.; 

Nichitcin Corina, lect. univ. 

Perfecţionarea contabilităţii impozitelor şi organizarea relaţiilor 

financiare a entităţii economice cu bugetul de stat 

 

6.  Prodan Sabina Organizarea şi căile de perfecţionare a contabilităţii operaţiilor din 

asigurarea directă, coasigurare şi reasigurare în societăţile de asigurări 

 

7.  Zaharia Marina Particularităţi şi căi de perfecţionare a contabilităţii materialelor în 

întreprinderile  de construcţie 

 

8.  Nistoraş Cristina Trusevici Alla, dr., conf. univ.; 

Postolache Victoria, lect. univ. 

Perfecţionarea modului de întocmire a rapoartelor privind executarea 

bugetelor instituţiilor publice şi analiza acestora 

 

9.  Rabadji Svetlana Amarfii-Railean Nelli, dr., 

conf. univ. 

Principii de determinare a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe 

venit şi  căi de perfecţionare a contabilităţii acestuia 

 

10.  Opalco Cristina Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiilor 

fiscale aferente taxei pe valoarea adăugată 

 

11.  Pelevaniuc Natalia Bulat Gheorghe, dr., conf.univ. Particularităţile contabilităţii în asociaţiile de economii şi împrumut şi 

prezentarea informaţiei în rapoartele financiare  

 

12.  Cozniuc Octavian Particularităţile şi căile de perfecţionare a contabilităţii mărfurilor în 

unităţile comerciale cu ridicata 

 

13.  Baban Nicoleta Babii Leonid, dr.hab., 

prof.univ. 

Diagnosticul rentabilităţii capitalului propriu şi organizarea 

contabilităţii acestuia 

 

 Din anii precedenţi   

14.  Căpriţa Alina Babii Leonid, dr. hab., prof. 

univ. 

Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiilor 

fiscale privind impozitului pe venit. 

 

 


