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1. Perfecţionarea contabilităţii imobilizărilor necorporale în cadrul entităţii economice 

2. Perfecţionarea contabilităţii şi auditul mijloacelor fixe  

3. Diagnosticul utilizării mijloacelor fixe şi organizarea contabilităţii acestora  

4. Căi de perfecţionare a contabilităţii imobilizărilor financiare 

5. Metode de gestiune a stocurilor şi perfecţionarea contabilităţii acestora 

6. Perfecţionarea contabilităţii şi auditul datoriilor în cadrul entităţii economice 

7. Diagnosticul şi estimarea eficienţei factorului uman, reglementarea salarizării angajaţilor  

8. Estimarea eficienţei economice a cheltuielilor pentru întreţinerea forţei de muncă şi organizarea 

contabilităţii decontărilor cu personalul 

9. Perfecţionarea contabilităţii şi auditul veniturilor întreprinderii 

10. Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor şi auditul acestora 

11. Diagnosticul cheltuielilor perioadei şi perfecţionarea contabilităţii acestora 

12. Perfecţionarea contabilităţii rezultatelor financiare ale entităţii economice şi analiza acestora 

13. Particularităţile contabilităţii în asociaţiile de economii şi împrumut şi prezentarea informaţiei în 

rapoartele financiare  

14. Căi de perfecţionare a contabilităţii costurilor de producţie şi diagnosticul lor. 

15. Optimizarea impunerii fiscale în vederea îmbunătăţirii situaţiei economico-financiare a entităţilor 

economice 

16. Particularităţile şi căile de perfecţionare a contabilităţii mărfurilor în unităţile comerciale cu 

ridicata 

17. Particularităţi şi căi de perfecţionare a contabilităţii mărfurilor în unităţile comerciale cu 

amănuntul 

18. Gestiunea şi perfecţionarea contabilităţii creanţelor şi datoriilor comerciale în cadrul 

întreprinderii 

19. Contabilitatea datoriilor faţă de personal şi aprecierea eficienţei utilizării fondului de retribuţie 

20. Perfecţionarea contabilităţii impozitelor şi organizarea relaţiilor financiare a entităţii economice 

cu bugetul de stat 

21. Principii de determinare a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit şi  căi de perfecţionare 

a contabilităţii acestuia 

22. Metode de diagnostică a fluxului mijloacelor băneşti şi organizarea contabilităţii acestora în 

cadrul entităţii economice 

23. Diagnosticul rentabilităţii capitalului propriu şi organizarea contabilităţii acestuia 

24. Perfecţionarea contabilităţii rezervelor şi provizioanelor în cadrul entităţii economice 

25. Organizarea şi căile de perfecţionare a contabilităţii operaţiilor din asigurarea directă, coasigurare 

şi reasigurare în societăţile de asigurări 

26. Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiilor fiscale aferente taxei pe 

valoarea adăugată 

27. Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiilor fiscale privind impozitului pe 

venit. 

28. Particularităţile contabilităţii  operaţiunilor de depozit şi perfecţionarea acesteia în sistemul 

bancar 

29. Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de creditare perfecţionarea acesteia în sistemul bancar 

30. Organizarea auditului în sistemul bancar. 


