
Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2015-2016 
Specialitatea Contabilitate (CT41R) 

Nr. 
crt. 

N. P. Studentului Conducătorul ştiinţific Tema tezei de licenţă  

1. Ivancencova  Natalia Contabilitatea datoriilor în instituţiile publice   
2. Tabarcea Alina Analiza rezultatelor financiare  ale entităţii economice   
3. Caţer Irina Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale   
4. Ojog Natalia Contabilitatea decontărilor cu bugetul  
5. Grădinari Daniela 

Nichitcin Corina, lect. univ. 

Contabilitatea şi analiza impozitelor şi taxelor locale la entitatea economică  
 6. Maniuc Diana Contabilitatea şi modul de calculare a rezultatelor financiare ale entităţii 

economice   
7. Rotaru Victoria Contabilitatea numerarului entităţii economice   
8. Rotaru Vadim 

Popa Rodica, asist. univ. 

Taxa pe valoarea adăugată: aspectre contabile şi fiscale  
9. Gherman Doina Contabilitatea imobilizărilor corporale ale entităţii economice  

10. Carmanschi Mariana Contabilitatea stocurilor entităţii economice  
11. Gîlca Mariana Modul de perfectare a Situaţiei de profit şi pierdere şi analiza rezultatelor 

financiare ale entităţii economice 
 

12. Lefter Alexandru Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale   
13. Rusu Ecaterina Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzura acestora  
14. Cuşnir Veronica Contabilitatea şi calculaţia costurilor în construcţii  
15. Tabarcea Violin 

Griţco Diana, lect. univ. 

Modul de perfectare şi analiza Situaţiei fluxurilor de numerar  
16. Darienco Svetlana Contabilitatea şi analiza veniturilor şi cheltuielilor bancare  
17. Ţurcanu Ana 

Trusevici Alla, dr., conf. 
univ. 
Postolache Victoria, lect. 
univ. 

Contabilitatea şi analiza activelor băncii comerciale  

18. Soşu Nicolae Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul   
19. Rotaru Cristina Contabilitatea activelor biologice circulante, produselor agricole şi analiza 

gestiunii acestora 
 

20. Moraru Andrei 

Pînzaru Nelea, asist. univ. 

Contabilitatea numerarului şi analiza lui în cadrul băncii comerciale  
21. Munteanu Anastasia Contabilitatea finanţărilor şi a mijloacelor băneşti în instituţiile publice  
22. Ceban Loridana 

Dumbrăvanu Lilea, lect. 
univ. Contabilitatea mijloacelor fixe în instituţiile publice  



23. Buga Victoria Organizarea contabilităţii bugetelor locale şi prezentarea rapoartelor privind 
executarea acestora 

 

24. Clipcă Tatiana Contabilitatea decontărilor în instituţiile publice  
25. Cebotari Tatiana Contabilitatea decontărilor cu personalul şi metode de remunerare a 

angajaţilor 
 

26. Iapăscurtă Vera Analiza situaţiei financiare a entităţii economice  
27. Pripa Stela Contabilitatea şi analiza capitalului propriu al întreprinderii  
28. Cucoş Natalia 

Bulat Gh., dr., conf. univ. 

Contabilitatea şi analiza creanţelor entităţii economice  
29. Cozma Olga Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii  
30. Savciuc Olga 

Amarfii-Railean Nelli, dr., 
conf. univ. Contabilitatea datoriilor privind impozitul pe venit şi modalitatea de 

întocmire a Declaraţiei privind impozitul pe venit 
 

 

 

 

 


