Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
Catedra de Științe Economice
Tematica tezelor proiectelor de curs, ciclul I,
Studii la zi, pentru anul universitar 2015 - 2016
Specialitatea 361.1 Contabilitate
Aprobat
la şedinţa Catedrei de Științe Economice
Proces verbal nr. 3 din 28.10.2015

Şef catedră_______________
Dr., conf.univ., Carolina Tcaci

1. Politicile contabile ale entităţii: selectarea, aplicarea şi modificările ulterioare ale acesteia
2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale și amortizarea lor
3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate
4. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung
5. Contabilitatea investițiilor imobiliare
6. Contabilitatea producției în curs de execuție și a produselor finite
7. Contabilitatea mărfurilor
8. Contabilitatea creanțelor comerciale
9. Contabilitatea creanțelor privind decontările cu bugetul
10. Contabilitatea creanțelor personalului
11. Contabilitatea veniturilor entităţii economice
12. Contabilitatea cheltuielilor entităţii economice
13. Particularităţile evidenţei contabile în cadrul unităţilor agricole
14. Particularităţile evidenţei contabile în unităţile de transport auto
15. Modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare care conduc la ajustarea
situaţiilor financiare
16. Contabilitatea imobilizărilor corporale: amortizarea, reevaluarea şi deprecierea acestora
17. Contabilitatea amortizării şi reparaţiei mijloacelor fixe
18. Contabilitatea şi amortizarea resurselor minerale la entitatea economică
19. Contabilitatea materialelor la entitatea economică
20. Contabilitatea şi uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată
21. Contabilitatea creanţelor şi a avansurilor acordate
22. Contabilitatea stocurilor la entitate
23. Contabilitatea activelor biologice circulante
24. Contabilitatea costurilor indirecte repartizabile
25. Contabilitatea numerarului la entitatea economică
26. Organizarea inventarierii și contabilizarea rezultatelor acesteia
27. Contabilitatea investițiilor financiare curente
28. Contabilitatea capitalului propriu
29. Contabilitatea capitalului social şi suplimentar
30. Contabilitatea veniturilor din utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobînzi,
redevenţe şi dividende
31. Contabilitatea diferenţelor de curs şi de sumă
32. Contabilitatea formării și utilizării rezervelor de capital la entitatea economică
33. Contabilitatea datoriilor financiare pe termen lung
34. Contabilitatea datoriilor comerciale pe termen lung
35. Contabilitatea datorilor financiare curente
36. Contabilitatea datoriilor comerciale curente
37. Contabilitatea datoriilor privind retribuirea muncii
38. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale și medicale
39. Contabilitatea datoriilor față de buget
40. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit
41. Contabilitatea formării rezultatului financiar total și a repartizării profitului în cadrul entităţii
42. Calculația și contabilizarea costurilor produselor finite
43. Calculaţia şi contabilitatea costurilor serviciilor prestate de entitatea economică

44. Calculaţia şi contabilitatea costurilor aferente activităţii auxiliare
45. Calcularea costurilor și evidența contabilă a acestora în cadrul lucrărilor executate în
construcție
46. Particularitățile organizării contabilității la întreprinderile micului business
47. Situațiile financiare anuale: modul de întocmire și prezentare
48. Amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile şi fiscale
49. Contabilitatea operaţiunilor de casă. Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în
economia naţională a Republicii Moldova
50. Contabilitatea surselor proprii de finanţare ale agenţilor economici
51. Contabilitatea creditelor şi împrumuturilor la entităţile economice
52. Contabilitatea datoriilor privind decontările cu personalul şi detaşarea salariaţilor la entitatea
economică
53. Taxa pe valoarea adăugată: aspecte contabile şi fiscale
54. Contabilitatea operaţiunilor de leasing
55. Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale
56. Contabilitatea impozitelor şi taxelor generale de stat
57. Contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor juridice şi analiza presiunii fiscale
58. Contabilitatea şi analiza rezultatelor financiare
59. Contabilitatea stocurilor în entităţile micului business
60. Contabilitatea şi analiza costurilor de exploatare a transportului auto
61. Contabilitatea costurilor ulterioare aferente reparaţiei mijloacelor fixe
62. Contabilitatea decontărilor în instituţiile publice
63. Contabilitatea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice
64. Contabilitatea finanţării şi a mijloacelor băneşti în instituţiile publice
65. Contabilitatea executării bugetelor săteşti
66. Contabilitatea datoriilor în instituţiile publice
67. Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice
68. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice şi contabilizarea divergenţelor constatate
69. Modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind executarea bugetelor instituţiilor publice
70. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale ale entităţii economice
71. Contabilitatea cheltuielilor şi datoriilor privind decontările cu personalul
72. Particularităţile contabilităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

Fiscalitate
73. Declararea veniturilor persoanelor fizice – factor de ridicare a responsabilităţii cetăţenilor faţă
de stat;
74. Particularităţile aplicării taxelor rutiere în Republica Moldova;
75. Obligaţia fiscală privind TVA în Republica Moldova;
76. Analiza impozitării veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova;
77. Analiza impozitării veniturilor agenţilor economici în Republica Moldova;
78. Particularităţile impozitării sectorului micului business în Republica Moldova;
79. Taxele vamale şi rolul lor în formarea resurselor fiscale ale Republicii Moldova;
80. Actualitatea şi retrospectiva impunerii cu accize.
81. Impactul politicii fiscale asupra activităţii agenţilor economici autohtoni;
82. Înlesnirile fiscale ca instrument de reglementare a activității economice

