
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți 

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului  

Catedra de științe economice 

 

Tematica temelor tezelor de licenţă, anul universitar 2016-2017 

Specialitatea Contabilitate 

 

 Aprobat la şedinţa Catedrei de ştiinţe 

economice,  

proces verbal nr. 11 din  14.04.2016, 

şef catedră Tcaci Carolina, dr., conf.univ. 

 

 

1. Contabilitatea şi analiza pasivelor băncii  

2. Contabilitatea operaţiunilor valutare şi analiza lor în cadrul instituţiilor financiare 

3. Modul de perfectare a situaţiilor financiare ale instituţiei bancare şi analiza lor 

4. Contabilitatea cheltuielilor şi analiza lor în cadrul băncii 

5. Organizarea contabilităţii în cadrul băncii şi evaluarea rezultatelor activităţii acesteia 

6. Modul de perfectare a Bilanţului şi analiza situaţiei patrimoniale în baza acestuia 

7. Modul de perfectare a Situaţiei de profit şi pierdere şi analiza rezultatelor financiare ale 

entităţii economice 

8. Modul de perfectare şi analiza Situaţiei fluxurilor de numerar 

9. Contabilitatea şi analiza creanţelor entităţii economice 

10. Contabilitatea numerarului şi analiza lui în cadrul băncii comerciale 

11. Contabilitatea şi analiza veniturilor şi cheltuielilor bancare 

12. Contabilitatea activelor nefinanciare în instituțiile publice 

13. Contabilitatea finanțării și a numerarului în entitățile publice  

14. Contabilitatea decontărilor în instituțiile publice  

15. Contabilitatea decontărilor cu personalul în instituțiile publice  

16. Contabilitatea creanțelor și datoriilor entității publice  

17. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în instituțiile publice  

18. Contabilitatea rezultatului financiar și prezentarea rapoartelor privind executarea 

bugetelor instituțiilor publice 

19. Contabilitatea stocurilor de materiale şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în 

instituţiile publice 

20. Contabilitatea mijloacelor băneşti în instituţiile publice  

21. Analiza rezultatelor financiare  ale entităţii economice  

22. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale  

23. Procesul de bugetare şi modul de elaborare a bugetului general al entităţii economice  

24. Contabilitatea şi modul de calculare a rezultatelor financiare ale entităţii economice  

25. Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul  

26. Contabilitatea  produselor agricole şi calcularea costului de producţie a acestora  

27. Contabilitatea şi analiza activelor băncii  

28. Contabilitatea operaţiunilor de leasing 

29. Contabilitatea activelor biologice  

30. Organizarea contabilităţii bugetelor locale şi prezentarea rapoartelor privind executarea 

acestora  

31. Contabilitatea creditelor şi analiza calităţii portofoliului de credite  

32. Contabilitatea datoriilor financiare  

33. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii  

34. Contabilitatea decontărilor cu bugetul 



35. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale  

36. Analiza situaţiei financiare a entităţii economice  

37. Organizarea inventarierii în cadrul entităţii economice şi contabilizarea rezultatelor 

acesteia  

38. Contabilitatea numerarului entităţii economice  

39. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi metode de remunerare a angajaţilor  

40. Contabilitatea stocurilor entităţii economice 

41. Contabilitatea şi analiza resurselor atrase de bancă  

42. Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile şi modul de includere a lor 

în costul produselor fabricate  

43. Contabilitatea şi analiza capitalului propriu al întreprinderii 

44. Contabilitatea imobilizărilor corporale ale entităţii economice 

45. Contabilitatea imobilizărilor necorporale ale entităţii economice 

46. Contabilitatea materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată  

47. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de producţie 

48. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile agricole 

49. Contabilitatea şi analiza costurilor de exploatare a transportului auto 

50. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în construcţii 

51. Organizarea contabilităţii de gestiune la entitate 

52. Contabilitatea costurilor privind remunererea muncii şi modul de includere a lor în cost 

53. Contabilitatea veniturilor şi calculaţia costului serviciilor de transport 

54. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor finite 

55. Contabilitatea costului efectiv al producţiei auxiliare 

56. Calculul costului efectiv complet pe unitate de produs rezultat din secţiile de bază şi 

decontarea contravalorii producţiei finite 

57. Calculaţia costului de producţie şi analiza capacităţii de producţie 

58. Contabilitatea şi calculaţia costului pe comenzi de producţie 

59. Analiza corelaţiei ,,Cost-Volum-Profit” în procesul decizional 

60. Contabilitatea  şi calculaţia costului pe faze de producţie 

61. Contabilitatea şi calculaţia costului pe standarde de producţie  

62. Contabilitatea şi impozitarea cheltuielilor privind reparaţia mijloacelor fixe 

63. Contabilitatea operaţiunilor de export şi import 

64. Contabilitatea datoriilor privind impozitul pe venit şi modalitatea de întocmire a 

Declaraţiei privind impozitul pe venit 

65. Teorii şi practici contabile privind elaborarea politicii de contabilitate a entităţii 

66. Taxa pe valoarea adăugată: aspectre contabile şi fiscale  

67. Contabilitatea produselor preparate şi a serviciilor prestate în alimentaţia publică 

68. Contabilitatea activelor biologice circulante, produselor agricole şi analiza gestiunii 

acestora 

69. Contabilitatea produselor preparate şi a serviciilor prestate în alimentaţia publică 

70. Contabilitatea activelor biologice circulante, produselor agricole şi analiza gestiunii 

acestora 

71. Contabilitatea şi analiza impozitelor şi taxelor locale la entitatea economică 

72. Contabilitatea şi analiza impozitelor şi taxelor de stat la entitatea eonomică 

73. Contabilitatea şi analiza veniturilor entităţii economice 

74. Contabilitatea şi analiza cheltuielilor entităţii economice 

75. Organizarea contabilităţii la entităţile micului business 



 

76. Auditul situaţiilor financiare 

77. Metode şi tehnici utilizate în auditul financiar-contabil 

78. Contabilitatea formării rezultatului financiar şi a repartizării profitului în cadrul entităţii 

economice 

 

 


