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1. Politicile contabile ale entităţii  
2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 
3. Contabilitatea mijloacelor fixe 
4. Contabilitatea reparațiilor mijloacelor fixe 
5. Contabilitatea costurilor ulterioare aferente mijloacelor fixe 
6. Contabilitatea materialelor 
7. Contabilitatea materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 
8. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 
9. Contabilitatea producţiei în curs de execuție și a produselor 
10. Contabilitatea mărfurilor 
11. Contabilitatea produselor și mărfurilor 
12. Contabilitatea creanţelor comerciale 
13. Contabilitatea creanțelor personalului 
14. Contabilitatea numerarului în casierie 
15. Contabilitatea numerarului  în conturile curente în monedă naţională 
16. Contabilitatea numerarului în conturile curente în valută străină  
17. Contabilitatea investițiilor financiare 
18. Contabilitatea valorilor mobiliare 
19. Contabilitatea capitalului social 
20. Contabilitatea profitului și repartizării acestuia 
21. Contabilitatea rezultatelor financiare 
22. Contabilitatea și raportarea rezultatelor financiare 
23. Contabilitatea rezervelor 
24. Contabilitatea creditelor bancare 
25. Contabilitatea împrumuturilor 
26. Contabilitatea datoriilor financiare 
27. Contabilitatea decontărilor cu personalul 
28.  Contabilitatea datoriilor față de personal 
29. Contabilitatea datoriilor financiare 
30. Contabilitatea datoriilor comerciale 
31. Contabilitatea creanțelor şi datoriilor comerciale 
32. Contabilitatea datoriilor privind asigurările 
33. Contabilitatea decontărilor privind asigurările 
34. Contabilitatea avansurilor acordate și primite 
35. Contabilitatea decontărilor cu bugetul  
36. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată  
37. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată şi accizele 
38. Contabilitatea datoriilor privind impozitul pe venit 
39. Contabilitatea provizioanelor 
40. Contabilitatea și calculația  costului de producție (în funcţie de ramură) 
41. Contabilitatea costurilor directe de producţie 
42. Contabilitatea costurilor indirecte de producţie şi repartizarea acestora 
43. Contabilitatea şi repartizarea costurilor activităților auxiliare 



44. Calculaţia costului produselor fabricate 
45. Particularitățile calculației costului serviciilor 
46. Modul de elaborare și aprobare a bugetului general  
47. Elaborarea și realizarea deciziilor manageriale  
48. Luarea deciziilor manageriale pe termen scurt  
49. Contabilitatea cheltuielilor  
50. Contabilitatea costului vânzărilor și a cheltuielilor de distribuire 
51. Contabilitatea cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională 
52. Contabilitatea cheltuielilor ale altor activități 
53. Contabilitatea veniturilor  
54. Contabilitatea veniturilor ale activității operaționale 
55. Contabilitatea veniturilor ale altor activități 
56. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor ale activității operaționale 
57. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor ale altor activități 
58. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din operațiuni cu active imobilizate 
59. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor financiare 
60. Conținutul şi modul de întocmire a bilanţului  
61. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei de profit şi pierderi  
62. Conținutul și modul de întocmire a situației modificărilor capitalului propriu 
63. Conținutul și modul de întocmire a situației fluxurilor de numerar 
64. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare individuale 
65. Conținutul şi modul de întocmire a situațiilor financiare prescurtate 
66. Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale 
67. Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu ridicata 
68. Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul 
69. Contabilitatea vânzării online/electronice a mărfurilor 
70. Particularitățile contabilității comerțului electronic cu mărfuri 
71. Particularitățile contabilității comerțului electronic cu servicii 
72. Contabilitatea produselor şi mărfurilor în unităţile alimentaţiei publice 
73. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor în unităţile de comerţ  cu ridicata 
74. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor în unităţile de comerţ cu amănuntul 
75. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor în unităţile alimentaţiei publice 
76. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în construcții 
77. Contabilitatea operațiunilor de export 
78. Contabilitatea operațiunilor  de import 
79. Inventarierea: modul de efectuare și contabilizare a rezultatelor 
80. Inventarierea activelor și datoriilor şi contabilizarea rezultatelor acesteia 
81. Contabilitatea finanțării şi a numerarului  în conturile curente în instituțiile bugetare. 
82. Contabilitatea mijloacelor fixe în instituțiile bugetare. 
83. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii în instituțiile bugetare. 
84. Contabilitatea asigurărilor sociale și medicale în instituțiile bugetare. 
85. Contabilitatea veniturilor şi   cheltuielilor în instituțiile bugetare. 
86. Raportarea financiară în instituțiile bugetare. 
87. Particularităţile contabilităţii în companiile de asigurări 
88. Contabilitatea activelor biologice în agricultură 
89. Contabilitatea costurilor şi calculaţia costului în agricultură 
90. Contabilitatea costurilor şi calculația costului în construcții 
91. Particularitățile contabilității mijloacelor de transport 
92. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la rezidenții parcurilor IT sau  
93. Particularitățile contabilității la rezidenții parcurilor IT. 

 
La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă. 
 
Notă: la solicitarea studentului, cu acordul conducătorului proiectului anual, șeful 

departamentului poate aproba şi o altă temă, decât cele prezentate în listă.  


