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TEMELE 
tezelor de licență pentru studenții specialității “Contabilitate" promoția 2022 

învățământ cu frecvență la zi și frecvență redusă 
 

1. Politicile contabile ale entității: modul de elaborare, modificare și prezentare 
2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 
3. Contabilitatea imobilizărilor corporale 
4. Contabilitatea mijloacelor fixe 
5. Contabilitatea și analiza mijloacelor fixe 
6. Contabilitatea amortizării și deprecierii imobilizărilor 
7. Contabilitatea amortizării și deprecierii imobilizărilor corporale 
8. Contabilitatea reparațiilor mijloacelor fixe 
9. Contabilitatea costurilor ulterioare aferente imobilizărilor necorporale și corporale 
10. Contabilitatea investițiilor financiare 
11. Contabilitatea stocurilor 
12. Contabilitatea și analiza stocurilor 
13. Contabilitatea și controlul de gestiune a stocurilor 
14. Contabilitatea materialelor și a obiectelor de mică valoare și scurtă durată 
15. Contabilitatea și controlul de gestiune a materialelor 
16. Contabilitatea producției în curs de execuție și a produselor 
17. Contabilitatea și controlul de gestiune a producției în curs de execuție și a produselor 
18. Contabilitatea mărfurilor 
19. Contabilitatea și controlul de gestiune a mărfurilor 
20. Contabilitatea creanțelor 
21. Contabilitatea și analiza creanțelor 
22. Contabilitatea și controlul de gestiune a creanțelor 
23. Contabilitatea și raportarea fluxurilor de numerar 
24. Contabilitatea și analiza fluxurilor de numerar 
25. Contabilitatea capitalului propriu 
26. Contabilitatea și analiza capitalului propriu 
27. Contabilitatea și raportarea capitalului propriu 
28. Contabilitatea și raportarea rezultatelor financiare 
29. Contabilitatea și analiza rezultatelor financiare 
30. Contabilitatea rezultatelor financiare şi repartizării profitului (acoperirii pierderii) 
31. Contabilitatea și analiza datoriilor 
32. Contabilitatea și controlul de gestiune a datoriilor 
33. Contabilitatea datoriilor financiare 
34. Contabilitatea decontărilor comerciale 
35. Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale 
36. Contabilitatea și analiza decontărilor comerciale 
37. Contabilitatea și raportarea datoriilor față de personal 
38. Contabilitatea datoriilor calculate 



39. Contabilitatea decontărilor cu angajații 
40. Contabilitatea decontărilor privind asigurările 
41. Contabilitatea decontărilor cu bugetul 
42. Contabilitatea și raportarea impozitului pe venit 
43. Contabilitatea și raportarea taxei pe valoarea adăugată 
44. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor 
45. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor de stat 
46. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor locale 
47. Contabilitatea decontărilor cu proprietarii 
48. Contabilitatea provizioanelor 
49. Contabilitatea costurilor de producție 
50. Contabilitatea și analiza costurilor de producție 
51. Contabilitatea și controlul de gestiune a costurilor de producție 
52. Contabilitatea costurilor directe 
53. Contabilitatea și analiza costurilor directe 
54. Contabilitatea costurilor indirecte de producție 
55. Contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor 
56. Contabilitatea costurilor de producție și calculația costului serviciilor 
57. Contabilitatea costurilor activităților auxiliare 
58. Contabilitatea și analiza costurilor activităților auxiliare 
59. Metodele de calculație a costurilor: abordări contemporane și particularități de aplicare 
60. Bugetarea și controlul executării bugetului 
61. Contabilitatea managerială – suport în procesul decizional 
62. Contabilitatea veniturilor 
63. Contabilitatea și analiza veniturilor 
64. Contabilitatea cheltuielilor 
65. Contabilitatea și analiza cheltuielilor 
66. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din activitatea operațională 
67. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor altor activități 
68. Contabilitatea și analiza veniturilor și cheltuielilor din activitatea operațională 
69. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor anticipate 
70. Inventarierea: modul de efectuare și contabilizare a rezultatelor 
71. Conținutul și modul de întocmire a bilanțului 
72. Bilanțul și analiza poziției financiare entității 
73. Situația de profit și pierdere și analiza performanței financiare 
74. Conținutul și modul de întocmire a situației de profit și pierdere 
75. Conținutul și modul de întocmire a situației modificărilor capitalului propriu 
76. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare individuale complete 
77. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare individuale simplificate 
78. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare individuale prescurtate 
79. Contabilitatea mijloacelor fixe în instituțiile bugetare 
80. Contabilitatea decontărilor cu personalul în instituțiile bugetare 
81. Contabilitatea decontărilor privind asigurările în instituțiile bugetare 
82. Raportarea financiară în instituțiile bugetare 
83. Contabilitatea operațiunilor cu numerar în bănci 
84. Contabilitatea operațiunilor de plată prin transfer în bănci 
85. Contabilitatea operațiunilor valutare în bănci 
86. Contabilitatea creditelor și depozitelor în bănci 



87. Contabilitatea serviciilor de decontări și încasări în bănci 
88. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în bănci 
89. Contabilitatea mărfurilor în comerț 
90. Contabilitatea și analiza mărfurilor în comerț 
91. Contabilitatea fluxului de mărfuri si ambalaje 
92. Particularitățile contabilității în alimentația publică 
93. Particularitățile contabilității în instituțiile medico-sanitare 
94. Particularitățile contabilității în instituțiile de învățământ cu autonomie financiară 
95. Particularitățile contabilității în agențiile turistice 
96. Contabilitatea (unui element contabil sau grup de elemente contabile) în companiile de 

asigurări 
97. Particularitățile contabilității în businessul hotelier 
98. Particularitățile contabilității în organizațiile de transport 
99. Particularitățile contabilității în organizațiile de creditare nebancare 
100. Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale 
101. Particularitățile contabilității în asociațiile de economii și împrumut 
102. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în telecomunicații 
103. Contabilitatea serviciilor de telecomunicații 
104. Particularitățile contabilității la rezidenții parcurilor IT 
105. Particularitățile contabilității în agricultură (într-o ramură concretă) 
106. Contabilitatea în condițiile automatizării (pe un sector concret) 

 

La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă. 
 
Notă: În funcție de interesul, disponibilitatea şi posibilitățile studenților, aceștia pot propune 
de comun acord cu conducătorul științific și alte teme pentru tezele de licență, neincluse în 
lista de mai sus. 

 
 
Șef-departament 
"Contabilitate, Audit și Analiză Economică" Liliana Lazari,  conf. univ., dr. 


