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 tezelor de master la specialitatea ,,Finanţele şi Contabilitatea Firmei”,  
promoţia  2022 

 
1. Politici contabile: reglementări și practici contabile  
2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale prin prisma reglementărilor naționale și 

internaționale  
3. Contabilitatea şi auditul imobilizărilor necorporale 
4. Contabilitatea şi auditul imobilizărilor corporale 
5. Contabilitatea imobilizărilor corporale prin prisma reglementărilor naționale și 

internaționale 
6. Contabilitatea mijloacelor fixe prin prisma reglementărilor naționale și internaționale 
7. Contabilitatea şi auditul mijloacelor fixe  
8. Contabilitatea și gestiunea mijloacelor fixe : recunoaștere, evaluare și tratamente contabile 
9. Contabilitatea investițiilor imobiliare prin prisma reglementărilor naționale și internaționale 
10. Contabilitatea investiţiilor financiare prin prisma reglementărilor naționale și internaționale 
11. Contabilitatea contractelor de leasing operațional prin prisma reglementărilor naționale și 

practicilor internaționale 
12. Contabilitatea stocurilor prin prisma reglementărilor naționale și internaționale  
13. Contabilitatea creanțelor și direcții de perfecționare 
14. Contabilitatea şi auditul stocurilor 
15. Contabilitatea şi auditul creanțelor 
16. Contabilitatea capitalului propriu și direcții de perfecționare 
17. Particularităţi și direcții de perfecționare ale contabilității şi raportării rezultatelor 

financiare 
18. Contabilitatea decontărilor comerciale şi direcţii de perfecţionare 
19. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi direcţii de perfecţionare 
20. Contabilitatea şi raportarea impozitului pe venit 
21. Contabilitatea şi raportarea TVA 
22. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor de stat 
23. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor locale 
24. Contabilitatea provizioanelor prin prisma reglementărilor naționale și internaționale    
25. Probleme aferente recunoaşterii şi evaluării activelor şi datoriilor  
26. Contabilitatea cheltuielilor prin prisma reglementărilor naționale și practicilor 

internaționale 
27. Contabilitatea şi auditul cheltuielilor 
28. Contabilitatea veniturilor prin prisma reglementărilor naționale și practicilor internaționale 
29. Contabilitatea şi auditul veniturilor 
30. Contabilitatea costurilor şi direcţii de perfecţionare (într-o ramură anumită) 
31. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare ale controlului de gestiune prin prisma calculației 

costului (într-o ramură anumită) 
32. Raportarea financiară prin prisma reglementărilor naționale 
33. Raportarea financiară prin prisma reglementărilor internaționale 
34. Raportarea poziției și performanței financiare a entității conform SNC versus IFRS 
35. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate 



36. Particularităţi ale contabilităţii în instituţiile cu autonomie financiară (medico-sanitare, de 
învățământ) 

37. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare ale contabilităţii mărfurilor în comerţ   
38. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare ale contabilităţii operaţiilor de export 
39. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare ale contabilităţii operaţiilor de import 
40. Particularități şi direcţii de perfecţionare a contabilității operațiunilor de import-export și 

direcții de perfecționare 
41. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii în companiile de asigurări 
42. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii în entitățile de transport  
43. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii în industria turismului 
44. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii în sectorul de telecomunicaţii 
45. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii în construcţii 
46. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii în organizaţiile necomerciale 
47. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii în alimentaţia publică 
48. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii în companiile IT  
49. Particularități şi direcții de perfecționare a contabilității în instituțiile financiare de credit 
50. Particularităţi ale contabilităţii activităţii de întreprinzător a persoanei fizice 
51. Particularități şi direcții de perfecționare a contabilității în instituțiile publice 
52. Guvernanța corporativă, performanța financiară și controlul intern prin prisma raportului 

conducerii  
53. Direcţii de perfecţionare ale politicilor și procedurilor controlului intern managerial și ale 

auditului intern 
54. Planificarea, desfășurarea și raportarea misiunilor de audit intern  
55. Organizarea și efectuarea auditului performanței 
56. Planificarea, desfășurarea și raportarea misiunilor de audit al situațiilor financiare 
57. Auditul ciclului ,,vânzări/creanţe/încasări”  
58. Auditul ciclului ,,procurări/stocuri /datorii comerciale/plăţi” 
59. Prelucrarea informației și raportarea financiară în condițiile IT 

 
Se recomandă selectarea unei teme de un singur student din grupă. 

Notă: Tematica are un caracter deschis. În funcție de interesul și disponibilitatea 
masteranzilor, aceștia pot propune de comun acord cu conducătorul științific de la 
departament și alte teme pentru tezele de master, neincluse în lista de mai sus. 

 
 
Şef departament,,Contabilitate, Audit şi Analiză Economică” 
Liliana Lazari, conf. univ., dr.                                       
 


