
LISTA SUBIECTELOR PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ 

Specialitatea 361.1 Contabilitate  

 

1. Caracterizaţi documentarea şi inventarierea ca procedee ale metodei contabilităţii 

2. Caracterizaţi evaluarea şi calculaţia ca procedee ale metodei contabilităţii 

3. Caracterizaţi metodele de calcul a amortizării mijloacelor fixe şi explicaţi contabilitatea 

acesteia 

4. Caracterizaţi perfectarea documentară şi contabilitatea vânzării mărfurilor în comerţul cu 

ridicata 

5. Caracterizaţi şi explicaţi contabilitatea costurilor directe de producţie ale activităţilor de 

bază 

6. Definiţi imobilizările corporale. Delimitaţi criteriile de clasificare şi modul de 

recunoaştere şi evaluare a acestora 

7. Definiţi imobilizările necorporale, identificaţi criteriile de recunoaştere şi evaluare a lor 

în contabilitate 

8. Definiţi Politicile contabile ale entităţii. Descrieți modul de elaborare a acestora 

9. Definiţi stocurile entităţii. Dezvăluiţi metodele de evaluare a stocurilor conform SNC  

10.Delimitaţi metodele şi structurile de preţuri utilizate în entităţile comerciale. Abordați 

contabilitatea adaosului comercial 

11.Descrieţi contabilitatea cheltuielilor activităţii operaţionale 

12.Descrieţi contabilitatea cheltuielilor altor activităţi 

13. Descrieţi contabilitatea costurilor de producţie ale activităţilor auxiliare 

14. Descrieţi contabilitatea costurilor indirecte de producţie şi modul de repartizare a 

acestora 

15. Descrieţi contabilitatea decontărilor cu bugetul privind TVA 

16. Descrieţi contabilitatea formării şi a modificărilor ulterioare ale capitalului social 

17.Descrieţi contabilitatea imobilizărilor corporale în curs de execuţie 

18. Descrieţi contabilitatea rezervelor 

19. Descrieţi documentarea şi contabilitatea vânzării mărfurilor în comerţ cu achitare în 

numerar şi în rate 

20. Descrieți metoda de calculație pe faze 

21.Descrieţi obiectul şi metoda contabilităţii 

22. Descrieţi perfectarea documentară şi contabilitatea intrării mărfurilor în entitățile 

comerciale 

23. Descrieţi sistemul reglementării normative a contabilităţii în Republica Moldova 

24.Dezvăluiţi contabilitatea capitalului nevărsat, neînregistrat şi retras 

25. Dezvăluiţi contabilitatea creanţelor personalului 

26. Distingeţi formele şi sistemele de remunerare a muncii. Caracterizaţi salariul de bază și 

suplimentar 

27. Elucidaţi contabilitatea creanţelor comerciale şi a creanţelor compromise 

28.Elucidaţi contabilitatea datoriilor financiare pe termen lung şi curente 

29.Elucidaţi contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale 

30. Elucidaţi contabilitatea operaţiilor în conturi curente în monedă naţională şi în valută 

străină 

31. Elucidați forma şi structura contului. Descrieţi conturile sintetice şi analitice, relaţiile 

existente între acestea 

32. Elucidaţi modul de calculare şi contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor juridice 

33.Explicaţi contabilitatea decontărilor cu bugetul 

34.Explicaţi contabilitatea decontărilor cu titularii de avans 

35.Explicaţi contabilitatea derecunoaşterii obiectelor de mijloace fixe 



36. Explicaţi contabilitatea intrării mijloacelor fixe 

37. Explicaţi contabilitatea mişcării imobilizărilor necorporale 

38. Explicaţi contabilitatea mişcării şi uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 

39.Explicaţi contabilitatea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi 

şi a profitului net (pierderii nete) a perioadei de gestiune 

40.Explicaţi contabilitatea reparaţiilor curente şi capitale ale obiectelor de mijloace fixe 

41.Explicaţi contabilitatea sintetică şi analitică a decontărilor cu personalul privind 

retribuirea muncii 

42.Explicaţi contabilitatea transferurilor de numerar în expediţie şi a documentelor băneşti 

43.Explicaţi contabilitatea veniturilor din activitatea operațională 

44.Explicaţi contabilitatea veniturilor din alte activități 

45.Explicaţi metodele clasice de calculaţie a costurilor 

46.Explicaţi modul de calculare şi contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor fizice 

47.Explicaţi modul de desfăşurare a inventarierii şi contabilitatea divergenţelor constatate  

48.Explicaţi modul perfectării documentare şi contabilitatea mişcării materialelor 

49.Explicaţi modul perfectării documentare şi contabilitatea numerarului încasierie 

50.Explicaţi perfectarea documentară şi contabilitatea mişcării produselor 

51. Expuneţi contabilitatea datoriilor comerciale 

52. Generalizaţi conţinutul şi explicaţi modul de întocmire a Bilanţului. Identificaţi lucrările 

premergătoare pentru elaborarea Situaţiilor financiare 

53. Generalizaţi conţinutul şi interpretaţi modul de întocmire a Situaţiei fluxurilor de 

numerar 

54. Identificaţi metodele de calculare şi explicaţi contabilitatea amortizării imobilizărilor 

necorporale 

55. Identificaţi reţinerile din retribuțiile calculate personalului şi modul de înregistrare a 

acestora în contabilitate 

56. Interpretaţi modul de întocmire a Situaţiei de profit şi pierdere 
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