
TEMATICA 

tezelor de master pentru specializarea “Contabilitate în comerț”  

 
1. Politicile contabile ale entității: selectarea, aplicarea și modificările ulterioare ale acesteia  

2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale conform standardelor naţionale şi internaţionale 

3. Contabilitatea imobilizărilor corporale conform standardelor naţionale şi internaţionale 

4. Contabilitatea şi analiza mijloacelor fixe 

5. Contabilitatea şi auditul mijloacelor fixe 

6. Contabilitatea leasingului conform standardelor naţionale şi internaţionale 

7. Contabilitatea investițiilor imobiliare 

8. Perfecționarea contabilității investițiilor financiare  

9. Contabilitatea stocurilor conform standardelor naţionale şi internaţionale  

10. Contabilitatea şi analiza materialelor și OMVSD 

11. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor în comerţul cu ridicata și căile de perfecționare a cesteia 

12. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor în comerţul cu amănuntul şi căile de perfecţionare a acesteia 

13. Contabilitatea  produselor şi mărfurilor în alimentaţia publică 

14. Contabilitatea creanţelor şi perfecţionarea acesteia 

15. Contabilitatea datoriilor şi căile de perfecţionare a acesteia 

16. Contabilitatea datoriilor financiare și a costurilor îndatorării 

17. Perfecționarea contabilității creanţelor şi datoriilor entităţii 

18. Contabilitatea şi analiza creanțelor și datoriilor comerciale 

19. Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul  

20. Contabilitatea şi analiza decontărilor cu bugetul 

21. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată şi perfecţionarea acesteia 

22. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi perfecţionarea acesteia 

23. Contabilitatea impozitului pe venit 

24. Contabilitatea și analiza capitalului propriu  

25. Contabilitatea şi analiza rezultatelor financiare şi utilizării profitului  

26. Perfecţionarea contabilităţii operaţiilor de import-export 

27. Contabilitatea cheltuielilor conform standardelor naţionale şi internaţionale 

28. Contabilitatea veniturilor conform standardelor naţionale şi internaţionale 

29. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor şi perfecţionarea acestora în entităţile comerciale. 

30. Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate de producție) 

31. Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate de prestare servicii) 

32. Contabilitatea costurilor și controlul de gestiune a acestora (într-o ramura concretă) 

33. Particularităţile contabilităţii în entitățile micului business 

34. Particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale 

35. Contabilitatea în condițiile prelucrării automatizate (se selectează un sector de activitate concret) 

36. Conţinutul şi prezentarea informaţiei în Bilanţ  

37. Conţinutul şi prezentarea informaţiei în Situația de profit şi pierdere 

38. Contabilitatea operaţiilor de lichidare a entităţii 

39. Auditul şi controlul intern, modul de exercitare 

40. Auditul ciclului stocuri-depozitare  

41. Planificarea auditului situațiilor financiare 

42. Procedurile de finisare a auditului şi prezentarea rezultatelor acestuia 

La o temă  poate pretinde numai  un singur masterand din grupă.  

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful catedrei poate fi aprobată şi o temă care nu 

este inclusă în lista prezentă.  
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