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Contabilitatea bancară (conducător ştiinţific Postolache Victoria, dr., conf. univ.) 

1. Contabilitatea şi analiza activelor băncii comerciale 

2. Contabilitatea şi analiza veniturilor şi cheltuielilor băncii comerciale 

3. Modul de perfectare a situaţiilor financiare şi analiza lor 

4. Contabilitatea mijloacelor băneşti şi analiza lor în cadrul băncii comerciale 

5. Contabilitatea şi evaluarea resurselor atrase ale băncii comerciale 

6. Rolul informaţiei contabile în asigurarea creşterii rezultatelor activităţii bancare 

 

Contabilitatea financiară (conducători ştiinţifici Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ.) 

7. Politicile contabile ale entității: modul de elaborare, modificare și prezentare 

8. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 

9. Contabilitatea mijloacelor fixe 

10. Contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe 

11. Contabilitatea costurilor ulterioare aferente imobilizărilor necorporale și corporale 

12. Contabilitatea investiţiilor financiare 

13. Contabilitatea stocurilor 

14. Contabilitatea şi controlul de gestiune al stocurilor 

15. Contabilitatea materialelor și a produselor 

16. Contabilitatea şi controlul de gestiune a materialelor şi a produselor 

17. Contabilitatea mărfurilor 

18. Contabilitatea şi controlul de gestiune a produselor 

19. Contabilitatea şi controlul de gestiune al mărfurilor 

20. Contabilitatea și raportarea fluxurilor de numerar 

21. Contabilitatea creanțelor 

22. Contabilitatea decontărilor comerciale 

23. Contabilitatea decontărilor cu angajații 

24. Contabilitatea şi controlul de gestiune a creanţelor 

25. Contabilitatea datorilor 

26. Contabilitatea datoriilor financiare 

27. Contabilitatea şi controlul de gestiune a datoriilor 

28. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor 

29. Contabilitatea și raportarea taxei pe valoarea adăugată 

30. Contabilitatea decontărilor cu bugetul 

31. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor de stat 

32. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor locale 

33. Contabilitatea decontărilor privind asigurările 

34. Contabilitatea și raportarea impozitului pe venit 

35. Contabilitatea datoriilor calculate 

36. Contabilitatea capitalului propriu 

37. Contabilitatea capitalului social 

38. Contabilitatea profitului şi a decontărilor cu proprietarii (într-o ramură concretă) 

39. Contabilitatea operaţiunilor de import 

40. Contabilitatea operaţiunilor de export 

41. Contabilitatea operaţiunilor de import-export 

42. Organizarea contabilităţii manageriale 

43. Contabilitatea costurilor de producţie 

44. Contabilitatea costurilor materiale și cu personalul 

45. Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie 

46. Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor 



47. Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului serviciilor 

48. Contabilitatea şi repartizarea costurilor activităţilor auxiliare 

49. Calculația costului produselor și serviciilor 

50. Modul de elaborare şi controlul executării bugetului 

51. Contabilitatea şi controlul de gestiune al costurilor de producţie 

52. Particularităţile bugetării, contabilităţii şi controlului de gestiune al costurilor 

53. Aplicarea metodelor moderne de calculație a costurilor- teorii și practici 

54. Organizarea controlului de gestiune 

55. Contabilitatea managerială şi rolul acesteia în luarea deciziilor 

56. Contabilitatea cheltuielilor 

57. Contabilitatea veniturilor 

58. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din activitatea operațională 

59. Contabilitatea rezultatelor financiare 

60. Inventarierea activelor și datoriilor și contabilizarea rezultatelor acesteia 

61. Documentele contabile: modul de întocmire, aplicare și păstrare 

62. Conţinutul şi modul de întocmire a bilanţului 

63. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei de profit şi pierdere 

64. Raportarea financiară conform Standardelor Naționale de Contabilitate 

65. Raportarea financiară conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiare 

66. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare cu scop general 

67. Particularităţile contabilităţii în diferite ramuri şi sectoare 

68. Contabilitatea fluxului de mărfuri si ambalaje 

69. Contabilitatea mărfurilor în comerţul cu ridicata 

70. Contabilitatea mărfurilor în comerţul cu amănuntul 

71. Particularităţile contabilităţii în alimentaţia publică 

72. Particularităţile contabilităţii costurilor de producție (într-o ramură concretă) 

73. Particularităţile contabilităţii în instituţiile medico-sanitare 

74. Particularităţile contabilităţii în instituţiile de învățământ cu autonomie financiară 

75. Particularităţile contabilităţii în agenţiile turistice 

76. Particularităţile contabilităţii în organizaţiile de transport 

77. Particularităţile contabilităţii în businessul hotelier 

78. Particularitățile contabilității în organizațiile de microfinanțare 

79. Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale 

80. Particularitățile contabilității în agricultură (într-o ramură concretă) 

81. Contabilitatea în condiţiile automatizării (pe un sector concret) 

 

Teoria economică (conducător ştiinţific Trusevici Alla, dr., conf. univ.) 

82. Analiza pieței muncii și repartiției veniturilor populației.  

83. Impactul capitalului uman asupra creșterii și dezvoltării economice a țării.  

84. Globalizarea și dezvoltarea: politică economică în economia deschisă. 

 

Contabilitatea în instituții publice (conducător ştiinţific Dumbravanu Lilia, asist. univ.) 

85. Contabilitatea activelor în instituțiile publice. 

86. Contabilitatea stocurilor în entitățile publice. 

87. Contabilitatea activelor materiale și nemateriale în instituțiile publice. 

88. Contabiltatea mijloacelor fixe în instituțiile publice. 

89. Contabilitatea finanțării și a numerarului în entitățile publice. 

90. Contabilitatea mijloacelor bănești în entitățile economice. 

91. Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu personalul în instituțiile publice. 

92. Contabilitatea decontărilor în entitățile publice. 

93. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în instituțiile publice. 

94. Contabilitatea rezultatului financiar și prezentarea rapoartelor privind executarea bugetelor instituțiilor 

publice. 

95. Organizarea contabilității bugetelor locale și prezentarea rapoartelor financiare ale acestora.  

 

Contabilitatea de gestiune (conducător ştiinţific Grițco Diana, asist. univ.) 

96. Organizarea contabilităţii de gestiune la entitate 

97. Contabilitatea și analiza costurilor de producţie 

98. Contabilitatea şi controlul de gestiune a costurilor de producţie  



99. Contabilitatea și analiza costurilor directe de materiale și cu personalul  

100. Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie 

101. Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor  

102. Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului serviciilor  

103. Contabilitatea şi repartizarea costurilor activităţilor auxiliare.  
 

Contabilitatea în ramurile economiei naționale (conducător ştiinţific Grițco Diana, asist. univ.) 

104. Contabilitatea  produselor agricole şi calcularea costului de producţie a acestora  

105. Contabilitatea operaţiunilor de leasing 

106. Contabilitatea activelor biologice  

107. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile agricole 

108. Contabilitatea şi analiza costurilor de exploatare a transportului auto 

109. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în construcţii 

110. Contabilitatea veniturilor şi calculaţia costului serviciilor de transport 

111. Contabilitatea activelor biologice circulante, produselor agricole şi analiza gestiunii acest 


