
 T E M E pentru elaborarea lucrărilor de licență CONTABILITATE  

 
1) Principiile contabile în mediul economic românesc (descriere, reglementare, incidența asupra 

practicilor contabile)  

2) Normalizarea contabilității și sursele de drept contabil 

3) Procese de luare a deciziilor de afaceri pe baza bilanțului contabil: poziția financiară și 

distribuirea profitului 

4) Elaborarea și prezentarea situațiilor financiare (descriere teoretică și practici contabile) 

5) Situatiile financiare și analiza performanței financiare la S.C. A 

6) Modele și reguli de evaluare a stocurilor, cu exemplificarea situației la S.C. B 

7) Identificarea, evaluarea și contabilizarea activelor necorporale  

8) Evaluarea, contabilizarea și raportarea financiară a imobilizărilor corporale, cu exemplificarea 

situației la S.C. X 

9) Contabilitatea salariilor și a contribuțiilor legate de acestea la o societate comercială 

10) Aspecte legale, fiscale și contabile privind dizolvarea și lichidarea unei S.C. 

11) Producerea și difuzarea informației contabile și impactul acesteia asupra derulării proceselor de 

management  

12) Auditul financiar – conceptul, organizarea și incidența asupra contabilității și gestiunii unei firme 
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