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Lista subiectelor  

pentru examenul complex la specialitatea Contabilitate 
1. Componenţa şi caracteristica generală a situaţiilor financiare 

2. Lucrările premergătoare întocmirii  situaţiilor  financiare 

3. Conţinutul şi modul de întocmire a  bilanţului; 

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

5. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei modificărilor capitalului propriu; 

6. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei fluxurilor de numerar 

7. Conţinutul, caracteristica şi modul de întocmire a notelor la situaţiile 

financiare 

8. Componenţa,  caracteristica şi  clasificarea cheltuielilor 

9. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor 

10. Contabilitatea cheltuielilor activităţii operaţionale 

11. Contabilitatea cheltuielilor altor activităţii  

12. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit 

13. Dezvăluirea  informaţiei privind cheltuielile  în situaţiile financiare 

14. Componenţa, caracteristica şi clasificarea  veniturilor 

15. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor 

16. Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţională 

17. Contabilitatea veniturilor din alte activităţi 

18. Dezvăluirea  informaţiei privind veniturile în situaţiile financiare 

19. Componenţa, caracteristica şi clasificarea datoriilor 

20. Contabilitatea datoriilor financiare 

21. Contabilitatea datoriilor comerciale 

22. Contabilitatea datoriilor faţă de personal 

23. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale 

24. Contabilitatea datoriilor  faţă de buget 

25. Contabilitatea altor datorii  

26. Dezvăluirea informaţiei privind datoriile în situaţiile financiare 

27. Noţiunea şi structura capitalului propriu 

28. Contabilitatea capitalului social şi primelor de capital  

29. Contabilitatea rezervelor 

30. Contabilitatea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) 

31. Dezvăluirea informaţiei privind capitalul propriu în situaţiile  financiare 

32. Conceptul, scopul şi obiectul de studiu al contabilităţii financiare 

33. Reglementarea normativă a contabilității financiare 

34. Principiile de bază și caracteristicele calitative ale informațiilor contabilității 

financiare 

35. Ciclul contabil: etapele de bază și caracteristica acestora 

36. Politicele contabile ale entității 

37. Componenţa, caracteristica şi clasificarea imobilizărilor necorporale 



38. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale 

39. Contabilitatea intrării imobilizărilor necorporale 

40. Contabilitatea amortizării imobilizărilor necorporale 

41. Contabilitatea ieşirii imobilizărilor necorporale 

42. Dezvăluirea informaţiei privind imobilizările necorporale în situaţiile 

financiare 

43. Componenţa, caracteristica şi clasificarea imobilizărilor corporale 

44. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale 

45. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs de execuţie 

46. Contabilitatea mijloacelor fixe 

47. Contabilitatea intrării mijloacelor fixe 

48. Contabilitatea amortizării mijloacelor  fixe 

49. Contabilitatea reparaţiilor  mijloacelor fixe 

50. Contabilitatea ieşirii mijloacelor  fixe 

51. Dezvăluirea informaţiei privind imobilizările corporale în situaţiile 

financiare 

52. Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor 

53. Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor 

54. Contabilitatea materialelor 

55. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată  

56. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie 

57. Contabilitatea produselor şi mărfurilor 

58. Dezvăluirea informaţiei privind stocurile în situaţiile financiare 

59. Componenţa, caracteristica şi clasificarea creanţelor 

60. Contabilitatea creanţelor comerciale şi avansurilor acordate  

61. Contabilitatea creanţelor bugetului 

62. Contabilitatea creanţelor personalului 

63. Contabilitatea altor creanţe  

64. Contabilitatea creanţelor compromise 

65. Componenţa, recunoaşterea şi evaluarea  investiţiilor financiare      

66. Contabilitatea valorilor mobiliare şi cotelor de participaţie  

67. Contabilitatea altor investiţii financiare 

68. Dezvăluirea informaţiei privind investiţiile financiare în situaţiile  financiare 

69. Componenţa, caracteristica şi clasificarea numerarului 

70. Contabilitatea numerarului în casierie 

71. Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă naţională 

72. Contabilitatea numerarului în conturile curente în valută străină 

73. Contabilitatea numerarului în alte conturi bancare 

74. Contabilitatea transferurilor de numerar în expediţie şi a documentelor 

băneşti 

75. Dezvăluirea informaţiei privind numerarul în situaţiile  financiare 

76. Esenţa şi conţinutul auditului 

77. Etica profesională a auditului şi Codului privind conduita profesională a 

auditorilor şi contabililor. 

78. Planificarea auditului 



79. Evaluarea riscului şi controlului intern 

80. Dovezile de audit şi documentele de lucru ale auditului 

81. Auditul ciclului „vânzări/creanţe privind facturile comerciale/mijloace 

băneşti intrate”. 

82. Auditul ciclului „procurări/stocuri de marfă şi materiale/datorii 

comerciale/plăţi”. 

83. Auditul activelor pe termen lung 

84. Auditul capitalului propriu şi a datoriilor pe termen lung 

85. Auditul datoriilor pe termen scurt financiare şi calculate 

86. Procedurile generale de finalizare a auditului 

87. Perfectarea rezultatelor auditului 

88. Apariția și evoluția istorică a impozitelor 

89. Conținutul, funcțiile și rolul impozitelor 

90. Principiile clasice și moderne ale impunerii 

91. Elementele fiscalității 

92. Determinarea obiectului impozabil 

93. Calcularea cuantumului impozitelor 

94. Perceperea impozitelor 

95. Legislația fiscală 

96. Sistemul de impozite și taxe 

97. Administrarea fiscală și organele fiscale 

98. Elementele impozitului pe venit 

99. Compoziția venitului 

100. Particularitățile impozitării veniturilor persoanelor fizice 

101. Particularitățile calculării impozitului pe venitul persoanelor juridice 

102. Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată 

103. Prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit 

104. Noțiuni generale și elementele TVA 

105. Elementele accizelor 

106. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în 

Republica Moldova 

107. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 

108. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 

109. Taxele locale  

110. Taxele pentru resursele naturale 

111. Gradul fiscalității și povara fiscală 

112. Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional în bancă.  

113. Documentaţia bancară. Clasificarea, tipurile şi circuitul documentelor 

bancare.  

114. Perfectarea documentelor de decontare şi de casă.  

115. Sistemul de conturi al evidenţei bancare 

116. Conturile curente ale clientelei instituţiei bancare. Perfectarea deschiderii, 

reperfectare şi închiderea lor.  

117. Contul corespondent al băncii comerciale. Organizarea decontărilor 

interbancare.  



118. Contabilitatea operaţiunilor de decontare prin dispoziţia de plată trezorială.  

119. Contabilitatea operaţiunilor de decontare prin dispoziţia de plată acceptată.  

120. Decont prin cererea dispoziţiei de plată.  

121. Decont prin delegaţie de decontare.  

122. Decont prin acreditive 

123. Contabilitatea operaţiunilor de factoring.  

124. Contabilitatea operaţiunilor de leasing 

125. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung.  

126. Contabilitatea activelor nemateriale.  

127. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.  

128. Contabilitatea materialelor. 

129. Depozitele bancare şi clasificarea lor.  

130. Contabilitatea operaţiunilor de primire a depozitelor bancare 

131. Contabilitatea veniturilor băncii.  

132. Contabilitatea cheltuielilor băncii 

133. Contabilitatea operaţiunilor active cu hârtiile de valoare.  

134. Contabilitatea pasivelor cu hârtiile de valoare 

135. Expuneţi ce reprezintă contabilitatea 

136. Stabiliţi succesivitatea capitolelor bilanţului contabil  în ordine cronologică 

137. Identificaţi elementele ce nu se includ în costul de achiziţie al bunurilor 

procurate 

138. Enumeraţi procedeele specifice metodei contabilităţii 

139. Identificaţi grupa de elemente contabile  pentru generalizarea informaţiei 

privind existenţa mijloacelor ce nu aparţin  entităţii cu drept de proprietate 

140. Identificaţi care din autorităţile statale enumerate nu are funcţia de 

reglementare a contabilităţii 

141. Expuneţi cu ce scop se întocmeşte bilanţul final 

142. Stabiliţi formula contabilă pentru  stingerea datoriei faţă de furnizor 

143. Descrieţi operaţiunea economică ce duce la majorarea unui post de activ 

144. Stabiliţi ce cont se utilizează pentru evidenţa mijloacelor fixe 

145. Precizaţi informaţia  corectă despre balanţa de verificare 

146. Stabiliţi ce element economic reprezintă un  automobil pentru entitate, dacă 

a fost procurat pentru a fi utilizat în  activitatea sa 

147. Definiți gradul de exigibilitate a  surselor de finanţare 

148. Calculaţi valoarea imobilizărilor necorporale 

149. Contabilizaţi soldul producţiei în curs de execuţie la sfârşitul perioadei de 

gestiune 

150. Argumentaţi în ce caz se obţine profitul net 

 

 


