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Domeniul CONTABILITATE 
 

1. Aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea imobilizărilor corporale la S.C. 

………………….. 

2. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile la 

S.C. …………………….. 

3. Organizarea contabilităţii stocurilor de produse finite la S.C. ……….…….…. 

4. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor de mărfuri la S.C. ………..…… 

5. Organizarea contabilităţii datoriilor şi creanţelor în legătură cu personalul pe exemplul unei 

societăţi comerciale 

6. Studiu de caz privind organizarea contabilităţii creditelor bancare pe termen lung la S.C. 

……………………………. 

7. Aspecte teoretice şi practice privind organizarea contabilităţii stocurilor de natura obiectelor 

de inventar la S.C. ………………………. 

8. Informaţia contabilă şi gestiunea datoriilor din cumpărări de bunuri şi servicii pe credit 

comercial la S.C. ……………………….. 

9. Aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii 

pe credit comercial la S.C. …………………….. 

10. Organizarea contabilităţii activelor de trezorerie existente în casieria unei entităţi pe 

exemplul S.C. …………………………… 

11. Studiu de caz privind organizarea contabilităţii creditelor bancare pe termen scurt la S.C. 

………………………… 

12. Monografia contabilă a rezultatului exerciţiului la S.C. …………………… 

13. Organizarea contabilităţii impozitului pe profit şi a impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor la S.C. ………………………. 

14. Tratamente fiscale şi contabile referitoare la taxa pe valoarea adăugată la S.C... 

15. Monografia contabilă a operaţiunilor derulate prin conturi bancare la S.C…….. 
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Mateş D. şi colaboratorii, Contabilitate financiară. Concepte de bază. Tratamente specifice. Studii 
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Pântea Iacob P., Bodea Gh., Contabilitate financiară românească conformă cu directivele 

europene, Ediţia a III-a, Editura Intelcredo, Deva, 2008 

 Ristea M. şi colaboratorii, Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2004 

 Staicu C. şi colaboratorii, Contabilitate financiară conformă cu directivele europene, vol. I şi 

vol. II, Editura Universitaria, Craiova, 2006 

  Staicu C. şi colaboratorii, Contabilitate financiară conformă cu directiva a patra a CEE, vol. I, 

Editura Universitaria, Craiova, 2007 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2869/2010 pentru modificarea şi completarea unor 

reglementări contabile 

 Revista Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, colecţiile 2007-2014 

 Revista Tribuna economică, colecţiile 2007-2014 

 Revista Finanţe publice şi contabilitate, colecţiile 2007-2014 

 

 

Indicaţii privind întocmirea referatului 
 

Referatul, care va conţine minim 20 de pagini şi maxim 30 de pagini, exclusiv anexele, 

constă în realizarea unei monografii contabile pe exemplul unei societăţi comerciale, fiind 

structurat în două părţi: 

1) Prezentarea generală a S.C…………..…..…, în care analizaţi, sub aspect 

organizatoric şi al evoluţiei principalilor indicatori economico – financiari, în două perioade de 

gestiune, entitatea supusă studiului (2011 şi 2012). 

2) Organizarea contabilităţii…….………......, în care prezentaţi, din punct de vedere 

teoretic, elementele patrimoniale care urmează să fie supuse studiului (definire, structură, 

documentele utilizate, conturile folosite, operaţii economice), pentru ca ulterior să realizaţi o 

monografie contabilă a respectivelor elemente patrimoniale (operaţiile economice de la nivelul 

entităţii care au la bază documente justificative, documente care constituie anexe la respectivul 

referat). 

În final veţi prezenta concluziile la care aţi ajuns şi propunerile pe care doriţi să le 

efectuaţi cu privire la tema abordată. 

Referatul va cuprinde obligatoriu şi o Bibliografie selectivă (minim 10 titluri), prezentată 

în ordinea alfabetică a autorilor. 

Instrucţiuni de redactare: Titlurile capitolelor: TNR, 14, Bold, center; Textul: TNR, 14, 

1,5 pt.; justify; Margini: 2,5 cm top; 2,5 cm bottom; 2,5 cm left; 2,0 cm right. 

 

 


