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1. Evaluarea structurilor din situaţiile financiare ale întreprinderii. Studiu de caz 
la S.C...... 

2. Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar. Studiu de caz la 
S.C............... 

3. Contabilitatea capitalurilor proprii la S.C........ 
4. Contabilitatea împrumuturilor şi a altor datorii la S.C….. 
5. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor la S.C…… 
6. Întocmirea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii. Studiu de caz la 

S.C.................... 
7. Tratamentul contabil al contractelor de leasing la S.C……. 
8. Inventarierea generală a patrimoniului la S.C…… 
9. Tratamentul contabil al amortizării şi deprecierii activelor. Studiu de caz la 

S.C…… 
10. Contabilitatea rezultatului exerciţiului, a repartizării sale şi a rezultatului 

reportat la S.C…… 
11. Principiile contabile şi imaginea fidelă. Studiu de caz la S.C.... 
12. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului şi substanţa economică 

reflectată în situaţiile financiare ale întreprinderii. 
13. O analiză comparativă a modelului francez de contabilitate şi a celui britanic. 
14. Factorii care influenţează tipologia şi evoluţia sistemelor de contabilitate. 
15. Rolul şi importanţa directivelor contabile europene în procesul armonizării şi 

convergenţei contabile internaţionale. 
16. Rolul şi activitatea IASB în politica de armonizare şi convergenţă contabilă 

internaţională. 
17. O analiză comparativă a modelului francez şi a celui american de contabilitate. 
18. Clasificările contabile internaţionale premisă a armonizării şi convergenţei 

contabile. 
19. Etică şi profesionalism în actul de producere şi publicare a situaţiilor 

financiare. Despre marile falimente şi credibilitatea raportării financiare. 
20. Structura şi conţinutul situaţiilor financiare în contabilitatea americană. 
21. Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale. 
22. Procesul de consolidare a conturilor: organizare, etape, finalitate 
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23. Reglementări contabile naţionale, regionale şi internaţionale referitoare la 

conturile consolidate. 
24. Aspecte teoretice şi practice privind determinarea perimetrului de consolidare. 
25. Consolidarea conturilor prin metoda integrării proporţionale. 
26. Metoda punerii în echivalenţă şi consolidarea conturilor. 
27. Consolidarea conturilor şi fiscaliatea. 
28. Particularităţi ale întocmirii, publicării şi auditării situaţiilor financiare 

consolidate în Statele Unite ale Americii. 
29. Particularităţi ale întocmirii, publicării şi auditării situaţiilor financiare 

consolidate în Marea Britanie. 
30. Particularităţi ale întocmirii, publicării şi auditării situaţiilor financiare 

consolidate în Franţa. 
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