Tematica tezelor de licenţă
a studenţilor la secţia FR an. 2016 – 2017
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.

TEMA
Operațiunile cu carduri bancare: evoluția și perspective
Analiza rezultatelor financiare ale băncii comerciale
Riscul creditar și gestiunea lui
Banca comercială şi rolul ei în dezvoltarea economiei
Rezervele valutare internaționale: modul de constituire și de utilizare (în baza datelor a

cîtorva țări din ultimele trei decenii: China, Japonia, India, Brazilia, Federația Rusă,

Germania, România etc.)
6.

Evoluția monedei ECU și transformarea ei în euro

8.

Balanța de plăți – principalul document de analiză a situației valutare a țării

9.
10.
11.
12.

Contribuția IMM-urilor la dezvoltarea economiei regionale
Gestiunea sistemului financiar în activitatea agenților economici
Importanța politicii financiare în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova
Analiza şi gestiunea activelor circulante în cadrul entităţilor economice

7.

Cursul valutar: concept, evoluție, perspectivă

13. Alinierea Republicii Moldova la cele mai bune practici internaţionale în domeniul planificării
bugetului
14. Direcţii de optimizare a cheltuielilor bugetului de stat în Republicii Moldova
15. Implicaţiile politicii bugetar-fiscale asupra evoluţiei echilibrului financiar public în
Republica Moldova
16. Interdependenţe între componentele politicii economice şi financiare în Republica Moldova
17. Eficienţa utilizării activelor circulante în cadrul entităţii economice
18. Dezvoltarea finanţării – funcţie primordială a managementului financiar
19. Dezvoltarea politicii investiţionale în Republica Moldova
20. Importanţa bazei informaţionale în managementul financiar a entităţii economice
21. Leasingul – ca metodă modernă de finanţare
22. Dezvoltarea planificării financiare în cadrul entităţii economice
23. Analiza situaţiei financiare - funcţia importantă a managementului financiar
24. Tehnici moderne de finanţare a activităţii antreprenoriale
25. Dobînda bancară şi influenţa acesteia asupra deciziei de investire
26. Gestiunea portofoliului de credite în cadrul băncii
27. Cursul valutar şi interdependenţa acestuia cu procesele economice
28. Impactul impozitelor asupra formarii veniturilor bugetare
29. Activitatea băncilor pe piaţa de capital: experienţa naţională şi internaţional

30. Acţiunile - instrumente investiţionale de bază pe piaţa investiţiilor financiare
31. Impactul creditelor neperformante asupra calităţii portofoliului de credite a băncii
32. Gestiunea performanţelor bancare în Republica Moldova
33. Gestiunea lichidităţii băncii în condiţiile actuale
34. Perfecţionarea mecanismului de gestiune a riscului de credit în bancă
35. Analiza riscului de faliment
36. Diagnosticul financiar in vederea optimizării rezultatelor financiare
37. Riscurile financiare şi problemele gestiunii lor la întreprinderile din Republica Moldova
38. Procesul şi criteriile de selectare a proiectelor investiţionale
39. Analiza evoluției relațiilor financiar-creditare ale Republicii Moldova cu FMI, BIRD și
BERD
40. Analiza și rolul politicii valutare a Băncii Naţionale a Moldovei în menținerea stabilității
cursului valutar oficial
41.
42.
43.
44.
45.

Evoluția datoriei externe a Republicii Moldova
Impozitarea veniturilor în Republica Moldova
Analiza riscurilor aferente activităţii investiţionale
Investiţiile financiare la nivel european
Controlul financiar în ţările Uniunii Europene

46. Controlul exerciţiului financiar în Uniunea Europeană
47. Teorii şi concepte cu privire la controlul financiar
48. Controlul financiar – componentă a controlului economic
49. Principiile şi caracteristicile care stau la baza asigurărilor de accidente
50. Piaţa internaţională a asigurărilor şi reasigurărilor
51. Reevaluarea rolului controlului activităţii economice şi sociale în condiţiile actuale ale
Republicii Moldova
52. Consideraţiuni generale şi principiale asupra rolului şi conţinutului controlului vamal

