Tematica tezelor de licenţă
a studenţilor la secţia Zi an. 2016 – 2017
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TEMA
Banca Naţională a Moldovei: obiectivul şi funcţiile ei
Banca comercială: principii de organizare și analiza eficienței
Operaţiunile active ale băncilor comerciale: tipuri şi trăsături specifice în Republica Moldova
Operaţiunile pasive ale băncilor comerciale: tipuri şi trăsături specifice în Republica Moldova
Resursele proprii ale băncii comerciale, formarea şi reglementarea lor în Republica Moldova
Resursele atrase, tipuri şi modul de formare a acestora în Republica Moldova
Gestiunea riscurilor în cadrul băncii comerciale
Plăţile bancare electronice: organizarea şi dezvoltarea
Organizarea procesului de creditare în banca comercială
Politica de credit a băncii comerciale și eficiența ei
Trăsăturile specifice ale operațiunilor valutare în cadrul băncii
Comerțul internațional și fluxurile financiar-valutare aferente (sfârșitul sec. XX – începutul
sec. XXI)

13. Împrumuturile externe: necesitate, eficiență și evoluție (analiză comparativă a datelor privind
Republica Moldova și alte state)
14. Balanța de plăți: concept, structură, importanță (în baza datelor privind Republica Moldova și
România)
15. Colaborarea Republicii Moldova cu principalele structuri financiare internaționale și europene
16. Piața valutară a Republicii Moldova: retrospectivă și perspective
17. Dolarul SUA – principala monedă (de plăți și de rezervă) internațională
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sistemul impozitelor și taxelor locale în asigurarea autonomiei administrației publice locale
Evoluţia şi tendinţe de dezvoltare a asigurărilor sociale de stat
Finantarea intreprinderilor mici si mijlocii din Republica Moldova
Mecanisme financiare si bancare de sustinere a agenților economici
Deciziile financiare în perfectionarea activitatii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii
Rolul sistemului financiar și informational în activitatea agenților economici
Metode si tehnici fiscale de imbunatatire a mediului de afaceri în Republica Moldova
Dezvoltarea antreprenorială competitivă în parcurile industriale si incubatoarele de afaceri
Analiza mecanismului financiar în cadrul entităţii economice
Gestiunea activelor circulante în cadrul entităţilor economice
Utilitatea levierului operaţional și financiar în fundamentarea deciziilor financiare

29. Factorii determinanți ai profitabilității întreprinderii
30. Gestiunea fluxurilor de numerar în întreprinderi
31. Politici, strategii și tactici de preț ale întreprinderilor din sectorul industriei alimentare
32. Leasingul, alternativă de finanţare a unei companii
33. Posibilitățile de eficientizare a politicii fiscale și sistemul de impunere în Republica Moldova
la etapa actuală
34. Rolul politicii financiare în realizarea obiectivelor macroeconomice în Republica Moldova
35. Reformarea procesului de planificare a bugetului în Republica Moldova

36. Alinierea Republicii Moldova la cele mai bune practici internaţionale în domeniul planificării
bugetului
37. Direcţii de optimizare a cheltuielilor bugetului de stat în Republicii Moldova
38. Implicaţiile politicii bugetar-fiscale asupra evoluţiei echilibrului financiar public în Republica
Moldova
39. Rolul sistemului trezorerial în executarea bugetului de stat în Republica Moldova
40. Interdependenţe între componentele politicii economice şi financiare în Republica Moldova
41. Principalele direcţii de aliniere a sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenţele
europene
42. Dezvoltarea sistemului managementului financiar în condiţii de instabilitate economică
43. Aplicarea mecanismului financiar în gestiunea finanţelor entităţii economice
44. Influenţa levierului financiar asupra eficienţei activităţii entităţii economice
45. Aplicarea levierului operaţional în managementul financiar a entităţii economice
46. Dezvoltarea activităţii investiţionale ca funcţie specifică a managementului financiar
47. Politica entităţii economice cu privire la gestiunea activelor circulante
48. Diagnosticul situaţiei financiare a entităţii economice
49. Gestiunea riscurilor financiare în cadrul entităţii economice
50. Politica de finanţare a entităţii economice
51. Gestiunea fluxurilor de numerar în cadrul entităţii economice
52. Eficienţa activităţii economico-financiare a întreprinderii
53. Creditarea entităţilor economice în condiţii de instabilitate
54. Subvenţionarea entităţilor economice agricole
55. Eficienţa economică a utilizării capitalului întreprinderii
56. Gestiunea activelor imobilizate şi analiza eficienţei folosirii acestora
57. Formarea şi gestiunea capitalului întreprinderii
58. Gestiunea şi analiza formării, distribuirii şi folosirii profitului brut şi net a întreprinderii
59. Evaluarea stării financiare a întreprinderii
60. Resursele financiare ale întreprinderii şi particularităţile formării lor în Republica Moldova
61. Analiza lichidităţii, solvabilităţii şi activităţii de afaceri a întrepriderii
62. Analiza gestiunii fondului de rulment al întreprinderii și al echilibrului financiar
63. Operaţiunile de depozit ale băncilor comerciale şi rolul lor în activitatea băncii
64. Operațiunile băncilor comerciale cu valorile mobiliare de stat
65. Automatizarea serviciilor bancare - tendințe de dezvoltare
66. Emisiunea valorilor mobiliare ca posibilitate de atragere a investițiilor
67. Piața cardurilor și perspectivele ei în Republica Moldova

68. Rolul pieţei valorilor mobiliare în economia modernă şi specificul funcţionării acesteia în
Republica Moldova
69. Sistemul de plăţi electronice: probleme şi tendinţe de dezvoltare
70. Instrumente investiţionale primare pe piaţa de capital: analiză comparativă şi perspective de
aplicare
71. Sursele de finanţare ale întreprinderilor din Republica Moldova şi efectele acestora.
72. Piaţa valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova: particularităţi de funcţionare şi
evaluarea eficienţei acesteia
73. Conţinutul impozitelor si analiza participării acestora la formarea veniturilor bugetului de stat
în Republica Moldova
74. Instrumentele finanţării societăţilor pe acţiuni
75. Evoluții ale sistemului bancar la nivel global, factori de influență și perspective
76. Eficientizarea gestiunii riscului de credit a băncilor din Republica Moldova

77. Optimizarea performanţelor bancare în condiţiile actuale ale Republicii Moldova
78. Eficientizarea gestiunii riscurilor financiare în bancă
79. Rating-ul: modalităţi de evaluare a riscurilor bancare.
80. Dezvoltarea tehnicilor şi mecanismelor de gestiune a lichidităţii băncilor
81. Gestiunea situaţiilor de criză la întreprindere
82. Planificarea financiară pe termen lung la întreprindere
83. Resursele financiare ale întreprinderii şi particularităţile formarii lor în Republica Moldova
84. Gestiunea situaţiilor de criză la întreprindere
85. Analiza structurii şi costului capitalului întreprinderii
86. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii
87. Gestiunea, clasificarea și reglementarea operațiunilor valutare în bancă
88. Managementul cursului valutar și corelarea lui cu principalii indicatori macroeconomici
89. Rolul băncilor centrale în supravegherea, controlul și menținerea stabilității sistemului bancar
90. Particularităţile aplicării impozitelor directe în Republica Moldova
91. Politica fiscală şi bugetară în perioada crizei economico-financiare
92. Sistemul monetar european în contextul globalizării financiare
93. Sistemul de impozitare în Republica Moldova, aspecte teoretice și practice
94. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională
95. Importanța veniturilor fiscale în formarea resurselor financiare publice
96. Rolul impozitelor indirecte în cadrul bugetului de stat al Republicii Moldova
97. Administrarea fiscală în Republica Moldova, realizări, perspective
98. Politica investiţională la nivel microeconomic: specific şi perspective
99. Procesul investiţional în condiţiile economico-sociale actuale.
100. Procesul de finanţare a investiţiilor: surse şi metode

101. Analiza costului capitalului investit
102. Evaluarea fluxurilor de numerar aferente procesului investiţional
103. Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor
104. Caracteristici şi perspective ale pieţei internaţionale a asigurărilor maritime
105. Perspectivele controlului în administraţia publică locală

106. Tendinţele asigurărilor de persoane, sugestii şi propuneri
107. Soluţii metodologice şi problemele controlului financiar - fiscal
108. Structura organelor de control financiar în Republica Moldova
109. Particularităţile asigurărilor de transport la nivel naţional şi internaţional
110. Administrarea fiscală şi căile de optimizarea ei în Republica Moldova
111. Optimizarea sistemului fiscal în Republica Moldova în contextul integrării europene
112. Optimizarea politicii bugetar-fiscale în Republica Moldova
113. Eficientizarea sistemului de cheltuieli publice în Republica Moldova
114. Controlul financiar public şi rolul lui în optimizarea gestionării resurselor financiar publice
115. Impactul impozitelor asupra creşterii economice
116. Dezvoltarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul integrării europene
117. Armonizarea fiscală în cadrul Uniunii Europene

