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Tematica tezelor de licenţă  

a studenţilor la secţia  FR  an. 2021 – 2022 

Nr. 

ord. 

Tema tezei 

1.  Piaţa de capital – componentă a sistemului financiar. 

2.  Impactul burselor de valori în gestionarea pieței de capital. 

3.  Efectele finanţării prin credite externe asupra mediului economic din Republica 

Moldova. 

4.  Impactul investiţiilor directe asupra mediului economic din Republica Moldova. 

5.  Dimensionarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare în contextul politicii bugetar-

fiscale naționale. 

6.  Politica bugetar-fiscală în Republica Moldova: evoluție şi impact asupra 

echilibrului financiar public. 

7.  Gestiunea şi analiza formării, distribuirii şi folosirii profitului brut şi net a 

întreprinderii 

8.  Analiza fondului de rulment ca instrument de gestiune al echilibrului financiar 

9.  Perspectivele dezvoltării sectorului de microfinanțare din Republica Moldova. 

10.  Operațiunile bancilor comerciale și extinderea acestora. 

11.  Cursul valutar şi interdependenţa acestuia cu procesele economice. 

12.  Impactul analizei operaționale  asupra performanțelor entităților economice. 

13.  Dezvoltarea climatului investițional în Republica Moldova. 

14.  Gestiunea fluxurilor de numerar a entității economice. 

15.  Gestiunea finanțării a entității economice. 

16.  Diagnosticul financiar şi riscul de insolvabilitate la întreprindere. 

17.  Deciziile financiare în perfectionarea activitatii intreprinderii. 

18.  Necesitatea şi rolul bugetului de venituri si cheltuieli la intreprindere. 

19.  Gestiunea activelor și pasivelor la întreprinderea “X” 

20.  Factoringul și rolul lui în gestiunea capitalului circulant. 

21.  Leasingul ca formă de finanțare a activității investiționale a întreprinderilor din 

Republica Moldova. 

22.  Profitul și rolul lui în gestiunea financiară a întreprinderii. 

23.  Prognozarea situațiilor de criză a întreprinderii. 

24.  Diagnosticul financiar în strategia de dezvoltare a întreprinderii. 

25.  Procesul şi criteriile de selectare a proiectelor investiţionale. 

26.  Riscurile financiare şi problemele gestiunii lor la întreprinderile din R.Moldova. 

27.  Structura capitalului și politica de dividend a întreprinderii 



28.  Gestiunea riscurilor în cadrul băncii comerciale din Republica Moldova 

29.  Fondurile proprii ale băncii comerciale: structura și gestiunea 

30.  Gestiunea riscului de credit bancar în condiții actuale. 

31.  Metode de gestiune a lichidității bancare. 

32.  Gestiunea operaţiunilor active a băncii comerciale din Republica Moldova 

33.  Politica fiscală : mecanism de reglementare a economiei Republicii Moldova 

34.  Importanța finanțării protecției sociale în Republica Moldova 

35.  Modalități de perfecționare a sistemului       fiscal  în Republica Moldova 

36.  Politica financiară ca instrument de                        dezvoltare a economiei 

naționale 

37.  Gestiunea lichidității și solvabilitații în       cadrul întreprinderilor din Republica 

Moldova 

38.  Optimizarea sistemului financiar în cadrul  entităților economice 

39.  Rolul analizei financiare în elaborarea strategiei financiare 
 


