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Tematica tezelor de licenţă  

a studenţilor la secţia  Zi  an. 2021 – 2022 

Nr. 

ord. 

Tema tezei 

1.  Operaţiunile de depozit ale băncilor comerciale şi rolul lor în activitatea băncii. 

2.  Piața cardurilor și perspectivele ei în Republica Moldova. 

3.  Sursele de finanţare ale întreprinderilor din Republica Moldova şi efectele 

acestora. 

4.  Analiza performanțelor a entității economice. 

5.  Dezvoltarea managementului financiar a entității economice. 

6.  Gestiunea capitalului circulant a întreprinderii – funcție importantă a 

managementului financiar. 

7.  Importanța diagnosticării situației financiare în gestiunea entităților economice. 

8.  Aportul statului în finanțarea entităților din sectorul agroalimentar 

9.  Eficientizarea sistemului fiscal autohton prin aplicarea experienței internaționale. 

10.  Analiza standardelor Europene sub aspectul aplicării acestora in vederea 

îmbunătățirii modului de formare a bugetului Republicii Moldova. 

11.  Impozitele indirecte si rolul lor în formarea resurselor bugetare în Republica 

Moldova.. 

12.  Căile de îmbunătățire a mecanismului de calculare a accizelor    

13.  Sursele de finantare proprii și împrumutate a întreprinderii. 

14.  Creditul bancar ca modalitate de dezvoltare a activității întreprinderii. 

15.  Importanța gestionării stocurilor şi creanţelor în cadrul întreprinderii. 

16.  Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii întreprinderii. 

17.  Analiza procesului de desfacere a produselor la intreprindere. 

18.  Formarea şi gestiunea capitalului întreprinderii. 

19.  Echilibrul financiar și capacitatea de plată a întreprinderii. 

20.  Politica de credit a întreprinderii și efectele acesteia asupra performanțelor 

întreprinderii 

21.  Sursele de finanțare ale investițiilor reale ale întreprinderilor autohtone. 

22.  Gestiunea activelor circulante în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. 

23.  Relațiile întreprinderii cu instituțiile bancare. 

24.  Diagnosticul financiar in vederea optimizării rezultatelor financiare 

25.  Analiza riscului de insolvabilitate 

26.  Strategia financiară a întreprinderii: elaborare și implimentare 

27.  Planificarea financiară ca instrument de dezvoltare a întreprinderii 

28.  Analiza structurii si costului capitalului întreprinderii. 



29.  Formarea strategiei și politicii investiționale la întreprindere. 

30.  Planificarea și previziunea  financiară la intreprindere 

31.  Politica monetară a Băncii Naționale pentru crearea condițiilor creșterii 

economice 

32.  Analiza evoluției și a rolului transferurilor persoanelor fizice prin bănci asupra 

economiei Republicii Moldova 

33.  Rolul instituțiilor financiar-monetare internaționale în consolidarea economico-

financiară a Republicii Moldova 

34.  Politica valutară, intervențiile și managementul cursului valutar oficial USD/MDL 

35.  Evoluția, analiza și managementul datoriei externe de stat a Republicii Moldova 

36.  Managementul și reglementarea operațiunilor valutare în băncile comerciale 

37.  Diversitatea și managementul serviciilor bancare în Republica Moldova 

38.  Managementul riscului valutar în sistemul bancar al Republicii Moldova 

39.  Analiza evoluției indicatorilor de bază a Balanței de Plăți a Republicii Moldova. 

40.  Particularitățile sistemul fiscal al Republicii Moldova 

41.  Particularitățile sistemului național de plăți 

42.  Relațiile valutar-financiare internaționale ale Republicii Moldova 

43.  Balanța de plăți: concept, structură, evoluție 

44.  Portofoliul de credit a băncii comerciale și gestiunea lui în condiții actuale 

45.  Gestiunea resurselor atrase de către banca comercială 

46.  Organizarea operaţiunilor valutare a băncii comerciale 

47.  Profitul băncii comerciale: principii de formare şi distribuire 

48.  Rolul inovațiilor în dezvoltarea băncii 

49.  Planificarea strategică a bugetului de stat în Republica Moldova. 

50.  Evaluarea performanțelor financiare la întreprindere. 

51.  Relațiile interbugetare în Republica Moldova: probleme și posibilități de 

optimizare. 

52.  Evaluarea capacității de plată în cadrul entităților economice. 

53.  Principiile de organizare şi tehnicile de efectuare a controlului fiscal în Republica 

Moldova 

54.  Controlul financiar ca instrument de combatere a infracţiunilor economice în 

Republica Moldova 

55.  Rolul taxelor locale la formarea veniturilor bugetare locale în Republica Moldova 

56.  Impactul finanțării achizițiilor publice asupra creșterii economiei naționale  

57.  Rolul impozitelor directe și indirecte  în dezvoltarea economiei competitive 

58.       Derularea procedurii de achiziție publică în   scopul  optimizării licitațiilor publice 

în Republica Moldova  
 


