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Nr. 

ord. 

Tema proiectului de cercetare  

1.  Conceptul de politică fiscală 

2.  Aspectele conceptuale cu privire la politică bugetară a statului  

 

3.  Abordări teoretice cu privire la bugetul de  

stat 

4.  Bazele conceptuale privind impozitele directe și locul lor în sistemul 

impozitelor 

5.  Abordări conceptuale privind creditul public 

6.  Abordări  teoretice cu privire la portofoliul de credit ale băncii comerciale 

7.  Aspecte conceptuale privind resursele atrase ale băncii comerciale 

8.  Aspecte teoretice cu privire la operațiunile valutare și particularitățile lor în 

sistemul bancar din Republica Moldova 

9.  Bazele teoretice cu privire la profitul bancar 

10.    Abordări conceptuale cu privire la sistemele de plăti 

11.    Aspecte conceptuale cu privire la riscul de credit 

12.    Abordări teoretice cu privire la riscurile financiare ale băncii comerciale 

13.  Abordări teoretice cu privire la creditul bancar 



14.  Aspecte conceptuale cu privire la politica monetară 

15.  Aspecte conceptuale cu privire la rolul Comitetului de la Basel în stabilitatea 

sistemelor bancare  

16.  Bazele teoretico- metodologice de evaluare a managementului financiar a 

entității economice. 

17.  Abordări teoretice privind gestiunea capitalului circulant în cadrul entității 

economice. 

18.  Bazele teoretico-metodologice de evaluare a eficienței activității operaționale. 

19.  Bazele teoretice privind finanțarea activității economico-financiare a 

întreprinderii la etapa actuală. 

20.  Abordările toretico-metodologice privind analiza complexă a fluxurilor de 

numerar. 

21.  Aspectele teoretice privind activitate investițională a întreprinderii. 

22.  Bazele teoretico-metodologice de evaluare a solvabilității întreprinderii. 

23.  Bazele teoretico-metodologice de evaluare a echilibrului financiar a entității 

economice. 

24.  Abordări teoretice privind politica financiară a entității economice. 

25.  Aspecte teoretice ale politicii bugetar-fiscale în Republica Moldova 

26.  Conținutul politicii financiare în Republica Moldova 

27.  Aspecte teoretice ale resurselor financiare publice în Republica Moldova 

28.  Aspecte teoretice ale sistemului de control intern managerial în Republica 

Moldova 

29.  Bazele teoretice ale controlului financiar public intern în Republica Moldova 



30.  Analiza conceptuală a politicii monetare și ale condițiilor favorabile creșterii 

economice 

31.  Definirea, și caracteristica conceptuală a transferurilor  financiare a 

persoanelor fizice conform metodologiei FMI 

32.  Caracteristica generală a principalelor instituții financiare internaționale - 

rolul, structura, sursele, proiectele. 

33.  Analiza conceptuală a politicii valutare și caracteristica mecanismului 

cursului valutar 

34.  Definirea, structura și analiza conceptuală a managementului datoriei externe 

de stat 

35.  Definirea, clasificarea și caracteristica generală a operațiunilor valutare ale 

băncilor comerciale 

36.  Conceptul, diversitatea, rolul și managementul serviciilor bancare 

37.  Definirea și analiza conceptuală a managementului riscului valutar în 

activitatea bancară 

38.  Caracteristica generală, structura și conceptele articolelor balanței de plăți 

conform metodologiei FMI 

39.  Costul de producţie element principal al activităţii economice 

40.  Aspecte teoretice şi metodologice privind riscul financiar 

41.  Abordari teoretice asupra riscului de insolvabilitate 

42.  
Abordari teroretice asupra strategiei financiare a întreprinderii 

43.  Abordari teoretice asupra planificarii financiare la intreprindere 

44.  Abordari teoretice asupra costului capitalului 

45.  Esența și conținutul strategiei și politicii investiționale a întrpreprinderii 



46.  Abordari teroretice asupra planificării și previziunii financiare la intreprindere 

47.  Esența, structura și conținutul proiectelor investiționale 

48.  Abordări teoretice asupra riscurilor financiare la întreprindere 

49.  Abordări conceptuale asupra structurii capitalului și a politicii de divident la 

întreprindere 

50.  Abordări teoretice asupra evaluării financiare a întrerpinderii 

51.  Aspecte teoretice privind planificarea financiară la întreprinderi. 

52.  Abordări teoretice privind evaluarea rezultatelor financiare și a rentabilitații 

la întreprindere. 

53.  Aspecte teoretice privind managementul datoriei publice. 

54.  Bazele teoretice privind finanțarea cheltuielilor pentru protecția socială. 

55.  Aspecte teoretice privind depozitele bancare 

56.  Conceptul și tipologia cardurilor bancare 

57.  Conceptul și tipologia surselor de finanțare a întreprinderii 

58.  Aspecte teoretice privind valorile mobiliare de stat 

59.  Aspecte teoretice privind microfinanțarea 

60.  Conceptul și tipologia operațiunilor bancare 

61.  Bazele teoretice și metodologice privind analiza proiectelor investiționale 

62.  Aspecte teoretice privind situația patrimonială a întreprinderii 

63.  Poziția entității economice în relațiile financiare internaționale 



64.  Definirea rezultatelor financiare și a componentelor de bază ale sale: 

veniturile și cheltuielile 

65.  Rolul diagnosticului financiar în aprecierea situației economico-financiare a 

întreprinderii 

66.  Aspecte teoretice privind bugetul de venituri și cheltuieli 

67.  Bazele conceptuale a politicii fiscale 

68.  Abordări conceptuale a activelor circulante 

69.  Sursele externe - un element al structurii financiare a întreprinderii 

70.  Abordarea conceptuală a planificării în exercitarea managementului financiar. 

71.  Managementul financiar – concept şi rol în contextul realizării performanțelor 

companiei. 

72.  Conceptul și evoluția politicii de dividend în cadrul entității economice. 

73.  Aspecte conceptuale privind decizia de investiție și politica investițională în 

cadrul companiei. 

74.  Aspecte teoretice privind capitalul în cadrul întreprinderii. 

75.  Esența conceptuală a planificării și previziunii financiare în cadrul entității 

economice. 

76.  
Aspecte teoretice privind aplicarea accizelor. 

77.  
Definirea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat. 

 

78.  
Caracteristica generala a sistemului administrarii fiscale. 

 

79.  
Definirea impozitelor directe și rolul acestora. 

80.  Abоrdări conceptuale privind capitalul și structura financiară a întreprinderii 



81.  Echilibrul financiar şi capacitatea de plată a întreprinderii: repere general-

teoretice  

82.  Abordări teoretice privind politica de credit promovată la întreprindere 

83.  Esența investițiilor și rolul lor în activitatea întreprinderilor 

84.  Asресtе gеnеrаlе рrivind асtivеlе circulante lа întrерrindеrе 

85.  Relațiile financiare ale întreprinderii și principiile organizării lor 

86.  Esența economică și avantajele operațiunilor de factoring 

87.  Trăsăturile economice și evoluția operațiunilor de leasing 

88.  Esenţa profitului și rolul profitului în activitatea întreprinderii 

89.  Abordări teoretice privind riscul și criza în teoria economică a întreprinderii 

90.  Considerații teoretice privind diagnosticul financiar 

91.  
Abordări  teoretice cu privire la portofoliul de credit ale instituțiilor bancare. 

92.  
Aspecte conceptuale privind lichiditatea în cadrul instituțiilor bancare. 

93.  
Aspecte teoretice cu privire la desfășurarea relațiilor de credit cu agenții 

economici și particularitățile lor în sistemul bancar din Republica Moldova. 

94.  
Esenţa depozitelor bancare și rolul acestora în activitatea intituțiilor bancare. 

95.  
Abordări conceptuale cu privire la performanțele bancare și rolul acestora în 

activitatea instituțiilor bancare. 

96.  
Impozitele și taxele locale drept componente ale veniturilor fiscale 



97.  
Bazele teoretice privind Tehnologiile Financiare - FinTech 

98.  
Aspecte conceptuale privind plățile și încasările internaționale 

99.  
Abordarea teoretică privind lichiditatea internațională 

100.  
Aspecte conceptuale privind sistemului fiscal 

101.  
Abordări teoretice privind politica valutară 

102.  
Esența inovațiilor în activitatea bancară  

 


