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Tematica tezelor de licenţă  

a studenţilor la secţia  Zi/Fr  an. 2022– 2023 

Specialitatea Finanțe și bănci 

Nr. 

ord. 

Tema tezei 

1.  Politică fiscală evoluția și rolul în formarea veniturilor  statului 

2.  Politica bugetară ca instrument  de realizare a politicii economice a statului 

3.  Rolul bugetului de stat în realizarea funcțiilor statului 

4.  Impactul impozitelor directe asupra  proceselor social-economice 

5.  Creditul public esența și rolul lui în  gestiunea  resurselor financiare publice 

6.  Structura portofoliului de credit a băncii comerciale și gestiunea lui în 

condiții actuale 

7.  Resursele atrase: structura și rolul lor în activitatea băncii comerciale 

8.  Operaţiunile valutare a băncii comerciale: tipuri și gestiunea lor 

9.  Principii de formare şi distribuire a profitului băncii comerciale 

10.    Perspective de dezvoltare sistemelor de plăți în RM 

11.    Gestiunea riscului de credit bancar în condiții actuale 

12.    Gestiunea riscurilor financiare în cadrul băncii comerciale din Republica 

Moldova 

13.    Organizarea procesului de credit în cadrul băncii comerciale 



14.  Rolul băncii comerciale în promovarea politicii monetare a BNM 

15.  Impactul Acordurilor Basel asupra dezvoltării sistemului bancar din 

Republica Moldova 

16.  Eficiența managementului financiar a entității economice. 

17.  Gestiunea capitalului circulant în entitatea economică. 

18.  Eficiența activității operaționale în cadrul entității economice. 

19.  Gestiunea finanțării activității economico- financiare a entității economice. 

20.  Analiza  fluxurilor de numerar în vederea creșterii performanțelor entității 

economice. 

21.  Specificul activității investiționale a entității economice la etapa actuală. 

22.  Solvabilitatea ca  caracteristică-cheie ai situației financiare a entității 

economice. 

23.  Menținerea echilibrului financiar - condiția necesară a gestiunii reușite 

entității economice. 

24.  Dezvoltarea politicii financiare în cadrul entității economice. 

25.  Coordonate şi instrumente ale politicii bugetar-fiscale în Republica Moldova 

26.  Interdependenţe între componentele politicii financiare în Republica Moldova 

27.  Tendințe în evoluția resurselor financiare publice în Republica Moldova 

28.  Particularitățile organizării sistemului de control intern managerial în 

Republica Moldova  

29.  Importanța implementării controlului financiar public intern în Republica 

Moldova 

30.  Politica monetară a Băncii Naționale pentru crearea condițiilor creșterii 



economice 

31.  Analiza evoluției și a rolului transferurilor persoanelor fizice prin bănci 

asupra economiei Republicii Moldova 

32.  Rolul instituțiilor financiar-monetare internaționale în consolidarea 

economico-financiară a Republicii Moldova 

33.  Politica valutară a BNM pentru menținerea stabilității cursului valutar al 

MDL și echilibrarea balanței de plăți externe 

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

Moldova 

35.  Managementul și reglementarea operațiunilor valutare în băncile comerciale 

36.  Rolul, diversitatea și managementul serviciilor bancare în Republica Moldova 

37.  Managementul riscului valutar în sistemul bancar al Republicii Moldova 

38.  Analiza evoluției indicatorilor de bază a Balanței de Plăți a Republicii 

Moldova 

39.  Analiza şi gestiunea costului de producţie la întreprinderi din Republica 

Moldova 

40.  
Evaluarea, prognozarea şi gestiunea  riscurilor  financiare a întreprinderii 

 

41.  Analiza riscului de insolvabilitate 

42.  
Strategia financiară a întreprinderii: elaborare și implimentare 

43.  Planificarea financiară ca instrument de dezvoltare a întreprinderii 

44.  Analiza structurii si costului capitalului întreprinderii. 

45.  Formarea strategiei și politicii investiționale la întreprindere 



46.  Planificarea și previziunea  financiară la intreprindere 

47.  Procesul şi criteriile de selectare a proiectelor investiţionale. 

48.  Riscurile financiare şi problemele gestiunii lor la întreprinderile din 

Republica Moldova. 

49.  Structura capitalului și politica de dividend a întreprinderii 

50.  Evaluarea financiară la întreprindere 

51.  Planificarea financiară în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. 

52.  Evaluarea rezultatelor financiare și a rentabilitații la întreprindere. 

53.  Managementul datoriei publice în Republica Moldova. 

54.  Finanțarea cheltuielilor pentru protecția socială în Republica Moldova: 

probleme și posibilități de optimizare. 

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

băncii 

56.  Piața cardurilor și perspectivele ei în Republica Moldova 

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

acestora 

58.  Piaţa valorilor mobiliare de stat şi municipale din Republica Moldova şi 

perspective de dezvoltare ale acesteia 

59.  Perspectivele dezvoltării sectorului de microfinanțare din Republica Moldova 

60.  Operațiunile băncilor comerciale și extinderea acestora 

61.  Previziunea și analiza proiectelor investiționale 

62.  Analiza situației patrimoniale a întreprinderii 



63.  Relațiile financiare internaționale a întreprinderii 

64.  Analiza situației financiare și a rentabilității la întreprindere 

65.  Diagnosticul financiar și riscul de faliment la întreprindere 

66.  Importanța întocmirii veniturilor și cheltuielilor la întreprindere 

67.  Influența politicii fiscale asupra întreprinderii 

68.  Analiza activelor circulante în cadrul întreprinderii 

69.  Finanțarea întreprinderii prin aplicarea surselor externe 

70.  Planificarea bugetară – componentă primordială a gestionării eficiente la 

macronivel. 

71.  Interdependența dintre performanța financiară și managementul financiar al 

companiei 

72.  Impactul politicii de dividend asupra structurii de finanțare a entității 

economice 

  

73.  Decizia de investiție și politica investițională în cadrul companiei. 

74.  Optimizarea structurii capitalului in entitățile economiei naționale. 

 

75.  Rolul previziunii și planificării financiare în dezvoltarea companiei. 

 

76.  
Analiza practicii internaționale de impozitare a mărfurilor prin aplicarea 

accizelor în vederea perfecționării și aplicării acestora în Republica Moldova. 

 

77.  
Modalități de optimizare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat a 

Republicii Moldova. 

 



78.  
Perfecționarea metodelor de administrare fiscală autohtonă în baza practicilor 

europene. 

 

79.  
Analiza impozitelor directe în Uniunea Europeană (UE) în vederea  

îmbunătățirii  practicii impozitelor directe aplicate în Republica Moldova. 

 

80.  Formarea și gestiunea capitalului întreprinderii 

81.  Echilibrul financiar și capacitatea de plată a întreprinderii 

82.  Politica de credit a întreprinderii și influențele acesteia asupra performanțelor 

întreprinderii 

83.  Sursele de finanțare ale investițiilor reale ale întreprinderilor autohtone 

84.  Gestiunea activelor circulante în cadrul întreprinderilor autohtone 

85.  Relațiile întreprinderii cu instituțiile financiare 

86.  Factoringul și rolul lui în gestiunea capitalului circulant 

87.  Leasingul ca formă de finanțare a activității investiționale a întreprinderilor 

din Republica Moldova 

88.  Profitul și rolul lui în gestiunea financiară a întreprinderii  

 

89.  Prognozarea situațiilor de criză a întreprinderii. 

90.  Diagnosticul financiar şi strategia de dezvoltare a întreprinderii 

91.  
Impactul creditelor neperformante asupra calităţii portofoliului de credite a 

băncii. 

92.  
Gestiunea lichidităţii băncii în condiţiile actuale. 

93.  
Activitatea băncilor comerciale în desfăşurarea relaţiilor de credit cu agenţii 



economici: actualităţi şi perspective. 

94.  
Gestiunea depozitelor bancare și modalități de asigurare și realizare a acestora 

de banca comercială. 

95.  
Optimizarea performanţelor bancare în condiţiile actuale ale Republicii 

Moldova. 

96.  
Studiu privind veniturile fiscale ale bugetului local în Republica Moldova 

97.  Evoluția criptomonedelor și implicațiile lor asupra sistemului financiar 

internațional 

98.  Decontările internaționale în practica băncilor comerciale 

99.  Evoluția rezervelor valutare internaționale 

 

100.  
Eficientizarea sistemului fiscal autohton prin aplicarea experienței 

internaționale 

101.  
Politica valutară, intervențiile și managementul cursului valutar official 

USD/MDL 

102.  
Rolul inovațiilor în dezvoltarea băncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


