Aprobată
la şedinţa catedrei „Finanţe şi contabilitate”
din 4.05.2017, proces verbal nr.10

Tematica tezelor de licenţă la specializarea Finanţe şi bănci pentru anul de
studii 2017-2018

1. Capitalul circulant al întreprinderii: forme şi modalităţi de gestiune;
2. Gestiunea întreprinderii prin menţinerea echilibrului financiar;
3. Planificarea financiară a afacerilor;
4. Obiectivele financiare ale întreprinderii;
5. Rolul profitului în managementul financiar al întreprinderii;
6. Gestiunea procesului de finanţare a activităţii întreprinderii;
7. Gestiunea activelor imobilizate ale întreprinderii;
8. Gestiunea financiară a întreprinderii prin performanţe;
9. Analiza gradului de îndatorare a întreprinderii;
10.Sistemul informaţional financiar al întreprinderii.
11.Sistemul de pensii În Republica Moldova: actualităţi şi perspective de
dezvoltare
12. Proceduri de creditare a persoanelor fizice în Republica Moldova
13.Evaluarea și gestionarea riscului de credit în sectorul bancar din Republica
Moldova
14.Particularitățile finanţării întreprinderilor mici și mijlocii din Republica
Moldova
15. Managementul stabilităţii financiare în contextul asigurării securităţii
economice a Republicii Moldova
16.Impactul crizelor economice asupra stabilității financiare a agenților
economici
17.Aplicaţie informatică pentru gestiunea schimburilor valutare în cadrul unei
case de schimb.
18.Gestiunea portofoliului de credite ale BC „Moldova-Agroindbank” SA.
19.Activitatea internaţională a băncilor comerciale.
20.Organizarea gestiunii financiare în instituţia de învăţămînt din mun.
Chişinău.
21.Impactul creşterii economice asupra structurii capitalului

22.Politici bugetare aplicate in Uniunea Europeana.
23.Politici fiscale aplicate in statele moderne
24.Corelatia dintre dezvoltarea pietei de capital si cresterea economica
25.Politica de preţ a entităţii economice în condiţiile economiei de piaţă
26.Analiza politicii financiare în cadrul întreprinderii
27.Oportunităţi investiţionale pentru sectoarele economicie naţionale
28.Aspecte ale procesului investiţional în cadrul societăţilor pe acţiuni
29.Studiu de fezabilitate a unui proiect financiar
30.Dezvoltarea investiţiilor în zonele economice libere
31.Rolul gestiunii financiare eficiente în cadrul ntreprinderii
32.Reflectarea programelor de finanţare în cadrul ÎMM
33.Strategii de dezvoltare a sectorului industrial al Republicii Moldova
34.Mijloace de optimizare a profitului întreprinderii moderne
35.Particularităţile crizelor financiare în cadrul entităţii
36.Estimarea riscurilor de atragere a resurselor financiare
37.Investiţii de capital străin în cadrul băncilor comerciale
38.Managementul investiţiilor în cadrul întreprinderilor naţionale
39.Particularităţile serviciilor bancare electronice
40.Subvenţionarea unităţilor economice
41.Aspecte financiare ale entităţii cu elemente moderne de gestiune
42.Particularităţle activităţii de export a entităţilor economice
43.Perspective de gestionare a activităţii economico financiare a întreprinderii
contemporane
44.4Estimarea indicatorilor financiari ai entităţii economice
45.Gestiunea financiară a entităţilor economice în condiţii de criză
46.Strategii de finanţare a entităţilor în R.M.
47.Riscurile creditului bancar
48.Analiza pieţei muncii şi căi de gestiune eficientă a ei
49.Politica de preţ a băncii comerciale
50.Particularităţile eficientizării productivităţii muncii în cadrul întreprinderii
51.Necesitatea şi problemele implementării capitalului de risc ca formă nouă de
finanţare a investiţiilor în Republica Moldova
52.Metode de anticipare şi gestiune a situaţiilor de insolvabilitate la
întreprindere
53.Evaziunea fiscală – fenomen nefast în sistemul fiscal

