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Lista subiectelor  

pentru examenul complex la specialitatea Finanțe și bănci 

 
1. Obiectul şi metoda de studiu a finanţelor publice. Conceptul şi funcţiile 

finanţelor publice. 

2. Mecanismul financiar.  

3. Politica financiară. 

4. Sistemul cheltuielilor publice 

5. Cheltuielile publice pentru activităţile social- culturale. 

6. Cheltuielile publice pentru asigurarea socială. 

7. Cheltuielile publice pentru obiective şi acţiuni economice. 

8. Cheltuielile publice privind serviciile de stat cu destinaţie generală, 

menţinerea ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională.  

9. Sistemul resurselor financiare publice 

10. Impozite – noţiuni generale 

11. Impozite directe 

12. Impozite indirecte 

13. Bugetul de stat: concept, structură, principii 

14. Procesul bugetar 

15. Fondurile extrabugetare. 

16. Creditul public 

17. Scurtă istorie a pieţei valutare. 

18. Rolul pieţei valutare. 

19. Factorii care condiţionează dezvoltarea pieţei valutare 

20. Funcţiile relaţiilor financiar valutare 

21. Motivaţia operaţiunilor pe piaţa valutară 

22. Participanţii la piaţa valutară 

23. Cursul valutar – raportul dintre monedele naţionale şi internaţionale 

24. Cursul valutar – factor determinant în tranzacţiile internaţionale 

25. .Teoria egalităţii puterilor de cumpărare 

26. Teoria disponibilităţii titlurilor pe piaţă 

27. . Definirea indicelui bursier 

28. Clasificarea indicilor bursieri 

29. Structura tranzacţiilor bursiere 

30. Tranzacţii cu instrumente financiare primare 

31. 2. Tranzacţii cu instrumente financiare derivate 

32. Tranzacţiile cu titluri primare şi importanţa lor. 



33. 2. Tranzacţiile pe bani gheaţă. 

34. Tehnica tranzacţiilor în marjă. 

35. Tehnica operaţiunilor scurte. 

36. Operaţiunile la vedere şi la termen 

37. Rolul băncilor în dezvoltarea economiei. 

38. 3. Tipuri de bănci și sisteme bancare.  

39. 4.Dezvoltarea sistemului bancar pe teritoriul Republicii Moldova 

40. Bazele legislative şi ordinea fondării băncii în Republica Moldova 

41. Funcțiile băncilor centrale. 

42. Activitatea și obiectivele BNM 

43. Băncile comerciale în condițiile economiei naționale.  

44. Criterii de clasificare a băncilor comerciale.  

45. Procedura de organizare și licențiere a băncilor comerciale din Republica 

Moldova 

46. Organele de administrare a băncilor comerciale din Republica Moldova  

47. Particularitățile organizatorice și direcțiile de activitate a băncilor comerciale 

48. Specificul licențierii și activității filialelor și altor reprezentanțe ale băncilor 

străine în Republica Moldova.  

49. Reorganizarea și lichidarea băncilor comerciale 

50. Rolul şi funcţiile capitalului.  

51. Caracteristica fondurilor componente al capitalului băncii 

52. Mărimea capitalului bancar și factorii de influenţă.: conţinut, etape şi 

caracteristici 

53. Esența, rolul și funcțiile resurselor atrase ale băncii.  

54. 2. Depozitele bancare: conținut, clasificare, gestionare 

55. Conceptul şi specificul creditului bancar  

56. 2. Clasificarea creditelor bancare 

57. Conţinutul procesului  investiţional  

58. 2.  Resursele de finanţare a investiţiilor 

59. 3. Criterii de selecție a proiectelor de investiții 

60. Reglementarea şi supravegherea activităţii bancare. 

61. Lichiditatea băncii. Concept şi indicatori. 

62. Măsuri de remediere şi sancţiuni 

63. Noţiunea, obiectul şi scopul auditului financiar 

64. Tipologia misiunilor, serviciilor şi formelor de audit financiar 

65. Certificarea activităţii profesionale de audit financiar 

66. Supravegherea activităţii de audit financiar 

67. Obiectivele şi principiile fundamentale privind conduita profesională  

68. Regulile conduitei profesionale a auditorilor 



69. Controlul calităţii pentru firmele de audit 

70. Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă 

71. Pragul de semnificaţie în planificarea şi exercitarea unei misiuni 

72. Utilizarea eşantionului în auditul financiar 

73. Documentaţia de audit 

74. Aprecierea prezumţiei de continuitate a activităţii 

75. Prezentarea raportului auditorului asupra situaţiilor financiare 

76. Apariția și evoluția istorică a impozitelor 

77. Conținutul, funcțiile și rolul impozitelor 

78. Principiile clasice și moderne ale impunerii 

79. Elementele fiscalității 

80. Determinarea obiectului impozabil 

81. Calcularea cuantumului impozitelor 

82. Perceperea impozitelor 

83. Legislația fiscală 

84. Sistemul de impozite și taxe 

85. Administrarea fiscală și organele fiscale 

86. Elementele impozitului pe venit 

87. Compoziția venitului 

88. Particularitățile impozitării veniturilor persoanelor fizice 

89. Particularitățile calculării impozitului pe venitul persoanelor juridice 

90. Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată 

91. Prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit 

92. Noțiuni generale și elementele TVA 

93. Elementele accizelor 

94. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în 

Republica Moldova 

95. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 

96. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 

97. Taxele locale  

98. Taxele pentru resursele naturale 

99. Gradul fiscalității și povara fiscală 

100. Evaziunea fiscală 

101. Conţinutul aplicativ şi metodologic al analizei activităţii economico-

financiare 

102. Funcţiile analizei economico-financiare 

103. Metode folosite în analiza economico-financiară 

104. Analiza rezultatelor economice pe baza indicatorilor de gestiune 

105. Analiza cifrei de afaceri 



106. Analiza rezultatului din exploatare 

107. Analiza cheltuielilor activităţii economice 

108. Analiza rentabilităţii 

109. Analiza situaţiei financiare în baza rapoartelor 

110. Analiza tabloului de finanţare 

111. Analiza situaţiei financiare prin metode manageriale 

112. Noţiune, concept şi funcţiile  finanţelor 

113. Sistemul cheltuielilor publice 

114. Sistemul resurselor financiare publice 

115. Conţinutul şi structura mecanismului financiar 

116. Bugetul de stat 

117. Politica financiara 

118. Capitalul întreprinderii și procesul investițional  

119. Procesul investiţional şi fluxurile de numerar ale unei investiţii 

120. Profitul  si rentabilitatea activitatii intreprinderii 

121. Gestiunea trezoreriei întreprinderii  

122. Gestiunea şi finanţarea activelor circulante 

123. Explicați cum se determină gradul de îndatorare la termen 

124. Stabiliți indicatorii financiari a întreprinderii 

125. Stabiliți categoria consumurilor indirecte de producție 

126. Stabiliți formula corectă de calcul a veniturilor din vînzări 

127. Analiza financiară a întreprinderii 

128. Identificaţi caracteristicile acţiunilor preferenţiale 

129. Identificaţi caracteristicile titlurilor primare 

130. Identificaţi caracteristicile obligaţiunilor 

131. Identificaţi ce reprezintă obligaţiunea 

132. Identificaţi scopul operaţiunilor speculative 

133. Calculați valoarea uzurii anuale 

134. Calculați rentabilitatea finală a capitalului propriu 

135. Calculați rentabilitatea comercială 

136. Calculați capacitatea de plată a entității 

137. Determinați rata structurii financiare 

138. Determinați rata de autonomie financiară 

139. Conceptul şi conţinutul managementului financiar 

140. Funcţiile managementului financiar al firmei 

141. Noţiunea de trezorerie  

142. Bugetul de trezorerie  

143. Finanţarea pe termen scurt 

144. Finanţarea pe termen mediu şi lung 



145. Conceptul, conţinutul şi principii ale managementului bancar. 

146. Particularităţi şi scopul managementului bancar 

147. Esenţa managementului personalului bancar 

148. Analiza performanţelor bancare 

149. Determinarea politicii generale de acţiune a băncii 

150. Argumentaţi funcţia monedei ca bani universali 


