Aprobată la şedinţa catedrei „Finanțe și bănci”
din 16.05.2019, proces verbal nr.10

TEMELE
tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii
0412.1 Finanțe și bănci
pentru anul de studii 2019-2020
1. Principii şi particularităţi de organizare a activităţii financiare la întreprindere
2. Atingerea obiectivelor politicii financiare la nivel de întreprindere
3. Prezentarea mecanismului financiar al întreprinderii
4. Autofinanţarea – componentă a politicii de finanţare a entității
5. Metode și tehnici de majorare a capitalului propriu al entității
6. Expunerea surselor externe de finanţare a întreprinderii
7. Forme de manifestare ale capitalului întreprinderii în economia de piață
8. Criterii de optimizare a structurii financiare a întreprinderii în condiții incerte
9. Riscurile de insolvabilitate a entității în economia națională
10.Identificarea surselor proprii pentru proiecte investiționale
11.Prezentarea politicilor de dividend în entitățile autohtone
12.Analiza consumurilor și cheltuielilor entității
13.Analiza structurii și conținutului veniturilor entității
14.Prezentarea și analiza indicatorilor de performanță a entității
15.Modalitatea exprimării rezultatelor financiare ale entității
16.Sistemul resurselor financiare publice în Republica Moldova
17.Politici financiare ale entității de extindere a activităților
18.Gestiunea surselor de finanţare a activelor circulante a entității
19.Evaluarea efectelor rotaţiei capitalului entității
20.Metode şi politici de gestiune a încasărilor şi plăţilor
21.Efectele gestiunii numerarului asupra lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
22.Politica de calcul a amortizării mijloacelor fixe a entității
23.Identificarea surselor de finanţare a mijloacelor fixe a entității
24.Analiza Indicatorii ce caracterizează eficienţa utilizării mijloacelor fixe
25.Analiza Indicatorilor de estimare a situaţiilor de criză a entității
26.Estimarea direcţii de soluţionare a situațiilor de criză
27.Caracteristica procesului de insolvabilitate a entității
28.Metode relevante de planificare a activității financiare a entității
29.Asigurarea previziunii financiare a entității în condițiile actuale
30.Metodologii de diagnosticare şi evitare a crizelor financiare la entitate
31.Analiza problemelor gestiunii financiare la entitate
32.Prezentarea strategiilor și tacticilor în politica de finanțare a entității
33.Finanţarea subvenţionată a unităţilor economice din agricultură
34.Aspecte financiare de susținere a activității economice a agenților economici
35.Evaluarea gestiunii financiare a entității în condiții actuale

36.Prezentarea evoluției indicatorilor financiari ai entității în condiții actuale
37.Strategii și politici de finanțare utilizate de întreprinderile comerciale
38.Caracterul efectiv al finanțării întreprinderii pe termen mediu și lung
39.Previziunea mijloacelor de formare a capitalurilor în cadrul entității
40.Asigurarea planificării financiare a entității pe termen scurt
Activitatea bancară
41.Formarea preţului pentru serviciile şi produsele bancare
42.Prezentarea cardului bancar ca instrument de plată în Republica Moldova
43.Analiza structurii capitalului propriu al băncii comerciale
44.Prezentarea funcționalității resurselor atrase ale băncii
45.Rolul creditului bancar pentru dezvoltarea tinerilor antreprenori
46.Formarea politicii de credit a băncilor comerciale în condițiile strategiilor
naționale
47.Prezentarea elementelor creditelor bancare în contextul acceptului sau refuzului
48.Asigurarea rambursării creditelor bancare de către băncile comerciale
49.Politici ale băncilor autohtone privind depozitele
50.Prezentarea serviciilor bancare prestate pe piața valorilor mobiliare
51.Analiza operațiunilor bancare pe piața valutară și riscurile acestora
52.Metode și operațiuni caracteristice contului bancar
53.Formarea relației bancă-client în sistemul de plăți
54.Structura și sistemele dă plăți interne și internaționale ale băncilor autohtone
55.Rolul și avantajele plăților electronice în economia de piață contemporană
56.Principiile și necesitatea supravegherii bancare
57.Sisteme de reflectare a activității bancare
58.Prezentarea modalităților de atragere a resurselor bancare
59.Riscuri contemporane asupra stabilității băncilor
60.Prezența investițiilor străine în sistemul bancar din Republica Moldova: realități
și perspective
61.Esența celor mai bune practici ale managementului bancar sub impactul
reglementărilor UE
62.Organizarea activității bancare în țările UE
63.Particularitățile managementului personalului bancar
64.Asigurarea incertitudinii activității bancare în condiții de criză
65.Managementul portofoliilor în activitatea băncii comerciale
Fiscalitate
66.Reformele sistemului fiscal: pro și contra
67.Clasificarea funcțională a cheltuielilor bugetului de stat
68.Analiza comparativă a cheltuielilor publice în Republica Moldova
69.Formarea veniturilor bugetului de stat
70.Practica formării și gestionării bugetelor locale
71.Instrumente aplicate la administrarea datoriei de stat
72.Rolul social economic al impozitelor
73.Analiza cheltuitelor publice pentru acțiuni social-culturale

74.Rolul accizelor și taxelor vamale la formarea veniturilor bugetare în Republica
Moldova
75.Organele cu atribuții de administrare fiscală în Republica Moldova
76.Evoluția impozitului pe venit în Republica Moldova în ultimii 20 de ani
77.Particularitățile taxelor aplicate în Republica Moldova
78.Evaziunea fiscală – fenomen nefast în sistemul fiscal
79.Practica națională și internațională a impozitării cetățenilor
80.Direcții strategice de finanțare şi mecanisme de susţinere guvernamentală a
întreprinderilor
81.Efectele impunerii fiscale în contextul Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană
82.Politica comerciala externa a Republicii Moldova în prisma activității vamale
83.Creșterea indicatorilor macroeconomici prin prisma potențialului de export al
Republicii Moldova
84.Împrumuturile de stat și datoria publică
85.Sistemul asigurărilor obligatorii în republica Moldova
Activitatea investițională
86.Evaluare şi analiza eficienţei economice a investiţiilor în domeniul IT
87.Aspecte de organizare și funcționare a pieței financiare nebancare
88.Prezentarea direcțiilor strategice a proiectelor de investiții
89.Metoda de leasing drept alternativă de finanţare a investiţiilor
90.Structura optimă a capitalului în scopul finanțării proiectului
91.Modalitatea investițiilor în cadrul societăților pe acțiuni
92.Procesul decizional al entității în dezvoltarea investițiilor
93.Identificarea oportunităților de investiții în Republica Moldova
94.Impactul dezvoltării ramurii energetice în rezultatul investițiilor
95.Direcții actuale în investițiile industriale în Republica Moldova
96.Susținerea din partea statului a inițiativelor de investiție
97.Programe naționale și experiențe de succes în investiții
98.Investițiile în micile afaceri
99.Posibilităţi de finanţare prin intermediul pieţei de capital
100. Analiza comparativă a climatului investiţional din Republica Moldova şi
Ucraina
101. Impactul investiţiilor asupra dezvoltării sectorului agroalimentar
102. Capitalului de risc ca formă nouă de finanţare a investiţiilor în Republica
Moldova
103. Investiţiile străine directe în dezvoltarea potenţialului economic al Republicii
Moldova
104. Corelația dintre dezvoltarea pieței de capital si dezvoltarea agenților economici
105. Surse de finanţare a proiectelor investiţionale

