
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți 

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului 

Catedra de științe economice 

Tematica tezelor de licenţă, anul universitar 2020-2021 

Specialitatea Finanțe și bănci 

 

  
Aprobat 
la şedinţa Catedrei de Științe Economice 
Proces verbal nr. ____ din ___________    

 

 
Şef catedră_______________ 

dr., conf. univ.,  Carolina TCACI 
  

Teoria economică (conducător ştiinţific Trusevici Alla, dr., conf. univ.) 

1. Analiza pieței muncii și repartiției veniturilor populației.  

2. Impactul capitalului uman asupra creșterii și dezvoltării economice a țării.  

3. Globalizarea și dezvoltarea: politică economică în economia deschisă. 

 

Bazele activităţii bancare; Management bancar (conducător ştiinţific Postolache Victoria, dr., conf. univ.) 

4. Gestiunea şi evaluarea riscului de dobândă în cadrul instituţiei bancare 

5. Evaluarea activităţii bancare prin prisma informaţiei cu privire la activitatea economico-financiară 

6. Forme şi modalităţi ale rambursării creditului bancar  

7. Analiza şi gestiunea fluxului de mijloace băneşti în cadrul băncii comerciale 

8. Asigurarea securităţii activităţii băncilor comerciale 

9. Managementul personalului bancar şi evaluarea impactului acestuia asupra riscului operaţional  

10. Evaluarea şi gestiunea riscului de piaţă în cadrul băncii 

11. Diagnosticul activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit sau pierdere  

12. Evaluarea şi gestiunea veniturilor şi cheltuielilor băncii licenţiate 

13. Rolul BNM în asigurarea stabilităţii financiare a băncii 

14. Evaluarea activelor băncii şi a impactului lor asupra performanţelor bancare 

 

Finanţele întreprinderii (conducător ştiinţific Cazac Ianina, asist. univ.) 

15. Problemele gestionării activelor circulante la nivel de întreprindere. 

16. Evaluarea și gestiunea mijloacelor fixe la întreprindere și sursele de finanțare a lor. 

17. Structura financiară a întreprinderii şi criteriile de optimizare a acesteia. 

18. Gestiunea fondului de rulment la întreprindere. 

19. Gestiunea eficientă a activelor circulante în vederea asigurării stabilității financiare a întreprinderii. 

20. Gestiunea lichidității și solvabilității în cadrul întreprinderii. 

21. Profitul şi rentabilitatea – indicatori de apreciere a eficienţei întreprinderii.  

22. Diagnosticul riscului de faliment și modalitățile de recuperare financiară a întreprinderii. 

23. Căile de sporire a gestiunii eficiente a fluxurilor de mijloace bănești în cadrul întreprinderii. 

24. Gestiunea activității de planificare financiară la entitate economică. 

25. Costul capitalului – factor de influență a structurii financiare în cadrul întreprinderii. 

26. Aprecierea situaţiei financiare a întreprinderii şi căi de îmbunătăţire a acesteia. 

27. Analiza stării financiare a întreprinderii și elaborarea măsurilor de îmbunătățire a acesteia. 

28. Starea de incapacitate de plată a întreprinderii și restructurarea acesteia în caz de insolvabilitate. 

29. Impactul politicii financiare asupra activității întreprinderii. 

30. Gestiunea și analiza costurilor și metodele de optimizare a acestora în cadrul întreprinderii. 

31. Impactul vitezei de rotație a elementelor patrimoniale asupra indicatorilor financiari ai întreprinderii. 

 

Finanțe publice (conducător ştiinţific Postolache Victoria, dr., conf. univ.) 

32. Rolul impozitelor indirecte în formarea veniturilor bugetare ale raionului (municipiului, comunei) 

33. Analiza cheltuielilor publice ale raionului (municipiului, comunei) şi căile de reducere a acestora 

34. Evaluarea datoriei externe a Republicii Moldova 

35. Deficitul bugetar în Republica Moldova: dimensionarea şi căile de acoperire 

36. Analiza sistemului de asigurări în Republica Moldova 

 

Monedă și credit (conducător ştiinţific Branașco Natalia, dr., conf. univ.) 
37. Politica monetară a Băncii Naționale a Moldovei 

38. Inflația și politicile antiinflaționiste în Republica Moldova 

39. Analiza stabilității sistemului bancar din Republica Moldova  

40. Agregatele monetare și evoluția acestora 


