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1. Banca virtuală în cadrul dezvoltării concurenţiale a sistemului bancar 

2. Strategia şi politica implementării noilor servicii bancare  

3. Băncile şi piaţa valorilor mobiliare – probleme şi perspective de dezvoltare 

4. Activitatea băncilor comerciale din RM pe piaţa valorilor mobiliare: actualităţi şi 

perspectivă 

5. Administrarea fiabilităţii băncii comerciale în sistemul managerial 

6. Monitorizarea şi optimizarea lichidităţii băncilor comerciale şi corelarea acesteia 

cu performanţele financiare 

7. Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al 

Republicii Moldova prin prisma previzionării şi gestionării riscurilor bancare 

8. Competitivitate şi dinamism financiar inovativ în noua paradigmă a operaţiunilor 

de leasing 

9. Particularităţile gestiunii fiscale în condiţiile actuale şi efectele ei asupra activităţii 

întreprinderii 

10. Sisteme de asigurări europene şi influenţa lor asupra asigurărilor din RM 

11. Probleme actuale de finanţare a întreprinderilor din RM 

12.  Falimentul şi reorganizarea – componenta importantă ale managementului 

financiar 

13. Resursele financiare potenţiale – premisa stabilităţii macroeconomice 

14. Posibilităţi de modelare a problemelor privind optimizarea repartizării resurselor 

întreprinderii 

15. Influenţa înlesnirilor fiscale asupra veniturilor bugetare în RM 

16. Studiul de fezabilitate a firmei şi contribuţia lui la fundamentarea unei decizii de 

investiţii 

17. Optimizarea structurii financiare a agenţilor economici – metoda de prosperare în 

condiţiile economiei de piaţă 

18. Cercetări comparative privind modelele de evaluare a capitalului entităţilor din 

Republica Moldova 

19. Corelaţia dintre mediul investiţional şi piaţa de leasing în Republica Moldova 

20. Direcţii de optimizare a mecanismului fiscal al Republicii Moldova şi modelarea 

încasărilor fiscale ca factor de stabilizare a creşterii economice 

21. Direcţiile de perfecţionare a sistemului de impunere prin intermediul fiscalității 

22.  Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare 

financiară 

23. Implicaţiile principiilor fiscale asupra optimizării gestiunii fiscale a întreprinderii 



24. Managementul financiar ca promotor al asigurării viabilităţii întreprinderilor din 

Republica Moldova 

25. Noile tendinţe în dezvoltarea micului business în Republica Moldova: fundamente 

şi orientări 

26. Operaţiunile de leasing a băncilor comerciale: particularităţi, dificultăţi şi direcţii 

de perfecţionare 

27. Operaţiunile valutare ca factor al formării şi realizării efective a strategiilor băncii 

comerciale 

28. Orientări de reformare a fiscalităţii şi impactul ei asupra rezultatelor activităţii 

firmelor  

29. Politicile şi facilităţile speciale de finanţare oferite prin operaţiunile de leasing-ul 

bancar în Republica Moldova 

30. Studiu comparativ asupra managementului operaţiunilor valutare executate de 

către băncile comerciale autohtone 

31. Desăvârșirea mecanismului de planificare bugetară în cadrul structurilor 

antreprenoriale 

32. Optimizarea procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditului ipotecar 

33. Modele de dezvoltare economică şi eficienţa lor 

34. Politica fiscală - componentă a mix-ului de politici conjuncturale ale statului 

35. Particularităţile pieţei monopoliste a Republicii Moldova şi politici 

antimonopoliste 

 


