
TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE MASTER A MASTERANZILOR 

SPECIALITĂŢII “ ADMINISTRAREA FINANCIAR-BANCARĂ” 

 

1. Diagnosticul global al firmei (analiza SWOT) - instrument în evaluarea performanţelor 

2. Aspecte strategice ale diagnosticului financiar: strategii şi politici financiare ale 

întreprinderii 

3. Activitatea de producţie/servicii - analiză, diagnostic şi strategii competiţionale 

4. Competitivitatea firmei – analiza, diagnostic şi strategii de creştere 

5. Mediul de afaceri al firmei – analiza, diagnosticare, strategii manageriale 

6. Analiza mediului extern al structurii antreprenoriale 

7. Mediul intern al firmei – analiză şi diagnostic 

8. Calitatea activităţii – coordonată a managementului financiar performant: diagnostic şi 

strategii  

9. Autofinanţarea – analiză, diagnostic, strategii de finanţare internă 

10. Evaluarea gestiunii resurselor materiale (imobilizate şi circulante) – abordare strategică 

11. Valoarea adăugată: metodologie de diagnosticare şi perspective strategice 

12. Risc şi rentabilitate în afaceri: analiză şi diagnostic 

13. Modalităţi de diagnosticare şi evaluare a factorilor de risc ai întreprinderii 

14. Echilibrul financiar în sistemul de performanţe al întreprinderii 

15. Efectele evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova 

16. Impactul economic al prelevărilor fiscale asupra performanţelor agentului economic  

17. Optimizarea politicii fiscale şi evaluarea influenţei diferitor factori asupra ei 

18. Planificarea fiscală - metoda de gestiune eficientă a resurselor financiare ale agentului 

economic 

19. Presiunea fiscală versus evaziunea fiscală în Republica Moldova 

20. Aspectul concurenţial al băncii: esenţă, evaluare,  probleme şi căi de soluţionare 

21. Căi de gestiune eficientă şi prevenire a riscurilor în procesul creditării 

22. Administrarea fiabilităţii băncii comerciale în sistemul managerial 

23. Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar autohton în 

contextul integrării economice în UE 

24. Banca virtuală în cadrul dezvoltării concurenţiale a sistemului bancar 

25. Carduri și bani electronici în Republica Moldova: evoluție, orientări, tendințe 

26. Diversificarea serviciilor moderne acordate de băncile comerciale persoanelor juridice 

27. Examinarea comparativă a acordării şi gestionării creditelor ipotecare faţă de cele 

imobiliare 

28. Fundamentarea şi promovarea serviciilor bancare noi: posibilităţi de utilizare a practicii 

mondiale în RM 

29. Identificarea şi prevenirea riscurilor în activitatea băncilor comerciale în contextul 

evoluţiilor contemporane 

30. Mecanismul de asigurare a performanţelor bancare şi posibilităţile de îmbunătăţire a 

acestora 

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

perfecţionare 

32. Operațiunile executate de casieria băncii comerciale și perspectivele de dezvoltare 

acestora 



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

comerciale 

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

35. Previzionarea şi gestionarea crizelor - componenta importantă ale managementului 

bancar 

36. Serviciile de banking electronic în sistemul bancar autohton 

37. Aspecte privind restructurarea activităţii agenţilor economici 

38. Efectele analizei-diagnostic a activităţii agentului economic asupra rezultatelor 

performante 

39. Eficienţa investiţiilor străine directe în contextul dezvoltării durabile a economiei RM 

40. Desăvârşirea mecanismului de finanțare a micului business în condiţiile actuale ale RM 

41. Studiu de fezabilitate privind investiţiile: obiective, realizări şi perspective de dezvoltare 

42. Studiu de perspective ale situaţiilor financiare folosite pentru determinarea fluxurilor de 

trezorerie  

43. Raţionalizarea structurii financiare a structurilor antreprenoriale – fundament al afacerii 

44. Planul financiar pe termenul mediu şi lung – instrument de aplicare a strategiei de 

dezvoltare 

45. Importanta asigurării riscurilor financiare în activitatea economică a societăților 

comerciale 

46. Probleme de gestiune financiară a crizei în întreprinderile din RM 

47. Aspectele gestiunii riscurilor în asigurări în cadrul economiei naţionale 

48. Direcţii de perfecţionare a asigurărilor de accidente în Republica Moldova 

49. Garantarea stabilităţii financiare a asigurărilor prin prisma reasigurărilor 

50. Gestiunea riscurilor în activitatea de asigurare 

 

 

Notă: 

La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.  

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și 

Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă. 

 


