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1. Bazele activităţii bancare
1. Direcţii de perfecţionare a managementului bancar: probleme şi perspective de dezvoltare
2. Evaluarea influenţei creditelor neperformante asupra lichidităţii, solvabilităţii şi profitabilităţii
băncii (cu excepţia BC „Moldindconbank” SA)
3. Evaluarea depozitelor bancare şi posibilităţi de aplicare a practicii internaţionale în garantarea
lor
4. Identificarea şi prevenirea riscurilor financiare în activitatea băncii comerciale (cu excepţia
BC „Moldova Agroindbank” SA, BC „Victoriabank” SA)
5. Impactul activităţii de creditare a instituţiilor bancare asupra mărimii profitului (cu excepţia
BC „Moldova Agroindbank” SA)
6. Evaluarea şi gestiunea capitalului bancar conform cerinţelor prudenţiale impuse de BASEL III
7. Perspectivele utilizării cardurilor bancare în condiţiile expansiunii plăţilor electronice
8. Evaluarea şi gestiunea politicii de dobânzi în condiţiile modernizării gestiunii riscului de
dobândă în cadrul băncii comerciale (cu excepţia BC „Moldindconbank” SA)
9. Analiza operaţiunilor valutare ale instituţiei financiare şi gestiunea riscului valutar
10. Diagnosticul activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere
11. Ratingul bancar – instrument de consolidare a activităţii băncii comerciale
12. Evaluarea şi gestiunea veniturilor şi cheltuielilor băncii comerciale
13. Gestiunea personalului bancar şi impactul acestuia asupra riscului operaţional
14. Aprecierea expunerii activelor şi pasivelor băncii la riscul de creditare şi metode de
diminuarea a acestuia (cu excepţia BC „Moldova Agroindbank” SA, BC „Victoriabank” SA)
15. Evaluarea şi gestiunea fluxului de mijloace băneşti în cadrul băncii comerciale
16. Analiza expunerii activelor şi pasivelor băncii la riscul de lichiditate şi căi de diminuarea a
acestuia (cu excepţia BC „Moldova Agroindbank” SA)
17. Impactul reglementărilor BASEL III asupra sistemului bancar autohton
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2. Contabilitate bancară
Contabilitatea şi analiza pasivelor băncii comerciale
Contabilitatea operaţiunilor valutare şi analiza lor
Modul de perfectare a situaţiilor financiare şi analiza lor
Contabilitatea mijloacelor băneşti şi analiza lor în cadrul băncii comerciale
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3. Finanţe publice
Impozitele şi rolul lor în formarea veniturilor bugetului UAT al Republicii Moldova
Impozitele directe în sistemul relaţiilor economice din Republica Moldova
Rolul impozitelor indirecte în formarea veniturilor bugetare ale UAT al Republicii
Moldova
Analiza cheltuielilor publice ale statului (raionului, municipiului, comunei) şi căile de
reducere a acestora
Evaluarea cheltuielilor şi veniturilor bugetare la nivelul colectivităţilor locale (raion,
municipiu, comună)
Formele de ocrotire şi sursele de finanţare a asigurărilor sociale în Republica Moldova
Analiza sistemului asigurarilor sociale de stat în Republica Moldova
Analiza datoriei externe a Republicii Moldova
Deficitul bugetar în Republica Moldova: dimensionarea şi căile de acoperire
Companiile de asigurări – rolul şi locul lor în sistemul economic al ţării
Evaluarea asigurărilor de bunuri şi persoane în sistemul actual de asigurări

4. Finanţele întreprinderii
Diagnosticul financiar ca instrument de evaluare şi optimizare a solvabilităţii activităţii
întreprinderii.
Gestiunii eficientă a activelor circulante în vederea asigurării stabilităţii financiare a
întreprinderii.
Impactul investiţiilor străine asupra competitivităţii şi creşterii economice a întreprinderii
Gestiunea lichidităţii şi solvabilităţii în cadrul întreprinderii.
Impactul vitezei de rotaţie a elementelor patrimoniale asupra indicatorilor financiari ai
întreprinderii
Falimentul şi reorganizarea – componentă importantă a gestiunii financiare a întreprinderii
Fluxul numerarului la întreprindere şi problemele utilizării lui
Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare financiară
Rolul trezoreriei în gestiunea financiară a întreprinderii
Gestiunea şi analiza formării şi utilizării profitului întreprinderii
Rolul investiţiilor în relansarea economică a întreprinderii
Costul capitalului - factor de influență a structurii financiare în cadrul întreprinderii
Autonomia financiară a întreprinderii și impactul îndatorării asupra acesteia
Echilibrul financiar al întreprinderii şi problemele asigurării acestuia
Gestiunea fondului de rulment la întreprindere
Rezultatele financiare ale întreprinderii şi direcţii de optimizare a acestora
Perfecţionarea mecanismului de estimare a necesarului de finanţare în scopul obţinerii
rezultatelor performante ale întreprinderii
Starea de incapacitate de plată a întreprinderii şi restructurarea acesteia în caz de
insolvabilitate
Evaluarea şi gestiunea mijloacelor fixe la întreprindere şi sursele de finanţare a lor

