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Activitate bancară 

1. Probleme de asigurare a stabilității financiare a băncilor din Republica Moldova în 

perioada actuală.  

2. Asigurarea lichidității băncilor din Republica Moldova în perioada de post-criză. 

3. Perfecționarea politicii de depozitare a băncilor din Republica Moldova  în perioada 

actuală.  

4. Căi și metode de perfecționare a politicii de creditare a băncilor din Republica Moldova 

în perioada de post-criză.  

5.  Modalități de perfecționare a politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei în cadrul 

programului de stat anti-criză. 

6.  Metode de perfecționare a politicii valutare a Băncii Naționale a Moldovei în perioada de 

post-criză.  

7. Criterii și metode de sporire a eficienței politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei 
în perioada actuală. 

8. Problemele de securitate a informațiilor în sistemele financiare.  

9. Sistemele financiare informaționale ale băncilor din Republica Moldova și automatizarea 

acestora.  

10. Modalități de optimizare a portofoliului de credite al băncii.  

11. Tranzacții de schimb valutar ale băncilor în perioada actuală și impactul acestora asupra 

indicatorilor de performanță ai instituțiilor de creditare.  

12. Eficacitatea și perfecționarea activității de investiții a băncii în condițiile actuală. 

13. Evaluarea rolului instituțiilor bancare în asigurarea stabilității în sistemul bancar 

14. Perspectivele gestiunii activității bancare în condiții de incertitudine 

15.  Dezvoltarea mecanismelor anticriză în asigurarea stabilității sectorului bancar 

16. Perspectivele implementării acordului BASEL III în sistemul bancar al Republicii 

Moldova 

17. Evaluarea impactului operațiunilor valutare asupra indicatorilor de profitabilitate bancară 

18. Gestiunea modernă a riscului de credit în corelare cu cerințele noi cu privire la capitalul 

bancar 

19. Evaluarea și consolidarea poziției băncii prin intermediul ratingului bancar 

20. Evaluarea resurselor financiare și identificarea posibilității de implementare a practicii 

internaționale de garantare a depozitelor 

21. Evaluarea impactului creditelor acordate asupra indicatorilor de performanță bancară 

22. Perfecționarea metodelor de evaluare și gestiune a riscurilor de piață în cadrul băncii 

23. Perfecționarea strategiilor bancare prin prisma reglementărilor prudențiale 

24. Probleme și perspective de tranzacționare a swapurilor valutare în sectorul bancar al 

Republicii Moldova 

25. Strategii moderne de marketing bancar 



 

 

 

 

Asigurări 

26. Piața de asigurări din Republica Moldova: starea actuală și perspective de dezvoltare în 

perioada după semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu UE.  

27. Asigurarea proprietății - ramură a activității de asigurare.  

28. Asigurarea de răspundere civilă - ramură a activității de asigurare.  

29. Probleme de dezvoltare ale asigurării sociale obligatorii în Republica Moldova.  

30. Îmbunătățirea politicii de tarifare a companiei de asigurări și gestionarea elementelor 

sale.  

31. Asigurarea medicală din Republica Moldova: esența, scopul, consecințele sociale și 

economice.  

32. Probleme actuale ale asigurării bancare în Republica Moldova.  

33. Reasigurarea: esența, conținutul economic și perspectivele.  

34. Perfecționarea asigurării activităților turistice în Republica Moldova. 

35. Asigurarea de răspundere civilă generală a proprietarilor de autovehicule în Republica 

Moldova.  

36.  Probleme de asigurare a activității economice externe în Republica Moldova în perioada 

după semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu UE.  

37. Problemele şi perspectivele sectorului de asigurări în Republica Moldova 

38. Asigurările în contextul extinderii şi diversificării relaţiilor economice internaţionale; 

39. Garantarea stabilităţii financiare a asigurărilor în Republica Moldova, prin prisma 

reasigurărilor; 

40. Particularităţile asigurării în activitatea de transportare a mărfurilor şi pasagerilor: 

probleme, soluţii, direcţii de perfecţionare; 

41. Barierele în dezvoltarea pieţelor de asigurare şi reasigurare în Republica Moldova şi căile 

de suprimare a acestora; 

42. Problemele şi perspectivele funcţionării sistemului de asigurări „Cartea Verde” în 

Republica Moldova; 

43. Aspecte economice şi sociale ale asigurărilor de răspundere civilă; 

44. Direcţiile de perfecţionare a asigurărilor de bunuri în Republica Moldova; 

45. Rolul sistemului de asigurări în atenuarea și gestionarea eficientă a riscurilor 

caracteristice sectorului agricol; 

46. Intermedierea asigurărilor în contextul economiei de piață; 

47. Perspectivele dezvoltării asigurărilor de viață pe plan național și internațional. 

48. Particularităţi ale activităţii de marketing în companiile de asigurări   
 


