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1. Finanțele întreprinderii și managementul financiar
1. Probleme de perfecţionare a gestionării crizelor la entităţile economice.
2. Fundamentarea financiară și evaluarea a business-planului întreprinderii.
3. Modalități de îmbunătățire a politicii de dividende a companiei.
4. Sursele de finanțare a întreprinderi și optimizarea structurii capitalului.
5. Particularitățile managementului corporativ în Republica Moldova și impactul acestuia asupra
activității financiare a companiei.
6. Problemele eficienței activelor curente ale întreprinderii.
7. Perfcționarea metodelor de evaluare și optimizare a structurii capitalului întreprinderii.
8. Metode moderne de estimare a probabilității riscului de faliment.
9. Perfecționarea metodelor de evaluare și prognozare a situației financiare a companiei.
10. Perfecționarea metodelor de evaluare și modalități de îmbunătățire a lichidității și
solvabilității întreprinderii.
11. Metode de evaluare și modalități de perfecționare a activității financiare a entităţii
economice.
12. Managementul activelor întreprinderii și sporirea eficienței implementării lor.
13. Problemele politicii de creditare și administrarea creanțelor întreprinderii.
14. Perfecționarea metodelor de administrare a fluxului bănesc al entităţii economice.
15. Evaluare și modalități de îmbunătățire a performanței financiare a entităţii economice.
16. Căi și metode de a spori stabilitatea financiară și solvabilitatea întreprinderii.
17. Riscurile economice actuale și impactul acestora asupra activității financiare și economice a
întreprinderii.
18. Perfecționarea managementului de formare, distribuire și utilizare a profiturilor
întreprinderii.
19. Problemele sporirii eficienței financiare a activității întreprinderilor mici și mijlocii în
Republica Moldova.
20. Perfecționarea evaluării și modalități de îmbunătățire a situației financiare a entităţii
economice.
21. Probleme de îmbunătățire a planificării financiare la întreprindere.
22. Formarea și implementarea strategiei de emisie a întreprinderii în piața de obligațiuni
corporative.
23. Perfecționarea managementului riscului financiar în cadrul întreprinderii.
24. Organizarea și eficiența gestionării riscurilor la întreprindere.
25. Imbunătățirea controlului financiar la întreprindere.
26. Particularități și probleme de management financiar la întreprinderi cu investiții străine.
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2. Sistemul bugetar si reglamentarea activității financiare din partea statului
1. Problemele perfecţionării mecanismului bugetar de protecție socială în Republica Moldova.
2. Procesul bugetar și căi de perfecționare în condițiile actuale ale Republicii Moldova.
2. Bugetele locale și rolul lor în implementarea politicii financiare regionale.
4. Metode de subvenționare a bugetelor locale din Republica Moldova și căi de perfecționare.
5. Evaluarea și moduri de optimizare a activității Trezoreriei de Stat.
6. Evaluarea finanțării sferei sociale în Republica Moldova.
7. Bugetul raional în sistemul finanțării dezvoltării social-economice a Republicii Moldova.
8. Perfecționarea planificării și analizei financiare la întreprinderile municipale.
3. Impozite şi politica fiscală
1. Impozitarea prin accize și dezvoltarea acestui sistem în Republica Moldova.
2. Impozitele indirecte și impactul acestora asupra activității financiare și economice a
întreprinderii.
3. Impozitele locale ca instrument fiscal și de reglementare al autorităților locale.
4. Perfecționarea planificării fiscale la întreprindere.
5. Impactul nivelului de impozitare a întreprinderilor mici și mijlocii asupra activității lor
financiare și economice.
6. Impozitarea în piața valorilor mobiliare din Republica Moldova.
7. Analiza și modalități de optimizare a impozitelor la întreprindere.
4. Valori Mobiliare
1. Problemele reglementării de stat a tranzacțiilor cu valori mobiliare în Republica Moldova.
2. Perfecționarea infrastructurii pieței de valori din Republica Moldova.
3. Perfecționarea operațiunilor corporative ale întreprinderii cu valori mobiliare.
4. Probleme și particularități de tranzacționare cu titluri de valoare în Republica Moldova.
5. Probleme de perfecționare a pieței de obligații trezoreriale guvernamentale ale Republicii
Moldova.
7. Managementul proiectelor de cercetare, inovare si dezvoltare
1. Proiectul ca verigă de bază a managementului innovaţional.
2. Managementul ciclului de proiect - instrument de planificare și gestionare.
3. Problemele elaborării Cadrului Logic al proiectului (Logframe).
4. Problemele elaborării planului de activități şi de cheltuieli a resurselor proiectului de
dezvoltare.
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