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Finanţele întreprinderii
1. Aspecte teoretice și practice aferente activității de diagnostic financiar în cadrul
întreprinderii
2. Resursele financiare a întreprinderii, previziunea și importanța lor la etapa actuală
3. Analiza echilibrului financiar la nivelul agenților economici
4. Probleme de gestiune a fluxurilor de numerar în întreprinderile din RM
5. Particularități ale structurii capitalului în întreprinderile din RM
6. Fondul de rulment: conținut, utilizare, corelații cu activele circulante și resursele de
trezorerie
7. Rezultatele financiare ale întreprinderii ca factor propulsor în dezvoltarea durabilă
8. Impactul vitezei de rotație a diferitelor elemente patrimoniale asupra indicatorilor financiari
ai întreprinderii
9. Oportunități privind modificarea și prognozarea capacității de autofinanțare în scopul
extinderii activității întreprinderii
10. Optimizarea structurii financiare a agenților economici – metodă de prosperare în condițiile
actuale
11. Gestiunea financiară a insolvabilității și identificarea soluțiilor de evitare a acesteia
12. Orientări și tendințe în dezvoltarea leasing-ului ca formă specifică de credit în perioada
contemporană
13. Profitul și rentabilitatea: probleme le estimării și optimizării, impactul asupra dezvoltării
economice a întreprinderii
Bazele activităţii bancare
14. Evaluarea şi gestiunea capitalului bancar
15. Gestiunea pasivelor în sistemul bancar al Republicii Moldova
16. Optimizarea structurii activelor bancare
17. Gestiunea riscului de credit în cadrul băncii licenţiate
18. Gestiunea riscului de lichiditate a băncii în condiţiile de criză financiară
19. Evaluarea performanţelor bancare în contextul instabilităţii financiare
20. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii bancare
21. Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor în cadrul băncii licenţiate
22. Analiza riscului de dobândă în banca licenţiată
23. Evaluarea resurselor atrase de băncile din Republica Moldova
24. Influenţa riscului de credit asupra indicatorilor de performanţă bancară
25. Evaluarea mijloacelor băneşti ale băncii comerciale
26. Politica rezervelor minime obligatorii în contextul asigurării lichidităţii bancare
Finanţe publice
27. Sistemul impozitelor şi taxelor locale şi influenţa lor asupra dezvoltării infrastructurii locale
în unităţile administrativ-teritoriale în Republica Moldova

28. Evoluţia cheltuielilor publice ale statului (raionului, municipiului, comunei) şi căile de
reducere a acestora
29. Evaluarea cheltuielilor şi veniturilor bugetare la nivelul colectivităţilor locale (stat, raion,
municipiu, comună)
30. Principiile impunerii şi particularităţile de realizare a lor în cadrul sistemului fiscal naţional
Fiscalitate
31. Declararea veniturilor persoanelor fizice – factor de ridicare a responsabilităţii cetăţenilor
faţă de stat;
32. Particularităţile aplicării taxelor rutiere în Republica Moldova;
33. Obligaţia fiscală privind TVA în Republica Moldova;
34. Analiza impozitării veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova;
35. Analiza impozitării veniturilor agenţilor economici în Republica Moldova;
36. Particularităţile impozitării sectorului micului business în Republica Moldova;
37. Taxele vamale şi rolul lor în formarea resurselor fiscale ale Republicii Moldova;
38. Actualitatea şi retrospectiva impunerii cu accize.
39. Impactul politicii fiscale asupra activităţii agenţilor economici autohtoni;
40. Înlesnirile fiscale ca instrument de reglementare a activității economice

