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Disciplina: Monedă şi credit, Operaţiunile instituţiilor de credit

 Creditul bancar - modalitate de finanţare a activităţii unei societăţi comerciale
 Fundamentarea deciziei de creditare a unei societăţi comerciale
 Instrumente şi modalităţi de plată şi încasare fără numerar
 Garanţiile creditelor – evaluare şi utilizare
 Instrumente de plată şi credit în comerţul internaţional
 Analiza bonităţii persoanelor juridice pe bază de indicatori
 Analiza şi acordarea unui credit (de exploatare / linii de credit / pentru stocuri
temporare sau sezoniere / pentru prefinanţarea exporturilor / pentru echipamente / de
forfetare / pentru activitatea de leasing) în cazul persoanelor juridice
 Analiza, determinarea şi acordarea creditelor (pentru plata unor tratamente medicale /
pentru cumpărarea de bunuri de echipament menajer / pentru cumpărarea de materiale de
construcţii / pentru cumpărarea de autoturisme / pentru cumpărarea de locuinţe sau terenuri
etc.) în cazul persoanelor fizice
 Studiu comparativ privind acordarea creditelor pentru persoane juridice în practica băncilor...
 Riscurile în procesul creditării şi gestionarea lor de către banca …..
 Analiza activităţii de creditare a persoanelor juridice/fizice în practica băncii...
 Studiu comparativ privind creditarea persoanelor juridice/fizice ȋn practica Băncii ... și Băncii...
 Impactul crizei economico – financiare asupra activității de creditare ȋn Romȃnia
 Analiza metodologiei de creditare bancară a activităţii curente şi fundamentarea acordării de
credite unei întreprinderi
 Urmărirea şi recuperarea creditelor bancare neperformante (studiu de caz)
 Cambii, bilete la ordin şi cecuri pe piaţa românească
 Sisteme de plăţi în Uniunea Europeană vs România
 Studiul privind dezvoltarea tranzactiilor cu carti de plata în România
 Studiu privind acordarea, garantarea şi rambursarea creditelor pe termen scurt la persoanele fizice
la Banca .........
 Analiza comparativa a sectorului bancar din Romania si Europa Centrala si de Est
 Tendinte in procesul de economisire
 Studiu privind evoluţia depozitelor bancare şi modalităţile de asigurare şi reasigurare a acestora la
banca …..
 Depozitele bancare şi operațiunile cu clientela la Banca....
 Sistemul de plăţi în România şi eficienţa sa
 Cardul în condiţiile expansiunii plăţtilor electronice
 Politici monetare ale BNR dupa integrarea Romaniei in UE si programul de introducere a Euro
 Politica monetară şi de credit a Băncii Naţionale a României şi rolul acesteia în stabilizarea
macroeconomică şi a inflaţiei.
 Premise şi consecinţe ale introducerii euro ca monedă unică în ţările Europei Centrale şi de Est
 Convergenta nominală a economiei României în contextul integrării în UEM

 Premise si consecinte ale introducerii Euro ca moneda unica in tarile Europei Centrale si de Est
Euroscepticismul si falimentul zonei Euro
 Convergenta reală în România în contextul integrării în UEM
 Adâncirea integrării versus extinderea Uniunii Europene
Disciplina: Finanţe publice, Buget şi trezorerie publică








































Instrumente și metode folosite pentru finanțarea deficitului bugetar în România
Finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice prin emisiuni pe piaţa de capital
Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările dezvoltate
Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările în tranziţie
Evoluţia datoriei externe în România
Analiza evolutiei datoriei publice in Romania/.Studiu privind datoria publica a Romaniei in
conditiile statutului de stat membru al UE
Analiza evolutiei datoriei publice in Uniunea Europeana
Fondurile de pensii private si implicatiile asupra sectorului financiar-bancar
Rolul şi locul impozitelor indirecte în formarea veniturilor bugetare
Fundamentarea deciziei de investiţii în sectorul public / privat
Analiza bugetelor locale, pe exemplul unui ordonator de credite.
Analiza evolutiei executiei bugetelor locale in Romania
Studiu privind veniturile şi cheltuielile asigurărilor sociale de stat la nivelul unui judeţ
Veniturile şi cheltuielile fondului pentru ajutorul de şomaj la nivelul unui judeţ
Analiza evoluţiei nivelului şi structurii veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale/la nivelul
localităţii în perioada
Studiu privind evoluţia niveluli şi structurii bugetului asigurărilor pentru şomaj /bugetului
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate/ bugetului asigurărilor sociale de stat în
perioada......
Studiul privind bugetul unei institutii publice
Bugetul UE – perspective pentru perioada 2014-2020
Organizarea şi funcţionarea trezoreriei la nivelulu municipiului/judeţului
Evoluţia impozitelor indirecte în România/ Uniunea Europeana.
Evoluţia impozitelor directe în România/ Uniunea Europeana.
Evoluţia contributiilor sociale obligatorii în România/ Uniunea Europeana.
Studiu privind analiza veniturilor și cheltuielilor publice ale României.
Studiu privind relația României cu FMI și Banca Mondială.
Autonomia financiară a unităţilor administrativ teritoriale
Rolul impozitelor, taxelor si contribuţiilor la formarea resurselor financiare publice
Administrarea impozitelor și taxelor local la Primăria ….
Administrarea veniturilor fiscale la Administrația Financiară
Procesul bugetar la unităţi administrative-teritoriale
Fundamentarea veniturilor şi a cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale
Abordări paralele privind impozitul pe venitul persoanelor fizice
Studiu privind impozitele directe la o societete comercială
Studiu privind impozitele indirecte şi impactul economico-social al acestora.
Finanţarea şi alocarea resurselor privind acţiunea de învăţământ în România
Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la o institutie publica
Comparaţii privind impozitarea profitului societăţilor în România şi diferite state ale lumii.
Comparaţii privind impozitarea persoanelor fizice la nivelul UE

 Determinarea impozitului pe profit pe exemplul unei societăți comerciale
 Determinarea TVA pe exemplul unei societăți comerciale
 Impozitarea veniturilor societăţilor – impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
 Taxa pe valoarea adăugată – caracteristici, aşezare, impact economic şi social al utilizării sale

NOTĂ:În funcţie de interesul, disponibilitatea şi posibilităţile studenţilor de a avea acces la
informaţii temele se pot reformula şi se pot particulariza studiile de caz. Se pot alege şi alte teme
din domeniul Finanţelor publice, Buget si trezorerie publica, Monedă şi credit, Operaţiunile
instituţiilor de credit, după o discuţie preliminară cu coordonatorul ştiinţific

