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Disciplina: Finanțe publice și buget
1. Bugetul UE şi prioritățile politice ale cadrului financiar 2014-2020. Studiu de caz bugetul alocat României
2. Atragerea si utilizarea fondurilor europene la nivel național/local in vederea completării
resurselor bugetare si realizarea investițiilor
3. Realizarea indicatorilor de performanță în activitatea de colectare a veniturilor bugetare
la nivelul D.G.R.F.P. Suceava (alt județ)
4. Completarea resurselor bugetare la nivel local/național pe seama emisiunii de titluri de
stat (obligațiuni)
5. Eficiența, eficacitatea şi economicitatea în cadrul procesului bugetar
6. Studiu comparativ privind eficiența cheltuielilor publice în țări din UE
7. Studiu comparativ al sistemelor de impozitare a veniturilor/ a profiturilor în unele state
al UE
8. Sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul schimbărilor
demografice.
9. Sustenabilitatea sistemului public de pensii în contextul schimbărilor demografice
10. Analiza evoluției și eficienței cheltuielilor publice pentru investiții (studiu de caz)
11. Gradul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat în România. Prezent şi
perspective
12. Impactul măsurilor de prevenire / combatere a pandemiei de Covid-19 asupra Bugetului
de stat/ Bugetului asigurărilor pentru șomaj/ bugetelor locale. Studiu de caz
13. Analiză comparativă privind impozitarea persoanelor fizice la nivelul UE
14. Studiul comparativ privind fiscalitatea în România şi un alt stat sau alte state
15. Rolul bugetelor locale in cadrul Bugetului General consolidat. Studiu comparativ
Romania si UE
16. Analiza criteriilor de natură bugetară în vederea convergenței la Zona euro. Studiu de
caz ….(minim 2 țări de comparat)
Disciplina: Finanțe
17. Evoluția performanțelor economico-financiare ale firmei. Studiu de caz pe exemplul
S.C.
18. Analiza eficienței proiectelor de investiții. Studiu de caz pe exemplul S.C
19. Bilanțul şi analiza poziției financiare a întreprinderii. Studiu de caz la SC...
20. Efectele pandemiei Covid-19 asupra evoluției situației financiare a firmelor listate la
Bursa de Valori București
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21. Măsurarea performanțelor unei entități. Studiu de caz la SC... Analiza performanței
firmei pe baza contului de rezultate
22. Studiul echilibrului financiar şi funcțional Studiu de caz
23. Studiu comparativ al fundamentării deciziei de investiții pe baza analizei tehnice şi
fundamentale. Studiu de caz SC X si SC Y
Disciplina: Instituții de credit si Politici monetare
24. Evoluția ratei dobânzii pe piața bancară românească și managementul riscului ratei
dobânzii.
25. Instrumentele de politică monetară folosite de BNR și efectele aplicării lor în perioda
post-criză
26. Studiu comparativ privind evoluția fenomenului inflaționist în Zona euro şi țările
Europei Centrale şi de Est
27. Rolul Băncii Centrale Europene în ansamblul instituțiilor comunitare. Studiu de caz instrumentele de politică monetară în zona euro
28. Instrumente de plată de tip monedă electronică- emiterea și utilizarea lor în România.
29. Operațiunile de creditare ale băncilor comerciale. Studiu de caz
30. Analiza financiară a activității bancare pe baza bilanțului și a contului de rezultate.
Studiu de caz
31. Creditarea persoanelor fizice la bănci și IFN-uri. Abordare comparativă
32. Mobile Banking – serviciu bancar electronic modern. Studiu de caz
33. Studii și riscuri privind modalitățile de plasare a disponibilităților bănești și garantarea
lor
34. Impactul pandemiei de Covid-19 asupra performanțele financiare ale băncilor

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

