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Diagnosticul stării de performanţă a întreprinderii. Studiu de caz la ……….
Analiza diagnostic a producţiei şi a comercializării acesteia. Studiu de caz la ……….
Analiza cheltuielilor întreprinderii. Studiu de caz la ……….
Analiza producţiei fizice la …………..
Analiza rentabilităţii întreprinderii la ………….
Analiza patrimoniului întreprinderii. Studiu de caz la ……….
Analiza economică a gestiunii resurselor umane. Studiu de caz la ……….
Analiza economică a gestiunii resurselor materiale la ……….
Analiza echilibrului economico-financiar al firmei ………..
Analiza rezultatelor cu ajutorul indicatorilor valorici la ……………
Analiza situaţiei financiar-patrimoniale. Studiu de caz la ……….
Analiza financiară a gestionării resurselor la …………
Analiza performanţei economice şi a riscului la …………….
Analiza poziţiei financiare a întreprinderii. Studiu de caz la ……….
Analiza potenţialului intern al firmei …………..
Analiza eficienţei gestiunii economico-financiare în cadrul firmei …………..
Analiza riscurilor întreprinderii. Studiu de caz la ……….
Interdependenţa prevedere-economisire în realizarea asigurărilor de sănătate la CJASS
…..
Prestaţiile publice de pensii la CJPAS…..
Modalităţi de realizare a protecţiei sociale a şomerilor la AJOFM …..
Asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivelul CJPAS …..
Stimularea ocupării forţei de muncă la AJOFM …..
Realizarea securităţii sociale prin intermediul asistenţei sociale la Primăria …..
Datoria publică a României, concept, structuri, indicatorii gradului de îndatorare,
evoluţie în perioada …………..
Studiu privind nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor bugetului de stat al României în
perioada....
Studiu privind contribuţia veniturilor fiscale la constituirea resurselor financiare publice
ale României în perioada....
Studiu privind controlul specializat asupra utilizării resurselor financiare publice prin
intermediul Curții de Conturi a României
Importanţa cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale pentru dezvoltarea umană
durabilă a României
Finanţarea programelor de mediu în România
Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi
administrativ-teritoriale)
Fundamentarea şi execuţia cheltuielilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi
administrativ-teritoriale)
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Analiza desfăşurării procesului bugetar la unităţile administrativ-teritoriale (pe exemplul
unei unităţi administrativ-teritoriale)
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al instituției publice (exemplu – o instituție
publică)
Elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituției publice
(exemplu – o instituție publică)
Analiza cost beneficiu in cazul proiectelor cu finanțare din fonduri europene
Investițiile publice locale și finanțarea acestora (exemplu – o instituție publică)
Acoperirea nevoilor locale prin datorie publică locală (studiu de caz)
Posibilităţi de înfăptuire a autonomiei financiare locale pe seama impozitelor şi taxelor
locale
Studiu privind rezultatele combaterii evaziunii fiscale la nivelul unei localităţi urbane
Analiza structurii şi evoluţiei veniturilor şi cheltuielilor publice în perioada ………… la
nivelul localității.....
Studiu comparativ privind gradul de colectare a veniturilor bugetelor locale în perioada
2011- 2015 la nivelul judeţului “X”
Studiu privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar (pe exemplul unei
unități de învățământ preuniversitar)
Studiu privind finanțarea unităților spitalicești (pe exemplul unei unități spitalicești)
Studiu privind finanțarea instituțiilor din domeniul justiției (pe exemplul unei instituții
din domeniul justiției)
Studiu privind evoluţia economiilor băneşti ale populaţiei fructificate prin intermediul
băncilor (la nivel naţional sau judeţean)
Studiu privind circulaţia bănească cu numerar la nivelul unui judeţ sau al ţării
Studiu privind gradul de dezvoltare la nivelul unităţilor bancare de pe raza unui judeţ
Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei româneşti
Sistemul monetar internaţional
Sistemul monetar european
Sistemul supravegherii bancare derulat de banca centrală
Premise şi consecinţe ale introducerii euro ca monedă unică în ţările Europei de Est
Piaţa valutară internaţională
Contractele Futures
Contractele Forward
Contracte de opţiune
Piaţa eurodevizelor
Creditul internaţional. Trăsături, forme, garanţii.
Riscul de ţară
Rolul instituţiilor financiar-bancare în generarea fluxurilor financiare
Performanţele băncilor comerciale din Romania.
Studiu privind creditarea societăţilor comerciale de către banca …..
Riscurile în activitatea e retail banking şi gestionarea lor
Riscurile în procesul creditării şi gestionarea lor de către banca …..
Implicaţiile Basel III asupra gestionării riscurilor bancare
Ratingul- instrument de consolidare al supravegherii prudenţiale
Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii financiare
Metode şi tehnici de gestionare a riscurilor bancare
Analiza activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit si pierdere
Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora la
banca …..
Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la
banca …..
Gestiunea eficientă a operaţiunilor active la banca …..
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Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare
Managementul riscurilor asociate relaţiilor interbancare
Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată
Riscurile în procesul creditării. Căi de prevenire şi acoperire a acestora
Sistemul electronic de transfer al fondurilor
Analiza riscului operaţional la banca …..
Analiza riscului de piaţă la banca …..
Analiza profitabilităţii la banca …..
Analiza metodologiei de creditare bancară a activităţii curente şi fundamentarea
acordării de credite unei întreprinderi
Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei
Modalităţi de plată utilizate în activitatea bancară şi eficienţa acestora
Instrumente de plată utilizate în România şi perspectivele lor
Tehnica operativă a operaţiunilor bancare în devize
Rentabilitatea resurselor şi plasamentelor la nivelul unităţilor bancare teritoriale
Transferurile de fonduri şi compensaţiile în relaţiile bancare internaţionale. Studiu
comparativ
Metode şi tehnici specifice în evaluarea performanţelor bancare
Organizarea operaţiunilor de casă în activitatea bancară
Studiu comparativ al activităţii de casierie la băncile comerciale româneşti
Creditul – principalul produs al băncilor comerciale în activitatea de „corporate”
Creditul bancar în activitatea de „retail”
Sistemele de decontare şi implicaţiile lor asupra stării de lichiditate
Instrumente de plată utilizate în practica bancară şi eficienţa lor în accelerarea circulaţiei
monetare
Sistemul de plăţi în România şi eficienţa sa
Serviciile de plăţi în relaţiile cu populaţia şi eficienţa lor în structurarea agregatelor
monetare
Gestionarea riscului de creditare – premisă a unei activităţi bancare eficiente
Relevanţa evaluării şi controlului riscului bancar asupra activităţii de creditare
Politici de gestionare a riscurilor în activitatea bancară
Creditul ipotecar în România şi perspectivele sale
Politica de dobânzi a băncilor comerciale şi efectele acesteia asupra performanţelor
financiare
Profitabilitatea şi analiza performanţelor activităţii bancare (pe exemplul unei bănci
comerciale)
Piaţa cardurilor şi perspectivele ei în România
Tranziţia de la „banca tradiţională” la „banca virtuală” şi implicaţiile sale
Studiu comparativ privind dezvoltarea e-bankingului la băncile comerciale româneşti
faţă de cele europene
Opţiuni privind evaluarea performanţelor agenţilor economici în activitatea de creditare
bancară
Analiza comparativă a acordării şi gestionării creditelor ipotecare faţă de cele imobiliare
Urmărirea şi recuperarea creditelor bancare neperformante (studiu de caz)
Evoluţia coşului zilnic măsurată prin indici statistici
Studiu comparativ al câtorva modele de previziune a cursului valutar
Previziunea cursului unei acţiuni
Incidenţa impozitelor indirecte asupra preţurilor
Rolul şi locul preţurilor în procedura licitaţiilor
Stabilirea preţurilor la nivelul agenţilor economici
Politica preţurilor pentru produsele agricole
Intervenţia statului în materie de preţuri
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Politici de protecţie a concurenţei economice
Stabilirea preţului de deviz
Caracteristicile pieţei asigurărilor în România
Asigurările de persoane – mijloc de economisire
Politica plasamentelor societăţilor de asigurări
Asigurările de bunuri la societatea de asigurări…; realizări şi posibilităţi de îmbunătăţire
Asigurarea creditelor
Asigurarea bunurilor pe timpul transportului
Supravegherea pieţei asigurărilor
Politica fiscală a România ca stat membru al UE
Politica fiscală în materia impozitelor indirecte / directe
Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările dezvoltate
Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările în tranziţie
Ajustarea fiscală
Disciplina bugetară
Eficiența cheltuielilor bugetare
Impactul dinamicii datoriei publice
Impactul factorilor instituţionali şi grupurilor de presiune asupra procesului decizional
public
Concurenţa fiscală
Studiu privind veniturile/cheltuielile bugetare
Impactul bugetar al transferurilor de resurse între niveluri guvernamentale
Impactul finanţării deficitului bugetar
Analiza factorilor de influenţă a cheltuielilor/veniturilor bugetare
Efectele presiunii fiscale
Autonomia financiară a unităţilor administrativ teritoriale
Reconsiderarea politicilor fiscal-bugetară în contextul „economiei verzi”
Aspecte particulare în evaluarea proiectelor de investiții directe
Eficiența pieței de capital
Evaluarea acţiunilor ....
Evaluarea obligaţiunilor ...
Fundamentarea deciziei de investiţii pe cazul …
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