
  TEME DE LICENŢĂ 

 

Specializarea: CIG 

1. Contabilitatea depozitelor, pe modelul bancii ….,  

2. Contabilitatea creditelor bancare, pe modelul bancii 

3. Contabilitatea creditelor acordate persoanelor fizice, pe modelul bancii ….,  

4. Contabilitatea creditelor acordate persoane lor juridice, pe modelul bancii 

5. Contabilitatea operatiunilor de incasari si palti, pe modelul bancii  

6. Conatbilitatea operatiunilor cu carduri, pe modelul bancii 

7. Contabilitatea decontarilor interbancare, pe modelul bancii 

8. Contabilitatea capitalului propriu, pe modelul bancii 

9. Contabilitatea stocurilor, pe modeul bancii 

10. Contabilitatea decontarilor cu personalul, pe modelul bancii 

11. Contabilitatea imobilizarilor,pe modelul bancii 

12.  Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului financiar, pe modelul bancii 

13. Contabilitatea instrumentelor de plata fara numerar, pe modelul bancii 

14. Contabilitatea creditului ipotecar, pe modelul bancii 

15. Contabilitatea produselor de economisire, pe modelul bancii 

16. Leasingul si creditul auto 

 

Specializarea: FB 

CONTABILITATE BANCARA 

1. Contabilitatea depozitelor, pe modelul bancii ….,  

2. Contabilitatea creditelor bancare, pe modelul bancii 

3. Contabilitatea operatiunilor de incasari si palti, pe modelul bancii  

4. Conatbilitatea operatiunilor cu carduri, pe modelul bancii 

5. Contabilitatea decontarilor interbancare, pe modelul bancii 

6. Contabilitatea capitalului propriu, pe modelul bancii 

7. Contabilitatea stocurilor, pe modeul bancii 

8. Contabilitatea decontarilor cu personalul, pe modelul bancii 



9. Contabilitatea imobilizarilor,pe modelul bancii 

10. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului financiar, pe modelul bancii 

11. Situatii financiare  

12. Contabilitatea instrumentelor de plata fara numerar, pe modelul bancii 

13. Contabilitatea creditului ipotecar, pe modelul bancii 

14. Contabilitatea produselor de economisire, pe modelul bancii 

15. Leasingul si creditul auto 

GESTIUNE BANCARA 

1. Gestiunea riscului de credit, pe modelul bancii 

2. Performanta si eficienta personalului bancar 

3. Gestiunea performantei bancare 

4. Gestiunea portofoliului de credite, pe modelul bancii 

5. Gestiunea resurselor bancare atrase, pe modelul bancii 

6. Gestiunea riscurilor bancare 

7. Activitatea de creditare – fundamentarea acordarii unui credit de investitii, pe modelul 

bancii 

8. Acordurile Basel – un pas important pentru asigurarea stabilitatii financiare la nivel 

global 

9. Restructurarea creditelor ipotecare, pe modelul bancii 

10. Gestiunea activelor bancare 

11. Modalitati si instrumente de plata, pe modelul bancii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


