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1. ECONOMIE
Autor: Conf. univ. dr. Mihaela NICOARĂ
TEMATICA DISCIPLINEI



Fundamentele Economiei politice/Economiei. Activitatea economică, munca şi
producţia. Trebuinţele economice şi legităţile lor, interesele economice. Bunurile
libere, raritatea şi bunurile economice. Caracterul legic al economiei, ordinea şi
haosul în economie, legile economice – concept, mecanism de acţiune, cunoaşterea şi
folosirea legilor economice. Sistemele economice. Economia naturală şi economia de
mărfuri. Marfa, utilitatea şi valoarea mărfii. Teorii despre valoare. Banii, esenţa,
geneza şi funcţiile lor. Piaţa, cererea şi oferta de mărfuri, elasticitatea lor.
Concurenţa – pârghie esenţială a pieţei. Formele concurenţei în condiţiile economiei
de piaţă. Rolul concurenţei. Mecanismul de formare a preţurilor în condiţiile
diferitelor forme de concurenţă. Unităţile economice de producţie. Factorii de
producţie, caracterizarea lor. Combinarea prodfactorilor. Costurile de producţie.
Sistemul pieţelor, piaţa forţei de muncă, piaţa monetară, piaţa financiară, piaţa
valutară, bursele de mărfuri şi de valori. Veniturile – profitul, dobânda, renta
economică. Economia naţională. Rezultatele activităţii economice la scară naţională.
Principalii indicatori macroeconomici. Creşterea şi dezvoltarea economică durabilă.
Venitul – formarea şi distribuirea lui. Consumul şi legităţile sale, investiţiile, sursele,
formele, rolul lor în viaţa economico-socială. Şomajul: concept, forme principale ale
şomajului, consecinţe ale şomajului. Inflaţia: cauze, forme şi consecinţe ale acesteia;
politici antiinflaţioniste. Dezvoltarea economică şi mediul natural.

2. MANAGEMENT
Autori: Conf.univ.dr. Adam FLEŞERIU, Lector univ.dr. Daniela RUS
TEMATICA DISCIPLINEI



Elemente introductive în management. Funcţiile managementului economic şi
funcţiunile unităţii economice. Organizarea procesuală şi organizarea structurală a
unităţii economice. Definirea şi elementele de bază ale structurii organizatorice.
Tipuri de structuri organizatorice. Documente ce definesc structura organizatorică.
Sistemul informaţional în management. Componentele, rolul şi funcţiile sistemului
informaţional. Comunicarea în sistemele socio-economice. Decizia economică şi
procesul decizional. Definirea şi elementele de bază ale deciziei. Clasificarea
deciziilor economice. Etapele elaborării deciziilor. Modelarea deciziilor în condiţii
de certitudine, risc şi incertitudine. Tipuri de conducători şi stiluri de conducere.



Utilizarea raţională a timpului în activitatea de conducere. Metode şi tehnici de
producere şi stimulare a creativităţii. Metode generale de management.
Factori de influenţă ai managementului resurselor umane. Eficienţa
managementului resurselor umane. Timpul şi gestiunea timpului de muncă.
Grupurile de muncă. Analiza posturilor. Recrutarea, selecţia şi integrarea
resurselor umane. Evaluarea performanţelor profesionale. Salarizarea resurselor
umane. Motivarea resurselor umane.

3. ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
Autor: Conf.univ.dr. Florea Cristina
TEMATICA DISCIPLINEI












Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare: conţinutul
procesului de analiză economico-financiară; studiul factorilor care explică
rezultatele activităţii; metode, procedee şi tehnici ale analizei economico-financiare.
Analiza activelor imobilizate: evaluarea imobilizărilor; eficienţa utilizării activelor
imobilizate; analiza factorială a activelor imobilizate.
Analiza activelor circulante: evaluarea activelor circulante; analiza factorială a
stocurilor; eficienţa utilizării stocurilor; rotaţia activelor circulante.
Analiza potenţialului uman: dinamica şi structura personalului; circulaţia şi
fluctuaţia forţei de muncă; utilizarea timpului de muncă; productivitatea muncii.
Analiza cheltuielilor firmei: definirea cheltuielilor; tipologia cheltuielilor; analiza
factorială a cheltuielilor; analiza eficienţei cheltuielilor.
Analiza pe baza contului de profit şi pierdere şi a soldurilor intermediare de
gestiune: analiza marjei comerciale; analiza cifrei de afaceri; dinamica şi structura
cifrei de afaceri; pragul de rentabilitate cantitativ şi valoric; marja de siguranţă;
coeficientul de siguranţă dinamic; factorul de acoperire; producţia exerciţiului;
excedentul (insuficenţa) brut(ă) de exploatare; analiza valorii adăugate; analiza
factorială a rezultatelor activităţii; analiza capacităţii de autofinanţare.
Analiza pe baza ratelor de rentabilitate.
Analiza financiară pe bază de bilanţ.

4. FINANŢE
Autori: Conf.univ.dr. Florea Cristina, Conf.univ.dr. Ţîrlea Rodica,
Buzgău Rosana

Lector univ.dr.

TEMATICA DISCIPLINEI



Noţiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora; procese şi fluxuri financiare;
sistemul cheltuielilor bugetare; bugetul de stat; bugetele locale; consideraţii
generale privind pieţele financiare. Sistemul fiscal. Reforma fiscală şi armonizarea
fiscalităţii României cu cea a celorlalte state ale Uniunii Europene. Conţinutul şi



rolul impozitelor. Principiile impunerii. Aşezarea şi perceperea impozitelor.
Impozitele directe şi indirecte. Presiunea fiscală. Dubla impunere juridică
internaţională. Impozitul pe venit. Impozitul pe profit. Accizele. Taxa pe valoarea
adăugată. Taxele vamale. Împrumutul de stat şi datoria publică. Sistemul bugetar şi
componentele sale. Principiile bugetare. Procesul bugetar.
Obiectul şi conţinutul gestiunii financiare a întreprinderii. Constituirea capitalului
social al firmei; căi de formare a acestuia. Plasamentele financiare pe termen lung.
Problematica financiară a investitiilor firmei. Amortizarea capitalului încorporat în
active imobilizate ale întreprinderii. Evaluarea nevoilor de resurse aferente
activitatii curente de producţie. Gestiunea activelor circulante şi a pasivelor.
Rezultatele financiare ale întreprinderii şi problematica dividendelor. Gestiunea
trezoreriei firmei şi planificarea financiară pe termen scurt. Costul capitalului social
şi structura financiară a întreprinderii.

5. CONTABILITATE
Autori: Conf. univ. dr. Danciu Radu, Conf. univ. dr. Lenghel Radu Dorin, Conf. univ. dr.
Deac Marius
TEMATICA DISCIPLINEI




















Obiectul şi obiectivele contabilităţii
Principiile contabilităţii
Procedeele metodei contabilităţii
Structuri ale activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
Recunoaşterea şi evaluarea activelor, pasivelor, veniturilor şi cheltuielilor în
contabilitate
Metode şi procedee de calculaţie utilizate în contabilitate
Registrele contabile şi documentele financiar-contabile
Contul şi dubla înregistrare a operaţiunilor economice
Balanţa de verificare a conturilor
Contabilitatea activelor imobilizate
Contabilitatea stocurilor
Contabilitatea creanţelor
Contabilitatea activelor de trezorerie
Contabilitatea datoriilor
Contabilitatea capitalurilor proprii
Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului
Contabilitatea de gestiune
Inventarierea patrimoniului
Situaţii financiare anuale : bilanţ, cont de profit şi pierderi, situaţia modificării
capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative

6. INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Autori: Prof. univ. dr. Şerb Aurel, Prof. univ. dr. Mureşan Mihaela, Conf. univ. dr. Vlad
Miranda
TEMATICA: CALCULATOARE, SOFTWARE DE BAZĂ ŞI DE APLICAŢII


Reprezentarea informaţiilor în calculatoarele electronice, Generaţii şi tipuri de
calculatoare, Setul de instrucţiuni al sistemelor de calcul, Memoria calculatoarelor,
Unităţi aritmetice şi logice, Unităţi centrale de prelucrare, Sisteme de intrare-ieşire,
Reţele de calculatoare, Limbaje de programare, Sisteme de operare, Securitate
informatică, Pachetul integrat de aplicaţii Microsoft Office, Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access.

TEMATICA: SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE. SISTEME
INFORMATICE DE GESTIUNE ŞI CONTABILITATE


Baze de date. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Modele de date. Model de date
relaţional. Model de date orientat obiect. Baze de date obiect relaţionale. Baze de
date online. Baze de date distribuite. Baze de date multidimensionale. Data mining.
Limbajul structurat de interogare (SQL). Proiectarea unei baze de date. Proiectarea
unui sistem informatic. Sistem informatic de gestiune. Sisteme informatice de
contabilitate. Sistem informatice de gestiune a resurselor unei organizaţii (ERP).
Business intelligence. Sisteme e-Business. Ingineria software. Arhitecturi software.
Standarde în domeniul informaticii. Securitatea sistemelor informatice.

7. CONTROL ŞI AUDIT FINANCIAR
Autor: Conf. univ. dr. Lenghel Radu Dorin
TEMATICA DISCIPLINEI



Conceptul de control intern; sistemul de control intern; procedurile controlului
intern; inspecţia fiscală; inspecţia economico-financiară; cadrul general al auditului
financiar; obiectivele auditului financiar; probele de audit; procedurile utilizate
pentru obţinerea probelor de audit; etapele auditului financiar; raportul de audit
financiar; auditarea soldurilor iniţiale şi a evenimentelor ulterioare datei bilanţului;
documentarea angajamentelor de audit; tipuri de opinii exprimate de către auditorii
financiari.

