I. CUNOŞTINŢE ECONOMICE GENERALE

TEMATICA:

Macroeconomie: Politica macroeconomică, teoria creşterii şi
dezvoltării economice, cererea şi oferta globale, sistemul contabilității
naționale, consumul, economisirea şi investirea, piața muncii, piața
monetară, piața de capital, piața valutară, inflație, ocuparea forței de
muncă şi şomaj, fluctuațiile activității la nivel macroeconomic,
trebuințe, resurse.
Management: performanță şi comportament organizațional,
cultură organizațională, modelarea comportamentelor organizaționale,
management integrat, structuri organizatorice, planificare, evaluarea şi
recompensarea performanțelor, comunicare organizațională, luarea
deciziilor şi dinamica puterii în organizații, schimbarea organizațională,
crize organizaționale, învățare organizațională şi leadership.
Statistică: mărimi relative, indicatorii medii, indicatorii
variabilității, sistemul indicatorilor de analiză a seriilor cronologice,
analiza legăturilor dintre fenomene, metoda indicilor.
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II. FINANŢE
TEMATICA
Finanţe: concept, trăsăturile finanțelor publice, funcțiile finanțelor
publice, politica financiară, cheltuielile publice, eficiența cheltuielilor
publice, resursele financiare publice, împrumuturile de stat, datoria
publică, procesul bugetar, dubla impunere, administrația publică locală,
acte administrative, contract de concesiune, contract de achiziții
publice, contract de leasing.
Fiscalitate: sistem fiscal, principiile impunerii, impozit, taxa,
impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, impozit
pe dividend, impozite și taxe locale, impozite de la persoanele fizice,
accize, taxa pe valoarea adăugată.
Relaţii financiar-valutare internaţionale: mijloace de plată,
instrumente de plată, valute, curs valutar, convertibilitate, DST, coș
valutar, devize, titluri de credit, cambia, biletul la ordin, piața monetară,
piața valutară, dealeri, brokeri, arbitraj valutar, speculație valutară,
tranzacții forward, contracte futures, contracte options, acreditivul
documentar, importator, ordonator, exportator, beneficiar, incasso
documentar, balanța de plăți.
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Bucureşti.
5. Gyorgy, A, Țâțu, L., Stoian, A., (2009), – Finan ele institu iilor publice,
Editura Universitară, București.
6. Roman C., Moșteanu R.N. (2014) – Finan ele institu iilor publice;
Sinteze, aplica ii, Editura ASE, București;
7. Roman, C. și Moșteanu, T., (2011), – Finan ele institu iilor publice,
Editura Economică, București.
8. Roman, C., (2007), - Gestiunea financiară a entită ilor publice locale,
contabilitatea entită ilor publice locale, Editura Economică, București.
9. Stoica, C., Penu, D., Marinoiu, A.M., Buşu, C., (2014), - Finanţe publice.
Eficienţa actului de guvernare prin finanţe publice, Ediția a IV-a, revizuită şi
adăugită, Editura Pro Universitaria, Bucureşti.
10. Țâțu, L., Șerbănescu, C., Ștefan, C., Cataramă, D., Nica, A., Miricescu, E.,
(2010), - Fiscalitate: de la lege la practică, Ed. a VII-a, Editura C.H. Beck,
București.
11. Văcărel, I. (coord.), (2007), - Finanţe publice, Ediția a VI-a, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
12. Vintilă, G., (2007), - Metode și tehnici fiscale, Editura Economică,
București.
*** Legea nr. 227 din 08.09.2015 publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr. 688 din 10.09.2015 - Codul Fiscal in vigoare de la 1 ianuarie 2016.
*** Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările,
completările şi actualizările ulterioare.
*** Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările,
completările şi actualizările ulterioare.
www.mfinante.ro
www.anaf.ro
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III. GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII
ŞI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

TEMATICA
Gestiunea financiară a întreprinderii: echilibrul financiar;
soldurile intermediare de gestiune şi capacitatea de autofinanțare;
ratele privind rotația capitalurilor; ratele de rentabilitate şi ratele
structurii financiare; diagnosticul riscurilor de exploatare, economic,
financiar şi global; previziunea financiară; gestiunea şi finanțarea
ciclului de exploatare; evaluarea proiectelor de investiții; sursele de
finanțare a întreprinderii; evaluarea întreprinderii; goodwill-ul
întreprinderii.
Analiză economico-financiară: analiza activităților de producție
şi comercializare pe baza indicatorilor valorici; analiza dinamicii
activității pe baza indicatorilor valorici; analiza raportului static şi
dinamic dintre indicatorii valorici; analiza cifrei de afaceri; analiza
valorii adăugate; analiza producției fizice; analiza calității producției;
analiza cheltuielilor întreprinderilor; analiza cheltuielilor aferente
veniturilor totale ale firmei; analiza cheltuielilor de exploatare; analiza
cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri; analiza cheltuielilor fixe;
analiza cheltuielilor variabile; analiza principalelor categorii de
cheltuieli; analiza rentabilității întreprinderii; analiza structurală a
rezultatului exercițiului; analiza factorială a rezultatului exploatării;
analiza factorială a profitului aferent cifrei de afaceri; analiza
rentabilității prin metoda ratelor; analiza situației financiarpatrimoniale a întreprinderilor; analiza solvabilității şi lichidității;
analiza structurii patrimoniale a firmei.
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Contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr.
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IV. MONEDĂ. INSTITU II DE CREDIT. PRODUSE BANCARE.
MANAGEMENT BANCAR
TEMATICA
Monedă: etalon monetar, sistem monetar, masă monetară, inflație,
curs de schimb, agregat monetar, viteza de rotație, multiplicator
monetar, intermediere financiară, refinanțare, instrumente de plată,
credit, dobândă.
Institu ii de credit: bănci centrale, bănci, organizații cooperatiste
de credit (bănci cooperatiste), bănci de economisire și creditare în
domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, instituții emitente de
monedă electronică, Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca
Reglementelor Internaționale (BRI), Grupul Băncii Mondiale (BM),
Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BIRD),
Sistemul European de Bănci Centrale (SEBC).
Produse și servicii bancare: servicii globale, servicii auxiliare /
suplimentare / personalizate, produse și servicii pentru corporații și
populație, produse și servicii de acoperire a riscului valutar și de rată a
dobânzii, servicii electronice, Sistemul de Plăți de Interes Național,
transferuri de mare valoare, transferuri urgente, instrumente de
transfer debit și credit, compensare și decontare.
Management financiar-bancar: risc bancar, lichiditate,
solvabilitate bancară, poziție valutară, strategie bancară, active și
pasive sensibile.
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V. CONTABILITATE. CONTROL ŞI AUDIT FINANCIAR

TEMATICA

Contabilitate: Cadrul contabil general de întocmire a situațiilor
financiare elaborat de Comitetul pentru Standardele Internaționale de
Contabilitate (IASB); Norme şi reglementări contabile privind
organizarea şi ținerea contabilității întreprinderii. Obligativitatea
organizării şi ținerii contabilității. Registrele de contabilitate şi
documentele justificative. Situațiile financiare ale întreprinderii
(bilanțul, contul de profit şi pierdere, situația fluxurilor de trezorerie,
situația modificărilor capitalului propriu, politici contabile şi note
explicative). Principii şi reguli contabile privind evaluarea şi
înregistrarea structurilor de active, capitaluri proprii şi datorii,
reprezentate în situațiile financiare. Tratamente contabile privind
evaluarea elementelor patrimoniale. Directivele contabile europene şi
Standardele Internaționale de Contabilitate ca sistem de referință
pentru normalizarea contabilității din România. Texte legale şi
reglementate în domeniul contabilității; Contabilitatea curentă: a
capitalurilor; a imobilizărilor, a stocurilor şi producției în curs de
execuție; terților; trezoreriei; cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor.
Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar: delimitarea
lucrărilor de închidere a exercițiului; balanța conturilor înainte de
inventariere. Inventarierea activelor, capitalurilor proprii şi a datoriilor
(constatarea şi descrierea elementelor inventariate; metode de
estimare a valorii de inventar). Contabilitatea regularizărilor privind
plusurile şi minusurile de inventar; amortizările şi provizioanele,
cheltuielile şi veniturile înregistrate în avans; variația stocurilor,
decontarea TVA. Determinarea rezultatului. Impozitarea şi distribuirea
(repartizarea) rezultatului. Redactarea situațiilor financiare.
Control şi audit financiar: Componentele şi responsabilitatea
controlului intern, tipuri de control intern, standarde de control intern,
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concepte teoretice privind auditul financiar, raportul de audit financiar
pentru utilizatori, cadrul legal al auditului financiar, reglementări
profesionale in auditul financiar, angajamentul de audit financiar,
evaluări privind angajamentul de audit, planificarea de audit financiar,
tipuri de opinii exprimate de către auditorii financiari
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***Manual de Standarde Internaționale de Audit şi Control de Calitate,
Audit Financiar (2009), Editura Irecson, Bucureşti.
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financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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*** Standarde Internaționale de Raportare Financiara, Editura CECCAR,
București, 2015
*** Legea nr. 26 din 2 martie 2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit
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*** Standardele Internaționale de Contabilitate, Ediția 2009.
*** Codul de conduită profesională emis de IFAC, Ediția 2009.
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