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     Departamentul FinanŃe-Contabilitate 

 

                                            Tematică pentru examenul de licenŃă 

                                                        Domeniul: FinanŃe 

                                            Programul de studiu: FinanŃe şi bănci 

-2012- 

 

Proba: Evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate 

 

1. Disciplina: FinanŃe publice (DF) 

Coordonator disciplină: 
Prof.univ.dr. Ioan Dan Morar 

1. Structura finanŃelor. Criterii şi formele aferente 
2. Sistemul financiar şi elementele sale 
3. Mecanismul financiar şi politica financiară 
4. Bugetul public, conŃinut economic şi  principiile bugetare 
5. Procesul bugetar. Planificarea bugetului 
6. ExecuŃia cheltuielilor publice 
7. ExecuŃia veniturilor publice (tehnica fiscală); 
8. Dubla impunere fiscală  internaŃională şi formele de eludare a fiscului 
9. Impozitul pe venitul persoanelor fizice, impunerea venitului din salarii 
10. Impozitul pe venitul persoanelor fizice, impunerea venitului din activităŃi independente 
11. Impozitul pe profitul societăŃilor. Baza impozabilă 
12. TVA. OperaŃiuni impozabile 
13. TVA. Plătitori şi scutirile la plată; 
14. Taxele de consumaŃie. Grupele de mărfuri supuse accizării şi regimul antrepozitelor fiscale 
15. Imprumuturile publice. ConŃinut economic şi formele împrumuturilor publice 
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2. Disciplina: Buget şi trezorerie publică (DS) 

Coordonator disciplină: 
conf.univ.dr. Marcel Boloş 

1. Creditele bugetare. Rolul şi importanŃa creditelor bugetare aprobate si deschise 
2. Contul de execuŃie bugetară. Structura contului de execuŃie bugetară. Regulile de evidenŃiere a 

cheltuielilor publice 
3. Indicatorii din clasificaŃia bugetară. ClasificaŃia funcŃională şi economică a cheltuielilor publice 
4. Angajarea cheltuielilor publice. Metoda punctajelor 
5. Metode moderne de dimensionare a veniturilor publice 
6. Regulile de corelaŃie dintre bugetul de venituri şi cheltuieli; contul de execuŃie bugetară 
7. Impozitele partajate. Cotele defalcate din impozitul pe venit 
8. Echilibrarea bugetară. Echilibrarea inter- şi intrajudeŃeană 

 

3. Disciplina: Gestiune financiară a intreprinderii (DS) 

Coordonator disciplină: 
conf.univ.dr. Emil Chirilă 

1. Capitalul intreprinderii structurat în funcŃie de gradul de lichiditate a activului şi de gradul de 
exigibilitate a pasivului  

2. Analiza echilibrului financiar: modalitate de calcul şi interpretare a situaŃiei nete, a fondului de rulment, 
a nevoii de fond de rulment, a trezoreriei nete, a cash- flow –ului pe baza datelor din bilanŃul contabil - 
studiu de caz. 

3. Analiza rezultatelor intreprinderii (soldurile intermediare de gestine şi capacitatea de autofinanŃare) – 
studiu de caz   

4. Diagnosticul financiar al rentabilităŃii şi lichidităŃii  - studiu de caz  
5. Politici de gestiune a ciclului de exploatare  
6. FinanŃarea activităŃii de exploatare 
7. Fundamentarea şi finanŃarea investiŃiilor  

 

4. Disciplina: Control financiar (DS) 

Coordonator disciplină: 
Prof.univ.dr. Ioan Gheorghe łară 

1. DescrieŃi conceptul  de control financiar. DiferenŃa faŃă de controlul fiscal 
2. Componentele sistemului de control financiar privit din punct de vedere structural 
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3. Elementele componente ale sistemului de control financiar. DescrieŃi controlul total şi prin sondaj 
4. DescrieŃi procedeul de control documentar - contabil 
5. Procesul verbal de control (elemente obligatorii şi situaŃii în care se întocmeşte) 
6. DescrieŃi procedura de acordare a vizei de control financiar preventiv 
7. Documentele care se întocmesc în urma unei acŃiuni de control financiar (enumerare şi descriere 

succintă) 

 

5. Disciplina: Monedă şi credit (DS) 

Coordonator disciplină: 
conf.univ.dr. Daniela Zăpodeanu 

1. Trăsăturile şi formele creditului 
2. Instrumente de credit-prezentare, clasificare  
3. Structura unui sistem bancar modern 
4. FuncŃiile băncii centrale 
5. IndependenŃa băncii centrale faŃă de puterea executivă 
6. OperaŃiuni bancare (pasive, active, de comision, extrabilanŃiere) 
7. Tipuri de credit bancar. Mecanismul creditării bancare 

 

6. Disciplina: Gestiune şi contabilitatea instituŃiilor de credit (DS) 

Coordonator disciplină: 
lect.univ.dr. Corneliu BenŃe 

1.Caracteristici ale sistemelor bancare şi  implicaŃii ale crizelor financiare  
asupra funcŃionalităŃii acestora 
2 .Modele şi strategii de gestiune a riscurilor bancare 
3. Cadrul actual al gestiunii riscul de credit 
4. Gestiunea riscului de lichiditate şi efectele sale 
5. Metode şi tehnici de gestiune a riscului ratei dobânzii 
6. Gestiunea decontărilor bancare 
7. Supravegherea instituŃiilor de credit 


