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SUBIECTE ORIENTATIVE PENTRU EXAMENUL DE 
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LICENłA sesiunea iulie 2008 
 
 

DISCIPLINA - MONEDĂ ŞI CREDIT 
1. Trăsăturile creditului. 
2. Creditul comercial. 
3. Creditul bancar. 
4. Creditul obligatar. 
5. Creditul de consum. 
6. Creditul ipotecar. 
7. Factori de influenŃă ai ratei dobânzii. 
8. Tipuri de conturi bancare; mod de calcul al dobânzii aferent fiecărui tip. 
9. Cambia. 
10. Biletul la ordin. 
11. OperaŃiuni cambiale nebancare. 
12. OperaŃiuni cambiale bancare. 
13. Cecul. 
14. Centrala Incidentelor de PlăŃi. 
15. Bonuri de casă. Bonuri de tezaur. 
16. ObligaŃiuni. 
17. Cardul. 
18. AcŃiunile. 
19. Ordinul de plată. 
20. Acreditivul. 
21. Incasso-ul documentar. 
22. Scrisoarea de garanŃie bancară. 
23.  Intermedierea financiară. 
24. Structura unui sistem bancar modern. 
25. InstituŃii de credit asimilate. 
26. InstituŃii parabancare. 
27. Restructurarea sistemului bancar românesc. 
28. Structura sistemului bancar românesc actual. 
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29. InstituŃii parabancare ale sistemului bancar românesc. 
30. Banca centrală – autoritate monetară. 
31. Banca centrală – banca statului. 
32. Banca centrală – centru al politicii monetare si valutare. 
33. Banca centrală – instituŃie de coordonare şi reglementare a sistemului bancar. 
34. IndependenŃa băncii centrale faŃă de puterea executivă. 
35. Necesitatea şi rolul supravegherii bancare. 
36. InstituŃii de supraveghere bancară. 
37. ModalităŃi de supraveghere bancară. 
38. Pasive bancare ale băncilor comerciale. 
39. Active bancare ale băncilor comerciale. 
40. Mecanismul creditării bancare. 
41. Riscuri bancare - definire, categorii. Gestiunea riscului. 
42. Riscul de credit: concept şi subcategorii. 
43. Prevenirea riscului de credit. 
44. Riscul insolvabilităŃii: concept şi prevenire. 
45. Politica monetară : concept şi obiective. 
46. Masa monetară ca obiectiv de politică monetară. 
47. Rata dobânzii ca obiectiv de politică monetară 
48. Cursul de schimb ca obiectiv de politică monetară. 
49. Rescontarea ca instrument de politică monetară. ParticularităŃi în România. 
50. PiaŃa monetară interbancară. ParticularităŃi în România. 
51. OperaŃiuni de open-market. ParticularităŃi în România. 
52. Rezerva minimă obligatorie. ParticularităŃi în România. 
53. Politica selectivă a creditului. ParticularităŃi în România. 
54. Politica valutară. Concept şi instrumente. 
55. Modificarea cursului de schimb al monedei naŃionale. 

 

DISCIPLINA - FINANłE PUBLICE 
1) ŞtiinŃa financiară. EvoluŃie. 
2) Structura finanŃelor. Criterii de analiză. 
3) Sistemul financiar. 
4) Fluxurile financiare. 
5) Sfera finanŃelor. 
6) Principiile ce generează funcŃiile finanŃelor. 
7) FuncŃia de repartiŃie a finanŃelor. 
8) FuncŃia de influenŃare şi control. 
9) Aparatul financiar 
10) Regulatoarele mecanismului financiar 
11) Pârghiile financiare. ConŃinut şi caracteristici 
12) Sistemul pârghiilor financiare  
13) Bugetele publice  
14) Politica financiară. ConŃinut şi forme 
15) Principiile bugetare 
16) Procesul bugetar  
17) ExecuŃia bugetară  
18) Resursele financiare publice. ConŃinut şi clasificare  
19) Cheltuielile publice. ConŃinut şi clasificare  
20) EficienŃa cheltuielilor publice  
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21) Modele de gestionare a cheltuielilor publice  
22) Sistemul fiscal. ConŃinut şi clasificare  
23) Elementele impozitului şi tehnica impunerii 
24) Principiile impunerii 
25) Formele de eludare a legii fiscale 
26) Dubla impunere fiscală internaŃională. Procedeele de evitare a acesteia  
27) Impozitele pe avere  
28) Impozitele şi taxele locale  
29) Structuri de finanŃare la nivelul administraŃiei locale  
30) Autonomia financiară locală  
31) Structuri de finanŃare la nivelul administraŃiei centrale  
32) Impozitele pe veniturile persoanelor fizice  
33) Impozitele pe veniturile persoanelor juridice 
34) T.V.A. 
35) Accizele  
36) Impozitele pe circulaŃia mărfurilor şi cifra de afaceri 
37) Taxele vamale şi monopolurile fiscale  
38) Taxele administrative 
39) ContribuŃiile la fondurile speciale  
40) Creditul public. ConŃinut, forme, clasificare 
41) Procesul împrumuturilor publice 
42) Echilibrul financiar 

 
DISCIPLINA FinanŃele Întreprinderii 
 

1. Obiectivele şi funcŃiile FinanŃelor Întreprinderii 
2. ConŃinutul FinanŃelor private ale întreprinderilor 
3. Sistemul de indicatori si aprecierea echilibrului financiar 
4. Determinarea rezultatelor întreprinderii şi aprecierea acestora prin intermediul 

soldurilor intermediare de gestiune şi a capacităŃii de autofinanŃare 
5. Aprecierea performantelor întreprinderii prin intermediul ratelor de 

rentabilitate economică şi financiare 
6. Analiza dinamica a echilibrului financiar prin intermediul tablourilor de 

finanŃare şi de flux 
7. Costul capitalurilor 
8. Structura capitalului, riscurile, modalităŃi de determinare şi interpretare 
9. ConŃinutul finanŃării activităŃii de exploatare şi metodele de dimensionare 

global valorice  a activelor circulante 
10. Sursele de finanŃare a activităŃii de exploatare şi semnificaŃia accelerării 

vitezei de rotaŃie a capitalurilor 
11. Conceptul de investiŃii şi elementele financiare ale investiŃiilor 
12. FinanŃarea investiŃiilor 
13.  

DISCIPLINA - Control financiar şi expertiză contabilă 
1. Control financiar – concept; forme. 
2. RelaŃia control financiar – control fiscal. 
3. Tehnici de control documentar contabil. 
4. Metode ale procedeului de control faptic. 
5. Finalizarea acŃiunilor de control ca procedeu de control financiar. 
6. Controlul – financiar ca sistem. 
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7. Tehnici specifice de control în cazul controlului unor gestiuni global 
valorice. 

8. UnităŃi care organizează în mod obligatoriu control financiar preventiv 
propriu. 

9. OperaŃiuni supuse controlului financiar preventiv. 
10. Refuzul de viză de control financiar preventiv. 
11. Organizarea controlului financiar preventiv delegat(extern). 
12. Organizarea şi obiectivele auditului public intern în România. 
13. Actele de control întocmite de organele de control fiscal. 
14. AtribuŃiile de control prevăzute de lege pentru Garda Financiară. 
15. EnumeraŃi principalele instituŃii cu atribuŃii de control financiar din România. 
16. Drepturile organelor de control fiscal şi ale contribuabililor în legătură cu 

controlul fiscal. 
17. Organizarea şi conducerea CurŃii de Conturi a României. 
18. Obiectivele de control ale CurŃii de Conturi a României în legătură cu 

acordarea descărcării de gestiune. 
19. EnumeraŃi persoanele juridice care sunt supuse controlului CurŃii de Conturi a 

României. 
20. Actele de control întocmite de organul de control financiar ale CurŃii de 

Conturi a României. 
21. Expertiza contabilă: concept, feluri, incompatibilităŃi. 
22. CondiŃii de acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat. 
23. Asemănări şi deosebiri între controlul financiar şi expertiza contabilă. 

                
                                                                   
 
Titulari de disciplină:    
- Monedă şi credit – conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu 
- FinanŃe Publice – prof. univ. dr. Dan Morar 
- FinanŃele Întreprinderii – lect. unv. dr. Emil Chirilă 
- Control financiar şi expertiză contabilă - Prof.univ.dr. Ioan Gheorghe 
łara    
 

 
 
Decan 
Prof. univ. dr. Anca DODESCU 

Şef de catedră 
Prof. univ. dr. Dan MORAR 

 
 
 


