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A. GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI

ANALIZĂ FINANCIARĂ

1.
Gestiunea financiară pe termen lung: decizia de
investiții, decizia de finanțare a investițiilor, sursele de
finanțare a investițiilor, costul capitalului utilizat pentru
finanțarea investițiilor;
2.
Gestiunea
financiară
pe
termen
scurt:
analiza
ciclului de exploatare, gestiunea financiară a stocurilor,
gestiunea
creanțelor,
eficiența
utilizării
activelor
circulante, gestiunea disponibilităților bănești, sursele de
finanțare a capitalului circulant; formele cash-flow-lui
(cash flow de exploatare, cash flow-ul curent, cash flow-ul
de investiții, cash flow-ul de finanțare, cash-flow-ul net
total, cash flow-ul liber al firmei, cash flow-ul liber al
acționarilor).
3.
Analiza situației financiare a firmei: analiza
situației nete și a activului net, corelația creanțe
obligații, corelația surse de finanțare – necesar de resurse,
analiza lichidității, solvabilității şi a capacității de
plată, analiza ratelor de structură a activului și pasivului,
formele cash flow-ului;
4.
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate;
5.
Analiza
eficienței
utilizării
activelor
totale,
imobilizate și circulante
6.
Analiza cheltuielilor firmei: analiza cheltuielilor
totale,
analiza
cheltuielilor
de
exploatare
analiza
cheltuielilor fixe și variabile, analiza cheltuielilor
materiale şi salariale, analiza cheltuielilor aferente cifrei
de afaceri;
7.
Analiza marjelor de profit ale firmei: analiza marjei
cheltuielilor
variabile,
analiza
marjei
cheltuielilor
directe, analiza profitului total, brut şi net, analiza
profitului de exploatare, analiza profitului aferent cifrei
de afaceri;
8.
Analiza
rentabilității
firmei:
analiza
ratei
rentabilității
economice,
analiza
ratei
rentabilității
financiare,
analiza
ratei
rentabilității
resurselor
consumate, analiza ratei rentabilității comerciale, analiza
pragului de rentabilitate.
B. MONEDĂ ȘI CREDIT
1.
2.
3.
4.

Puterea de cumpărare a monedei
Paritate şi curs valutar
Rezerva minimă obligatorie
Dobânda. Tehnici de calcul ale dobânzilor

C. FINANȚE PUBLICE

1 - Sistemul cheltuielilor publice
1.1. Conținutul cheltuielilor publice
1.2. Clasificarea cheltuielilor publice
1.3. Evoluția cheltuielilor publice
2 - Cheltuielile publice pentru obiective şi acțiuni economice
2.1. Necesitatea existenței sectorului de stat
2.2. Formele clasice de intervenție a statului în
activitatea economică
2.3. Metodele indirecte de sprijinire a unor întreprinderi
şi sectoare de activitate
3 - Veniturile bugetului de stat al României
3.1. Considerații generale asupra veniturilor bugetare
3.2. Principiile generale ale impunerii
3.3. Noțiunile de impozit şi taxă. Elementele impozitelor
şi taxelor
3.4. Clasificarea veniturilor bugetare
3.5. Indicatori privind nivelul, structura şi dinamica
veniturilor publice
3.6. Caracteristicile impozitelor directe
3.7. Caracteristicile impozitelor indirecte
4 - Împrumuturile de stat. Datoria publică
4.1. Teoria împrumutului public
4.2. Elementele tehnice ale împrumuturilor de stat
4.3. Operațiuni privind împrumuturile de stat
4.4. Datoria publică
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