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 Resursele financiare publice: conţinutul şi structura resurselor financiare publice; 

conţinutul şi rolul impozitelor; elementele tehnice ale impozitului. 

 Sistemul cheltuielilor publice: conţinutul şi clasificarea cheltuielilor publice; factori care 

influenţează creşterea cheltuielilor publice. 

 Structura financiară, lichiditatea şi performanţa financiară a întreprinderii: aprecierea 

lichidităţii și solvabilității întreprinderii pe baza bilanţului financiar (bilanțului lichiditate-

exigibilitate); marjele de acumulare (soldurile intermediare de gestiune), capacitatea de 

autofinanţare; rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară. 

 Surse de finanţare a întreprinderii: autofinanţarea; finanţarea prin capitaluri proprii 

externe; împrumuturi pe termen mediu şi lung; leasingul. 

 Conceptul de asigurare şi clasificarea asigurărilor: definiţie, conţinutul economic, juridic 

şi financiar al asigurărilor; principiile asigurărilor; funcţiile asigurărilor; elementele tehnice 

ale asigurărilor; clasificarea asigurărilor.   

 Masa monetară: definirea masei monetare şi structura acesteia. 

 Creditul şi dobânda: conţinutul, funcţiile, trăsăturile şi formele creditului; dobânda şi rata 

dobânzii. 

 Băncile centrale și politica monetară: funcţiile băncilor centrale; obiectivele politicii 

monetare; instrumente ale politicii monetare.  

 Rolul și operațiunile băncilor comerciale: rolul și locul băncilor comerciale în cadrul 

sistemului bancar; operațiunile băncilor comerciale. 

 Piaţa financiară: conceptul şi segmentarea pieţei financiare.  

 Piața bursieră: conceptul, funcțiile și rolul bursei de valori; clasificarea burselor.  
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