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I. MANAGEMENT - obligatoriu 

 

1. DECIZIA, METODE DE CONDUCERE ŞI DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI  

• Conceptul de decizie şi de sistem decizional, tipologia deciziilor 

• Etapele procesului decizional 

• Metode de conducere şi de fundamentare a deciziilor 

• Metode de stimulare a creativităţii în luarea deciziilor 

• Optimizarea raportului conducere-execuţie 

 

2. STRATEGIA ŞI POLITICA ÎNTREPRINDERII 

• Conceptul de strategie şi politică 

• Tipologia strategiilor 

• Elaborarea strategiilor şi a politicii întreprinderii 

• Structura organizatorică şi de conducere a întreprinderii agricole 

• Planul instrument de conducere a exploataţiei agricole 

• Mărimea întreprinderilor agricole 

 

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE 

• Programarea consumului de resurse  

• Optimizarea performanţelor tehnice 

• Optimizarea performanţelor economice 

 

4. MANAGEMENTUL BAZEI TEHNICO-MATERIALE 

• Indicatorii înzestrării tehnice 

• Dotarea optimă cu tractoare şi maşini agricole 

• Exploatarea raţională a mijloacelor tehnice de muncă 



 
• Eficienţa economică a utilizării mijloacelor tehnice 

 

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ÎN CULTURA PLANTELOR 

• Conţinutul şi clasificarea sistemelor de creştere a animalelor 

• Reproducţia economică a efectivului de animale 

 

6. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ÎN CREŞTEREA  

ANIMALELOR 

• Conţinutul şi clasificarea sistemelor de creştere a animalelor 

• Reproducţia economică a efectivului de animale 

 

7. DIAGNOZA STĂRII EXPLOATAŢIEI AGRICOLE  

• Organizarea şi prezentarea informaţiei 

• Determinarea nivelului mediu al unui indicator 

• Determinarea tendinţei unui indicator 
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II. ADMINISTRAREA FINANCIARĂ A AFACERII - OPŢIONAL 

1. CAPITALURILE EXPLOATAȚIEI AGRICOLE 

• Conţinutul şi structura capitalului unei afaceri 

• Forme de materializare şi surse de constituire a capitalului 

2. PLASAMENTELE DE CAPITAL PE TERMEN LUNG 

• Fundamentarea procesului investiţional 

- Conţinutul şi structura investiţiilor ; 

- Elemente financiare ale investiţiei ; 

- Procesul investiţional şi fluxurile de numerar ale unei investiţii ; 

- Decizia de investiţii şi criterii caracteristice ; 

- Resurse de finanţare a investiţiilor ; 

• Amortizarea capitalului imobilizat al exploataţiei agricole 

- Problematica amortismentului şi implicaţiile lui financiare; 

- Elementele sistemului de amortizare şi sisteme de amortizare ; 

- Repartizarea pe trimestre a amortismentului programat şi recalcularea acestuia ; 

• Finanţarea  reparaţiilor capitale ale exploataţiei agricole 

3. PLASAMENTELE DE CAPITAL PE TERMEN SCURT 

• Active circulante 

- Active circulante, conţinut şi structură ; 

- Necesarul de fond de rulmrent ; 

- Gestiunea valorilor realizabile pe termen scurt ; 

• Finaţarea activelor circulante 

- Fond de rulment; pasive din exploatare; credite bancare pe termen scurt ; 

 

4. PROFITUL SI STRUCTURA FINANCIARA A INTREPRINDERII 

• Previziunea profitului ; 

• Rezultatul exerciţiului financiar ; 

• Fiscalizarea profitului 

• Repartizarea profitului şi politica de dividende ; 
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III. CONTABILITATE - OPŢIONAL 

1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR 

1.1. Rolul, conţinutul şi structura capitalurilor 

1.2. Contabilitatea capitalul social 

1.3. Contabilitatea primelor legate de capital 

1.4. Contabilitatea rezervelor din reevaluare 

1.5. Contabilitatea rezervelor  

1.6. Contabilitatea acţiunilor proprii 

1.7. Contabilitatea rezultatului exerciţiului 

1.8. Contabilitatea rezultatului reportat 

1.9. Contabilitatea provizioanelor aferente capitalurilor 

1.10. Contabilitatea împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni 

1.11. Contabilitatea creditelor bancare pe termen mediu şi lung 

1.12. Contabilitatea datoriilor care privesc imobilizările financiare 

1.13. Contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate 

 

2. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

2.1. Conţinutul şi structura activelor imobilizate 

2.2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 



 
2.3. Contabilitatea imobilizărilor corporale 

2.4. Contabilitatea imobilizărilor în curs de executie 

2.5. Contabilitatea imobilizărilor financiare 

2.6. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor 

imobilizate 

 

3. CONTABILITATEA ACTIVELOR CIRCULANTE 

3.1. Caracterizarea generală a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie 

3.2. Evaluarea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie 

3.3. Contabilitatea materiilor prime 

3.4. Contabilitatea materialelor consumabile 

3.5. Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar 

3.6. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie 

3.7. Contabilitatea produselor 

3.8. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi 

3.9. Contabilitatea animalelor 

3.10. Contabilitatea mărfurilor 

3.11. Contabilitatea ambalajelor 

3.12. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor  

3.13. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt 

3.14. Contabilitatea valorilor de încasat 

3.15. Contabilitatea operaţiilor efectuate prin conturile bancare 

3.16. Contabilitatea decontărilor în numerar 

3.17. Contabilitatea altor valori de trezorerie 

3.18. Contabilitatea acreditivelor 

3.19. Contabilitatea avansurilor de trezorerie 

3.20. Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 

 

4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII 

4.1. Structura generală a creanţelor şi datoriilor 

4.2. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii si clienţii 



 
4.3. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi cu bugetele de asigurări si protecţie 

socială 

4.4. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului 

4.5. Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii diverşi 

4.6 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 

 

5. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR 

5.1. Structura cheltuielilor şi veniturilor în contabilitatea financiară 

5.2. Contabilitatea cheltuielilor 

5.3. Contabilitatea veniturilor 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. ANDREICA ILEANA (2014): Bazele contabilităţii, manual didactic, Ed. 

AcademicPress, Cluj-Napoca 
2. PÂNTEA, P.I., Ghe. BODEA – Contabilitatea financiară actualizată cu Standardele 

Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2005 
3. PÂNTEA I.P.,Gh. BODEA – Contabilitatea financiară românească conformă cu 

Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2009 
4. PÂNTEA I.P.,GH.BODEA – Contabilitatea financiară românească conformă cu 

Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2011 
5. *** Documentele financiar-contabile, Ed.a 2-a, rev.-București, Monitorul Oficial R.A, 

2010 
6. *** Legea Contabilităţii nr.82/1991, revizuită şi actualizată 
7. *** Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal actualizat), cu modificările şi completările 

ulterioare 
8. *** OMFP nr. 3055/2009 - Reglementări contabile conforme cu Directivele a IV a și a 

VII a CEE, actualizat în 2014 



 
ALEGEREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE 

 

 Studenţii trebuie să îşi exprime opţiunea, pentru una dintre cele 2 discipline opţionale 

(Contabilitate și Administrarea financiară a afacerii), până în data de 15.01.2016. 

 La nivelul anului şeful de an va întocmi un table nominal, în 3 exemplare, cu opţinile 

alese de fiecare student şi semnătura acestuia. Un exemplar se va preda decanului de an, 1 

exemplar se va preda preşedintelui de comisie, 1 exemplar va rămâne la şeful de an. Data 

limită de predare a tabelelor nominale este 18.01.2016. 

 

 

MODALITATEA DE NOTARE A REZULTATELOR 

 

La examenul scris de licenţă studenţii vor primi pentru fiecare disciplină (studenţii vor 

opta pentru una disciplinele: Contabilitate sau Administrarea financiară a afacerii) din cadrul 

tematicii examenului de licenţă subiecte structurate astfel: 

- 15 întrebări grilă pentru fiecare disciplină, fiecare notat cu 0,4 puncte............6 puncte; 

- 2 întrebări deschise din planul tematic al fiecărei discipline, fiecare notat cu 1,5 

puncte...................................................................................................3 puncte; 

- oficiu...................................................................................................................1 punct; 

Nota finală a examenului de licenţă, proba scrisă, va reprezenta media aritmetică a 

notelor obţinute la fiecare dintre cele 2 discipline (Management şi cea opţională), exprimată în 

notă întreagă. 

 

Vă dorim spor la învăţat si succese depline la această sesiune de examen! 
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