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I.

MANAGEMENT

1. SERVICIILE TURISTICE
1.1. Conceptul de turism
1.2. Turismul fenomen economic
1.3. Caracteristicile serviciilor turistice
2. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI TURISTIC
2.1. Funcţia de previziune-planificare
2.2. Funcţia de organizare
2.3. Funcţia de decizie, delegare de autoritate
2.4. Funcţia de coordonare antrenare
2.5. Funcţia de control evaluare
3. FUNCŢIILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM
3.1. Funcţia de cercetare dezvoltare
3.2. Funcţia de producţie
3.3 Funcţia comercială
3.4. Funcţia financiar-contabilă
3.4. Funcţia de personal
3.5. Funcţia de marketing
4. INDICATORII ACTIVITĂŢII TURISTICE
4.1. Necesitatea cuantificării fenomenului turistic la nivel micro-economic
4.2. Indicatorii ofertei turistice
4.2.1. Conceptul de ofertă turistică
4.2.2. Indicatorii bazei materiale
4.2.3. Indicatorii forţei de muncă
4.3. Indicatorii cererii turistice

4.3.1. Conceptul de cerere turistică
4.3.2. Indicatorii de volum ai cererii turistice
4.4. Indicatorii relaţiei cerere-ofertă
4.5. Indicatorii rezultatelor valorice şi ai eficienţei economice
4.5.1. Indicatorii cheltuielilor turistice
4.5.2. Indicatorii încasărilor din turism
4.5.3. Indicatorii de eficienţă economică a activităţii unităţilor de cazare
4.5.4. Indicatorii de eficienţă economică a activităţii unităţilor de
alimentaţie publică
5. SEZONALITATEA CERERII TURISTICE
5.1. Sezonalitatea – concept
5.2. Impactul sezonalităţii asupra prestatorilor de servicii turistice
5.3. Indicatorii sezonalităţii cererii turistice
5.4. Strategii de reducere a sezonalităţii
6. POLITICA DE STABILIRE A TARIFELOR ÎN CADRUL UNITĂŢILOR
TURISTICE
6.1. Politica de preţ în industria turistică
6.2. Stabilirea tarifelor în cadrul unităţilor de cazare
6.2.1. Metode de stabilire a tarifelor în industria turistică pe baza costurilor
6.2.2. Metode de stabilire a tarifelor în industria turistică pe baza valorii
percepute de către clienţi
6.2.3. Metode tradiţionale de stabilire a tarifelor în cadrul unităţilor de
cazare
6.3. Stabilirea preţurilor în cadrul unităţilor de alimentaţie publică
6.3.1. Tehnici de stabilire a preţurilor în cadrul unităţilor de alimentaţie publică
6.3.2. Principiul „pentru toţi”
6.3.3. Meniul unităţilor de alimentaţie publică
6.3.4. Analiza gradului de atractivitate al preparatelor
6.4 Strategii de plasare a produselor pe piaţă în funcţie de preţ
7. YIELD MANAGEMENT

7.1. Concepte generale privind noţiunea de yield management
7.2. Yield management în industria hotelieră
7.3. Metode de aplicare a yield management
7.4. Dificultăţi în aplicarea yield management
8. CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
8.1. Estimarea calităţii serviciilor turistice
8.1.1. Necesitatea estimării calităţii serviciilor turistice
8.1.2. Metode de estimare a calităţii serviciilor turistice
8.1.2.1. SERVQUAL
8.2. Estimarea calităţii destinaţiei turistice
8.2.1. Destinaţia turistică – parte vitală a fenomenului turistic
8.2.2. Metode de estimare a calităţii destinaţiei turistice
8.2.2.1 QUALITEST
9. METODE DE CONDUCERE
9.1. Managementul prin obiective
9.2. Managementul prin produs
9.3. Managementul prin excepţie
9.4. Managementul prin delegare
9.5. Managementul prin bugete
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ALEGEREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE
Studenţii trebuie să îşi exprime opţiunea, pentru una dintre cele 2 discipline opţionale,
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 – proba scrisă
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 ........................................................6
puncte;
- 2 întrebări deschise din planul tematic al fiecărei discipline.............................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.
Vă dorim spor la învăţat si succese depline la această sesiune de examen!

