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Finanțe publice locale
I. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice

II. SUBIECTELE APLICAŢIILOR- curs

Conceptul de finante
Relaţii financiare
Finanţele publice
Relaţii de credit
Relaţii de asigurari şi reasigurări
Finanţe publice –
Finanţe private; asemănări şi deosebiri
Sistemul cheltuielilor publice
Clasificarea cheltuielilor publice
Analiza structurală şi dinamică a cheltuielilor publice
Cheltuieli publice pentru învăţământ
Cheltuielile publice pentru sănătate
Cheltuieli publice pentru acţiuni economice
Sistemul veniturilor publice
Impunerea fiscala si principiile ei
Impozitele directe
Impozitele indirecte
Imprumuturile de stat
Trasaturile caracteristice ale imprumuturilor de stat
Elementele tehnice ale imprumuturile de stat
Operaţiunile privind imprumuturile de stat
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III. SUBIECTELE APLICAŢIILOR- seminar
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Conceptul de finante
Relaţii financiare
Finanţele publice
Relaţii de credit
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Relaţii de asigurari şi reasigurări
Finanţe publice –
Finanţe private; asemănări şi deosebiri
Sistemul cheltuielilor publice
Clasificarea cheltuielilor publice
Analiza structurală şi dinamică a cheltuielilor publice
Cheltuieli publice pentru învăţământ
Cheltuielile publice pentru sănătate
Cheltuieli publice pentru acţiuni economice
Sistemul veniturilor publice
Impunerea fiscala si principiile ei
Impozitele directe
Impozitele indirecte
Imprumuturile de stat
Trasaturile caracteristice ale imprumuturilor de stat
Elementele tehnice ale imprumuturile de stat
Operaţiunile privind imprumuturile de stat
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Finanțe internaționale
IV. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:
C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau
fiscale
C4. Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari
V. 1. SUBIECTELE APLICAŢIILOR-curs
• Introducere în sistemul monetar internaționa
• Fluxurile financiare internaționale
• Piața valutarăDeterminanții cursului de schimb
• Investiții străine directe
• Riscul de țară
• Bugetarea în cadrul unei companii multinaționale
• Finanțarea pe termen scurt a unei companii multinaționale
• Finanțarea pe termen lung a unei companii multinaționale
• Costul capitalului pentru o companie multinațională

•

Managementul trezoreriei în cadrul unei companii multinaționale

2. SUBIECTELE APLICAŢIILOR- seminar
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Introducere în sistemul monetar internațional
Fluxurile financiare internaționale
Piața valutară
Determinanții cursului de schimb
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Riscul de țară
Investiții străine directe
Bugetarea în cadrul unei companii multinaționale
Finanțarea pe termen scurt a unei companii multinaționale
Finanțarea pe termen lung a unei companii multinaționale
Costul capitalului pentru o companie mult inațională
Managementul trezoreriei în cadrul unei companii multinaționale
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