
 

 

Lista temelor propuse pentru examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 

4 de calificare, calificarea Tehnician în activități economice anul școlar 2016-2017 

Aprobat in CA din 24 noiembrie 2016 

 

I. Analiza pieţei 

1. Politica de produs 

2. Politica de preţ 

3. Politica de promovare 

4. Politica distribuţie 

5. Mixul de marketing 

6. Cercetarea comportamentului consumatorului 

7. Identificarea pieţei pe care acţionează agentul economic 

8. Rolul promovării în activitatea agentului economic 

9. Formarea ofertei de piaţă 

10. Poziţionarea mărcii 

11. Lansarea noilor oferte pe piaţă 

 

II. Contabilitate 

1. Documentele de evidenţă contabilă 

2. Evaluarea în contabilitate 

3. Calculaţia în contabilitate 

4. Obiectul şi metoda contabilităţii 

5. Contul – procedeu de lucru al contabilităţii 

6. Contabilitatea capitalurilor proprii 

7. Contabilitatea constituirii capitalului social 

8. Contabilitatea rezultatului exerciţiului 

9. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 

10. Contabilitatea imobilizărilor corporale 

11. Contabilitatea amortizării imobilizărilor 

12. Contabilitatea materiilor prime şi materialelor consumabile 

13. Contabilitatea materiilor de natura obiectelor de inventar 

14. Contabilitatea produselor 

15. Contabilitatea mărfurilor în depozit 

16. Contabilitatea mărfurilor în unităţile cu amănuntul 

17. Contabilitatea decontărilor cu clienţii 

18. Contabilitatea decontărilor cu personalul 

19. Contabilitatea decontărilor cu asigurările sociale, protecţia socială 

20. Contabilitatea impozitelor directe 

21. Contabilitatea impozitelor indirecte 

22. Contabilitatea impozitului pe profit 

23. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată 

24. Trezoreria agenţilor economici 

25. Contabilitatea operaţiunilor cu numerar 

26. Contabilitatea operaţiunilor fără numerar 

27. Contabilitatea cheltuielilor agenţilor economici 

28. Contabilitatea veniturilor agenţilor economici 

29. Balanţa de verificare 

30. Alte impozite, taxe si vărsăminte 

31. Contabilitatea creanţelor comerciale, clienţi si efecte comerciale de plătit 



III. Finanţarea afacerii 

1. Bilanţul contabil 

2. Finanţarea afacerii prin surse proprii 

3. Finanţarea afacerii prin credite bancare pe termen lung 

4. Finanţarea afacerii prin credite bancare pe termen scurt 

5. Finanţarea afacerii prin credite comerciale 

6. Situaţii financiare anuale 

 

IV. Instrumente de plată 

 

1. Decontarea fără numerar prin utilizarea cambiei 

2. Decontarea fără numerar prin utilizarea biletului la ordin 

3. Decontarea fără numerar prin utilizarea cecului 

4. Ordinul de plată – instrument de plată fără numerar 

5. Decontarea fără numerar prin utilizarea cardurilor 

 

V. Marketingul afacerii 

 

1. Obiectivele şi principiile marketingului pentru un agent economic 

2. Rolul marketingului în activitatea economică 

3. Investigarea nevoilor clienţilor efectivi  

4. Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienţilor 

5. Analiza şi interpretarea datelor unei cercetări de piaţă 

6. Evaluarea factorilor externi ai agentului economic 

7. Folosirea marketingului pentru a crea, a înţelege, a comunica şi a furniza valoare 

8. Obţinerea, păstrarea şi creşterea cumpărătorilor 

9. Dezvoltarea şi folosirea informaţiilor de pe piaţă 

10. Cum să creezi şi să furnizezi clientului mai multă valoare 

11. Stabilirea strategiei de promovare şi plasare a unui produs 

12. Cercetarea pieţei de marketing a unui produs sau serviciu 

 

VI. Mediul concurenţial 

 

1. Analiza concurenţei S.C. pe piaţă 

2. Căi de creştere a eficienţei activităţii economicii ale unui agent economic 

3. Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor 

4. Clienţii: anticiparea nevoilor şi adaptarea ofertei la cerere 

5. Strategii în mediul concurenţial 

6. Realizarea unei oferte competitive 

7. Politicile firmei în realizarea unei oferte competitive (produsul/preţul) 

8. Promovarea vânzărilor 

9. Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de produse şi servicii 

10. Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţei 

11. Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea ofertei proprii la cerinţele acestora 

 

VII. Negocierea în afaceri 

 

1. Întocmirea documentelor şi dosarelor de negociere 

2. Negocierea ofertelor proprii 

3. Utilizarea comunicării scrise în negociere 

4. Identificarea tipurilor de strategii de negociere adecvate 



5. Administrarea procesului de negociere 

6. Clauze contractuale 

7. Personalitatea negociatorului 

8. Stilul personal de comunicare 

 

VIII. Organizarea resurselor umane 

 

1. Planificarea necesarului de resurse umane 

2. Resursele umane ale firmei 

3. Analiza necesarului de personal 

4. Structura organizatorică a firmei 

5. Analiza mediului de recrutare şi selecţie 

6. Motivarea resurselor umane 

7. Evaluarea locului de muncă 

8. Identificarea şi prezentarea abilităţilor personale 

9. Metode de evaluare a performanţei 

10. Selecţia şi încadrarea angajaţilor 

 

IX. Planificarea operaţională 

 

1. Factorii de influenţă ai tipurilor de structuri organizatorice 

2. Tipuri de structuri organizatorice 

3. Relaţiile ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice 

4. Identificarea obiectivelor pentru diferite poziţii în structura organizatorică 

5. Stabilirea unui plan pentru realizarea activităţii 

6. Analizarea resurselor necesare activităţii 

7. Evaluarea rezultatelor obţinute. 

 

X.  Asigurări 

 

1. Rolul asigurărilor în economia României. 

2. Contractul de asigurare a bunurilor 

3. Contractul de asigurare pentru persoane 

4. Modul de completare al poliţei de asigurare 
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