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   DOMENIUL: ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 
CLASA a XII-a   

 

FAZA NAŢIONALĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ   
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Aplicarea politicilor de marketing. 

 Întocmirea situațiilor financiare. 

 Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare. 
 
Conținuturi tematice: 

 Mixul de marketing: 
- politica de produs – componente, ciclul de viață, gama de produse; 
- politica de distribuție – circuite de distribuție; 
- politica de preț – categorii de preț, factori de influență, 
- politica de promovare. 

 Reprezentarea entității prin situaţii financiare: 
- lucrări premergătoare întocmirii situaţiilor financiare; 
- abordări privind bilanţul entității – sursă informaţională a analizei financiare; 
- funcţiile bilanţului; 
- abordări privind contul de profit şi pierdere. 

 Surse de finanţare ale entității: 
- surse de finanţare internă – capitalurile proprii (capital social, prime de capital, 

rezerve din reevaluare, rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat); 
- surse de finanţare externe: credite bancare; împrumuturi din emisiunea de 

obligaţiuni. 

 Abordări definitorii ale negocierii;   

 Particularitățile negocierii în relație cu procesul de vânzare cumpărare. 

 Profilul negociatorului. 
 
 II. PROBA  PRACTICĂ  

 
Teme pentru Lucrări de laborator/Aplicații practice:   

 Alcătuirea gamei sortimentale a firmei de exercițiu. 

 Elaborarea etapelor de lansare  de noi produse/servicii pe piața firmei de 
exercițiu. 

 Strategii de distribuție ale firmei de exercițiu. 

 Strategii de preț utilizate de firma de exercițiu. 

 Strategii de promovare utilizate de firma de exercițiu. 

 Surse de finanţare ale entității: 
- Surse de finanţare internă – Capitalurile proprii (capital social, prime de 

capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul 
reportat); 

- Surse de finanţare externe: Credite bancare; Împrumuturi din emisiunea de 
obligaţiuni. 

 Tehnici și tactici de negociere în firma de exercițiu. 

 Negocierea contractelor în firma de exercițiu. 
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FAZA JUDEȚEANĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ    
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Aplicarea politicilor de marketing. 

 Întocmirea situațiilor financiare. 

 Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare. 
 
Conținuturi tematice: 

 Mixul de marketing: 
- politica de produs – componente, ciclul de viață, gama de produse; 
- politica de distribuție – circuite de distribuție; 

 Reprezentarea entității prin situații financiare: 
- lucrări premergătoare întocmirii situaţiilor financiare; 
- abordări privind bilanţul entității – sursă informaţională a analizei financiare; 
- funcţiile bilanţului; 
- abordări privind contul de profit şi pierdere; 

 Definirea termenului de negociere.   

 Particularitățile negocierii în relație cu procesul de vânzare cumpărare. 
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