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Tematica si bibliografia pentru concurs 

An universitar 2020-2021 

 

 

Bazele economiei întreprinderii (franceză) 

1. Întreprinderea – tipologii și structură / L’entreprise – typologies et structure 

2. Funcțiunile întreprinderii / Les fonctions de l’entreprise 

3. Teorii ale organizațiilor / Théories des organisations 

4. Dezvoltarea durabilă a întreprinderii / Développement durable de l’entreprise 

Bibliografie: 

- Bressy G., Konkuyt C. (2018) - Management et économie des entreprises, 12e éd., Ed. 

Sirey, Paris, Franța 

- Deaconu A. și colab. (2011) - Bases de l'économie d'entreprise. Théorie et exercices, Ed. 

ASE, Bucuresti, România 

 

Strategia și performanța resurselor energetice (engleză) 

1. Metode de atragere în circuitul economic a surselor regenerabile / Methods to attract 

renewable sources in the economic cycle 

2. Rolul mediului competiţional pentru valorificarea surselor potenţiale de energie / The role 

of the competitive environment for harnessing of sources potential of the energy 

3. Metode de estimare a resurselor clasice de energie / Methods for estimating the classic 

energy resources 

4. Metode de estimare a resurselor regenerabile de energie / Methods for estimating the 

renewable energy resources 

5. Analiza mediului de afaceri și a lanțului energetic / Analysis of the business environment 

and the energy chain 

6. Strategii funcţionale de aprovizionare şi de valorificare a surselor regenerabile de energie/ 

Functional strategies of supply and of use of renewable sources of energy 

7. Dezvoltare legislativă şi instituţională în exploatarea surselor regenerabile de energie / 

Legislative and institutional development in the exploitation of renewable energy sources 

Bibliografie: 

- Riva G și colab. (2012) - Sursele regenerabile de energie – manual, ENER-SUPPLY 

Eficienţa energetică şi Energii regenerabile – Politici suport pentru energie la nivel local; 

Bucureşti 

- Tanțău A., Steiger R. (2017) - Business Models for Renewable Energy Initiatives: Emerging 

Research and Opportunities, IGI Global Publisher 

- IRENA (2018), Global Energy Transformation: A roadmap to 2050, International 

Renewable Energy Agency, Abu Dhabi 



 

Investiții și risc (franceză) 

1. Mediul de investiții /  L’environnement d’investissements 

2. Programe de investiții în condiții de securitate / Programmes d’investissements en 

conditions de securité 

3. Programe de investiții în condiții de risc / Programmes d’investissements en conditions de 

risque 

4. Conceptele moderne de portofoliu / Concepts modernes de portefeuille 

5. Eficiența pieței și finanțe comportamentale / Efficience du marché et finance 

comportamentale 

6. Managementul portofoliului / La gestion du portefeuille 

Bibliografie: 

- Smart S.B., Zutter C. Z. (2020) - Fundamentals of investing, 14th ed., Pearson 

- Guez F. și colab. (2016) - L'essentiel des marchés financiers: Front office, post-marché et 

gestion des risques, 2e éd., Ed. Eyrolles, Paris, Franța 


