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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

SNSPA
FACULTATEA DE MANAGEMENT
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT
MANAGEMENT
UNIV, IF
MANAGEMENT

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Analiză economico-financiară
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ.dr. Maria Costache
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Maria Costache
2.4 Anul de studiu 3
2.5 Semestrul 1
2.6 Tipul de evaluare

Ec

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
72
3.7 Total ore studiu individual
100
3.9 Total ore pe semestru
4
3. 10 Numărul de credite

DF

1
14
ore
28
10
6
26
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Contabilitate (baze), Contabilitate financiară, Finanțele întreprinderii
4.2 de competenţe



Cunoștințe fundamentale specifice domeniului economic și contabil

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 Sală de curs dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie, computer si conexiune la
cursului
Internet
5.2. de desfășurare a
 Sală de curs dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie, computer si conexiune la
seminarului/laboratorului
Internet
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Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Particularizarea metodelor și tehnicilor manageriale în contextul firmelor mici, precum cele ce țin de luarea
deciziilor în domeniul managementului întreprinderii, al contracarării concurenței, a activității comerciale,
de diagnosticarea firmei, de determinarea și interpretarea indicatorilor de performanță, privind alegerea
unor soluții oportune de investiții etc;
 Însușirea comportamentului managerial adecvat firmelor pentru reducerea potenţialelor efecte negative ale
caracteristicilor serviciilor asupra performanţelor firmei;
 Capacitatea de a utiliza instrumente de lucru specifice domeniului economico-financiar.
 Dezvoltarea gândirii si limbajului economic, acomodarea viitorului economist cu noţiunile fundamentale
de analiză economicofinanciară,cu aplicabilitate în alte domenii conectate cu domeniul economic.
 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă
de domeniul ştiinţific si didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare si formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Consolidarea bazei ştiinţifice a studenţilor în domeniul analizei
economice şi financiare;
• Dezvoltarea unui raţionament profesional autentic şi real;
• Inţelegerea importanţei analizei financiare pentru utilizatori
• Delimitarea factorilor de influenţă a nivelului informaţiei
contabile
• Delimitarea procedeelor de analiză
• Insuşirea etapelor procesului de analiză economică şi financiară
• Inţelegerea deosebirii dintrea analiza statică şi dinamică
7.2 Obiectivele specifice





Capacitatea studentului de a evidenţia procedeele specifice analizei
financiare;
Posibilitatea de aplicare a metodologiei analizei economico-financiare;
Constientizarea importanţei si necesității analizei economico-financiare

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Capitolul I Bazele teoretico- metodologice ale analizei
economicofinanciare
1.1 Contextul actual al desfăsurării analizei economice
1.2 Conţinutul procesului de analiză economică
1.3 Metodologia analizei economico-financiare
Capitolul II Analiza activităţii de producţie si comercializare
2.1 Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie si
comercializare pe baza indicatorilor valorici
2.2 Analiza cifrei de afaceri
2.3 Analiza valorii adăugate
Capitolul III Analiza cheltuielilor întreprinderii

Metode de predare
Expunerea,
conversaţia,
exerciţiul,
demonstraţia,
prelegerea
Expunerea,
conversaţia,
exerciţiul,
demonstraţia,
prelegerea
Expunerea,

Observaţii
4 ore

2 ore

2 ore
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3.1 Analiza-diagnostic a cheltuielilor
3.2 Analiza-diagnostic a cheltuielilor materiale
3.3 Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul
Capitolul IV Analiza performanţelor întreprinderii pe baza
rentabilităţii
4.1 Analiza profitului aferent cifrei de afaceri
4.2 Analiza ratelor de rentabilitate

conversaţia,
exerciţiul,
demonstraţia,
prelegerea
Expunerea,
conversaţia,
exerciţiul,
demonstraţia,
prelegerea
Expunerea,
conversaţia,
exerciţiul,
demonstraţia,
prelegerea

2 ore

Capitolul V Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
4 ore
5.1 Analiza activului net
5.2 Analiza lichidităţii si solvabilităţii
5.3 Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor
5.4 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante
Bibliografie
1. Balu M.,”Analiza economico-financiara” Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007
2. Morosan I., „Analiza economico-financiara”, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006
3. Robu, V., Gh. Vâlceanu: „Analiză economico-financiară, teste grilă”, Ed. Economică, Ed. a II-a, Bucuresti, 2009;
4.Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N., Analiză economico-financiară, ediţia a doua
revizuită şi adăugită, Ed. Economică, Bucureşti, 2005;
5. Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, ghid teoretico aplicativ, ediţia a
doua revizuită şi adăugită, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2008.
6. Maria Costache,Management financiar-contabil,Ed. Bren,2009
7.Monica Petcu,Analiza economico-financiara a intreprinderii,Ed.Economica,2009
8. 2 Seminar/laborator-Proiect
1. Bazele teoretico- metodologice ale analizei
economicofinanciare
2. Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie si
comercializare pe baza indicatorilor valorici
3. Analiza cifrei de afaceri, Analiza valorii adăugate
4. Analiza-diagnostic a cheltuielilor
5. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri
6. Analiza ratelor de rentabilitate
7. Analiza lichidităţii si solvabilităţii

Metode de predare
Exerciţiul, discuţiile
și dezbaterea
Exerciţiul, discuţiile
și dezbaterea
Exerciţiul, discuţiile
și dezbaterea
Exerciţiul, discuţiile
și dezbaterea
Exerciţiul, discuţiile
și dezbaterea
Exerciţiul, discuţiile
și dezbaterea
Exerciţiul, discuţiile
și dezbaterea

Bibliografie
1) Achim M.V., Analiza economico-financiară, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008;
2) Bǎtrâncea M., Bǎtrâncea L.M., Maşca E., Analiza entitǎţii economice armonizatǎ cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiarǎ, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008;
3) Bătrâncea I., Bejenaru A., Trenca I., Borlea S.N., Analiza performanţelor şi
riscurilor bancare Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008;
4) Robu V., Vâlceanu Gh., Georgescu N., Analiza economico-financiară,
Ed.Economică, Bucureşti, 2005;
5) Crecană C., Analiza economico-financiară în industrie şi agricultură, Ed.
Economică, 2006;
6) Helfert E.A., Tehnici de analiză financiară, ghid pentru crearea valorii, ediţia XI,

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
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BMT Publishing House, Bucureşti, 2006;
7) Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N., Analiză economico-financiară, ediţia a doua
revizuită şi adăugită, Ed. Economică, Bucureşti, 2005;
8) Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, ghid teoretico aplicativ, ediţia a
doua revizuită şi adăugită, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2008.
9) Maria Costache, Management financiar-contabil,Ed. Bren,2009
10) Monica Petcu, Analiza economico-financiara a intreprinderii,Ed.Economica,2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Aria de cuprindere a disciplinei este în concordanţă cu cea din alte centre universitare din ţară si din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare a disciplinei la cerinţe au avut loc sedinţe cu reprezentaţi ai mediului de
afaceri cât si cu specialisti din domeniul finanţelor.

10. Evaluare
- corectitudinea și completitudinea
cunoștinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;

Examen final-proiect de echipa

10.3 Pondere
din nota finală
80%

-capacitatea de a opera cu
cunoștinţele asimilate;
- capacitatea de aplicare în practică;
- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conștiinciozitatea,
interesul pentru studiu individual

Evaluare parțială

20%

Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.6 Standard minim de performanţă
Delimitarea elementelor esenţiale de teorie si practică ale analizei economico-financiare, exemplificarea unor noţiuni
din cele studiate in cadrul
seminariilor

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.......................

.............................................

.............................................

Data avizării în Departament

Semnătura şefului Departamentului

.......................

.............................................

