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FIŞA DISCIPLINEI 
ANALIZĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ, anul universitar 2019-2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Management și Administrarea Afacerii 
1.4 Domeniul de studii Management 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management / Economist 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Analiză economico-financiară 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar   
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A  

  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..... 2 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor economice fundamentale de economie,  contabilitate, 
finanţe, statistică, dobândite în anii anteriori de facultate. 

4.2 De competenţe 

Utilizarea adecvata a cunostintelor fundamentale de teorie economica; 
Culegerea, prelucrarea si analiza datelor economice in cadrul organizatiilor; 
Utilizarea eficienta a resurselor sistemelorde calcul, de operare si ale internetului; 
Capacitati de analiza, sinteza, gandire divergenta. 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu tablă  şi  cretă / marker 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
dotarea sălii de seminar cu tablă  şi  cretă / marker,  
fiecare student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea calculelor necesare 
inregistrarilor contabile  

 

6. Competenţe specifice vizate 
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 C.1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 

prin diagnosticare şi analiză SWOT – 1 PC 
C.2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei – 1 PC 
C.4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare – 1 PC 
C.5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) – 1 PC 
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7.                     Obiectivele disciplinei 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Să dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a studenţilor, prin însuşirea unor metode şi 
tehnici de investigare, cuantificare şi interpretare a fenomenelor şi proceselor economice 
care reflectă activitatea entităţii.  

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Să identifice şi să cunoască un sistem de indicatori economico-financiari utilizaţi în 
analiza performanţelor şi a poziţiei financiare a entităţilor economice; 
2. Să cunoască sursele informaţionale pentru analiza economico-financiară; 
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3. Să definească şi să descrie factorii care influenţează indicatorii economico-financiari; 
4. Să explice şi să interpreteze corect complexul de cauze care influenţează rezultatele 
activităţii entităţii şi să proupnă măsuri pentru creşterea performanţelor; 
5. Să cunoască metodologia analizei economico-financiare în vederea cuantificării 
influenţelor factorilor care determină fenomenele economice. 

B. Obiective procedurale 

1. Să utilizeze modelele de analiză esenţiale pentru interpretarea indicatorilor economico-
financiari; 
2. Să utilizeze metodele specifice analizei economico-financiare pentru fundamentarea 
procesului decizional; 
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumentele statistico-matematice în practica analizei 
economico-financiare pentru calculul indicatorilor şi a influenţelor factorilor; 
4. Să dezvolte capacitatea de interpretare a informaţiilor financiar – contabile. 

C. Obiective atitudinale 

1. Să se familiarizeze cu rolurile specifice muncii în echipă şi să coopereze în activităţile 
specifice pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi studii de caz;  

2. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a interpreta şi 
sintetiza activitatea entităţii. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
 Bazele teoretice şi metodologice ale analizei economico-
financiare; Analiza economico – financiară : necesitate, 
conţinut, tipuri, obiective, surse informaţionale  

2 Prelegerea, 
explicaţia, 
descrierea, 
exercițiul; 

Studenţii vor fi 
informaţi cu privire la 
criteriile de evaluare 
si vor primi o 
bibliografie minimala 
cu ajutorul careia vor 
realiza temele de 
casa; Expunerea cu 
material suport, 
Studiul de caz. 

2 Metode şi tehnici utilizate în analiza economico-financiară 2 

3 
Analiza diagnostic a activităţii de producţie şi comercializare: 
Analiza cifrei de afaceri. Particularități ale cifrei de afaceri în 
turism;  Analiza producţiei exerciţiului 

3 

4 
Analiza marjei comerciale; Analiza valorii  
Adăugate 

2 

5 
Analiza gestiunii resurselor umane: Analiza asigurării cu 
personal din punct de vedere cantitativ, structural şi calitativ;  

3 

6 
Analiza productivităţii muncii şi a consecinţelor sale 
economico-financiare 

2 

7 
Analiza  cheltuielilor 
Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri 

3 

8 
Analiza cheltuielilor cu personalul 
Analiza cheltuielilor financiare 

3 

9 

Analiza rentabilităţii  
 Analiza dinamicii şi structurii rezultatelor pe baza soldurilor 
intermediare de gestiune 
 Analiza structurală şi factorială a profitului 

3 

10 
 Analiza ratelor de rentabilitate 
 Analiza rentabilităţii pe baza pragului de rentabilitate 

2 

11 

 Analiza poziţiei financiare pe baza bilanţului  
Analiza dinamicii şi structurii activelor 
Analiza dinamicii şi structurii pasivelor (datoriilor şi 
capitalurilor proprii) 
Analiza echilibrului financiar 

3 

Bibliografie 
1. D. Bondoc, Analiza performanțelor întreprinderii, Editura Sitech, 2014; 
2. M. Gâdoiu, Perfecționarea diagnosticului financiar, Ed.Universitară, București,  2015 
3. I.Pană, D. Bondoc, M. Ţaicu, Analiză economico-financiară. Manual universitar pentru Învăţământul Frecvenţă 

Redusă, Editura Universităţii din Piteşti, 2009 
4. S. Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureşti, ediţia a 

III-a, 2010 
5. V. Robu, I. Anghel. E. C. Șerban, Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economică, 2014 

 
Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 
 Metode şi tehnici utilizate în analiza economico-financiară 

3 
Explicatii, exercitii, 
dezbateri 

Se precizează 
criteriile evaluare 
Studiul de caz 

2 
Analiza diagnostic a activităţii de producţie şi comercializare 
Analiza productiei exercitiului 

2 Explicatii, exercitii, 
dezbateri 

Studiul de caz 

3 
Analiza diagnostic a activităţii de producţie şi comercializare 
Analiza cifrei de afaceri 

3 Explicatii, exercitii, 
dezbateri 

Studiul de caz 
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4 
Analiza diagnostic a activităţii de producţie şi comercializare 
Analiza valorii adăugate 

3 Explicatii, exercitii, 
dezbateri 

Studiul de caz 

5 
 Analiza gestiunii resurselor umane 3 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiul de caz 

6 
Analiza productivității muncii 3 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiul de caz 

7 
 Analiza  cheltuielilor la 1000 lei venituri 
 

2 Explicatii, exercitii, 
dezbateri 

Lucrare de control 
Studiul de caz 

8 
Analiza cheltuielilor cu personalul si analiza cheltuielilor 
financiare 

2 Explicatii, exercitii, 
dezbateri 

Lucrare de control 
Studiul de caz 

8 
Analiza rezultatului brut 2 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiul de caz 

9 
 Analiza rentabilităţii 3 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiul de caz 

10 
 Analiza poziţiei financiare pe baza bilanţului 2 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiul de caz 
Verficarea finala 

Bibliografie 
1. D. Bondoc, Analiza performanțelor întreprinderii, Editura Sitech, 2014; 
2. M. Gâdoiu, Perfecționarea diagnosticului financiar, Ed.Universitară, București,  2015 
3. I.Pană, D. Bondoc, M. Ţaicu, Analiză economico-financiară. Manual universitar pentru Învăţământul Frecvenţă 

Redusă, Editura Universităţii din Piteşti, 2009 
4. S. Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureşti, ediţia a 

III-a, 2010 
5. V. Robu, I. Anghel. E. C. Șerban, Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economică, 2014 

 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 

În vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, cadrele didactice au participat la următoarele 
activităţi: 

- schimb de bune practici cu colegi din alte centre universitare (Bucureşti, Timişoara, Iasi, Cluj); 
-  workshop-uri cu participarea unor specialişti din domeniu. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finala Proba scrisa 30% 

10.5 Seminar  

Activitate seminar 
 
 
Evaluare periodica 
Teme de casă 

Evaluarea  participării studentului 
în timpul seminarului 
 
Lucrare de control 
 
Corectitudinea rezolvarii temelor 
de casa 
 

 
20% 
 
30% 
 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

0,5 puncte la evaluarea finală; 4,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor de seminar 

 
 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
          (prestator)           (beneficiar) 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Mihai 


