
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATEA, AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR  
I. 
Denumire disciplină Analiză financiară aprofundată 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CAGA.02.02 II DA 6 2 2   
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Popa Dorina Popa Dorina   

Instituţia  Univ. Oradea Univ. Oradea   
Catedră/Departament  Catedra de Finanţe 

Contabilitate 
Catedra de Finanţe 

Contabilitate 
  

Titlul ştiinţific doctor doctor   
Gradul didactic conferenţiar conferenţiar   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

norma de bază norma de bază   

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei 

• Familiarizarea masteranzilor cu conceptele utilizate în analiza financiară pentru a putea opera în plan practic 
• Dezvoltarea capacităŃii de a înŃelege activitatea de diagnosticare a unei entităŃi  
• Formarea abilităŃilor necesare pentru elaborarea unui analize financiare a entităŃii. 
• Implicarea masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinŃifică în domeniul financiar  

VI. 
Conţinutul disciplinei Nr. 

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
1: Arhitectura situaŃiilor financiare (2 ore) 

1.1.SituaŃiile financiare – arhitectură şi reformă 
1.2.InfluenŃa mediului asupra modelării situaŃiilor finaciare 
1.3. Structura situaŃiilor financiare conform IAS/IFRS 

 2: Analiza poziŃiei financiare a întreprinderii prin metoda maselor bilanŃiere (4 ore) 
2.1. Analiza bilanŃului financiar sau bilanŃului lichiditate – exigibilitate 
2.2. Analiza bilanŃului funcŃional 

3: Analiza poziŃiei financiare a întreprinderii prin metoda ratelor (4 ore) 
3.1. Rate de caracterizare a echilibrului financiar 
3.2. Rate de gestiune 
3.3. Rate de rentabilitate 
3.4 Analiza riscului de faliment prin metoda ratelor 

4 : Analiza performanŃelor întreprinderii utilizând contul de rezultate (4ore) 
4.1. Structura contului de profit şi pierdere 
4.2. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 
4.3. Analiza capacităŃii de autofinanŃare 
4.4. Analiza cost-volum-profit 
4.5. Analiza performanŃelor pe baza indicatorilor bursieri 

2 ore/săpt 



 5: Analiza fluxurilor de numerar  (4 ore) 
5.1. Tipuri de tablouri de flux 
5.2. Tablouri bazate pe fluxuri de fonduri 
5.2. Tablouri bazate pe fluxuri de trezorerie 
5.3. Rate utilizate în analiza fluxurilor de numerar 

 6: Analiza situaŃiilor financiare previzionate (4 ore) 
6.1. ImplicaŃiile diagnosticului asupra valorii şi previziunii financiare a entităŃii 
6.2. Elaborarea situaŃiilor financiare previzionate 
6.2. Indicatori utilizaŃi în analiza situaŃiilor financiare previzionate 

7. Analiza indicatorilor de creare de valoare (2 ore) 
7.1. Managementul prin valoare şi utilizatorii acestuia 
7.2. Sistemul de indicatori utilizaŃi în analiza valorii adăugate de firmă 

8. Analiza financiară a grupurilor de societăŃi (4 ore) 
8.1. Abordări contemporane în analiza financiară a grupurilor de societăŃi 
8.2. Indicatori financiari utilizaŃi în analiza grupurilor de societăŃi 
8.3. ParticularităŃi ale analizei financiare la nivelul grupurilor de societăŃi 

 
  

VI.2. Seminar   
1. Arhitectura situaŃiilor financiare în România (2 ore) 
2. Analiza bilanŃului financiar sau bilanŃului lichiditate – exigibilitate (2 ore) 
3. Analiza bilanŃului funcŃional (2 ore) 
4. Analiza poziŃiei financiare a întreprinderii pe baza ratelor de caracterizare a echilibrului financiar, a 

ratelor de gestiune şi de rentabilitate (2 ore) 
5. Utilizarea ratelor în analiza riscului de faliment (2 ore) 
6. Analiza structurii contului de rezultate şi a  soldurilor intermediare de gestiune (2 ore) 
7. Analiza cost-volum-profit şi a indicatorilor bursieri (2 ore) 
8. Întocmirea, interpretarea şi analiza tabloului fluxurilor de fonduri (2 ore) 
9. Întocmirea, interpretarea şi analiza tabloului fluxurilor de trezorerie (2 ore) 
10. Elaborarea situaŃiilor financiare previzionate prin metoda “procent din vânzări” (2 ore) 
11. Elaborarea situaŃiilor financiare previzionate prin metoda „zile cifră de afaceri” (2 ore) 
12. Analiza indicatorilor de creare de valoare (2 ore) 
13. Analiza financiară a grupurilor de societăŃi (2 ore) 
14. Concluziile analizei financiare realizate (2 ore) 

 

2 ore/săpt 

  
VII. 

Bibliografie 
1. Dorina Lezeu - Analiza situaŃiilor financiare ale întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2004; 
2. A. Buglea – Analiză financiară: concepte şi studiu de caz, Ed. Mirton, Timişoara, 2005; 
3. Maria Niculescu – Diagnostic global strategic, Vol II - Diagnostic financiar, Ed. Economica, Bucuresti, 2003 
4. P. Brezeanu – Analiză financiară, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2006 
5. V. Dragotă – Management financiar, Ed. Economică, Bucureşti 2003; 
6. P. Halpern, J.F. Weston, E.F. Brigham – FinanŃe manageriale, Ed. Economică, Bucureşti, 1998; 
7. E. Helfert  - Tehnici de analiza financiara, BMT Publishing House, Bucuresti, 2006; 
8. Colectia de ghiduri pentru Intelegerea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate Bucuresti, Editura 

CECCAR 2004; 
9. Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS) - Traducere in limba romana publicata de CECCAR; 
10. Ordin nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 
 

VIII. 
Modul de transmitere a informatiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 
Curs  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz 



Seminar  Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 
Laborator  
Proiect   

IX. 
Evaluare 

Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
CerinŃe minime pentru nota 5: 
• Cunoaşterea şi înŃelegerea conŃinutului cursurilor la nivelul ideilor esenŃiale 
• Abordarea cel puŃin a unui subiect teoretic şi a unei părŃi a aplicaŃiei practice. 
CerinŃe pentru nota 10: 
• Cunoaşterea şi înŃelegerea integrală a conŃinutului cursurilor  
• Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris 

50% 

Seminar  Realizarea şi susŃinerea unui proiect de analiză financiară 50% 
Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înŃelegere  

• cunoaşterea şi înŃelegerea structurii şi rolului situaŃiilor financiare 

• cunoaşterea şi înŃelegerea  indicatorilor utilizaŃi în analiza financiară 

• cunoaşterea şi înŃelegerea modului de realizare a previziunilor financiare 
2. Explicare şi interpretare  

• explicarea şi interpretarea semnificaŃiei indicatorilor  
• explicarea şi interpretarea tehnicilor de previziune 
• interpretarea rezultatelor analizei 

3. Instrumental - aplicative  
• formarea  deprinderilor de a efectua o analiză financiară 
• aplicarea unui raŃionament profesional în analiză 
• abilitatea de a corela deciziile financiare cu rezultatele analizei 

4. Atitudinale  
• dezvoltarea unei atitudini proactive faŃă de rolul şi sarcinile analizei economico-financiare în dezvoltarea personală 

şi organizaŃională 
• cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinŃific centrat pe valori, etică şi responsabilitate socială 
• formarea unui comportament pozitiv şi responsabil 

 
 
 

 Data:        Titular curs, 
01.10.2011      Conf.univ.dr. Dorina Popa 
 
 
 


