
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATE ŞI INFORMATIC Ă DE GESTIUNE 
I. 
Denumire disciplină ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 
II. 

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

UO-FSE.CIG.05.05 V DS 4 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 Droj Laurenţiu   

Instituţia  Universitatea din 
Oradea, 

Universitatea din 
Oradea 

  

Catedră/Departament  Catedra de Finante 
Contabilitate 

Catedra de Finante 
Contabilitate 

  

Titlul ştiinţific Doctor Doctorand   
Gradul didactic Conferenţiar Asistent   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de baza Norma de baza   

Vârsta      
V. 

Obiectivele disciplinei  
• Familiarizarea studenŃilor cu conceptele utilizate în analiza economico-financiară pentru a putea opera în plan 

practic 
• Dezvoltarea capacităŃii studenŃilor de a înŃelege activitatea de diagnosticare a unei entităŃi  
• Formarea abilităŃilor necesare pentru elaborarea unui diagnostic al entităŃii. 

 
VI. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 

I - Bazele teoretico-metodologice ale Analizei economico-financiare (4 ore): 
1.1. Necesitatea şi tipurile analizei economico-financiare 
1.2. Obiectul şi conŃinutul procesului de analiză economico – financiară 
1.3. Rolul şi funcŃiile analizei 
1.4. Metoda şi tehnicile analizei economico–financiare 
 II – Analiza activităŃii de producŃie şi comercializare (6 ore): 
2.1. Analiza situaŃiei generale a activităŃii de producŃie şi comercializare cu ajutorul indicatorilor globali 
valorici 
2.2. Analiza cifrei de afaceri 
2.3. Analiza  valorii adăugate 
2.4. Analiza producŃiei fizice 
 III – Analiza gestiunii resurselor umane (3 ore): 
3.1. Analiza dimensiunii şi structurii resurselor de muncă 
3.2. Analiza comportamentului potenŃialului uman 
3.3. Analiza eficienŃei utilizării resurselor umane 
 IV – Analiza asigurării şi eficienŃei utilizării resurselor materiale (3 ore)  

2 ore /sapt 



4.1. Analiza gestiunii mijloacelor fixe  
4.2. Analiza gestiunii stocurilor 
 V –  Analiza  costurilor activităŃii (4 ore) 
5.1. Analiza costului pe baza unor indicatori sintetici 
5.2.Analiza costului pe elemente componente de cheltuieli 
5.3. Analiza costului pe unitate de produs şi articole de calculaŃie 
VI – Analiza performanŃelor întreprinderii (4 ore) 
6.1. Analiza rezultatelor 
6.2. Analiza ratelor de rentabilitate 
6.3. Analiza fluxurilor de numerar 
VII –  Analiza  poziŃiei financiare a firmei (4 ore) 
7.1. BilanŃul financiar şi bilanŃul funcŃional 
7.2. Analiza ratelor de structură ale bilanŃului 
7.3. Analiza echilibrului financiar 
7.4. Analiza gestiunii resurselor 
7.5. Analiza riscurilor 

  
VI.2. Seminar (dacă este cazul)  

1. SituaŃiile financiare – sursa de informaŃii a analizei financiare (2 ore). 
Obiectivul seminarului este cunoaşterea componentelor situaŃiilor financiare şi a conŃinutului 
acestora. Se vor prezenta componentele situaŃiile financiare şi structura acestora (pe suport hârtie şi 
electronic-internet accesând site-ul www.anaf.ro).  Se prezintă aplicaŃiile de analiză factorială ale 
softului Conquest. 

2. Principalele metode şi tehnici utilizate în analiza economico-financiară; exemplificare (2 ore). 
Obiectivul seminarului este de a cunoaşte care sunt principalelor metode şi tehnici de analiză 
economico-financiară. Se vor exemplifica diferite metode utilizate în analiză. 

3. Analiza situaŃiei generale a activităŃii de producŃie / prestări servicii şi comercializare a întreprinderii 
pe baza indicatorilor valorici (2 ore) 
Obiectivul seminarului este cunoaşterea semnificaŃiei şi a modului de calcul a principalilor indicatori 
valorici utilizaŃi în analiza activităŃii de producŃie şi comercializare. Se vor calcula soldurile 
intermediare de gestiune insistându-se pe indicatorii globali valorici şi se vor analiza rapoartele 
statice şi dinamice dintre aceştia. Rezolvarea studiilor de caz se poate realiza pe suport de hârtie 
sau electronic efectuând calcule în excel. 

4. Analiza factorială a cifrei de afaceri şi a valorii adăugate (2 ore) 
Obiectivul seminarului este de a învăŃa cum se analizează factorial indicatorii cifra de afaceri şi 
valoarea adăugată. Vor fi aplicate diferite modele de analiză factorială, parcurgându-se toate etapele 
analizei, atât partea de calcule (analiza cantitativă), cât şi de interpretare a rezultatelor obŃinute 
(analiza calitativă). Rezolvarea studiilor de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 

5. Analiza producŃiei fizice (2 ore) 
Obiectivul seminarului este cunoaşterea semnificaŃiei şi a modului de calcul a indicatorilor utilizaŃi în 
analiza realizării programului de producŃie pe sortimente şi în structură, precum şi în analiza calităŃii 
producŃiei. Se vor calcula diferiŃi indicatori şi se vor interpreta rezultatele obŃinute. Rezolvarea 
studiilor de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. Rezolvarea studiilor de caz se poate 
realiza pe suport hârtie sau electronic. 

6. Analiza eficienŃei utilizării resurselor umane (2 ore) 
Obiectivul seminarului este cunoaşterea semnificaŃiei şi a modului de calcul a indicatorilor utilizaŃi în 
analiza asigurării cu personal şi a eficienŃei utilizării acestora. Se vor calcula şi interpreta indicatorii 
utilizaŃi în analiză şi se va analiza factorial evoluŃia productivităŃii medii anuale. Rezolvarea studiilor 
de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 

7. Analiza gestiunii activelor fixe (2 ore) 
Obiectivul seminarului este cunoaşterea semnificaŃiei şi a modului de calcul a indicatorilor utilizaŃi în 
analiza dinamicii, structurii şi stării activelor fixe a eficienŃei utilizării acestora. Se vor calcula şi 
interpreta indicatorii utilizaŃi în analiză şi se va analiza factorial indicatorul „producŃia fabricată la 100 
lei active fixe”. Rezolvarea studiilor de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 

8. Analiza gestiunii activelor circulante (stocurilor şi creanŃelor) (2 ore) 

2 ore/sapt 



Obiectivul seminarului este de a învăŃa cum se analizează modul de gestiune a stocurilor şi 
creanŃelor.  Se vor prezenta metodele de analiză a structurii stocurilor şi creanŃelor, precum şi 
modele de analiză factorială a indicatorilor respectivi. Rezolvarea studiilor de caz se poate realiza pe 
suport hârtie sau electronic. 

9. Analiza cheltuielilor pe baza indicatorilor sintetici (2 ore) 
Obiectivul seminarului este de a cunoaşte semnificaŃia noŃiunilor de cheltuieli şi cost şi de a  învăŃa 
cum se analizează factorial indicatorii sintetici de analiză a cheltuielilor. Se vor prezenta  Rezolvarea 
studiilor de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 

10. Analiza costurilor pe elemente de cheltuieli (2 ore) 
Obiectivul seminarului este de a învăŃa cum se analizează factorial principalele elementele de 
cheltuieli.  Se vor prezenta modele de analiză şi se vor aplica etapele analizei factoriale pentru 
analiza cheltuielilor materiale, salariale, cu amortizarea şi cu dobânzile bancare. Rezolvarea studiilor 
de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 

11. Analiza rentabilităŃii în mărimi absolute (2 ore) 
Obiectivul seminarului este cunoaşterea semnificaŃiei şi a modului de calcul a indicatorilor utilizaŃi în 
analiza rentabilităŃii în mărimi absolute. Se vor calcula şi interpreta indicatorii rezultat din exploatare, 
rezultat curent, rezultat brut şi rezultat net şi se vor prezenta modele de analiză factorială a profitului. 
Rezolvarea studiilor de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 

12. Analiza ratelor de rentabilitate (2 ore) 
Obiectivul seminarului este de a învăŃa cum se analizează factorial ratele de rentabilitate. Vor fi 
aplicate diferite modele de analiză factorială, parcurgându-se toate etapele analizei, atât partea de 
calcule (analiza cantitativă), cât şi de interpretare a rezultatelor obŃinute (analiza calitativă) pentru 
rentabilitatea economică, financiară, rentabilitatea veniturilor şi rentabilitatea cheltuielilor. Rezolvarea 
studiilor de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 

13. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii  (2 ore) 
Obiectivul seminarului este cunoaşterea semnificaŃiei şi a modului de calcul a indicatorilor utilizaŃi în 
analiza echilibrului financiar. Se vor calcula şi interpreta indicatorii fond de rulment, nevesar de fond 
de rulment şi trezorerie netă, atât pe baza bilanŃului financiar cât şi pe baza bilanŃului funcŃional. 
Rezolvarea studiilor de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 

14. Analiza structurii financiare şi a riscurilor întreprinderii (2 ore). 
Obiectivul seminarului este cunoaşterea semnificaŃiei şi a modului de calcul a indicatorilor utilizaŃi în 
analiza structurii financiare, precum şi a unor modele de analiză a riscului de faliment. Se vor calcula 
şi interpreta diferite rate şi va analiza riscul de faliment pe baza unor funcŃii scor. Rezolvarea studiilor 
de caz se poate realiza pe suport hârtie sau electronic. 
Se vor prezenta diferite aplicaŃii tip de analiză economico-financiară utilizând internetul 

  
VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)  
VII. 

Bibliografie 
1. Dorina (Lezeu) Popa, Cornelia Meşter – „Analiză economico-financiară: elemente teoretice şi aplicaŃii practice”, Editura 
UniversităŃii din Oradea, 2006; 
2. L Buşe – „Analiză economico-financiară”, Editura Economică, Bucureşti, 2005; 
3. A. Gheorghiu – „Analiza economico-financiară la nivel microeconomic”, Editura Economică, Bucureşti, 2004 
4. Maria Niculescu – „Diagnostic global strategic”, Vol I Diagnostic economic, Vol II Diagnostic financiar, Editura Economică, 
Bucureşti, 2003; 
5. G. Vâlceanu, V. Robu, N. Georgescu – „Analiză economico-financiară”, Editura  Economică, Bucureşti, 2004. 
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Expunere teoretică, prezentare, dezbatere, explicaŃia abordărilor conceptuale, răspunsuri directe 
la întrebări, studii de caz 

Seminar  ExplicaŃia abordărilor conceptuale, răspunsuri directe la întrebări, Studiu de caz, AplicaŃii practice 
Laborator  
Proiect   



IX. 
Evaluare 

Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă 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. 
Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
• Cunoaşterea şi înŃelegerea integrală a conŃinutului cursurilor  

• Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris 
 

70% 

Seminar  • SusŃinerea proiectului realizat pe parcursul semestrului 

• Testarea continuă pe parcursul semestrului 
 

20% 
10% 

 
Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înŃelegere  

• cunoaşterea şi înŃelegerea vocabularului şi a instrumentarului  analizei economico-financiare 

• cunoaşterea şi înŃelegerea rolului analizei, aplicării etapelor procesului de analiză 

• cunoaşterea şi înŃelegerea modului de realizare a analizei diagnostic 

2. Explicare şi interpretare  

• explicarea şi interpretarea modelelor de analiză factorială 

• explicarea şi interpretarea tehnicilor utilizate pentru realizarea analizei-diagnostic 

• interpretarea rezultatelor analizei 

3. Instrumental - aplicative  

• formarea  deprinderilor de a efectua o analiză SWOT 

• aplicarea un 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 
          
 
 
 
 


