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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
1.2 Facultatea / Departamentul         Facultatea de Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul  Finanţe şi Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              Analiză economico-financiară 1 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. dr. Vasile Brătian 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Diana Mihaiu 
2.4 Anul de 
studiu 

3 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei: 
Obligatorie (DD) 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână         

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             34 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 3 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum         Bazele contabilităţii 

 Gestiune financiară a întreprinderii 
4.2 de competenţe        - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

- 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

- 
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6. Competenţele specifice accumulate 
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 Elaborarea de analize și sinteze ale fenomenelor microfinanciare. 
 Asistarea la fundamentarea deciziilor manageriale în procesul decizional. 
 Aplicarea metodelor de analiză economico-financiară. 
 Determinarea cantitativă a factorilor de influenţă din modelele de analiză economico-

financiară. 
 Interpretarea rezultatelor obţinute în urma analizei activităţilor sau fenomenelor la nivel 

microeconomic. 
 Realizarea de conexiuni între rezultate. 
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 Identificarea responsabilităţilor în cadrul departamentelor în ceea ce priveşte eficienţa şi 

realizarea eficacităţii întreprinderii. 
 Comunicarea verbală şi scrisă folosind adecvat conceptele economice. 
 Deprinderea de a lucra în echipă. 
 Deprinderea de a rezolva problemele folosind metoda reducţionistă. 
 Abilitatea de a coopera cu specialişti din alte domenii. 
 Atitudine responsabilă în luarea deciziilor. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina Analiza economico-financiară are ca 

obiectiv general descompunerea fenomenelor 
microfinanciare în părți componente și studierea 
factorilor de influență. 

7.2 Obiectivele specifice              Utilizarea eficientă a resurselor firmei. 
 Eficacitatea alocărilor în firmă pentru asigurării 

viabilităţii activităţii viitoare a întreprinderii. 
 

    
 

8.  Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Unitatea de studiu 1 – Bazele teoretico-metodologice ale 
analizei economico-financiare. Conceptul de analiză 
economico-financiară, tipologia şi metodele folosite în 
cadrul acesteia. Componentele analizei economico-
financiare. Metoda iterării. 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

4 

Unitatea de studiu 2 – Analiza activităţii de producţie.  Prelegerea 2 
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Conţinutul activităţii de producţie a întreprinderii. 
Probleme de bază ale analizei activităţii de producţie: 
analiza indicatorilor valorici pe baza indicilor; analiza 
raportului static şi dinamic dintre indicatorii valorici.  

 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

Unitatea de studiu 3 – Analiza producției fizice și a 
calității producției. Analiza producţiei fizice prin prisma 
indicilor individuali de îndeplinire a programului de 
producţie, a coeficientului mediu de sortiment şi a 
coeficientului de nomenclatură. Analiza structurii 
producţiei prin prisma coeficientului mediu de structură. 
Analiza corelată a coeficientului de structură cu 
coeficientul de sortiment.  Analiza calităţii producţiei pe 
sortimente şi pe total prin intermediul coeficientului mediu 
de calitate. 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

2 

Unitatea de studiu 4 – Analiza cifrei de afaceri. Analiza 
dinamicii şi structurii cifrei de afaceri: analiza cifrei de 
afaceri pe stadii ale ciclului de viaţă al produselor; analiza 
cifrei de afaceri pe pieţe de desfacere ale produsului; 
analiza cifrei de afceri pe clienţi. Analiza factorială a cifrei 
de afaceri. Analiza cifrei de afaceri în corelaţie cu 
capacitatea de producţie şi cererea. Indicatori economico-
financiari influențați direct de cifra de afaceri. 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

2 

Unitatea de studiu 5 – Analiza valorii adăugate. Analiza 
structurii şi dinamicii valorii adăugate. Metode de 
determinare a valorii adăugate. Analiza factorială a valorii 
adăugate. 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

2 

Unitatea de studiu 6 – Analiza cheltuielilor. Tipologia 
cheltuielilor. Metode de analiză a cheltuielilor 
întreprinderii: analiza cheltuielilor aferente veniturilor 
întreprinderii; analiza cheltuielilor de exploatare.  

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

2 

Unitatea de studiu 7 – Analiza cheltuielilor. Analiza  
cheltuielilor la 1000 de lei cifră de afaceri; analiza 
cheltuielilor la 1000 de lei cifră de afaceri pe baza grupării 
lor în variabile şi fixe; estimarea cheltuielilor variabile și 
fixe; analiza cheltuielilor materiale; analiza cheltuielilor cu 
amortizarea la 1000 de lei cifră de afaceri; analiza 
cheltuielilor cu dobânzile la creditele bancare. 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

4 

Unitatea de studiu 8 – Analiza cheltuielilor. Analiza 
cheltuielilor cu salariile la  1000 de lei cifră de afaceri; 
analiza cheltuielilor cu personalul. Analiza corelației dintre 
dinamica productivității muncii și salariul mediu. Influențe 
ale indicatorilor de analiză a cheltuielilor în performanța 
economico-financiară a întreprinderii. 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

4 

Unitatea de studiu 9 – Analiza gestiunii activelor fixe. 
Analiza volumului, structurii şi calităţii potenţialului 

 Prelegerea 
 Problematizarea  

2 
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tehnic. Analiza utilizării potenţialului tehnic (activelor 
fixe).. 

 Explicaţia 
 Conversaţia 

Unitatea de studiu 10 – Analiza gestiunii resurselor 
umane. Analiza gradului de asigurare cu personal din punct 
de vedere cantitativ, structural, calitativ. Analiza mobilității 
și stabilităţii personalului. Analiza utilizării timpului de 
muncă. Analiza conflictualităţii în relaţiile de muncă. 
Analiza eficienţei utilizării personalului: analiza eficienței 
resurselor umane pe baza productivității medii a muncii; 
analiza eficienței utilizării resurselor umane pe baza 
profitului pe salariat. Bilanțul social – instrument utilizat în 
analiza gestiunii resurselor umane. 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 
 Conversaţia 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Bibliografie 

 Anghel, I., Șerban, E., Robu, V., Analiză economico-financiară a firmei, Editura Economică, 2014; 
 Avare Ph, Legros G, Ravary L, Lemonnier P, Gestiune şi analiză financiară, Editura Economică, 

Bucureşti, 2002; 
 Balteș, N. (coordonator); Comaniciu C.; Herciu, M.; Sava, R.; Bratian, V; Moroșan, A.,  Analiza 

economico-financiară a întreprinderii, Ediția a II-a, Editura ULBS, Sibiu, 2013; 
 Işfănescu A., Analiză economico-financiară, Editura ASE, Bucureşti, 2002; 
 Păvăloaia, W., Analiza economico-financiară. Concepte și studii de caz, Editura Economică, 2010; 
 Vâlceanu, Ghe., Analiză economico-financiară, Editura Economică, 2010. 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Tema nr. 1 – Bazele teoretico-metodologice ale analizei 
economico-financiare. Mecanisme manageriale, factori, 
analiză diagnostic, metode ale analizei economico-
fnanciare. Metoda iterării. 

 Expunerea 
 Explicaţia 
 Conversaţia 
 Studiul de caz 

4 

Tema nr. 2 – Analiza activităţii de producţie. Conţinutul 
activităţii de producţie a întreprinderii. Probleme de bază 
ale analizei activităţii de producţie: analiza indicatorilor 
valorici pe baza indicilor; analiza raportului static şi 
dinamic dintre indicatorii valorici. 
→Aplicații  

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

2 

Tema nr. 3 – Analiza producției fizice și a calității 
producției. Analiza producţiei fizice prin prisma indicilor 
individuali de îndeplinire a programului de producţie, a 
coeficientului mediu de sortiment şi a coeficientului de 
nomenclatură. Analiza structurii producţiei prin prisma 
coeficientului mediu de structură. Analiza corelată a 
coeficientului de structură cu coeficientul de sortiment.  
Analiza calităţii producţiei pe sortimente şi pe total prin 
intermediul coeficientului mediu de calitate. 
→Aplicații 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

2 
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Tema nr. 4 – Analiza cifrei de afaceri. Analiza dinamicii şi 
structurii cifrei de afaceri: analiza cifrei de afaceri pe stadii 
ale ciclului de viaţă al produselor; analiza cifrei de afaceri 
pe pieţe de desfacere ale produsului; analiza cifrei de afceri 
pe clienţi. Analiza factorială a cifrei de afaceri. Analiza 
cifrei de afaceri în corelaţie cu capacitatea de producţie şi 
cererea. Indicatori economico-financiari influențați direct 
de cifra de afaceri. 
→Aplicații 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

2 

Tema nr. 5 – Analiza valorii adăugate. Analiza structurii şi 
dinamicii valorii adăugate. Metode de determinare a valorii 
adăugate. Analiza factorială a valorii adăugate. →Aplicații 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

2 

Tema nr.  6 – Analiza cheltuielilor. Tipologia cheltuielilor. 
Metode de analiză a cheltuielilor întreprinderii: analiza 
cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii; analiza 
cheltuielilor de exploatare.  
→Aplicații 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

2 

Tema nr.  7 – Analiza cheltuielilor. Analiza  cheltuielilor la 
1000 de lei cifră de afaceri; analiza cheltuielilor la 1000 de 
lei cifră de afaceri pe baza grupării lor în variabile şi fixe; 
estimarea cheltuielilor variabile și fixe; analiza cheltuielilor 
materiale; analiza cheltuielilor cu amortizarea la 1000 de 
lei cifră de afaceri; analiza cheltuielilor cu dobânzile la 
creditele bancare. 
→Aplicații 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

4 

Tema nr.  8 – Analiza cheltuielilor. Analiza cheltuielilor cu 
salariile la  1000 de lei cifră de afaceri; analiza cheltuielilor 
cu personalul. Analiza corelației dintre dinamica 
productivității muncii și salariul mediu. Influențe ale 
indicatorilor de analiză a cheltuielilor în performanța 
economico-financiară a întreprinderii. 
→Aplicații 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

4 

Tema nr. 9 – Analiza gestiunii activelor fixe. Analiza 
volumului, structurii şi calităţii potenţialului tehnic. 
Analiza utilizării potenţialului tehnic (activelor fixe). 
→Aplicații 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

2 

Tema. nr. 10 – Analiza gestiunii resurselor umane. 
Analiza gradului de asigurare cu personal din punct de 
vedere cantitativ, structural, calitativ. Analiza mobilității și 
stabilităţii personalului. Analiza utilizării timpului de 
muncă. Analiza conflictualităţii în relaţiile de muncă. 
Analiza eficienţei utilizării personalului: analiza eficienței 
resurselor umane pe baza productivității medii a muncii; 
analiza eficienței utilizării resurselor umane pe baza 

 Prelegerea 
 Problematizarea  
 Explicaţia 

Conversaţia 

4 
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profitului pe salariat. Bilanțul social – instrument utilizat în 
analiza gestiunii resurselor umane. →Aplicații 
Bibliografie 

 Anghel, I., Șerban, E., Robu, V., Analiză economico-financiară a firmei, Editura Economică, 2014; 
 Balteș, N. (coordonator); Comaniciu C.; Herciu, M.; Sava, R.; Bratian, V; Moroșan, A.,  Analiza 

economico-financiară a întreprinderii, Ediția a II-a, Editura ULBS, Sibiu, 2013; 
 Işfănescu A., Analiză economico-financiară, Editura ASE, Bucureşti, 2002; 
 Păvăloaia, W., Analiza economico-financiară. Concepte și studii de caz, Editura Economică, 2010; 
 Vâlceanu, Ghe., Analiză economico-financiară, Editura Economică, 2010. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
● 
 
 
 
 
 
 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 
Pondere 
din                                                         
nota finală     

10.4 Curs              Cunoaşterea conceptelor, metodelor şi 
modelelor folosite în cadrul 
domeniului analizei economico-
financiare a întreprinderii; 
Capacitatea de a realiza judecăţi pe 
seama conceptelor; 
Capacitatea de a realiza raţionamente 
pe seama judecăţilor; 
Capacitatea de a rezolva probleme, 
aplicând noţiunile învăţate. 

- Test scris 
(probleme și 
teorie) la finele 
perioadei 
aferente 
activităților 
didactice. 

- Examen oral cu 
bilete în sesiune 

 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
20% 

10.5 Seminar/laborator Portofoliu cu probleme rezolvate pe 
parcursul semestrului din bibliografia 
recomandata. 
Participarea activă la rezolvarea 
problemelor propuse la seminare. 

Sintetizarea şi 
notarea activităţii 
studenţilor pe 
parcursul 
semestrului. 

10% 
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10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Minim nota 5 (cinci) la testul scris 
 Portofoliu de probleme rezolvate pe parcursul semestrului din bibliografia recomandata 
 Participarea activă la rezolvarea problemelor de la seminar 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01. 10. 2016       ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                  ............. 
 


