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FIŞA DISCIPLINEI 

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

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              Analiză Economico-Financiară II 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Nicolae Balteş 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Diana Mihaiu 
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul  II 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                             28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   11 
Tutoriat 8 
Examinări 2 
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         Obligatorii sunt disciplinele: Contabilitate financiară; Finanţe; Statistică 

economică 
4.2 de competenţe       Calculul şi interpretarea indicatorilor ce caracterizează situaţia financiară 

a unei entităţi economice cu scop lucrativ 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

Sala de curs dotată cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Sala de seminar 

    
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 

 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau 
fiscale 

 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari 
 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Cursul şi seminariile urmăresc familiarizarea studenţilor cu modul de 
calcul şi interpretare a principalilor indicatori economico-financiari, pe 
baza informaţiilor furnizate de situaţiile financiare anuale întocmite de 
entităţile economice cu scop lucrativ, precum: rate de rentabilitate, rate de 
structură financiară, lichiditate, solvabilitate, îndatorare, echilibru 
financiar, fond de rulment, necesar de fond de rulment, trezorerie netă, 
levier financiar, etc.    

7.2 Obiectivele 
specifice             

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 
noţiunilor specifice disciplinei) 
 identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi 

conexiuni 
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
 definirea/nominalizarea de concepte 
 capacitatea de adaptare la noi situaţii 
 cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare 

profesiunii/disciplinei 
 abilităţi de operare pe PC 
 capacitatea de adaptare la noi situaţii 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, 
proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale 
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disciplinei) 
 generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii 
 realizarea de conexiuni între rezultate 
 argumentarea unor enunţuri 
 generarea, demonstrarea 
 capacitatea de organizare şi planificare 
 capacitatea de analiză şi sinteză 

3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea 
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi 
instrumente de investigare şi de aplicare) 

 rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare 
 relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între reprezentări şi 

obiect 
 reducerea la o schemă sau model 
 descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene 
 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 
 abilităţi de cercetare, creativitate 
 capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 
 capacitatea de a soluţiona probleme 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de 
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi 
relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale 
şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în 
promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu 
alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la 
propria dezvoltare profesională) 

 reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de 
a răspunde 

 implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 
 acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, 

comportament etc. 
 capacitatea de a avea un comportament etic 
 abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Tema 1. Analiza performanţelor 
financiare ale întreprinderii. Analiza 
diagnostic a profitului aferent cifrei de 
afaceri 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Tema 2. Analiza rentabilităţii Proiectare slide-uri 2 ore 
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întreprinderii. Factorii de creştere a 
rentabilităţii. Analiza diagnostic pe 
baza ratelor de rentabilitate. Analiza 
rentabilităţii pe produs  

Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

Tema 3. Analiza poziţiei financiare a 
întreprinderii pe baza bilanţului. 
Analiza structurii financiare a 
întreprinderii.  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

4 ore 

 Tema 4. Analiza indicatorilor de 
areciere a situaţiei financiare a 
întreprinderii.  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Tema 5. Analiza stării de echilibru 
financiar. 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

4 ore 

Tema 6.  Analiza modificării 
capitalului propriu 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Tema 7. Analiza situaţiei financiare 
pe baza tabloului fluxurilor de 
trezorerie. 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Tema 8. Analiza funcţională a 
situaţiei financiare 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Tema 9. Analiza gestiunii resurselor 
umane. Analiza gradului de asigurare 
cu personal din punct de vedere 
cantitativ, structural, calitativ.  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Tema 10. Analiza stabilităţii 
personalului. Analiza utilizării 
timpului de muncă. 

 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Tema 11.  Analiza eficienţei utilizării 
personalului  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Tema 12.  Analiza eficienţei utilizării 
resurselor materiale 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

2 ore 

Bibliografie 
 Anghel I, Şerban E, Robu V - Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economică, 

Bucureşti, 2014 
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 Balteş Nicolae, (coordonator) şi colaboratori – Analiza economico-financiară a 
întreprinderii, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013 

 Balteş Nicolae – Analiză şi diagnostic financiar, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 
2010 

 Achim, M., Analiză economico-financiară, Editura Risoprint, Cluj Napoca 2009. 
 Balteş Nicolae, Alina Teodora Ciuhureanu – Contabilitate financiară – , Editura 

Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2015 
 Bătrâncea, Ioan - Analiza financiară a entităţii economice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 

2007 
 Petrescu Silvia    –     Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 

2008. 
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (MO nr. 454/18 iunie 2008), cu modificările şi 

completările ulterioare 
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale 
consolidate, MO nr. 963 din 30 decembrie 2014 

 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa, MO nr. 
466/25.06.2014 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Tema 1. Prezenarea şi explicarea modelului situaţiilor  
financiare anuale întocmite de entităţile economice cu 
scop lucrativ 

 Prelegerea 

 Problematizarea  

 Explicaţia 

 Conversaţia 

2 ore 

Tema 2. Aplicaţie practică: Analiza diagnostic a 
profitului 

2 ore 

Tema 3. Aplicaţie practică: Analiza diagnostic pe baza 
ratelor de rentabilitate 

2 ore 

Tema 4. Aplicaţie practică: Analiza rentabilităţii pe 
produs  

 

2 ore 

Tema 5. Aplicaţie practică: Analiza structurii financiare a 
întreprinderii. 

4ore 

Tema 6. Aplicaţie practică Analiza situaţiei financiare a 
întreprinderii. 

2 ore 

Tema 7. Aplicaţie practică: Analiza stării de echilibru 
financiar. 

4 ore 

Tema 8. Aplicaţie practică: Analiza situaţiei modificării 
capitalului propriu. 

2 ore 

Tema 9. Aplicaţie practică: Întocmirea şi analiza situaţiei 
fluxurilor de trezorerie 

2 ore 

Tema 10. Aplicaţie practică: Întocmirea şi analiza 2 ore 
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situaţiei fluxurilor de trezorerie 
Tema 11. Aplicaţie practică: Analiza gradului de 
asigurare cu personal din punct de vedere cantitativ, 
structural, calitativ 

2 ore 

Tema 12. Aplicaţie practică: Analiza stabilităţii 
personalului. Analiza utilizării timpului de muncă. 
Analiza eficienţei utilizării personalului 

2 ore 

Bibliografie 
 Anghel I, Şerban E, Robu V - Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economică, 

Bucureşti, 2014 
 Balteş Nicolae, (coordonator) şi colaboratori – Analiza economico-financiară a 

întreprinderii, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013 
 Balteş Nicolae – Analiză şi diagnostic financiar, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 

2010 
 Achim, M., Analiză economico-financiară, Editura Risoprint, Cluj Napoca 2009. 
 Balteş Nicolae, Alina Teodora Ciuhureanu – Contabilitate financiară – , Editura 

Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2015 
 Bătrâncea, Ioan - Analiza financiară a entităţii economice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 

2007 
 Petrescu Silvia    –     Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 

2008. 
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (MO nr. 454/18 iunie 2008), cu modificările şi 

completările ulterioare 
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale 
consolidate, MO nr. 963 din 30 decembrie 2014 

 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa, MO nr. 
466/25.06.2014 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale din domeniu, recunoscute pe plan 

naţional 
 Cadrele didactice au doctoratul în domeniul Finanţe  
 În mare parte, problematica disciplinei a făcut obiectul unor comunicări ştiinţifice ale 

cadrelor didactice la Conferinţe Ştiinţifice internaţionale şi în reviste de spcecialitate 
indexate în baze de date internaţionale 

 Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele organismului profesional CECCAR,  la 
care titularul de curs este lector acreditat şi ale unor angajatori reprezentativi din ţară şi 
judeţul Sibiu (în special societăţi de expertiză contabilă).  
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10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs  (examen)           Cunoaştere şi 
înţelegere 
Abilitatatea de 
explicare şi 
interpretare 
Prezenţa la cursuri 

Susţinere proiect de 
cercetare 

60% 

10.5 Seminar/laborator Cunoaştere şi 
înţelegere 
Abilitatatea de 
explicare şi 
interpretare 
Rezolvarea corectă a 
cerinţelor 
Prezenţa la seminarii 

Activităţi aplicative 
Teste pe parcursul 
semestrului 
Teme de control 
Activităţi ştiinţifice 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Studentul cunoaşte conceptele şi le interpretează corect din punct de vedere teoretic 
 Limbajul de specialitate este corect utilizat 
 Minim nota 5 la seminar 
 Studentul întocmeşte individual proiectul de cercetare 

 
 
Data completării Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
28.09.2016         ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
03.10.2016                             ............. 
 


