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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul    Finanțe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Herciu Mihaela  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Mihaiu Diana  
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

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                             15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   15 
Tutoriat 14 
Examinări 9 
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        ● Gestiunea financiară a întreprinderii 
4.2 de competenţe        ● Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor de 

natură economico-financiară 
 

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 acumulate 
 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
 

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-
financiare 

 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor 
private şi publice 

C
om

pe
te

nț
e 

 tr
an

sv
er

sa
le

  Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de 
munca riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de analiză economico-
financiară financiară, necesare pentru utilizarea eficientă a resurselor și 
eficacitatea alocărilor,  cu scopul asigurării viabilităţii activităţii viitoare a 
întreprinderii. 

7.2 Obiectivele 
specifice             

● Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi 
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 
● Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi  
informaţiilor culese 
● Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru 
realizarea lucrărilor economico-financiare 

    
8.  Conţinuturi 
 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-
financiare 

Expunerea/exemplificarea 

2 ore 

Analiza activității de producție 2 ore 
Analiza cifrei de afaceri 4 ore 
Analiza diagnostic a valorii adăugate 2 ore 
Analiza cheltuielilor firmei 4 ore 
Analiza rentabilității firmei 2 ore 
Analiza și gestiunea resurselor umane 2 ore 
Analiza poziției financiare a firmei 4 ore 
Analiza performanței financiare a firmei 2 ore 
Analiza fluxurilor de numerar 4 ore 

Bibliografie 
 Anghel, I., Șerban, E., Robu, V., Analiză economico-financiară a firmei, Editura Economică, 2014; 
 Balteş N. (coordonator), Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ediția a II-a, Editura ULBS, 

Sibiu, 2013; 
 Brezeanu, P., (coordonator), Analiză financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
 Hristea, A.M., Analiza economică și financiară a activității întreprinderii, Ed. Economică, 2015 
 Muntean, M., Solomon, D.C., Analiza economico-financiara aprofundată, Ed. Alma Mater, 2015. 
 Păvăloaia, W., Analiza economico-financiară. Concepte și studii de caz, Editura Economică, 2010; 
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 Vâlceanu, Ghe., Analiză economico-financiară, editura Economică, 2010. 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-
financiare 

Exemplificarea/cazuistica 

2 ore 

Analiza activității de producție 2 ore 
Analiza cifrei de afaceri 4 ore 
Analiza diagnostic a valorii adăugate 2 ore 
Analiza cheltuielilor firmei 4 ore 
Analiza rentabilității firmei 2 ore 
Analiza și gestiunea resurselor umane 2 ore 
Analiza poziției financiare a firmei 4 ore 
Analiza performanței financiare a firmei 2 ore 
Analiza fluxurilor de numerar 4 ore 

Bibliografie 
 Anghel, I., Șerban, E., Robu, V., Analiză economico-financiară a firmei, Editura Economică, 2014; 
 Balteş N. (coordonator), Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ediția a II-a, Editura ULBS, 

Sibiu, 2013; 
 Brezeanu, P., (coordonator), Analiză financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
 Hristea, A.M., Analiza economică și financiară a activității întreprinderii, Ed. Economică, 2015 
 Muntean, M., Solomon, D.C., Analiza economico-financiara aprofundată, Ed. Alma Mater, 2015. 
 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 
Disciplina Analiză economico-financiară are un bogat conținut aplicativ ceea ce vine în întâmpinarea 
solicitărilor angajatorilor. Studenții vor putea să analizeze un cont de profit și pierdere și un bilanț 
contabil. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Test ce constă în rezolvarea a 
7 probleme 

Examen 70% 

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unui studiu de 
caz privind analiza 
economico-financiară a unei 
firme 

Teme/referate 30% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Rezolvarea a minim 4 probleme din cele 7 aferente examenului 
 Elaborarea studiului de caz privind analiza economico-financiară a unei firme 

 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


