FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Economie
Științe Economice
Finanțe
Licență
Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul

V

Analiză economico-financiară
Conf. univ. dr. CODREANU Carmen Mariana
Lect. univ. dr. SANDU Gabriela
E.
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

OB.

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs și seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
56
40
15
10
2
2
69
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

NU
NU

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

•
•

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare
a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor
referitoare la o problemă economico-financiară
C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare

Competențe
transversale

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea deprinderilor de a identifica și analiza indicatorii economico-financiari
la nivel de firmă
• Identificarea și descrierea indicatorilor economico-financiari
• Explicarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari
• Aplicarea metodologiei de calcul și analiză a indicatorilor economico-financiari
• Utilizarea adecvată a metodologiei de analiză a indicatorilor economicofinanciari
• Proiectarea structurii unei lucrări de analiză a poziției și performanței financiare
a entității

8. Conţinuturi
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore
Metode de predare
CAP. I Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare – 4 ore
• prelegere
CAP. II Analiza programului de producţie si comercializare – 6 ore
CAP. III Analiza factorilor de producţie – 4 ore
CAP. IV Analiza costului de producţie – 2 ore
CAP. V Analiza rentabilităţii – 6 ore
CAP. VI Analiza pe bază de bilanţ – 2 ore
CAP. VII Analiza rezultatelor întreprinderii – 4 ore
Bibliografie:
referințe principale (bibliografie minimală):
1.
Balteş Nicolae, Comaniciu Carmen, Sava Raluca - Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ed.
Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2013
2.
Codreanu Carmen Mariana - Analiză economico-financiară – suport de curs, 2019
3.
Codreanu Carmen Mariana - Analiză economico-financiară, studii de caz, Ed. Performantica, Iași, 2010
4.
Ionescu Luiza - Analiză economico-financiară, Ed. Pro Universitaria, București, 2016
5.
Mironiuc Marilena, Pop Fănuţa, Achim Monica Violeta - Analiză economică şi financiară, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2013
6.
Robu Vasile - Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Economică, Bucureşti, 2014
7.
Sandu Gabriela - Dimensiuni ale performanței în contabilitate. Concepte. Analiză economico-financiară.
Studii de caz, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2012
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore
Metode de predare
CAP. I Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare - 4 ore
• studii de caz,
Conţinutul procesului de analiză economico-financiară. Funcţiile analizei economicoproiecte, dezbateri
financiare. – 2 ore
Metodologia analizei economico-financiare – 2 ore
CAP. II Analiza programului de producţie si comercializare – 6 ore
Analiza producţiei din punct de vedere sortimental şi structural – 2 ore
Analiza calităţii producţiei si produselor – 2 ore
Analiza producţiei cu ajutorul indicatorilor valorici – 2 ore
CAP. III Analiza factorilor de producţie – 4 ore
Clasificarea factorilor de producţie şi obiectivele întreprinderii. Analiza calitativă şi
cantitativă a forţei de muncă. Analiza utilizării activelor fixe. Analiza utilizării
activelor circulante – 2 ore
Analiza randamentelor factorilor de producţie. Analiza combinării factorilor de

producţie şi consecinţele asupra costului şi profitului – 2 ore
CAP. IV Analiza costului de producţie - 2 ore
Noţiuni teoretice privind costul de producţie. Analiza situaţiei generale a costului de
producţie. Analiza costului aferent producţiei pe factori (costuri salariale, costuri
materiale, costuri complexe)– 2 ore
CAP. V Analiza rentabilităţii – 6 ore
Rentabilitatea-criteriu esenţial al eficienţei economice - 2 ore
Metode de analiză a beneficiului – 2 ore
Analiza ratei rentabilităţii. Analiza marginalistă a beneficiului 2 ore
CAP. VI Analiza pe bază de bilanţ - 2 ore
Premisele analizei bilanţului. Analiza pasivului. Conceptul de bilanţ financiar - 2 ore
CAP. VII Analiza rezultatelor întreprinderii - 4 ore
Analiza contului de rezultate-conţinut şi structură. Analiza formării şi repartizării
rezultatelor - 2 ore
Soldurile intermediare de gestiune. Capacitatea de autofinanţare a întreprinderii - 2 ore
Bibliografie:
referințe principale (bibliografie minimală):
1.
Bîrsan Mihaela - Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii probleme rezolvate, probleme
propuse, teste de control, teste grilă, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2011
2.
Codreanu Carmen Mariana - Analiză economico-financiară – suport de curs, 2019
3.
Codreanu Carmen Mariana - Analiză economico-financiară, studii de caz, Ed. Performantica, Iași, 2010
4.
Petrescu Silvia, Mironiuc Marilena - Analiză economico-financiară - teorie şi aplicaţii, Ed. Tiparul, Iaşi,
2008
5.
Petrescu Silvia - Analiză şi diagnostic financiar-contabil - ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR,
Bucureşti, 2010
6.
Sandu Gabriela - Dimensiuni ale performanței în contabilitate. Concepte. Analiză economico-financiară.
Studii de caz, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2012
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanții ANEVAR și cu reprezentanți ai mediul de afaceri
10. Evaluare
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.5 Seminar

• Însușirea modelelor de analiză predate.
• Elaborarea unor concluzii pertinente pe baza
rezultatelor obținute în urma aplicării modelelor de
analiză a indicatorilor.
• Aprecierea corectă a situației economico-financiare
• Aplicarea modelelor de analiză predate.
• Întocmirea unui diagnostic economico-financiar

10.2 Metode de
evaluare
• Examen

• Proiect

10.3 Pondere
în nota finală
60%

40%

10.6 Standard minim de performanţă
• Obținerea notei de minim 5 (cinci) la examenul scris și a mediei finale de minim 5 (cinci) care rezultă prin adunarea notei de la examenul scris (ponderată cu 60%) cu nota de la seminar (ponderată cu 40%).
Data completării: 24.09.2019

Semnătura titularului de curs

Data avizării în Departament: 30.09.2019

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament

