
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Analiza performanțelor financiare ale firmei 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. CODREANU Carmen Mariana  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. SANDU Gabriela 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E. 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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 56 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  50 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Management Economico-Financiar European 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum NU 

4.2 De competenţe NU 

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

a cursului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru 

exemplificări 
5.2. de desfășurare  

a seminarului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic utilizându-se bibliografia aferentă, 

dar și o documentare anterioară din suportul de curs pentru cursul prezentat 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.1 Identificarea şi definirea  conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în entităţile/organizaţiile private    

C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură 

economico-financiară  

C6.3 Aplicarea deciziilor financiare folosind cunoştinţe, metode, tehnici şi instrumente 

specifice 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore Metode de predare 

CAPITOLUL I ABORDĂRI CLASICE ŞI MODERNE PRIVIND 

PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RENTABILITATEA FIRMEI– 6 ore 

1.1. Aspecte generale şi specifice privind performanța şi rentabilitatea  

1.2. Indicatori de apreciere a performanţei financiare  

       1.2.1. Contul de rezultate, sursa de informaţii privind performanţa 

financiară    

       1.2.2. Indicatori de apreciere a performanţei financiare din perspectiva 

ratelor de rentabilitate  

                 1.2.2.1. Tipologie, modele de calculul și importanţa ratelor de 

rentabilitate în aprecierea performanţei financiare  

                 1.2.2.2. Performanța financiară din perspectiva sistemului Du – Pont  

                 1.2.2.3. Avantaje şi limite privind utilizarea metodei ratelor în analiza 

performanţei financiare  

 

CAPITOLUL II APRECIEREA PERFORMANŢEI FINANCIARE PE 

BAZA CONTULUI DE REZULTATE – 4 ore 

2.1. Analiza dinamicii şi structurii rezultatului exerciţiului financiar  

2.2. Analiza de senzitivitate şi efectul de levier  

2.3. Analiza relaţiei profit-cash-flow  

       2.3.1. Aspecte teoretice privind relaţia profit -cash flow  

       2.3.2. Analiza performanţei financiare pe baza relaţiei profit-cash-flow  

       2.3.3. Analiza capacităţii societăţilor de a genera cash-flow  

 

CAPITOLUL III CERCETARE PRIVIND PERFORMANȚA 

FINANCIARĂ PE BAZA RATELOR DE RENTABILITATE – 4 ore 

3.1.Abordări teoretice privind semnificaţia şi rolul ratelor de rentabilitate în 

aprecierea performanţei financiare a entităţilor economice  

3.2. Analiza ratei rentabilităţii economice  

• prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

• prelegere 
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 CT1     Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei 

strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila 

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

al disciplinei  
Utilizarea competentă a conceptelor, principiilor, instrumentelor şi 

tehnicilor specifice teoriei şi practicii financiare la nivelul firmei. 
7.2 Obiectivele specifice  • Folosirea eficientă a metodelor cantitative şi a tehnicilor de calcul 

pentru studiul performanţei financiare a întreprinderii, gestiunea 

stocurilor şi creanţelor, pentru luarea deciziilor financiare în cadrul 

acesteia şi interpretarea rezultatelor;  

• Înţelegerea şi identificarea surselor de date financiare, a conţinutului 

acestor date, precum şi metodele specifice de utilizare adecvată a 

acestora;  

• Înţelegerea şi identificarea deciziilor de investire şi de repartizare a 

profitului, precum şi metodele specifice de utilizare adecvată a 

acestora. 



3.3. Analiza ratei rentabilităţii financiare 

 

CAPITOLUL IV PERFORMANŢA FINANCIARĂ DIN PERSPECTIVA 

TERŢILOR – 8 ore 

4.1.Indicatori privind aprecierea performanţei financiare din perspectiva 

creditorilor  

4. 2. Analiza evoluţiei lichidităţii  

4.3. Analiza evoluţiei solvabilităţii  

4.4. Analiza evoluţiei Gradului de îndatorare 

 

CAPITOLUL V  EVOLUŢIA INDICATORILOR DE APRECIERE A 

PERFORMANŢEI FINANCIARE – 6 ore 

5.1. Indicatorii de apreciere a performanţei financiare specifici pieţei de capital 

5.2. Analiza performanţei financiare pe baza indicatorilor specifici societăţilor 

listate pe piaţa de capital  

 

 

 

• prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

• prelegere 

 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Anghel, Ion (coordonator ) - Evaluarea întreprinderii, Ed. Economică, București, 2010 2 

2. Anghelache, Gabriela - Piaţa de capital în context european, Ed. Economică Bucureşti, 2009  

3. Balteş Nicolae, Ciuhureanu Alina Teodora - Contabilitate financiară, ediția a IV-a, Editura Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu, 2014  

4. Balteş, Nicolae (coordonator) - Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ediţia a II- a revizuită şi 

adăugită, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2013  

5. Balteş, Nicolae - Analiză şi diagnostic financiar, Editura Universității ―Lucian Blaga din Sibiu, 2010 

6. Ciobanu Anamaria - Analiza performanţei întreprinderii, Editura ASE Bucureşti, 2006 

7. Codreanu Carmen Mariana - Analiza performanțelor financiare ale firmei – suport de curs, 2019 

8. Herciu, Mihaela - Performanţa globală a firmei, Editura Universităţii „Lucian Blaga din Sibiu, 2009 

9. Jianu, Iulia - Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii: o abordare din prisma Standardelor 
Internaţionale de Raportare Financiară Editura CECCAR, 2007 

10. Sandu Gabriela - Dimensiuni ale performanței în contabilitate. Concepte. Analiză economico-financiară. Studii de 

caz, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2012 
b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore Metode de predare 

1. Dezbateri privind decizia financiară a întreprinderii – 3 ore. 

2. Aplicaţii privind întocmirea bilanţului financiar şi funcţional. Calculul şi 

interpretarea indicatorilor echilibrului financiar şi funcţional – 8 ore.  

3. Aplicaţii privind calculul şi interpretarea rezultatelor şi a soldurilor 

intermediare de gestiune – 3 ore.  

4. Aplicaţii privind calculul şi interpretarea ratelor de rentabilitate, lichiditate, 

solvabilitate, îndatorare, ratelor de finanţare şi cinetice – 6 ore.  

5. Aplicaţii privind determinarea fluxurilor de numerar, luarea deciziei de 

investiţii şi selecţia proiectelor – 2 ore.  

6. Aplicaţii privind calculul şi interpretarea cash-flow-urilor întreprinderii. 

Tabloul fluxurilor de trezorerie – 2 ore 

7. Aplicaţii privind gestiunea ciclului de exploatare. Fondul de rulment normat 

– 2 ore 

8. Dezbateri şi aplicaţii privind politica de dividend – 2 ore. 

• Aplicații 

• Aplicații 

 

• Aplicații 

 

• Aplicații 

 

• Aplicații 

 

• Aplicații 

 

 

• Aplicații 

 

• Aplicații 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Brezeanu, P. – Finanţe corporative, Vol. I şi II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.  

2. Codreanu Carmen Mariana - Analiza performanțelor financiare ale firmei – suport de curs, 2019 



3. Lumby, S., Jones, C. – Corporate Finance: Theory and Practice, 7th edition, Thomson High Holborn House, 

London, 2003. 

4. Stancu, I. – Finanţe, Ediţia a III-a, Editura Economică, Bucureşti, 2002.  

5. Stroe, R., Bărbuţă-Mişu, N. – Finanţarea şi gestiunea financiară a întreprinderii. Aplicaţii şi studii de caz, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008.  

6. Toma, M., Alexandru, F. – Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, Bucureşti, 

2003.  

7. Vintilă, G. – Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000. 

8. 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 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs • Gradul de însuşire al cunoştinţelor predate • Examen scris 70% 

10.5 Seminar 

  
• Proiect – Analiza performanței SC X SRL • Examinarea proiectului 

• Examinări pe parcursul 

semestrului 

30% 

 

 

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 adu-

narea notei de la examenul scris (ponderată cu 70%) cu nota de la seminar (ponderată cu 30%). 
 
 

Data completării:  24.09.2019               Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  
   

   

Data avizării în Departament:  30.09.2019                                      Semnătura Directorului de Departament 
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