
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Diagnostic global strategic 

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 II 2.5 Semestrul  IV 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 48 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar / laborator 24 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 48 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 45 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  38 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 152 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 
 

 

 

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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C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

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

specifice 

C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor 

financiare 

 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 24 ore Metode de predare 

Capitolul 1 - Semnificaţia diagnosticului global strategic – 6 ore 

1.1. Analiza – etapă preliminară a diagnosticului global strategic 

1.2. Semnificaţia şi obiectivele diagnosticului activităţii întreprinderii 

 

Capitolul 2 - Metodele şi instrumentele diagnosticului global strategic – 12 ore 

2.1. Metode „calitative“ 

       2.1.1. Diviziunea şi descompunerea rezultatelor 

       2.1.2. Gruparea  

       2.1.3. Comparaţia 

       2.1.4. Benchmarkingul 

2.2. Metode de analiză a tendinţelor fenomenelor şi  

2.3. Modelarea fenomenelor economice  

2.4. Metode de analiză  

2.5. Metode de analiză factorială 

       2.5.1. Metoda iterării  

       2.5.2. Metoda calculului matricial 

2.6. Metode bazate pe grilele de evaluare  

       2.6.1. Metoda grilelor de evaluare  

       2.6.2. Metoda notaţiilor financiare (rating)  

       2.6.3. Metoda „profilelor“ 

2.7. Metoda ratelor 

       2.7.1. Analiza tradiţională pe baza ratelor 

       2.7.2. Metoda scorurilor  

2.8. Metoda analizei regresionale  

2.9. Metoda calculului marginal  

2.10. Metoda fluxurilor 

2.11. Metode ale analizei strategice  

2.12. Metode sociologice  

2.13. Metoda proactivităţii  

  

Capitolul 3 - Demersul diagnosticului global strategic – 6 ore 

3.1 Sistemul de informaţii – premisă a diagnosticului global strategic 

• prelegere 

 

 

 

• prelegere 
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 CT2     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  
• Aprofundarea metodelor și instrumentelor de diagnostic strategic global; 

• Fundamentarea strategiilor de dezvoltare într-un mediu concurențial 

dinamic. 
7.2 Obiectivele specifice  • Cunoașterea punctelro slabe și forte ale întreprinderilor ce aparțin 

aceluiași sector;  
 

• Identificarea noilor surse de avantaj concurențial. 



3.2 Integrarea realităţii economico-sociale în demersul diagnosticului global 

3.3 Importanţa unei viziuni sistemice în diagnosticul activităţii întreprinderilor 

în tranziţie 

 

 

 
Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

• Codreanu Carmen Mariana - Diagnostic global strategic – suport de curs, 2019 

• M. Niculescu - Diagnostic global strategic: volumul 1, Diagnostic Economic, Editura Economică, București, 

2003 

• M. Niculescu - Diagnostic global strategic: volumul 2, Diagnostic Financiar, Editura Economică, București, 

2003 

• Constantin Anghelache, Alexandru Isaic-Maniu, Constantin Mitruț, Vergil Voineagu, Mădălina Dumbravă, 

Analiză macroeconomică: sinteze și studii de caz, Editura Economică, București, 2007 

 

 b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

 • Standardele internaţionale de evaluare, Ediţia a VIII-a, versiune electronică, ANEVAR, 2007. 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 24 ore Metode de predare 

1. Necesitatea şi rolul diagnosticului în evaluarea întreprinderii – 4 ore 

2. Diagnosticul juridic – 4 ore 

3. Diagnosticul operaţional – 4 ore 

4. Diagnosticul comercial – 4 ore 

5. Diagnosticul resurselor umane si al managementului întreprinderii – 4 ore 

6. Analiza SWOT – 4 ore 

• studiu de caz 

studiu de caz 

• studiu de caz  

• studiu de caz  

• studiu de caz 

• studiu de caz 
Bibliografie: 

referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Codreanu Carmen Mariana - Diagnostic global strategic – suport de curs, 2019 

2. Dragotă, V., Dragotă, M., Obreja, L., Ciobanu, D., Management financiar, vol. I Analiză financiară și 

gestiune financiară operațională, Editura Economică, 2003, Bucureşti  

3. M. Niculescu - Diagnostic global strategic, Caiet de lucrări aplicative, Editura Economică, București, 2003 
 
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 • Notă acordată prin examinarea finală • Examen scris 70% 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Evaluare pe parcurs privind capacitatea de 

a răspunde la întrebări, de a rezolva 

probleme sau de a elabora eseuri, referate 

• Realizarea unui proiect  

• Examinări orale  

 

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 

 

http://www.edecon.ro/autor/43/constantin-anghelache/
http://www.edecon.ro/autor/344/alexandru-isaic-maniu/
http://www.edecon.ro/autor/345/constantin-mitrut/
http://www.edecon.ro/autor/346/vergil-voineagu/
http://www.edecon.ro/autor/858/madalina-dumbrava/
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