
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020-2021 

 
Anul de studiu III/ Semestrul I 

 
Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Stiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe-Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Finanţe 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* Finanţe şi Bănci/241224 Economist bancă, 241206 Inspector asigurări, 
241208 Consultant bugetar 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se adresează 
programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Analiză economico-financiară 2.2. Cod disciplină FB311 

2.3. Titularul activităţii de curs Burja Camelia 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Dănuleţiu Adina 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite** 5 

* 3.9. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă 
aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.10. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotata cu videoproiector/tabla 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu tabla 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară 
în entităţile/organizaţiile private şi publice 
C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-
financiare 
C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private 
şi publice 

Competenţe transversale  CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 



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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza metode, 
procedee şi tehnici de analiză a fenomenelor economico-financiare din 
cadrul firmelor 
  

7.2 Obiectivele specifice - Cunoaşterea fenomenelor economico-financiare specifice activităţii 
firmelor, a rezultatelor şi a riscurilor asociate  
- Însuşirea principalilor indicatori de analiză a activităţii economico-
financiare  
- Identificarea rezervelor interne şi a posibilităţilor de antrenare a lor în 
economia firmelor 
- Formarea deprinderilor practice de analiză şi interpretare a formelor de 
manifestare a fenomenelor economice pe baza indicatorilor economico-
frinanciari 
- Formarea capacităţii de analiză şi gestionare eficientă a resurselor 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE 
1.1. Obiectul, atribuţiile analizei 
1.2. Metode folosite in analiza fenomenelor economico-sociale 
1.3. Sursele informaţionale 

Prelegere,conversaţie 2 ore 

2. ANALIZA VOLUMULUI  ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI 
COMERCIALIZARE 
2.1. Analiza activităţii cu ajutorul indicatorilor valorici 
2.2. Analiza cifrei de afaceri 
2.3. Analiza valorii adăugate 
2.4. Analiza producţiei fizice 

Prelegere, exemplificare 4 ore 

3.ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE 
3.1. Analiza asigurării firmelor cu personal  
3.2. Analiza mişcării forţei de muncă 
3.3. Analiza utilizării timpului de muncă 
3.4. Analiza productivităţii muncii 

Prelegere, studiu de caz 4 ore 

4. ANALIZA GESTIUNII ACTIVELOR FIXE 
4.1. Analiza dinamicii, structurii şi stării funcţionale a mijloacelor fixe 
4.2. Analiza utilizării mijloacelor fixe 
4.3. Analiza eficienţei utilizării mijloacelor fixe 

Prelegere, exemplificare 4 ore 

5. ANALIZA RESURSELOR MATERIALE 
5.1. Analiza îndeplinirii programului de aprovizionare 
5.2. Analiza stocurilor de materii prime şi materiale 

Prelegere, conversaţie 2 ore 

6. ANALIZA CHELTUIELILOR 
6.1. Tipologia şi structura costului 
6.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor 
6.3. Analiza cheltuielilor aferente producţiei marfă 
6.4. Analiza cheltuielilor de exploatare 
6.5. Analiza cheltuielilor financiare 
6.6. Analiza cheltuielilor pe produs 

Prelegere, exemplificare 4 ore 

7. ANALIZA RENTABILITĂŢII 
7.1. Caracterizarea situaţiei generale a rentabilităţii 
7.2. Analiza rentabilităţii pe baza contului de profit şi pierderi 
7.3. Analiza ratelor de rentabilitate 
7.4 Modele de analiză a profitului 
7.5. Stabilirea pragului minim de rentabilitate 
7.6. Analiza riscului 

Prelegere 6 ore 

9. ANALIZA PATRIMONIULUI 

Prelegere 2 ore 

Bibliografie 
1. Achim M.V., Analiza economico-financiară. Exerciţii şi studii practice, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2017 
2. Buglea A., Analiza situaţiei financiare a întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2004 
3. Burja Camelia, Analiză economico-financiară, Aspecte metodologice şi aplicaţii practice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2009 
4. Gheorghiu Al., Analiza economico-financiară la nivel microeconomic, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 
5. Mărgulescu D., ş.a., Analiză economico-financiară, Editura Bren, Bucureşti, 2008 
6. Petcu M., Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 
7. Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008 
8. Spătaru L., Analiza economico-financiară: instrument al managementului întreprinderilor, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 

 

9.2. Seminar-laborator   

1 Analiza volumului activităţii de producţie şi comercializare. Analiza 
cifrei de afaceri. Analiza valorii adăugate 

Studiu de caz, dezbatere 2 ore 

2 Analiza gestiunii resurselor umane. Analiza utilizării timpului de muncă. Studiu de caz, conversaţie 2 ore 



Analiza productivităţii muncii 

3 Analiza gestiunii activelor fixe. Analiza utilizării mijloacelor fixe. Analiza 
eficienţei mijloacelor fixe 

Problematizare, dezbatere 2 ore 

4 Analiza resurselor materiale Studiu de caz 2 ore 

5 Analiza cheltuielilor. Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor. Analiza 
eficienţei cheltuielilor 

Studiu de caz 2 ore 

6 Analiza rentabilităţii. Analiza dinamicii şi structurii rezultatelor. Analiza 
ratelor de rentabilitate 

Problematizare, dezbatere 2 ore 

7.Analiza structurală a patrimoniului Studiu de caz 2 ore 

Bibliografie 
1. Buglea A., Analiza situaţiei financiare a întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2004 
2. Burja Camelia, Analiză economico-financiară, Aspecte metodologice şi aplicaţii practice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2009 
3. Burja C., Analiza economico-financiară Îndrumar metodologic cu caracter aplicativ, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005, 
4. Gheorghiu Al., Analiza economico-financiară la nivel microeconomic, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 
5. Mărgulescu D., ş.a., Analiză economico-financiară, Editura Bren, Bucureşti, 2008 
6. Petcu M., Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 

 
 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în relație de 
aprofundare a tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de seminar/laborator, 
eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași disciplină. 
 
10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținuturile disciplinei corespund cu reglementările financiar-contabile în vigoare şi răspund nevoilor practice de evaluare şi 
diagnosticare a activității economico-financiare a firmelor. Ele contribuie la formarea de capacităţi operaţionale   specifice solicitate 
de mediul economic al entităţilor. Deprinderile practice dobândite prin parcursul disciplinei creează premisele utilizării adecvate a 
informaţiilor contabille pentru fundamentarea deciziilor manageriale de creştere a eficienţei 
 

 
11. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris 80% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Lucrări practice 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
C4.4 Utilizarea adecvata a metodologiei de analiza a indicatorilor economico-financiari 
C5.2 Explicarea  conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-contabil  
C6.5 Elaborarea de propuneri pe baza informatiilor contabile pentru sprijinul deciziilor viitoare 
 
Procentul minim de participare la activitatile de seminar considerat necesar pentru formarea competenţelor propuse este de 80%.  
Studenții care nu îndeplinesc procentul de frecveță pentru orele de seminar vor recupera orele de seminar prin elaborarea de 
referate/ proiecte, sau aplicații rezolvate utilizând notițele de curs, respectiv, bibliografia de curs și seminar. 
 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   

25.09.2020            
 
 
Data avizării în departament                               Semnătura directorului de departament 
  25.09.2020 Lect. univ. dr. Cioca Ionela 
 


