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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. Gavril ȘTEFAN 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectiv general: Dobândirea si înţelegerea bazei teoretice specifice analizei economice şi 

financiare, a abilităţilor privind cuantificarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari cu 

scopul de a identifica cauzele finale ale nonperformanţei/performanţei economice şi financiare. 

Obiective specifice: Evaluarea performanţei, a competitivităţii, a riscului şi a limitelor creşterii 

economice la nivelul întreprinderii prin utilizarea următoarelor tipuri de analize: analiza mediului 

concurențial; analiza potenţialului intern al întreprinderii; analiza cheltuielilor; analiza rezultatelor 

întreprinderii. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Analiza economico-financiară – conţinut, tipologie, metode de cercetare / obiectul de studiu, 

tipuri de analize, metode ale analizei calitative, metode ale analizei cantitative 

2. Analiza mediului concurenţial - analiza cotei de piaţă, analiza poziţiei concurenţiale, analiza 

structurii concurenţei, analiza contextului concurenţial, analiza avantajului concurenţial 

3. Analiza potenţialului intern al întreprinderii - analiza resurselor umane, analiza resurselor 

materiale, analzia resurselor financiare 

4. Analiza cheltuielilor – tipologia și structura cheltuielilor, metode de analiză a cheltuielilor 

5. Analiză rezultatelor intreprinderii - analiza financiară, analiza cifrei de afaceri, analiza valorii 

adăugate, analiza producţiei exercițiului, analiza marjei comerciale  

 

Lucrări practice 

1. Metode și tehnici de calcul utilizate în analiză – tipuri, exemple, interpretare 

2. Analiza mediului concurențial - indicatori, exemple/ studiu de caz, interpretare 

3. Analiza resurselor umane la nivel de întreprindere – indicatori, exemple/ studiu de caz, 

interpretare 

4. Analiza resurselor materiale la nivel de întreprindere – indicatori, exemple/ studiu de caz, 

interpretare 

5. Analiza resurselor financiare ale întreprinderii – indicatori, exemple/ studiu de caz, interpretare 

6. Analiza cheltuielilor - metode, indicatori, exemple/ studiu de caz, interpretare 

7. Analiza rezultatelor întreprinderii – indicatori, exemple/ studiu de caz, interpretare 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Prezența și implicarea activă în cadrul 

activităţilor de lucrări practice 

Evaluare orală în timpul 

semestrului 
20% 

Prezența și implicarea activă în cadrul 

activităţilor de proiect 
Proiect 20% 
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