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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. Gavril ȘTEFAN 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectiv general: Dobândirea și înţelegerea abilităţilor privind cuantificarea şi interpretarea 

indicatorilor economico-financiari cu scopul de a identifica cauzele finale ale 

nonperformanţei/performanţei economice şi financiare și ale sănătății întreprinderii. 

Obiectiv specific: Evaluarea performanţei, a competitivităţii, a riscului şi a limitelor creşterii 

economice la nivelul întreprinderii prin: analiza rezultatelor economico-financiare; analiza ratelor 

de performanță; analiza echilibrului financiar; analiza valorii patrimoniale; analiza riscului general. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Analiza financiară - analiza performanţelor întreprinderii / contul de profit și pierdere, analiza 

performanţelor economice, analiza performanțelor comerciale, analiza performanțelor financiare, 

analiza rentabilității, autofinanțarea 

2. Analiza sănătății întreprinderii - ratele de structură financiară și factorii stabilității, analiza valorii 

întreprinderii, analiza fondului de rulment, analiza solvabilității, analiza lichidității, analiza riscului  

3. Analiza fezabilităţii opţiunilor de investiţie - costuri, venituri, valoare reziduală, sustenabilitatea 

financiară, rată de actualizare, indicatori de performanţă, analiza beneficiilor sociale, analiza 

beneficiilor economice, analiza beneficiilor ecologice, analiza durabilităţii, analiza senzitivităţii şi 

a probabilităţii riscului 

 

Lucrări practice 

1. Analiza financiară a întreprinderii pe baza contului de profit și pierdere: indicatori, exemple/ 

studiu de caz, interpretare 

2. Analiza performanței întreprinderii cu ajutorul ratelor de performanță - profitabilitate, 

rentabilitate economică, rentabilitate financiară: indicatori, exemple/ studiu de caz, interpretare 

3. Analiza structurii financiare: indicatori, exemple/ studiu de caz, interpretare 

4. Analiza solvabilității și a lichidității: indicatori, exemple/ studiu de caz, interpretare 

5. Analiza fondului de rulment, a necesarului de fond de rulement, a trezoreriei nete: indicatori, 

exemple/ studiu de caz, interpretare 

6. Analiza cash-flow-rilor din activitatea de finanțare, de investiții și de exploatare: indicatori, 

exemple/ studiu de caz, interpretare 

7. Analiza fezabilităţii opţiunilor de investiţie: metode, indicatori, exemple, interpretare 

8. Analiza riscului întreprinderii: tipuri de risc, indicatori, exemple, 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% 

 

Persoană de contact 

Prof. dr. Gavril ȘTEFAN 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407515, fax: 0040 232 260 650 

E-mail: stefang@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


