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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
1.7. Limba de studiu

UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREŞTI
ŞTIINŢE ECONOMICE
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE
LICENŢĂ
FINANȚE ȘI BĂNCI/ECONOMIST
Română

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ
2.2
Titularul/titularii Prof. univ. dr. Anca Gheorghiu
Email (adresa instituţională):
activităţilor de curs
anca.gheorghiu@gmail.com
2.3
Titularul/titularii Asist. univ. dr. Daniel Belingher
Email (adresa instituţională):
activităţilor de seminar
daniel.belingher@yahoo.com
2.4. Anul de III 2.5.
I 2.6. Tipul de Sumativă 2.7. Regimul OBLIGATORIE
DS
studiu
Semestrul
evaluare
E
disciplinei
2.8. Numărul de credite ECTS
5
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 4
din care:
2
3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul
56
din care:
28
de învăţământ
3.5. curs
3.6. seminar/laborator
3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore)
3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.)
Distribuţia fondului de timp de studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

2
28
125
69
ore
28
20
11
8
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Matematică aplicată în economie, Gestiunea financiară a firmei
4.2. de competenţe
NU ESTE CAZUL
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului Amfiteatru cu minim 50 de locuri
Sală cu videoproiector şi PC/laptop, ecran, tablă şi instrumente de
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5.2. de desfăşurare
seminarului/laboratorului

scris (cretă, marker).
a Sală cu minim 25 de locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris
(cretă, marker).

Transversale

Profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară.
C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare.
C6.2. Explicarea deciziilor financiare în vederea implementării.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor
şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1
Obiectivul Dobândirea unei viziuni de ansamblu asupra teoriei şi practicii economice,
general al disciplinei astfel încât datele contabile anterioare să poată constitui un fundament
pentru managementul viitor.
7.2
Obiectivele A. Obiective cognitive
specifice
- însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale de analiză economicofinanciară şi a limbajului economic;
- dobândirea unei viziuni de ansamblu asupra teoriei şi practicii economice;
- capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe;
- capacitatea de a lua decizii.
B. Obiective procedurale
- explicarea şi interpretarea proceselor şi fenomenelor la nivel micro şi
macro economic în sectorul financiar - bancar;
- utilizarea metodelor şi tehnicilor de analiză a strategiilor şi tehnicilor
aplicabile în cadrul unei instituții financiar - bancare;
- utilizarea instrumentarului de diagnosticare economico-financiară a
instituției financiar – bancare;
- analiza unor situaţii reale din cadrul instituției financiar – bancare pentru a
identificării soluţii de îmbunătăţire a performanţelor economico - financiare;
- capacitatea de a culege şi analiza date şi informaţii cantitative şi calitative
pentru a rezolva probleme economice utilizând tehnologii informatice;
C. Obiective atitudinale
- Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe
opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în finanțe și bănci.
- Cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale variate.
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8. Conţinuturi
Metode
de
predare
Interacţiunea
cu studenţii/
Demonstraţie
didactică/
Conversaţie/
Prelegere/
Dezbatere/
Simulare/

8.1. Curs

Recomandări
pentru studenţi
Studiul
individual
pentru
aprofundarea
problemelor
expuse la curs.

1. Bazele teoretice ale analizei economico-financiare.
2. Metodologia analizei economico-financiare.
3. Analiza activitatii de producție și comercializare.
4. Analiza cifrei de afaceri.
5. Analiza cheltuielilor aferente valorii adaugate.
6. Analiza-diagnostic a cheltuielilor raportate la cifra de afaceri.
7. Analiza-diagnostic a cheltuielilor materiale.
8. Analiza eficienței cheltuielilor cu personalul.
9. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri.
10. Analiza ratelor de rentabilitate.
11. Analiza activului net.
12. Analiza lichidității și solvabilității.
13. Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor.
14. Analiza vitezei de rotație a activelor circulante.
Bibliografie
1. Bătrâncea I., Bătrâncea M., Bunduchi R., Banc P., Ursu D., Pop F., Achim M., Avram Gh.,
Briciu S., Analiza financiară pe bază de bilanţ, Presa universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
2. Chic, G., Analiză Economico-Financiară – Repere teoretice şi practice, Editura Universitară,
București, 2008
3. Gheorghiu, A., Analiză diagnostic și evaluarea întreprinderii, Editura Victor, 2008
4. Işfănescu Aurel (și colectivul), Analiză economico-financiară, Editura A.S.E.. București, 2003
5. Mihăilescu, N., Răducan, M., Analiza activităţii economico-financiar/Ediţie revizuită, Editura
Victor, București, 2008
6. Mihăilescu, N., Analiza activităţii economico-financiare - Caiet de aplicaţii, Editura Victor,
București, 2005
7. Petcu, M., Analiza economico-financiară a întreprinderii, Editura Economică, 2009
8. Robu, V., Vîlceanu, G., Analiza economico-financiară – teste grilă, Editura Economică, 2009
9. Vîlceanu, G., Robu, V., Georgescu, N. (coordonatori), Analiza economico-financiară, Editura
Economică, 2005
Pentru anul universitar 2019 – 2020 se dezbat cărţile:
Gheorghiu, A., Analiză diagnostic și evaluarea întreprinderii, Editura Victor, 2008
Işfănescu Aurel (și colectivul), Analiză economico-financiară, Editura A.S.E.. București, 2003
Mihăilescu, N., Răducan, M., Analiza activităţii economico-financiar/Ediţie revizuită, Editura
Victor, București, 2008
Metode
de Recomandări
8.2. Seminar/laborator
lucru
pentru studenţi
1. Metodologia analizei economico-financiare.
Studiu
Studiul
comparativ/
materialelor de
2. Analiza activitatii de productie si comercializare.
Demonstraţie la curs pentru o
3. Analiza cifrei de afaceri.
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4. Analiza cheltuielilor aferente valorii adaugate.
5. Analiza-diagnostic a cheltuielilor raportate la cifra de afaceri.
6. Analiza-diagnostic a cheltuielilor materiale.
7. Analiza eficienței cheltuielilor cu personalul.
8. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri.
9. Analiza ratelor de rentabilitate.
10. Analiza activului net.
11. Analiza lichidității și solvabilității.
12. Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor.
13. Analiza vitezei de rotație a activelor circulante.
14. Recapitulare.

didactică/
pregătire
Aplicații
corespunzătoare
practice/
a seminarului.
Conversaţia
euristică/
Exercițiul/
Lucrul
în
grup

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Actualizarea informaţiilor semnificative despre analiza economico-financiară. Conţinuturile
ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniu
teoriei analizei economico-financiare şi valorifică practicele recente şi problematica actuală a
analizei economice la nivel naţional dar şi la nivelul comunităţilor academice europene.
10. Evaluare
10.2. Metode 10.3. Pondere
de evaluare
din nota finală
- cunoașterea terminologiei utilizate în;
lucrări
pe
20%
- capacitatea de utilizare adecvată a parcurs

Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.4. Curs

noțiunilor studiate;
- înțelegerea importanței studiilor de caz în
domeniul analizei economico - financiare;
- însușirea problematicii studiate;
prezentarea
- capacitatea de a utiliza corect metodele caietului cu
studiate;
aplicații

10.5. Seminar/
laborator

10.6. Evaluarea finală
10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): note de la 1-10
10.8. Standard minim de performanţă:
Îndeplinirea a minim 50% din cerinţele activităţii de evaluare.
Data completării
...........................

Semnătura titularului/titularilor
de curs
.............................................

Data avizării în departament
............................................
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Examen

30%

50%

Semnătura titularului/titularilor
de seminar
.............................................
Semnătura directorului de departament
..............................................................
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