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ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ  A ÎNTREPRINDERII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 

Catedra/departamentul Inginerie și Management Industrial 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 528.1 Inginerie și Management în Construcţia de Mașini 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV  (învăţământ cu frecvenţă la 
zi); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
 

8 
E-Examen 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30/16 45/16 45/60 30/60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Microeconomie, Statistica, Contabilitatea, 
Managementul  General 

Conform competenţelor Cunoașterea noțiunilor generale de economie și de contabilitate , 
înțelegerea noțiunilor de indici, indicatori absoluți și relativi. 

 
4. Condiţii de desfășurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator.  

Laborator/seminar Studenţii se vor prezenta cu rapoarte financiare și rapoartele la practică. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

C5  

 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor și instrumentelor specifice 
managementului financiar în întreprindere. 

 Aplicarea  principiilor și metodelor tehnico-economice pentru realizarea analizei 
economico-financiare. 

 Utilizarea criteriilor și metodelor standard de analiza și evaluare a situație economico-
financiare în întreprinderile industriale. 

C6  
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 

eficienţei activităţii economice a agenţilor economici din domeniu 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru interpretarea adecvată a procedeelor, tehnicilor 

tel:+373%2022%2050-99-30
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şi metodelor de bază necesare în asigurarea rentabilităţii şi eficienţei activităţii 
întreprinderilor din domeniu. 

 Aplicarea metodelor  eficiente de organizare a activităţii economico-financiare a 
întreprinderilor din ramură. 

 Elaborarea planului anual de afaceri al unei întreprinderi, cu scopul menţinerii sau 
creşterii poziţiei pe piaţă. 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1 
 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale inginereşti în cadrul 

strategiilor manageriale a întreprinderii din domeniu. 
CT 2 
 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de echipă, de iniţiativă 

și de dialog. 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general  prezentarea cadrului teoretic si̦ metodogic privind formarea deprinderilor 
studenților economiștilor de a realiza analize economio -financiare la nivelul unei 
întreprinderi;  

 abordarea unor probleme teoretice si̦ metodologice privind obiectivul de studiu al 
analizei economico - financiare, rolul analizei în conducerea unei întreprinderi , 
etapele analizei economico -financiare, metodele utilizate în analiza economico -
financiară, sursele informati̦onale folosite în analiza economico - financiară precum 
și ce rințele pe care trebuie să le îndeplinească informațiile folosite în analiza 
economico-financiară.  

Obiectivele specifice   însusi̦rea unor cunosținte̦ teoretice si̦ practice privind realizarea analizei cifrei de 
afaceri;   

  însusi̦rea unor cunosținț e teoretice si̦ practice privind realizarea analizei valorii 
adăugate;  

  însusi̦rea unor cunosținte̦ teoretice si̦ practice privind realizarea analizei producti̦ei 
fizice, resurselor umane si̦ materiale.  

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.Conceptul și conţinutul AEF 2 0,5 

T2. Analiza complexă a întrepeinderii, metode și metologii 2 0,5 

T3. Analiza activităţii de marketing și vînzări al întreprinderii 2 1 

T4. Analiza utilizării resurselor  umane în întreprindere 2 1 

T5. Analiza activităţii de producere al întreprinderii 2 1 

T6. Analiza utilizării  mijloacelor de producere în întreprindere 2 1 

T7. Analiza aprovizionării, asigurării  și eficienţii de utilizare a  resurselor 
materiale în cadrul activităţii unităţii economice 

2 2 

T8. Analiza costului de fabricaţie  și vînzări 2 1 

T9. Analiza consumurilor directe și indirecte în costul producţiei fabricate. 2 1 

T10. Analiza surselor de finanţare și patrimoniului întreprinderii 2 1 

T11.  Analiza stabilităţii financiare a întrepeinder 3 1 
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T12 Metodica de apreciere și analiză a eficienţii utilizării capitalului întreprinderii. 2 1 

T13. Analiza factorială a rentabilităţii capitalului propriu a întreprinderii (Modelul 
DuPont).  

3 1 

T14. Expres Diagnostică 2 1 

Total prelegeri: 30 14 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Analiza complexă a întrepeinderii, metode și metologii 2 1 

S2. Analiza activităţii de marketing și vînzări al întreprinderii 4 1 

S3. Analiza utilizării resurselor  umane în întreprindere 4 2 

S4. Analiza activităţii de producere al întreprinderii 4 2 

S5. Analiza utilizării  mijloacelor de producere în întreprindere 3 1 

S6. Analiza aprovizionării, asigurării  și eficienţii de utilizare a  resurselor 
materiale în cadrul activităţii unităţii economice 

3  

S7. Analiza costului de fabricaţie  și vînzări 4 1 

S8. Analiza consumurilor directe și indirecte în costul producţiei fabricate. 4 1 

S9. Analiza surselor de finanţare și patrimoniului întreprinderii 2 1 

S10.  Analiza stabilităţii financiare a întrepeinder 4 2 

S11.Metodica de apreciere și analiză a eficienţii utilizării capitalului întreprinderii. 4 1 

S12. Analiza factorială a rentabilităţii capitalului propriu a întreprinderii (Modelul 
DuPont).  

4 2 

S13. Expres Diagnostică 3 1 

Total seminare 45 16 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa și activitatea la prelegeri; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrare de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii. 

 


