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Analiza activității economice 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecțiilor din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în industria ușoară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
8 

 
E 

S – unitate de 
curs 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 30 60 - 30 60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele statului și dreptului, Teoria economică, Micromacroeconomie , 
Managementul resurselor umane.  

Conform competenţelor Cunoștințe despre entități economice, tipurile și funcțiile întreprinderilor, 
resurse economice 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/seminar Studiile de caz pentru activitățile în cadrul seminarelor se vor propune pentru pregătirea 
individuală cu o săptămână înainte de desfășurarea acestora. 
Concluziile și recomandările pentru aplicațiile desfășurate se vor prezenta în formă scrisă 
(tehnoredactată) timp de două săptămâni după realizare. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Cunoaştere şi înţelegere  

 însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale de analiză economico-
financiară 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.  
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   CP1.Utilizarea instrumentarului științelor fundamentale în activitatea specific domeniului Industria 
ușoară 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din știința fundamental și utilizarea lor în 
practica domeniului 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor din știința fundamental aplicate 
pentru proiectarea și gestiunea proceselor și sistemelor de producție 

 Explicarearațiuniipentruselectareaunuiprincipiu, teoriisau model specific științei 
fundamentale sau inginerești pentru a modela un process sau un sistem 

 Argumentarea modului în care principiile, teoriile sau modelele științei fundamentale 
sau inginerești au fost aplicate în eficientizarea proceselor 

 Definirea și descrierea principiilor pertinente, a teoriei, conceptului, și / sau 
formuleiutilizateînsoluționareauneiproblemeinginereștisaumanagerialeînprocesele 
de producție 
CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și 

manageriale din întreprinderile din domeniul Industria ușoară 
 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din management pentru 

soluționarea problemelor specifice din Industria ușoară. 
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru identificarea, 

formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din 
întreprinderile din domeniu. 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea 
problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară. 

 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor 
inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară. 

 Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria 
ușoară aplicând proceduri și metode innovative 
 
CP5.Gestiunea resurselor organizației în scopul asigurării dezvoltării acesteia 
 

 Identificareametodelorșitehniciloreconomiceșimanagerialepentrugestiuneaeficie
ntă a resurselororganizației 

 Explicareașiinterpretareateoriilorșimetodelorutilizatepentrugestiunearesurselor
organizației 

 Aplicareacunoștințelorspecificepentruorganizareautilizăriiieficiente a 
resurselorînscopuldezvoltăriiorganizației 

 Evaluareamodului de gestiune a resurselorînsistemeleconduse 
 Aplicareametodelorinovativepentrugestiuneaeficientă a resurselorînorganizații 

Competenţe 
transversale 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirealegislației în vigoare cu privire la organizarea activitații antreprenoriale. 

Obiectivele specifice   înţelegerea principalelor metode de funcţionare a analizei economico-
financiare  

  însuşirea metodologiei de bază utilizate în analiza economico-
financiară  

 explicarea şi interpretarea corelaţiilor dintre indicatorii economico-
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financiari  
 analiza şi interpretarea datelor furnizate de situaţiile financiare.  
  evaluarea unei stări economice date prin utilizarea indicatorilor 

economici  
 utilizarea metodelor şi tehnicilor de diagnostic economico-financiar  
 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T 1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI 

ECONOMICOFINANCIARE  

 Contextul actual al desfăşurării analizei economice  

 Conţinutul procesului de analiză economică  

 Metodologia analizei economico-financiare  

2 1 

 

T 2. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE  

 Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie şi comercializare pe  

baza indicatorilor valorici  

 Analiza cifrei de afaceri  

 Analiza valorii adăugate  

4 1 

T3. ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII  

Analiza-diagnostic a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri  

 Analiza-diagnostic a cheltuielilor materiale   

Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul 

4 1 

T4. ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII PE BAZA  

RENTABILITĂŢII  

 Analiza profitului aferent cifrei de afaceri  

 Analiza ratelor de rentabilitate  

4 1 

T5. ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII  

 Analiza activului net  

 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii  

 Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor   

4 1 

T6. ANALIZA LICHIDITĂȚII  

 Conținutul economic și importanța analizei lichidității  

Clasarea activelor și surselor de formarea a acestora 

Analiza factorială a lichidității 

4 1 

T7. ANALIZA FLUXURILOR MIJLOACELOR BĂNEȘTI 

 Esența fluxurilor mijoacelor bănești și necesitatea analizei acestora 

Aprecierea general a fluxurilor mijoacelor bănești 

Analiza structural a fluxurilor mijoacelor bănești 

 Analiza factorială a fluxurilor mijoacelor bănești 

4 1 

T 8. ANALIZA POZIȚIEI EMITENTULUI PE PIAȚA VALORILOR MOBILIARE 
Importanța poziției emitentului pe piața valorilor mobiliare 

Analiza valorilor acțiunilor  

Analiza profitului la o acțiune și ratei ,,preț/profit,, 

Analiza politicii de dividente 

4 1 

Total prelegeri: 30 8 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi pentru activitatea curentă; 
Demonstrarea în cadrul examenului final a cunoștințelor conform obiectivelor specifice. 

 


