
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licenţa 

1.6 Programul de studii Marketing 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Analiza Economico-Financiara 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu   III 2.5 
Semestrul  

  I 2.6 Tipul de evaluare     V 2.7 Regimul disciplinei   
Ob 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână     3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

   42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  13 

Tutoriat  3 

Examinări 3 

Alte activităţi  : Sesiune Stiintifica Studenteasaca, Olimpida studentiloe economisti 9 

3.7 Total ore studiu individual   58  

3.9 Total ore pe semestru 100  

3. 10 Numărul de credite    4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Finanţele firmei, Bazele contabilitatii 

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Sală dotata cu PC si  videoproiector 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Termenul de predare a lucrărilor de seminar se va stabili de titular de comun acord cu 
studenţii.  

 

 

 

 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii privind situatia economica si financiara 
a unui agent economic  

 Calculul principalilor indicatori economici si financiari la nivel de agent economic 

 Elaborarea diagnosticului economic si financiar al unui agent economic  

 Utiliyarea adecvata a conceptelor,metodelor,tehnicilor si instrumentelor de marketing 

 Culegerea,analiza si interpretarea informatiilor de marketing privind organizatia si mediul sau 

 Organizarea activitatilor de marketing in cadrul organizatiei 
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  Lucrul într-o echipă pluridisciplinară în condiţiile realizării diagnosticului economico-fimanciar 

 Perfecţionarea profesională continuă în contextul utilizării de tehnici noi de evaluare a unui 
agent economic 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

 Familiarizarea studenţilor cu noţiunea de diagnostic economic al unui 
agent economic şi dezvoltarea capacităţii acestora de  evaluare  şi  
decizie privind imbunatatirea profitabilitatii acestuia  

7.2 Obiectivele specifice   Să poată identifica prin calcul nivelul principalilor indicatori economici ai 
firmei   

 Să determine influenta fiecarui factor asupra nivelului indicatorilor  
economici 

 Sa poata fundamenta deciziile privind cresterea profitabilitatii firmei 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei  
     Economice 
 1.1 Tipuri de analiza economica 
 1.2 Continutul si functiile analizei economice 
 1.3 Studiul factorilor care explica rezultatele 
       activitatii economice 
 1.4 Metodologia analizei economice 
 1.5 Sistemul informational necesar efectuarii analizei 
       economce 

  Prelegere 4 ore 

2.Analiza diagnostic a activitatii de productie si de  
 

comercializare 
2.1 Analiza situatiei generale pe baza  
      indicatorilor valorici 
2.2 Analiza diagnostic a cifrei de afaceri si a  
      valorii adaugate 
2.3 Analiza calitatii produselor/serviciilor 

 
  Prelegere 

12 ore 



 
 

 

3.Analiza diagnostic a cheltuielilor intreprinderii 
  3.1 Analiza cheltuielilor aferenta veniturilor 
  3.2 Analiza cheltuielilor de exploatare 
  3.3 Analiza cheltuielior la 1000 lei cifra de afaceri 
  3.4 Analiza cheltuielilor fixe 
  3.5 Analiza cheltuielilor variabile 
  3.6 Analiza cheltuielor cu forta de munca 

 
  Prelegere 

8 ore 

4. Analiza diagnostic a profitului 
  

Prelegere 4 ore 

Bibliografie 
 1. Buhociu F.,Moga L. Analiza Economica Ed.Univ. "Dunarea de Jos" Galati 2001 
 2. Buhociu F.,Negoescu Gh. Probleme de analiza economica Ed. Econsulting Galati 2003 
 3. Stanescu C.,Isfanescu A., Baicusi A. Analiza economico-financiara Ed. 
     Economica,Bucuresti,1994   
4.Moga L.,Buhociu F.,Diagnosticul economic al intreprinderii, Ed. Didactica si Pedagogica  
    Bucuresti 2009   

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Calculul indicatorilor valorici ai activitatii de productie la firma 
cu act. de import/export 
2. Calculul marimii cifrei de afaceri  
3. Calculul marimii valorii adaugate Analiza productiei fizice 
pentru o   cu act. de 

          import/export 
5. Analiza cheltuielilor de productie  
6. Analiza cheltuielilor fixe si variabile  

         Analiza cheltuielilor cu forta de munca  
      7. Studiu de caz privind activitatea de 
         Marketing a unui agent economic,inclusiv 
         evaluarea economico-financiare a unei campanii 
        de promovare produse/servicii  
 
          

Aplicaţii la tablă şi pe 
ecran(video) 

2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 

Bibliografie 
 

1. Buhociu F., Negoescu Gh. Probleme de analiza economica Ed. Econsulting Galati 2003 
2. Moga L.,Buhociu F. Diagnosticul economic al intreprinderii, Ed. Didactica si 

                       Pedagogica Bucuresti 2009   

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent  programului 

 Competenţele profesionale şi transversale au fost discutate cu reprezentanţi ai  mediului economic şi financiar 
naţional şi local, ai asociaţiilor profesionale, ai absolvenţilor acestui program de studiu.  

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 



 
 

 

10.4 Curs Capacitatea de a calcula 
nivelul unor indicatori 
economici si financiari la nivel 
de agent economic 

             Examen scris.             40% 

Capacitatea de a fundamenta 
o decizie economica la nivelul 
unui agent economic din 
mediul rural 

              Examen scris         30% 

10.5 Seminar Rezolvarea unor probleme de 
sinteza( studii de caz ) 

              Lucări pe parcursul   
              semestrului 

   15 % 

Rezolvarea de probleme 
specifice curente 

              Activitatea de la seminar    15 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Realizarea unei lucrari prin care s-a identificat o posibilitate de creştere a profitabilitaţii unui agent economic 
sau  a eficientizării unei institutii publice prin realizarea unui proiect de investiţii 

 

 

 


