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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management 

Departamentul Mecanică şi Tehnologii 

Domeniul de studii Inginerie industrială 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini/Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE 
Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr.ing. Constantin DULUCHEANU 

Titularul activităţilor de seminar Şef lucr.dr.ing. Constantin DULUCHEANU 

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DL 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

II d)Tutoriat  1 

III Examinări 2 

IV Alte activităţi: - 

 

Total ore studiu individual  16 

Total ore pe semestru  58 

Numărul de credite 1 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Economie, Management 

Competenţe • Economie, management 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • Sală de curs, tablă, videoproiector, laptop 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Sală de seminar, tablă 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

- să definească obiectul analizei activităţii economico – financiare, părţile lui componente şi rolul 

acestora; 

- să descrie sursele informaţionale ale analizei economico-financiare; 

- să definească corect conceptele de bază folosite în cadrul analizei economico-financiare; 

- să determine metodele analizei activităţii economico – financiare; 

- să identifice rolul şi importanţa programului de producere şi comercializare în cadrul activităţii 

economice a oricăror agenţi economici; 

- să identifice corelaţia existentă între volumul, sortimentul, calitatea şi ritmicitatea producţiei şi 
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costul, venitul, profitul, rentabilitatea şi alţi indicatori ce se referă la rezultatele activităţii 

economico-financiare desfăşurate la întreprindere; 

- să determine rolul mijloacelor fixe în activitatea firmei, să înţeleagă concordanţa acestora cu 

resursele materiale consumate şi forţa de muncă antrenată în sfera de producţie;  

- să definească noţiunea de rentabilitate. 

Competenţe 

transversale 
• identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, asumarea 

responsabilităţilor pentru deciziile luate şi a riscurilor aferente; 

• identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

• utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 

asistată (portaluri, internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât 

în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională; 

 

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

Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei „Analiza 

activităţii economice” 

Obiective specifice Cunoşterea condiţiilor în care se desfăşoară activitatea economică şi iniţierea unor 

acţiuni bine definite pentru realizarea cât mai eficientă a scopului propus: o 

conducere performantă în orice domeniu al activităţii umane ce incluse in categoria 

fenomenelor economice: producţia, consumul, schimbul şi utilizarea bunurilor şi a 

serviciilor. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Elemente introductive privind analiza activităţii 

economice a întreprinderii  

    1.1. Intrepriderea – agent economic 

    1.2. Rolul analizei statistice în diagnosticarea şi dirijarea 

fenomenelor si proceselor economice. 

1 oră expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

2. Analiza programei de producţie 

    2.1. Corelaţia indicatorilor de volum ai producţiei 

    2.2. Aprecierea generală a dinamicii şi îndeplinirii 

programului de producţie 

    2.3. Analiza îndeplinirii programului de producţie pe 

sortiment 

    2.4. Analiza calităţii producţiei 

    2.5. Analiza ritmicităţii producţiei  

    2.6. Analiza valorii adăugate 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

3. Analiza asigurării cu resurse umane şi a eficienţei 

utilizării acestora 

    3.1. Analiza asigurării întreprinderii cu forţă de muncă şi 

circulaţia ei 

    3.2. Analiza utilizării timpului de muncă 

    3.3. Analiza productivităţii muncii 

    3.4.Calculul influenţei factorilor de muncă la devierea 

producţiei fabricate 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

4. Analiza asigurării cu mijloace fixe şi a eficienţei utilizării 

acestora 

    4.1. Analiza structurii, dinamicii şi stării funcţionale a 

mijloacelor fixe     

    4.2. Analiza utilizării eficiente a mijloacelor fixe 

    4.3. Calculul influenţei factorilor privind utilizarea 

mijloacelor fixe la devierea producţiei fabricate 

    4.4. Analiza folosirii utilajului 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

5. Analiza aprovizionării cu resurse materiale şi a eficienţei 

utilizării acestora 

    5.1. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse materiale 

    5.2. Analiza generală a utilizării resurselor materiale în 

producţie 

    5.3. Analiza utilizării resurselor materiale pe produse 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

6. Analiza consumurilor şi cheltuielilor 

    6.1. Analiza structurii şi clasificării consumurilor şi 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 
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cheltuielilor întreprinderii 

    6.2. Analiza consumurilor şi cheltuielilor la un leu 

producţie fabricată 

    6.3. Analiza consumurilor directe de producţie 

    6.4. Analiza consumurilor indirecte de producţie 

demonstraţia, 

exemplificarea 

7. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii 

    7.1. Fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment 

    7.2. Modele generale şi indicatori ai echilibrului financiar 

    7.3. Ratele echilibrului financiar 

    7.4. Analiza creanţelor şi obligaţiilor în sistemul 

echilibrului financiar 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

8. Analiza rentabilităţii întreprinderii 

    8.1. Problematica analizei rentabilităţii întreprinderii 

    8.2. Analiza – diagnostic a profitului 

    8.3. Analiza – diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate 

    8.4. Analiza rentabilităţii pe produs 

    8.5. Analiza rentabilităţii pe baza punctului critic 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

9. Analiza situaţiilor de risc 

    9.1. Conceptul de risc 

    9.2. Analiza riscului economic 

    9.3. Analiza riscului financiar 

    9.4. Analiza riscului de faliment 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

10. Determinarea şi analiza strategiilor financiare şi a 

planurilor de afaceri ale întreprinderii  

    10.1. Decizii de investiţii 

    10.2. Decizii de finanţare pe termen lung 

    10.3. Decizii de repartizare a profitului 

    10.4. Elaborarea planului de afaceri 

3 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

Bibliografie 

1. D. Mărgulescu, „Analiza economico – financiară a întreprinderii: metode şi tehnici”, Tribuna economică, 

Bucureşti, 1994. 

2. Petre Şerban, „Analiza activităţii economico – financiare”, Editura Didactică şi Pedagogică, RA.- Bucureşti, 

1995. 

3. Ph. Avare, L. Ravary, G. Legros, P. Lemonnier. „Gestiunea şi analiza financiară. Editura Economică”, 

Bucureşti, 2002. 

4.  D. Mărgulescu, Gh. Vălceanu, I. D. Cişmaşu, C. Şerban. „Analiza economico-financiară”, Editura fundaţiei 

„România de mâne”, Bucureşti, 1999. 

5.  N. Tabără, E. Horomnea, C. Toma; „Analiza contabil-financiară”. Iaşi, TIPO Moldova, 2000. 

6.  P. Brezeanu, A. Boştinaru, B. Prajuşteanu, „Diagnostic financiar”, Bucureşti. Editura Economică, 2003. 

7. L. Troie, s.a., „Analiza statistică a activităţii economice şi a gestiunii financiare a întreprinderii”, Editura ASE, 

Bucureşti, 2005. 

8. Gh. Vâlceanu, s.a., „Analiza economico-financiară”, Editura ASE, Bucureşti 2005. 

9. M. Batrancea, s.a., „Analiza financiară a întreprinderii” Ed. Ripoprint, Cluj-Napoca, 2005. 

Bibliografie minimală 

1. D. Mărgulescu, „Analiza economico – financiară a întreprinderii: metode şi tehnici”, Tribuna economică, 

Bucureşti, 1994. 

2. D. Mărgulescu, Gh. Vălceanu, I. D. Cişmaşu, C. Şerban. „Analiza economico-financiară”, Editura fundaţiei 

„România de mâne”, Bucureşti, 1999. 

3. L. Troie, s.a., „Analiza statistică a activităţii economice şi a gestiunii financiare a întreprinderii”, Editura ASE, 

Bucureşti, 2005. 

4. Gh. Vâlceanu, s.a., „Analiza economico-financiară”, Editura ASE, Bucureşti 2005. 

5. M. Batrancea, s.a., „Analiza financiară a întreprinderii” Ed. Ripoprint, Cluj-Napoca, 2005. 

 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Noţiuni utilizate în activitatea de analiză economică      2 ore expunerea, 

descrierea, exemple, 

discuţii 

 

Analiza calităţii producţie                                               2 ore expunerea, 

descrierea, exemple, 

discuţii 

 

Analiza utilizării timpului de muncă                   2 ore expunerea, 

descrierea, exemple, 
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discuţii 

Analiza productivităţii muncii                                 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple, 

discuţii 

 

Structura consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii            2 ore expunerea, 

descrierea, exemple, 

discuţii 

 

Analiza folosirii utilajelor                                      2 ore expunerea, 

descrierea, exemple, 

discuţii 

 

Analiza rentabilităţii pe produs                           2 ore expunerea, 

descrierea, exemple, 

discuţii 

 

Bibliografie 

1. D. Mărgulescu, „Analiza economico – financiară a întreprinderii: metode şi tehnici”, Tribuna economică, 

Bucureşti, 1994. 

2. Petre Şerban, „Analiza activităţii economico – financiare”, Editura Didactică şi Pedagogică, RA.- Bucureşti, 

1995. 

3. Ph. Avare, L. Ravary, G. Legros, P. Lemonnier. „Gestiunea şi analiza financiară. Editura Economică”, 

Bucureşti, 2002. 

4.  D. Mărgulescu, Gh. Vălceanu, I. D. Cişmaşu, C. Şerban. „Analiza economico-financiară”, Editura fundaţiei 

„România de mâne”, Bucureşti, 1999. 

5.  N. Tabără, E. Horomnea, C. Toma; „Analiza contabil-financiară”. Iaşi, TIPO Moldova, 2000. 

6.  P. Brezeanu, A. Boştinaru, B. Prajuşteanu, „Diagnostic financiar”, Bucureşti. Editura Economică, 2003. 

7. L. Troie, s.a., „Analiza statistică a activităţii economice şi a gestiunii financiare a întreprinderii”, Editura ASE, 

Bucureşti, 2005. 

8. Gh. Vâlceanu, s.a., „Analiza economico-financiară”, Editura ASE, Bucureşti 2005. 

9. M. Batrancea, s.a., „Analiza financiară a întreprinderii” Ed. Ripoprint, Cluj-Napoca, 2005. 

Bibliografie minimală 

1. D. Mărgulescu, „Analiza economico – financiară a întreprinderii: metode şi tehnici”, Tribuna economică, 

Bucureşti, 1994. 

2. D. Mărgulescu, Gh. Vălceanu, I. D. Cişmaşu, C. Şerban. „Analiza economico-financiară”, Editura fundaţiei 

„România de mâne”, Bucureşti, 1999. 

3. L. Troie, s.a., „Analiza statistică a activităţii economice şi a gestiunii financiare a întreprinderii”, Editura ASE, 

Bucureşti, 2005. 

4. Gh. Vâlceanu, s.a., „Analiza economico-financiară”, Editura ASE, Bucureşti 2005. 

5. M. Batrancea, s.a., „Analiza financiară a întreprinderii” Ed. Ripoprint, Cluj-Napoca, 2005. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi străinătate; este 

adaptat şi satisface cerinţele impuse pe piaţa muncii, fiind agreat de asociaţiile profesionale şi angajatori din domeniul 

aferent programului de licenţă 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor 

asimilate; 

- o înţelegere de ansamblu a importanţei 

disciplinei studiate; 

- coerenţa logică; 

- criterii ce vizează aspectele atitudinale: 

interesul pentru studiul individual şi dezvoltarea 

profesională; 

- examinare scrisă 60 % 

Seminar 

- capacitatea de a opera cu noţiuni abstracte; 

- capacitatea de aplicare în practică; 

- criterii ce vizează aspectele atitudinale: 

seriozitate, interesul pentru studiul individual; 

- referate (30%); 

- partcipare activă la seminar 

(10 %). 

40 % 

Laborator     

Proiect     
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Standard minim de performanţă 

• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază prezentate 

 

„Cu aprobarea cadrului didactic titular al disciplinei, studenții pot echivala parțial activități aplicative la care au 

absentat, prin susținerea unor teste, a unor referate sau a unor proiecte prin care dovedesc dobândirea abilităților, 

competențelor şi cunoştinţelor aferente.” (aprobat în CF din 15.01.2018) 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

02.07.2018 Şef lucr.dr.ing. C-tin Dulucheanu 

 

Şef lucr.dr.ing. C-tin Dulucheanu 

 
 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

01.10.2018 

Prof.dr.ing. Dumitru Amarandei 

 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2018 

Prof.dr.ing. Ilie Muscă 

 
 

 

 

 

 




