FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
Finanţe Contabilitate
Contabilitate
Masterat
Sistem informaţional contabil în asistarea
manageriale (SICADM)

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Analiza și diagnosticul entităţilor pe baza

2.2. Cod disciplină

deciziilor

SIC21-1

situaţiilor financiare

2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
II 2.6. Semestrul

Burja Camelia
Burja Camelia
2.7. Tipul de
I
evaluare (E/C/VP)

E

2.8. Regimul
disciplinei (O –

O

obligatorie, Op – opţională, F
– facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
4
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
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 …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

160
56
216
8

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sală dotată cu tablă/videoproiector
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă

2
28
ore
54
65
39
2
-

6. Competenţe specifice acumulate
C3. Capacitatea de analiză a rapoartelor financiare pentru entităţi economice, instituţii
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

publice, instituţii de credit
C7. Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a
informaţiilor contabile în vederea evaluării problemelor economice
C10. Dezvoltarea capacităţii de a elabora studii financiare, studii de fezabilitate, planuri
de afaceri, asigurarea capacităţii de aplicare a tehnicilor de analiză a informaţiilor
contabile
CT1. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru
rezolvarea de probleme economice specifice în furnizarea de informaţii contabile
necesare managementului entităţilor
CT4. Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul contabilităţii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Dezvoltarea abilităţilor teoretice şi practice de analiză şi evaluare a
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

proceselor economico-financiare în vederea diagnozei
- Cunoaşterea fenomenelor economico-financiare specifice activităţii
firmelor în vederea efectuării unui diagnostic financiar
- Însuşirea principalelor tehnici şi metode de analiză a fluxurilor
financiare pentru fundamentarea deciziilor şi managementul
financiar al firmelor
- Formarea deprinderilor practice de analiză a situaţiilor financiare
- Identificarea rezervelor interne şi a posibilităţilor de antrenare a
lor în economia firmelor
- Formarea abilităţilor practice de stabilire a poziţiei financiare şi a
performanţei firmelor
- Formarea capacităţii de analiză şi management financiar eficientă
a activităţii economice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Obiectul şi metodologia Analizei situaţiilor financiare

Prelegere, conversaţie

2 ore

2. Situaţiile financiare - reflectare a activităţii firmei
2.1. Scopul şi utilizatorii situaţiilor financiare
2.2. Bilanţul
2.3. Contul de rezultate
2.4.Situaţia capitalurilor proprii
2.5. Situaţia fluxurilor de numerar

Prelegere, exemplificare

4 ore

3. Analiza poziţiei financiare a firmelor
3.1. Analiza statică şi comparativă a informaţiilor din bilanţ
3.2. Analiza structurală a patrimoniului
3.3. Analiza gestiunii financiare a patrimoniului firmei
3.4. Analiza echilibrului financiar
4. Analiza performantei financiare si a altor informaţii referitoare la
activitatea desfăşurata de firme
4.1. Analiza profitului
4.2. Analiza ratelor de rentabilitate
4.2.1. Rentabilitatea factorilor de producţie

Prelegere, conversaţie,
exemplificare

9 ore

Prelegere, conversaţie,
exemplificare

9 ore

4.2.2. Rentabilitatea veniturilor
4.2.3. Rentabilitatea activului patrimonial
4.2.4. Rentabilitatea capitalului investit
5. Analiza riscurilor
5.1. Analiza riscului operaţional
5.2. Analiza riscului financiar
5.3. Analiza riscului general

Prelegere, exemplificare

4 ore

8.2 Bibliografie
1. Burja Camelia, Analiza şi diagnosticul entităţilor pe baza situaţiilor financiare Seria Didactică,

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2013
2. Burja Camelia, Analiză economico-financiară, Aspecte metodologice şi aplicaţii practice, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009
3. Jianu I., Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007
4. Mărgulescu D., ş.a., Analiză economico-financiară, Editura Bren, Bucureşti, 2008
5. Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008
6. Vintilă G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2006
7. Legea nr 82/1991 - Legea contabilitatii actualizata la 05.06.2015
Seminar-laborator
1. Analiza structurii patrimoniale
Conversaţie,
4 ore
Exemplificare
2. Analiza gestiunii financiare a patrimoniului
Problematizare,
4 ore
Conversaţie,
Exemplificare
3. Analiza echilibrului financiar
Conversaţie, Studiu de
4 ore
caz, Exemplificare
4. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmelor
Conversaţie,
6 ore
Exemplificare
5. Analiza performanţei
Studiu de caz,
6 ore
Conversaţie
6. Analiza riscurilor în activitatea firmelor
Problematizare,
4 ore
Conversaţie,
Exemplificare
Bibliografie
1. Buglea A., Analiza situaţiei financiare a întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2004
2. Burja Camelia, Analiză economico-financiară, Aspecte metodologice şi aplicaţii practice, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009
3. Lezeu D-N., Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
4. Mărgulescu D., ş.a., Analiză economico-financiară, Editura Bren, Bucureşti, 2008
5. Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008
6. Vintilă G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2006

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

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Rezolvarea corectă şi

Examen scris

80%

10.5 Seminar/laborator

completă a cerinţelor
subiectelor de examen
Calitatea lucrării
elaborate, corectitudinea
conţinutului

Lucrări practice

20%

10.6 Standard minim de performanţă:
- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele prezentate;
- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin utilizarea adecvată a cel puţin jumătate dintre tehnicile
de analiză a situaţiilor financiare.

Data completării
3.10.2016

Data avizării în departament
3.10.2016

Semnătura titularului de curs
Prof.univ.dr Burja Camelia

Semnătura titularului de seminar
Prof.univ.dr Burja Camelia

Semnătura director de departament
Prof.univ.dr.Cenar Iuliana

