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TEMATICA 
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Discipline: Analiză economico-financiară fundamentală, Introducere în analiză economico-

financiară  

 

 

1. Obiectivele disciplinei şi competenţele dobândite ca rezultat al învăţări, precizarea 

metodelor şi instrumentelor de lucru, a surselor de date precum şi a cerinţelor şi 

standardelor de evaluare formativă pe parcursul studiului şi de evaluare finală 

2. Metodologia specifică analizei  economico-financiare, elemente de asigurare a calităţii 

informaţiei financiare care constituie suportul în decizia managerială 

3. Performanţă în afaceri şi importanţa analizei economico-financiare în atingerea acestei 

performanțe. Managementul performanţei şi instrumente specifice de pilotaj strategic 

în afaceri. Instrumente cheie în evaluarea unei activități; grupare și caracteristici 

4. Managementul prin valoare  

5. Indicatori de valoare. Metode specifice de analiză 

6. Riscul în afaceri. Categorii de risc şi instrument de gestiune a riscului 

7. Corelația cost-profit la nivel microeconomic. Element cheie în gestiunea costului în 

afacere 

8. Utilizarea ratelor în identificarea riscului în afaceri. Instrumente cheie în construirea 

unui sistem de rate relevant în identificarea riscului în afaceri 

9. Necesitatea comunicării financiare în afaceri şi elemente specifice de comunicare 

financiară 

10.  Abordarea sistemica a cheltuielilor  întreprinderii. Metode ale analizei cheltuielilor 

întreprinderii 

11. Analiza cheltuielilor aferente cifrei de afaceri. Analiza cheltuililor variabile şi a 

cheltuielilor fixe aferente cifrei de afaceri. Analiza cheltuililor materiale. Analiza 

cheltuielilor cu personalul  

12. Analiza performanţelor întreprinderii prin rentabilitate-definiri, conţinut, abordări 

sistemice, surse de informaţii 

13. Analiza structurală a rezultatelor. Analiza factorială a rezultatelor 

14. Analiza rezultatului global 

15. Analiza ratelor de rentabilitate (rata rentabilităţii comerciale, rata rentabilităţii 

resurselor consumate, rata rentabilităţii economice, rata rentabilităţii financiare) 

16. Analiza cost-volum-profit 

17. Analiza poziţiei financiare - definiri, conţinut, abordări sistemice, surse de informaţii 

18. Analiza activului net. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii. Analiza 

lichidităţii și solvabilităţii. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante 

19. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria 

netă.  

20. Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor 

21. Analiza fluxurilor de tezorerie. Rate financiare utilizate în analiza fluxurilor de 

trezorerie 

22. Analiza performanţelor firmelor cotate la bursă 
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