ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ I +II
PROGRAM DE STUDII: Administrarea Afacerilor (zi, ID), Management (zi), CIG (zi.ID)
SUBIECTE TEORETICE
1. Arătaţi importanţa analizei economico-financiare în managementul firmei
2. Definiţi obiectul analizei economice
3. Enumeraţi şi explicaţi etapele analizei economico - financiare
4. Explicaţi legatura care există între Analiza economică şi Analiza financiară
5. Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi pentru caracterizarea activităţii de producţie şi
comercializare.
6. Implicaţiile calităţii în procesele interne din întreprinderi
7. Valenţe manageriale ale Cifrei de afaceri
8. Semnificaţia analizei în structură a cifrei de afaceri
9. Explicaţi corelaţia dintre volumul producţiei şi strategiile de preţ în evoluţia Cifrei de afaceri
10. Explicaţi legătura dintre Cifra de afaceri, potenţialul uman şi fondul de timp de muncă
11. Explicaţi legătura dintre Cifra de afaceri şi Activele fixe active aflate în patrimoniul firmei
12. Explicaţi forţa de muncă ca sursă de avantaj strategic durabil
13. Arătaţi premisele teoretice şi practice ale realizării performanţelor întreprinderii prin
intermediul resursei umane
14. Arătaţi importanţa asigurării firmei cu personal calificat
15. Explicaţi efectul nivelului de calificare a personalului în politicile de personal ale firmei şi în
creşterea productivităţii muncii
16. Arătaţi importanţa factorului timp în gestiunea personalului şi creşterea productivităţii
muncii
17. Avantajele şi dezavantajele fluctuaţiei forţei de muncă
18. Prin ce elemente absenteismul(folosirea incompletă a timpului de muncă) afectează
performanţa întreprinderii
19. Productivitatea muncii: concept, semnificaţii
20. Explicaţi semnificaţia conceptului de „randament al factorilor de producţie” şi arătaţi
indicatorii ce caracterizează randamentul resurselor umane şi materiale
21. Căi de creştere a productivităţii muncii
22. Ce se înţelege prin management performant în gestiunea personalului
23. Explicaţi acţiunea factorilor bio-psiho-sociali în creşterea eficienţei utilizării personalului
24. Explicaţi influenţa factorilor cu acţiune indirectă în evoluţia (creştere sau scădere) a
productivităţii muncii
25. Faceţi diferenţa între importanţa celor două categorii de resurse: umane şi materiale în
desfăşurarea activităţii întreprinderii
26. Enumeraţi indicatorii utilizaţi în caracterizarea stării mijloacelor fixe (imobilizărilor
corporale)
27. Indicatori de măsurare a eficienţei utilizării mijloacelor fixe
28. Explicaţi existenţa stocurilor de materii prime şi materiale în derularea activităţilor firmei
29. Arătaţi factorii ce influenţează mărimea stocurilor de materiale
30. Sistemul de indicatori utilizaţi în caracterizarea eficienţei utilizării resurselor materiale
31. Explicaţi diferenţa dintre cheltuieli şi costuri
32. Care sunt mărimile considerate normale în teoria şi practica economică, ce vor constitui
bază de raportare pentru realizările fiecărei perioade?
33. Motivaţi alegerea în analiza cheltuielilor a corespondenţei venituri-cheltuieli
34. Definiţi indicatorul reprezentativ pentru urmărirea eficienţei cheltuielilor
35. Enunţaţi factorii care influenţează mărimea indicatorului de eficienţă a cheltuielilor şi
construiţi câteva modelele factoriale ce definesc acest indicator?

36. Arătaţi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca activitatea întreprinderii să fie considerată
eficientă din perspectiva evoluţiei cheltuielilor
37. Arătaţi importanţa strategică a delimitării cheltuielilor în variabile şi fixe
38. Arătaţi legătura existentă între indicatorul de eficienţă a cheltuielilor şi rata rentabilităţii
39. Enunţaţi indicatorii utilizaţi în caracterizarea eficienţei activităţii
40. Enumeraţi ratele rentabilităţii şi prezentaţi relaţiile de calcul pentru fiecare în parte
41. Ce pune în evidenţă rata rentabilităţii comerciale?
42. Arătaţi importanţa maximizării rentabilităţii financiare?
43. Arătaţi semnificaţia conceptului de Prag de rentabilitate şi prezentaţi relaţiile de calcul
pentru pragul de rentabilitate fizic şi valoric.
44. Definiţi legatura dintre rentabilitate şi risc.
45. Arataţi formele pe care le îmbracă riscul şi definiţi una dintre ele.
46. Definiţi riscul de exploatare(economic) şi prezentaţi indicatorii ce stau la baza evaluării
acestuia
47. Prezentaţi situaţiile în care se pot afla firmele în funcţie de valorile înregistrate de
indicatorul de poziţie în mărime relativă (intervalul de siguranţă)
48. Prezentaţi relaţia de calcul şi semnificaţia coeficientului levierului de exploatare (CLE)
49. Care sunt cele două variabile considerate de specialişti ca fiind esenţiale în studiul riscurilor
de exploatare şi financiar?
50. Care sunt factorii de care depinde riscul economic (de exploatare)
51. Definiţi riscul financiar şi arătati condiţiile apariţiei acestuia.
52. Definiţi riscul de faliment şi enumeraţi modalităţile de masurare(analiză) a acestuia.
53. Care este setul de situaţii financiare care trebuie întocmite de întreprinderile din ţara
noastră?
54. Cum este conceput bilanţul pentru a răspunde necesităţilor analizei financiare?
55. Semnificaţia conceptului de poziţie financiară şi arătaţi indicatorii caracteristici.
56. Arătaţi semnificaţia indicatorului „Situaţia netă” pentru acţionari şi pentru investitori
57. Explicaţi conceptul de echilibru financiar şi arătaţi regulile de finanţare pe care le
evidenţiază.
58. Arătaţi importanţa indicatorului Fond de rulment şi modalităţile de calcul.
59. Explicaţi echilibrul financiar în valori relative (prin ratele de finanţare).
60. Definiţi solvabilitatea şi arătaţi care sunt indicatorii ce permit aprecierea acesteia.
61. Definiţi lichiditatea şi arătaţi care sunt indicatorii ce permit aprecierea acesteia
62. Care sunt aspectele esenţiale pentru procesul decizional sub care poate fi analizat riscul de
faliment?
63. Enumeraţi şi prezentaţi ratele de structură ale activului patrimonial
64. Definiţi structura financiară a întreprinderii şi arătaţi importanţa acesteia.
65. Definiţi stabilitatea financiară ca indicator de poziţie financiară
66. Definiţi autonomia financiară ca indicator de poziţie financiară
67. Definiţi îndatorarea ca indicator de poziţie financiară.
68. Explicaţi criteriul rentabilităţii în alegerea structurii financiare
69. Prezentaţi (pe scurt) sistemul de factori care acţionează asupra structurii patrimoniale a
firmei
70. Ce tip de informaţii furnizează indicatorii de gestiune?
71. Prezentaţi indicatorii prin intermediul cărora se măsoară viteza de circulaţie (rotaţie)
72. Arătati importanţa indicatorilor: Durata de încasare a creanţelor şi Durata de plată a
furnizorilor
73. Definiţi Capacitatea de autofinanţare şi Autofinanţarea
74. Care sunt treptele care se disting în analiza autofinanţării?

