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RAPORT
de
ANALIZA ŞI DIAGNOSTICARE A ÎNTREPRINDERII
– ghid de realizare Întreprinderea – caracterizare strategică
A1. Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine;
caracteristici tipologice ale firmei şi ale domeniului de activitate
A2. Misiunea firmei, obiectivele fundamentale (cuantificabile şi necuantificabile)
Elaborarea diagnosticului firmei
Etapa 1. Pregătirea diagnosticului
Definirea obiectivelor de urmărit prin analiza – diagnostic;
Culegerea datelor, verificarea, sistematizarea şi gruparea datelor prin diferite tehnici
statistice;
(surse de informaţii: Situaţiile financiare anuale, Raportul administratorilor, comunicate de
presă, Studii de piaţă, Situaţii analitice elaborate pentru fiecare problemă analizată în parte)
Etapa 2. Prelucrarea şi analiza informaţiilor din mediul extern şi intern al firmei;
evidenţierea oportunităţilor şi restricţiilor (Anexa 1), punctelor forte şi slabe ale firmei pe
domenii/activităţi; aspecte financiar – contabile (Anexa 2)
2.1. Diagnosticul juridic
2.2. Diagnosticul activităţii
2.2.1. Activitatea de producţie – Diagnosticul producţiei
- oferta, portofoliul de produse
- concurenţa
2.2.2. Condiţiile de exploatare - Diagnostic tehnic şi tehnologic
- capacitatea de producţie,
- procese de producţie
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- strategii de producţie: calitatea, cercetare – dezvoltae
- dinamica şi starea mijloacelor de producţie,
- aprovizionare – furnizori şi strategii de aprovizionare
- stocuri – politici de stocare
2.2.2. Activitatea de comercializare – Diagnostic comercial
- vânzări – Cifra de afaceri –
- produse
- pieţe
- clienţi
- strategii de preţ
- strategii de distribuţie
- strategii de promovare
- echilibrul comercial (durata de încasare clienţi vs durata de plată furnizori)
2.2.3. Gestiunea resurselor umane şi a timpului de muncă
- asigurarea cu personal (volum, structură )
- analiza timpului de muncă
- analiza utilizării personalului (productivitatea)
- motivare, salarizare, formare profesională
2.2.4. Diagnostic financiar-contabil
- cheltuieli
- rezultate
- poziţia financiară
2.2.5. Diagnostic managerial
- echipa managerială: componenţă, competenţe specifice, stabilitate, stil de conducere, plan
de management, etc
- îndeplinirea indicatorilor de performanţă managerială
- cultura organizaţională
- guvernanţa corporativă
- responsabilitatea socială
- politici de mediu şi sustenabilitatea
Etapa 3. Elaborarea diagnosticului global strategic. Întocmirea raportului de analiză
Evidenţierea cauzală a principalelor oportunităţi/restricţii (Anexa 1) (pct. 1.1.3 curs, pg.7)
Evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte/slabe (Anexa 2) (pct. 1.1.3 curs, pg.7)
Determinarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială
Recomandări strategico-tactice de amplificare a potenţialului de viabilitate
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ANEXA 1
Analiza mediului extern (de afaceri):
Criterii

Oportunităţi

Restricţii

1. Pieţe de aprovizionare
2. Pieţe de desfacere (debuşee)
3. Consumatori/Clienţi
4. Concurenţa
5. Alţi factori (naţionali şi
internaţionali):
-

Economici (dinamica economiei,
fiscalitatea, inflatia, veniturile
populatiei)

-

tehnici şi tehnologici

-

manageriali

-

demografici

-

socio-culturali

-

politici

-

ecologici

-

juridici
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ANEXA NR. 2
Analiza activităţilor firmei
(pe structura criteriilor enunţate la Etapa 2)
Evidenţierea cauzală a principalelor atuuri (puncte forte) şi disfuncţionalităţi (puncte slabe):
Nr.
crt.
1
2
3.

Activitatea/diagnosticul

Atuuri

Disfuncţionalităţi

Cauze

Diagnosticul juridic
Activitatea de producţie
– Diagnosticul
producţiei
Condiţiile de exploatare
- Diagnostic tehnic şi
tehnologic
Activitatea de
comercializare –
Diagnostic comercial
Gestiunea şi diagnosticul
resurselor umane
Diagnostic financiarcontabil
Diagnosticul
managementului
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