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

36. Enunţaţi factorii care influenţează mărimea indicatorului de eficienţă a cheltuielilor şi
construiţi câteva modelele factoriale ce definesc acest indicator?
37. Arătaţi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca activitatea întreprinderii să fie considerată
eficientă din perspectiva evoluţiei cheltuielilor
38. Arătaţi importanţa strategică a delimitării cheltuielilor în variabile şi fixe
39. Arătaţi (în model factorial) şi explicaţi influenţa pe care o au următoarele elemente:
structura producţiei (fabricate sau vândute), preţurile de vânzare, costurile unitare de producţie,
asupra eficienţei cheltuielilor.
40. Arătaţi legătura existentă între indicatorul de eficienţă a cheltuielilor şi rata rentabilităţii
41. Arătaţi importanţa analizei cheltuielilor fixe pentru managementul firmei
42. Căror factori se datorează scăderea cheltuielilor materiale?
43. Arătaţi semnificaţia costurilor ridicate cu amortizarea
44. Enunţaţi factorii de reducere a cheltuielilor cu manopera directă
45. Care sunt corelaţiile de care trebuie să se ţină seama între elementele ce determină mărimea
fondului de salarii în politica salarială a întreprinderii?
46. Care sunt factorii ce influenţează evoluţia indicatorului Rchd -Rata medie a cheltuielilor cu
dobânzile?
47. Enunţaţi indicatorii utilizaţi în caracterizarea eficienţei activităţii
48. Enumeraţi ratele rentabilităţii şi prezentaţi relaţiile de calcul pentru fiecare în parte
49. Ce vizează principalele rezerve de creştere a ratei rentabilităţii comerciale
50. Exemplificaţi corelaţia existentă între Rf, Re şi Rd şi explicaţi cele două situaţii existente
între Re şi Rd
51. Ce presupune maximizarea rentabilităţii financiare?

