SUBIECTE TEORETICE PENTRU DISCIPLINA
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

1. Definiţi obiectul analizei economice
2. Enumeraţi câteva metode ale analizei calitative şi cantitative (4-5 exemple)
3. Enumeraţi principiile metodei substituirii valorii factorilor
4. Pentru o relaţie deterministă de forma R = a  b  c, în care a – factor calitativ, b –
factor de structură şi c – factor cantitativ, să se exemplifice metoda substituirii valorii
factorilor. Dați 2 exemple se situații concrete în care să se regăsească relația de forma R = a 
bc
5. Pentru o relaţie deterministă de forma R = a+b, în care a – factor calitativ, b – factor
cantitativ, să se exemplifice metoda substituirii valorii factorilor. Dați câte 2 exemple se situații
concrete în care să se regăsească relația de forma R = a+b, R = a-b, respectiv R = a+b-c.
6. Enumeraţi etapele procesului de analiză
7. Enumeraţi atribuţiile analizei economico-financiare
8. Definiţi cifra de afaceri şi prezentaţi formele conceptuale ale acesteia
9. Definiţi cifra de afaceri și prezentaţi valenţele manageriale ale acesteia
10. Definiţi productivitatea muncii şi prezentaţi formele conceptuale ale acesteia
11. Enumeraţi căile de creştere a productivităţii muncii
12. Explicaţi diferenţa dintre cheltuieli şi costuri
13. Care este şi ce reprezintă indicatorul ce caracterizează eficienţa cheltuielilor,
oglindind, indiferent de denumirea aleasă, consumul de resurse şi eficiența acestora?
14. Care sunt modelele factoriale ce stau la baza analizei eficienţei cheltuielilor?
15. Care sunt costurile normale, considerate în teoria şi practica economică, ce vor
constitui în analizele de cost un criteriu de comparaţie a comportamentului diferitelor categorii
de cheltuieli?
16. Structuraţi cheltuielile după natura lor, aşa cum sunt ele tratate în contabilitatea
financiară şi prezentate în contul 121 Profit şi pierdere
17. Pentru ca activitatea unei entităţi să fie considerată eficientă cum trebuie să fie Rch
-Rata medie a cheltuielilor şi cui se datorează?
18. Care sunt corelaţiile de care trebuie să se ţină seama între elementele ce determină
mărimea fondului de salarii în politica salarială a întreprinderii?
19. Care sunt factorii ce influenţează evoluţia indicatorului Rchd -Rata medie a
chletuielilor cu dobânzile?
20. Care este scopul întocmirii Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune?
21. Enumeraţi și prezentați indicatorii ce compun Tabloul Soldurilor Intermediare de
Gestiune
22. Enumeraţi ratele rentabilităţii şi prezentaţi relaţiile de calcul pentru fiecare în parte
23. Ce vizează principalele rezerve de creştere a ratei rentabilităţii comerciale
24. Exemplificaţi corelaţia existentă între Rf, Re şi Rd şi explicaţi cele două situaţii
existente între Re şi Rd
25. Ce presupune maximizarea rentabilităţii financiare?
26. Ce semnificaţie are Pragul de rentabilitate? Prezentaţi relaţiile de calcul pentru
pragul de rentabilitate fizic şi valoric.
27. Prezentaţi indicatorii ce stau la baza evaluării riscului de exploatare (economic)
28. Prezentaţi situaţiile în care se pot afla firmele în funcţie de valorile înregistrate de
indicatorul de poziţie în mărime relativă (intervalul de siguranţă)

29. Prezentaţi relaţia de calcul şi semnificaţia coeficientului levierului de exploatare
(CLE)
30. Ce reprezintă (priveşte) şi care sunt factorii (de cine depinde) riscul economic şi
financiar?
31. Prezentaţi relaţia de calcul şi semnificaţia coeficientului levierului financiar (CLF)
32. Ce reprezintă solvabilitatea? Dar lichiditatea?
33. Care sunt indicatorii ce permit aprecierea solvabilităţii şi a lichidităţii (sistemul de
rate)?
34. Care sunt aspectele esenţiale pentru procesul decizional sub care poate fi analizat
riscul de faliment?
35. Ce cuprinde diagnosticul financiar, într-o abordare generală, pentru afacerile aflate
în derulare?
36. Ce este bilanţul şi care este forma de prezentare a acestuia în ţara noastră conform
legislației în vigoare?
37. Care sunt tipurile de bilanţ utilizate pentru necesităţile de analiză financiară?
38. Care este setul de situaţii financiare care trebuie întocmite de entitățile economice
din ţara noastră?
39. Enumeraţi şi prezentaţi ratele de structură ale activului
40. Enumeraţi şi prezentaţi ratele de structură ale pasivului
41. Enumeraţi şi prezentaţi indicatorii ce caracterizează echilibrul financiar pe termen
lung şi echilibrul financiar pe termen scurt
42. Prezentaţi (pe scurt) sistemul de factori care acţionează asupra structurii patrimoniale
a firmei
43. Ce privesc informaţiile furnizate de indicatorii de gestiune?
44. Prezentaţi indicatorii prin intermediul cărora se măsoară viteza de circulaţie (rotaţie)
45. Care sunt treptele care se disting în analiza autofinanţării?
46. Care sunt metodele (simple) de previzionare a cifrei de afaceri utilizate în practică?
47. Prezentați corelația existentă între termenul mediu de plată a datoriilor-furnizori și
durata medie de încasare a creanțelor-clienți. Cum influențează cash-flow-ul?

