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ADNOTARE

Structura tezei:  introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 48

de surse, 10anexe, 101 pagini text de bază, inclusiv 32 de figuri și 13 tabele.

Cuvinte – cheie:  gestiunea financiară,  mecanismul financiar,  instrumentele financiare,

analiza financiară, metode, metoda coeficienților, optimizare, strategie.

Domeniul de studiu  al tezei este analiza financiară complexă,  ca metoda de gestiune

financiară a întreprinderilor particulare.

Scopul  şi  sarcinile  tezei  este  prezentarea  principalelor  aspecte  teoretice  privind

mecanismul  de  gestiunea  financiară  a  unei  întreprinderi  și  optimizarea  acestuia;  descrierea

etapelor, conținutului și importanței analizei financiare a întreprinderilor. 

Se va  demonstra  faptul  că  managementul  financiar  eficient  vă  permite  să  echilibreze

resursele financiare a întreprinderii SRL ”Zolotoi Aist”, în conformitate cu prioritățile selectate

pentru  acțiune  și  de  a  coordona  rezultatele  și  creșterea  eficienței  managementului,

managementului  de  producție  și  de  comercializare,  de  a  genera  rate  ridicate  de  dezvoltare

economică, îmbunătăți în mod semnificativ competitivitatea agentului economic analizat și să

asigure  dezvoltarea  stabilă  pe  termen  lung.De  asemenea  se  precaută  aplicarea  metodelor

moderne  de  analiza  financiară  asupra  întreprinderii  SRL  ”Zolotoi  Aist”  cu  formularea

aprecierilor, concluziilor și recomandărilor, în contextual temei propuse.

Metodologia  de  apreciere  a  gestiunii  financiare  a  întreprinderii  -  este  o  totalitate  de

instrumente utilizate în managementul financiar, cu scopul evaluării corectitudinii alegerii celei

mai  bune (optime)  opțiuni  ai  resurselor  financiare  necesare  și  suficiente,  în  conformitate  cu

scopurile  și  obiectivele  strategice,  tactice  și  operaționale  definite  de  activitatea  financiară  și

economică a întreprinderii.

Având  în  vedere  că  eficiența  soluțiilor  privind  gestionarea  finanțelor  a  întreprinderii

depinde mult  de informații  în  timp util  și  exacte,  care permite  de a  urmări  starea financiară

actuală  a  întreprinderii,  să  monitorizeze  punerea  în  aplicare  a  deciziilor  de  management

planificate  și  eficacitatea  acestora,  de  a  face  ajustări  în  timp  util  a  deciziilor  anterioare,  se

propune  să  utilizeze  analiza  financiară  ca  principal  instrument  evaluarea  managementului

financiar al companiei.

Semnificația și valoarea aplicativă a tezei. Studiul realizat al tezei constă in conturarea

cunoștințelor  teoretice  cu  referire  la  optimizarea  mecanismului  de  gestiune  financiară  a

întreprinderii;  scoaterea in evidenţă  a aspectelor  practice de realizare a scopului  și  sarcinilor

propuse  la  întreprinderea  analizată  și  argumentarea  căilor  de  soluționare  a  deficiențelor

descoperite.

Teza completă

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro

