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ADNOTARE

La teza de master „ EFECTELE ANALIZEI-DIAGNOSTIC A ACTIVITĂŢII AGENTULUI

ECONOMIC ASUPRA REZULTATELOR PERFORMANTE”

Structura tezei:  Teza de master este structurată pe 83 de pagini. Aceasta este formată

din: adnotare, lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări,  bibliografie,

anexe şi declaraţia pe propria răspundere. De asemenea,  teza de master conţine 15 figuri,  21

tabele şi 43 de surse bibliografice. 

Cuvintele-cheie:  analiză  diagnostic,  planificare,  performanţe  financiare,  resursele

economice,  structura  financiară,  situații  financiare,  indicatori  financiari,  rate  de  structura,

indicatori nonfinanciari, mediu, metode de evaluare, rentabilitate,  lichiditate, rentabilitate, profit.

Domeniul  de  studii:  activitatea  financiară  a  întreprinderii  în  condițiile  actuale  ale

economiei.

Scopul lucrării:  constă  în  studierea şi  cercetarea  esenţei  şi  particularităţilor  evaluării

economico-financiare,  respectiv  a  situaţiei  financiare  a  întreprinderii,  precum  şi  elaborarea

măsurilor de ameliorare financiară a lor. Trebuie să avem în vedere că interesul fiecărei entități

este de a-şi stabili obiectivele posibile de realizat, obiective care să se materializeze în rezultate

economico-financiare cît mai bune.

Sarcinile cercetării sunt: 

- De a aprecia eficienţa funcţionării întreprinderii analizate

- De a determina valoarea efectivă a întreprinderii, respectiv a activităţii acesteia.

- De a depista cauzele, factorii care influenţează negativ asupra activităţii.

-  De a  putea  identifica  domeniile  de activitate  în  care  s-au  înregistrat  pierderi  sau  rezultate

nesatisfăcătoare.

- De a elabora decizii de ameliorare şi dezvoltare a activităţii.

Valoarea aplicativă a lucrării se referă la posibilitatea utilizării recomandărilor formulate

în practică, ce va avea un impact pozitiv asupra performanţelor activităţii agentului economic.

Teza completă
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