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ADNOTARE

la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema “Modalități de diagnosticare și evaluare

a factorilor de risc ai întreprinderii”

Specializarea Administrarea financiar bancară Todiraș Tatiana

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 72 de surse,

10 anexe, 77 de pagini de text de bază, inclusiv tabele şi figurile, care reflectă activitatea fabricii

de mobilă „ AMBIANȚA”. 

Cuvinte  cheie:  risc  financiar,  incertitudine,  diagnostic  financiar,  evaluarea  stării  financiare,

gestiunea riscului, incapacitate de plată, plan financiar. 

Scopul  şi  obiectivele  lucrării: constă  în  evaluarea  riscului  financiar,  problemele  apărute  în

procesul de evaluare a riscului şi metodele de acoperire a lui. Deoarece nu există întreprinderi

profitabile şi neprofitabile,  dar există întreprinderi  bineconduse şi prost conduse. Eşecul unor

afaceri  sau succesul lor depind în ultimă instanţă de capacitatea managerilor da a lua decizii

eficiente în termeni optimi, or riscul este un factor important al procesului decizional. Sarcinile

cercetării:  studierea noţiunii  de risc șiincertitudine în activitatea întreprinderii;  documentarea

principalelor  metode  şi  tehnici  utilizate  pentru  identificarea  și  estimarea  factorilor  de  risc;

examinarea sitemului de indicatori ce reflectă rezultatele economico-financiare, conţinutul lor;

determinarea  strategiilor  funcţionării  optime  a  Fabricii  de  mobilă  „Ambianța”  prin

diagnosticarea factorilor de risc; stabilirea modelor de evaluare și previzionare a performanțelor

economico-financiare în condiții de risc și incertitudine.

Semnificaţia  teoretică: Constatările  teoretice  şi  concluziile  pot  forma  unele  elemente

metodologice  pentru  cercetările  ştiinţifice  de  perspectivă.  Totodată,  teza  poate  fi  propusă  ca

sursă didactică şi bibliografică pentru procesul de instruire în instituţiile de învăţământ superior

de profil economic. 

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultă din propunerile privind: implementarea metodelor de

diagnostic  riscului  financiar  în  scopul  prevenirii  situaţiei  de  criză  la

întreprinderea„ AMBIANȚA”.

Teza completă

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

