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TEMATICA
pentru concursul de ocupare a postului didactic de Asistent universitar, poziţia 27
Discipline: Analiză economico-financiară fundamentală, Analiză economico-financiară în
organizaţiile agroalimentare. Analiză economico-financiară, Evaluarea întreprinderii,
Introducere în analiză economico-financiară.
1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare. Obiectivele şi natura
analizei economico-financiare. Definirea analizei economico-financiare. Tipologia analizei
economico-financiare.
2. Metodologia analizei economico-finaciare: metode cantitative și calitative, sistemul de
indicatori și sistemul organizaţional al activităţii practice de analiză economico-financiare.
3. Analiza cifrei de afaceri: conţinut, dinamică, structură şi analiză factorială. Consecinţele
modificării cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari.
4. Analiza valorii adăugate: conţinut, dinamică, structură şi analiză factorială.
5. Analiza resurselor materiale şi eficienţa utilizării lor. Analiza gestiunii resurselor materialemijloace fixe. Analiza gestiunii resurselor materiale-stocuri.
6. Analiza cheltuielilor întreprinderii - conţinut, tipologii şi analiză dinamică. Analiza
structurală şi în dinamică a cheltuielilor întreprinderii. Analiza ratei cheltuielilor totale ale
întreprinderii. Analiza cheltuielilor aferente cifrei de afaceri. Consecinţele modificării
cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari.
Analiza cheltuielilor variabile aferente cifrei de afaceri. Estimarea evoluţiei probabile a
cheltuielilor variabile. Consecinţele modificării cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de
afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari. Analiza cheltuielilor fixe aferente
cifrei de afaceri. Estimarea evoluţiei probabile a cheltuielilor fixe. Consecinţele modificării
cheltuielilor fixe la 1000 lei cifră de afaceri asupra principalilor indicatori economicofinanciari. Analiza cheltuielilor materiale. Analiza cheltuielilor cu personalul. Analiza
cheltuielilor cu dobânzile. Analiza costului pe produs.
7. Analiza performanţelor întreprinderii pe baza rentabilităţii-abordări conceptuale, surse de
informaţii. Analiza structurală a rezultatului (inclusiv soldurile intermediare de gestiune).
8. Analiza ratelor de rentabilitate (rata rentabilităţii economice, rata rentabilităţii financiare,
rata rentabilităţii comerciale, rata rentabilităţii resurselor consumate).
9. Analiza cost-volum-profit. Analiza pragului de rentabilitate pe total întreprindere şi pe
produs. Analiza riscului de exploatare şi a riscului financiar.
10. Analiza poziţiei financiare a firmei-abordări conceptuale, bază informaţională. Analiza
structurii patrimoniale a întreprinderii.
11. Bilanţul-suport al analizei financiare.
12. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii.
13. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă.
14. Analiza lichidităţii și solvabilităţii. Analiza gestiunii activităţii întreprinderii.
15. Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor.
16. Analiza fluxurilor de trezorerie. Rate financiare utilizate în analiza fluxurilor de trezorerie.
Studiu de caz privind fluxurile de trezorerie.
17. Analiza şi diagnosticul global al firmei.
18. Particularități ale analizei în organizațiile agroalimentare.

19. Teoria valorii. Baze și principiile evaluării. Scurt istoric al teoriei valorii. Teoria evaluării.
Concepte de bază și principii în evaluare. Standarde internaționale de evaluare.
20. Procesul de evaluare a întreprinderii. Prezentarea etapelor fundamentale în evaluarea
întreprinderii.
21. Analiza şi prezentarea informaţiilor pentru evaluare. Surse de informaţii: baze de date
privind întreprinderile. Obţinerea informaţiilor interne. Tehnici de cercetare și planificare a
cercetării. Cercetarea tranzacţiilor cu companii.
22. Analiza finaciară în scopul evaluării întreprinderii. Analiza strategiei întreprinderii.
Analiza informaţiei contabile. Ajustarea informaţiilor finaciar-contabile în analiza şi
evaluarea întreprinderii.
23. Abordări şi metode utilizate în evaluarea întrprinderii. Capitalul acţionarilor şi capitalul
investit. Avantaje şi dezavantaje ale metodelor de evaluare.
24. Abordarea pe baza de venit. Logica abordării pe bază de venit. Metoda fluxului de
numerar net actualizat (DCF). Metoda capitalizării profitului.
25. Abordarea prin comparaţie. Logica abordării prin comparaţie de piaţă. Definirea
multiplilor valorii de piaţă. Elementele de comparaţie şi sursele de informaţii. Metodele
uzuale de evaluare prin comparaţie.
26. Abordarea pe baza de active. Logica abordării bazate pe active. Etape generale în
evaluarea activelor. Evaluarea activelor şi datoriilor.
27. Niveluri ale valorii întreprinderii. Concepte de control, marketabiliate şi lichiditate.
Conceptul şi importanţa controlului şi a lichidităţii în evaluarea întreprinderii. Nivelurile
valorii întrepirnderii. Managementul prin valoare în conducerea întreprinderilor.
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