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tema: Activitatea întreprinderii
1. Analiza activităţii de producţie/servicii
2. Analiza diagnostic a activităţii – instrument în managementul eficient al întreprinderii
3. Analiza activităţii de aprovizionare şi distribuţie (diagnosticul comercial al
întreprinderii);
4. Analiza calităţii produselor şi producţiei industriale/serviciilor;
5. Analiza şi diagnosticul în implementarea sistemului de management al calităţii
6. Analiza eficientei in activitatea de exploatare a intreprinderii
7. Eficienţa activităţii întreprinderii: metodologie de analiza
8. Valoarea adăugată în întreprinderile industriale: modele de analiză şi diagnostic
9. Analiza şi diagnosticul valorii adăugate
tema: Resursele intreprinderii
1. Analiza eficientei gestionarii resurselor intreprinderii
2. Analiza gestiunii resurselor umane;
3. Analiza şi diagnosticul forţei de muncă
4. Analiza performantei organizatiei prin utilizarea eficienta a resursei umane
5. Gestiunea eficienta a resursei umane: model de analiza si diagnosticare
6. Analiza gestiunii resurselor materiale (imobilizate şi circulante);
7. Analiza capitalului şi a resurselor financiare ale întreprinderii;
8. Autofinanţarea – analiză, diagnostic, strategii de finanţare internă
tema: Cheltuieli
1. Cheltuielile întreprinderii: metodologie de analiză şi evaluare a eficienţei activităţii
2. Analiza eficienţei consumului de resurse
tema: Rezultate – performanţă – competitivitate – risc
1. Analiza rezultatelor economico-financiare ale firmei
2. Rezultatele întreprinderii: analiză, evaluare, strategii de creştere
3. Analiza rentabilităţii şi risculor în întreprinderi/organizaţii
4. Analiza competitivităţii întreprinderii
5. Performanţa întreprinderii – indicatori de măsurare şi evaluare
6. Analiza şi diagnosticul performanţelor în întreprinderi(organizaţii)
7. Indicatori de măsurare a performanţelor – analiză, diagnosticare şi strategii manageriale
8. Analiza şi diagnosticul performanţei întreprinderii
9. Modalităţi de analiză şi evaluare a factorilor de risc ai întreprinderii
10. Risc şi rentabilitate în afaceri: analiză şi diagnostic
11. Riscurile firmei – modalităţi de analiză şi indicatori de măsurare
tema: Analiza financiară
1. Analiza economico-financiară pe baza situaţiilor financiare
2. Situaţiile financiare în analiza şi diagnosticul întreprinderii
3. Poziţia financiară a întreprinderii – metodologi de analiza ;
4. Analiza poziţiei financiare a întreprinderii (pe baza situaţiilor financiare)
5. Echilibrul financiar în sistemul de performanţe al întreprinderii
6. Analiza şi diagnosticul gestiunii financiare a firmei
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tema: Alte
1. Analiza mediului de afaceri al întreprinderii
2. Analiza mediului intern al întreprinderii
3. Analiza mediului extern al întreprinderii
4. Analiza organizaţională: managementul şi gestiunea schimbării organizaţionale
5. Analiza şi diagnosticul economico-financiar
6. Analiza S.W.O.T
7. Eficienţă în managementul al întreprinderii prin analiză şi diagnostic

NOTA!
Sunt acceptate spre coordonare şi teme de interes propuse de către studenţi
Pentru întocmirea planului lucrării şi bibliografie studenţii interesaţi pot lua legătura cu
profesorul coordonator la adresa de mail: mihaelab@seap.usv.ro

Ghid întocmire lucrare licenţă
Tema aleasă va fi realizată pe următoarea structură:
Capitolul 1. Aspecte teoretice: concept, evoluţie, clasificări,
Aspecte contabile, strategice, etc
Alte elemente, în funcţie de temă
Capitolul 2. Indicatori care măsoară fenomenul descris de tema aleasă şi metodologia de
analiză
Capitolul 3.

Studiu de caz: Analiză şi un diagnostic real, efectuat pe modelul unei

întreprinderi mari (S.A.), care are situaţiile financiare publice
Capitolul 4. Opţional, la alegerea şi sugestia studentului
Redactarea lucrării va respecta criteriile generale enunţate în Ghidul de întocmire a lucrării,
disponibil pe pagina FSEAP, prin Ghidul studentului, la adresa:
http://www.seap.usv.ro/ro/index.php?pag=34
conf. univ. dr. Mihaela Bîrsan
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