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INTRODUCERE 
 

În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii eco-

nomice a întreprinderii este una din funcţiile de bază ale sistemului deci-

zional. În baza acestui diagnostic, pot fi depistate rezervele interne de spo-

rire a eficienţei funcţionării întreprinderii, care în procesul activităţilor des-

făşurate se realizează prin elaborarea unor măsuri concrete, ce asigură spo-

rirea rezultatelor financiare, a indicatorilor rentabilităţii producţiei, stabili-

tăţii financiare, capacităţii de plată şi credibilităţii întreprinderii. 

În scopul deţinerii unei poziţii competitive pe piaţă şi pentru a putea 

ţine piept concurenţei, unităţile de producţie trebuie să-şi desfăşoare activi-

tatea în modul cel mai raţional, urmând o politică strategică de dezvoltare 

eficientă.  

Valorificarea potenţialului de producere şi comercializare, estimarea 

eficienţei utilizării factorilor de producţie, aprecierea ratelor de gestiune fi-

nanciară, capacităţii de plată şi stabilităţii financiare, precum şi elaborarea 

măsurilor de îmbunătăţire a situaţiei financiare necesită efectuarea unei 

analize economico-financiare complexe. 

În acest context, condiţiile actuale de activitate ale unităţilor de pro-

ducţie autohtone, determină necesitatea unor modificări teoretice şi apli-

cative în metodele de examinare a rezultatelor activităţilor desfăşurate, 

pentru a deveni compatibile exigenţelor economiei de piaţă. 

Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii re-

prezintă un instrument eficient de constatare a stării de „sănătate” a unităţi-

lor de producţie la un moment dat şi de evaluare a perspectivelor lor de 

dezvoltare. 

Tema investigată în lucrarea dată a fost abordată de către economiştii 

cu renume mondial: Altman E., Arens A., Brigham E., Ross S.; precum şi 

ale savanţilor şi cercetătorilor români, ruşi şi autohtoni: Niculescu M., 

Mărgulescu D., Işfănescu A., Covalev V.V., Saviţkaia G. V., Şeremet A., 

Băncilă N., Balanuţă V., Ţiriulnicov N. etc. 

Totodată, după părerea noastră, unele aspecte ale acestui subiect nu 

sunt suficient investigate şi, respectiv, expuse în publicaţiile de speciali-

tate. Astfel, este necesară precizarea definiţiilor potenţialului economic al 

întreprinderii, diagnosticului şi estimării lui în condiţiile unei activităţi du-

rabile; determinarea factorilor de influenţă asupra modificării potenţialului 

economic şi corelaţiei lor, precum şi stabilirea criteriilor de selectare a 
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indicatorilor economico-financiari pentru construirea unor modele de ana-

liză eficiente, racordate la cerinţele noului sistem de evidenţă contabilă şi 

condiţiile actuale de activitate ale agenţilor economici autohtoni.  

În lucrarea dată sunt cercetate posibilităţile adaptării modelelor facto-

riale internaţionale la practica analitică autohtonă, precum şi posibilităţile 

implementării tehnologiilor informaţionale moderne în diagnosticul şi esti-

marea potenţialului economic al întreprinderii.  

Scopul lucrării constă în argumentarea importanţei diagnosticului po-

tenţialului economic al întreprinderii în condiţiile unei activităţi durabile, 

delimitarea şi stabilirea elementelor componente şi a factorilor de influenţă 

asupra potenţialului economic al întreprinderii, studierea modelelor aplica-

tive în acest domeniu la nivel internaţional şi a posibilităţilor utilizării 

acestora în practica întreprinderilor autohtone, precum şi utilizarea tehno-

logiilor informaţionale moderne în domeniul cercetat. 

Lucrarea este structurată în trei capitole şi este dedicată generalizării 

viziunilor teoretice asupra noţiunii şi structurii potenţialului economic al 

întreprinderii. În capitolul I sunt examinate metodele de diagnostic şi 

estimare ale potenţialului economic, prezentate în literatura de specialitate 

şi delimitate principalele curente şi şcoli economice, în funcţie de aborda-

rea problemelor în domeniul cercetat. Este expusă viziunea proprie a auto-

rului privind importanţa diagnosticului şi a estimării potenţialului econo-

mic pentru sporirea competitivităţii întreprinderilor autohtone. 

În capitolul II sunt cercetate modelele factoriale de diagnostic utilizate 

în practica mondială, sunt argumentate aspectele pozitive şi neajunsurile 

acestor modele, precum şi posibilitatea aplicării lor în practică. De aseme-

nea, este examinat modelul de diagnostic bazat pe un sistem de indicatori 

economico-financiari selectaţi şi determinaţi de autor pentru diagnosticul 

stării de performanţă a întreprinderilor autohtone, inclusiv în contextul 

analizei expres. 

Capitolul III este consacrat cercetării posibilităţilor utilizării limbajului 

de programare în diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii. Este 

prezentat şi propus spre utilizare propriul model automatizat de diagnostic 

al potenţialului economic, bazat pe implementarea tehnologiilor informa-

ţionale moderne. Ca exemplu a fost propus modelul de diagnostic al poten-

ţialului economic de dezvoltare a întreprinderii, elaborat în baza limbajului 

de programare DELPHI. 

Lucrarea a fost pregătită în baza programei cursului „Metode contem-

porane de analiză”, prevăzut în planurile de învăţământ la Ciclul II maste-
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rat, pentru specializările economice. În lucrare au fost aplicate exemple din 

practică, tabele, figuri, formulare de documente, au fost expuse modele de 

analiză aplicate în practica analitică autohtonă şi internaţională, precum şi 

prezentarea unui studiu de caz privind implementarea tehnologiilor infor-

maţionale moderne în diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii. 

Această lucrare este destinată profesorilor, masteranzilor care fac stu-

dii la ciclul II masterat, la specialităţile economice. De asemenea, o consi-

derăm utilă, în egală măsură, studenţilor de la instituţiile de învăţământ cu 

profil economic, contabililor, auditorilor, managerilor şi practicienilor pre-

ocupaţi de valorificarea potenţialului economic din cadrul entităţilor de 

producţie şi care doresc să-şi perfecţioneze şi să-şi actualizeze cunoştinţele 

în domeniul analizei economico-financiare. 

Vom aprecia pozitiv toate recomandările şi criticile venite din partea 

cititorilor, pe care le vom recepţiona şi trata cu atenţie. 

De asemenea, adresăm o deosebită recunoştinţă domnului profesor 

universitar Vladimir Balanuţă pentru contribuţia valoroasă la realizare 

acestei lucrări. 

Autorul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII 

 8 

Capitolul I. DEFINIREA, CARACTERISTICA  

ŞI ESTIMAREA POTENŢIALULUI ECONOMIC  

AL ÎNTREPRINDERII 
 

1.1. Potenţialul economic – obiect al estimării activităţii 

întreprinderii 
 

Actualmente, în literatura de specialitate, pot fi întâlnite mai multe de-
finiţii ale noţiunii de potenţial economic, ca obiect al estimării activităţii 

întreprinderii. 
Pe măsura aprofundării cercetărilor istorice şi teoretice a problemelor ce 

ţin de definirea potenţialului economic, se amplifică contradicţiile ideologice 
legate de strategiile sau politicile de dezvoltare ale întreprinderilor. A devenit 

tot mai clar faptul că potenţialul economic nu se reduce doar la simpla com-
binare cantitativă a factorilor de producţie existenţi. Pornind de la conceptele 

„primilor pionieri ai gândirii economice” – mercantiliştii, apoi reprezentanţii 
liberalismului clasic, keynesiştii până la curentele moderne, în centrul aten-

ţiei multor cercetători a fost căutarea unor posibilităţi de valorificare a po-

tenţialului şi capacităţilor de producere ale întreprinderii, pentru sporirea 
afluxului global de avantaje economice la nivelul micro sau macroeconomic.  

Odată cu începutul revoluţiei industriale, abordarea noţiunii de poten-

ţial economic al întreprinderii devine tot mai explicită prin lucrări ca: „On the 

Economy of Machinery and Manufactures” de Charles Bablage, „Scienti-
fic Management” de Frideric Taylor, „Administration generale industrielle” 

de Henry Fayol etc. În aceste lucrări, noţiunea de potenţial economic al 
întreprinderii este prezentată ca noţiune de competitivitate. Competitivita-

tea întreprinderii presupune capacitatea ei de a lua decizii în următoarele 
situaţii: determinarea volumului total de capital de producere ce trebuie 

creat; repartizarea capacităţilor de producţie conform tipurilor concrete de 
produse, specializarea şi amplasarea pe piaţă; determinarea cantităţii de 

utilaje şi materiale necesare pentru producere; stabilirea numărului şi cali-
ficării forţei de muncă necesare etc.  

Examinând aceste aspecte în mod detaliat, noi am ajuns la concluzia că 
pentru a înţelege mai bine esenţa noţiunii de potenţial economic, toţi 

autorii, după opiniile expuse, pot fi divizaţi în două grupe.  

Astfel, în prima grupă pot fi incluşi autorii ce aparţin şcolii anglo-
saxone. Cercetările reprezentanţilor acestei şcoli se axează pe problema me-

canismului interdependenţei a două procese: tendinţa de lărgire a activităţii 
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investiţionale şi posibilitatea de acumulare a capitalului pentru dezvoltarea 
întreprinderii pe viitor. Unul dintre parametrii de bază ai acestui concept 

este potenţialul economic al întreprinderii, care include competitivitatea pro-
ducţiei, potenţialul de producere, baza ştiinţifică, organizarea şi structura 

conducerii, marketingul şi situaţia financiară a întreprinderii [49, p. 647]. 
În acest context, prioritate revine costului şi structurii capitalului întreprin-

derii. Majoritatea cercetărilor abordează, în mod special, problemele de 
estimare a structurii optimale a capitalului şi evaluare a riscului financiar. 

De exemplu, autorii Modelului Modigliani-Miller, Franco Modigliani şi 

Merton H. Miller, susţin că potenţialul economic al întreprinderii, în mare 

măsură, depinde de relaţia dintre profitul net din activitatea operaţională (net 

operating income) şi rata profitului (rate of return), stabilită pe un anumit 

segment de piaţă 49, p. 583 . Aceiaşi autori susţin că potenţialul economic 

este caracterizat de echilibrul financiar şi capacitatea de valorificare a resur-

selor existente pentru a aprecia solvabilitatea şi competitivitatea întreprinderii. 

O altă abordare a noţiunii de potenţial economic, evidenţiată în această 

grupă, este prezentată de autorii Ecuaţiei Du Pont. Conform acestei relaţii, po-

tenţialul economic al întreprinderii este caracterizat de rentabilitatea capita-

lului propriu (ROE) şi rentabilitatea activelor întreprinderii (ROA) 63, p. 65 . 

Prin urmare, analizând opiniile autorilor incluşi în grupa întâi, putem 

concluziona că potenţialul economic al întreprinderii este interpretat prin 

analiza situaţiei ei financiare, în special a modului de repartizare a resurse-

lor financiare şi a fluxurilor de mijloace băneşti. 

Pe fundalul problemei de abordare a noţiunii de potenţial economic, 

ca obiect al estimării activităţii întreprinderii, se evidenţiază şi un alt grup 

de autori, convenţional incluşi de noi în grupa a doua, care sunt adepţii 

altei viziuni. Această grupare ţine mai mult de specificul economico-poli-

tic şi social cu care se confruntă ţările de origine ale acestor autori. Astfel, 

dacă evidenţiem spaţiul ţărilor est-europene, opiniile autorilor se axează pe 

unele consecinţe atât obiective, cât şi subiective cu care se confruntă sta-

tele lor în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Ţinând cont de speci-

ficul naţional şi regional, unităţile de producere pe teren se confruntă cu 

unele probleme mai mult sau mai puţin agravate de dezvoltare economică 

în procesul alinierii acestora la cerinţele noi de activitate. 

În condiţiile economiei centralizate, principalul obiectiv al întreprinde-

rilor se rezuma la producerea cantităţii planificate de bunuri şi servicii şi 

sporirea acestei cantităţi chiar şi în detrimentul calităţii. Economia de pia-

ţă, însă, pune în faţa agenţilor economici probleme de rentabilitate, profita-
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bilitate şi eficienţă în domeniul utilizării factorilor de producţie. Sarcina 

principală a conducerii întreprinderii devine ridicarea gradului de eficienţă 

a activităţilor desfăşurate şi a capacităţii de concurenţă, precum şi consoli-

darea stabilităţii financiare şi reducerea riscurilor comerciale.  

În viziunea autorilor autohtoni 7, 9 , odată cu trecerea la economia de 
piaţă, se schimbă radical criteriile de apreciere a activităţii agenţilor eco-
nomici. Activitatea întreprinderii este apreciată pe baza unui sistem de in-
dicatori specifici cum ar fi: eficienţa afacerii, puterea de concurenţă a în-
treprinderii, stabilitatea financiară etc. De menţionat că printre aceşti indi-
catori potenţialului economic îi revine un rol determinant.  

În cercetările autorilor autohtoni, deşi noţiunea de potenţial economic 
al întreprinderii se bazează pe conceptul de competitivitate, nivelul de 
competitivitate, spre deosebire de conceptele reprezentanţilor grupei întâi, 

presupune adoptarea deciziilor în următoarele probleme 9, p. 97 : 
1. volumul total al capitalului de producţie necesar pentru activitatea 

întreprinderii; 
2. modul de repartizare a capacităţilor de producţie conform tipurilor 

concrete de produse; 
3. politica în domeniul resurselor umane; 
4. mijloacele de ridicare a calităţii producţiei şi metodele de control utilizate; 
5. sistemul de planificare a producţiei şi controlul asupra rezervelor; 
6. procesul de elaborare a noilor produse; 
7. alegerea sistemului de calculare a indicilor activităţii economice şi 

stimularea muncii; 
8. direcţiile politicii investiţionale; 
9. structura organizatorică a întreprinderii. 

Cercetătorii ruşi menţionează că prin noţiunea de potenţial economic 
se subînţelege capacitatea întreprinderii de a atinge obiectivele sale, utili-
zând resursele materiale, umane şi financiare disponibile cu un grad înalt 

de eficienţă 36, р. 274 . 

Potenţialul economic al întreprinderii, în opinia lui Covalev V. V., 

reprezintă unul din cele mai importante elemente ale activităţii întreprinde-

rii, deoarece este criteriu de determinare a „sorţii” sau perspectivelor de 

dezvoltare ale ei. Suplimentar, acest autor susţine că rezultatul utilizării 

potenţialului economic poate fi exprimat în baza diferitor criterii, în 

funcţie de tipul subiectului de gospodărire, utilizatorii informaţiei şi scopul 

primar al analizei [35].  
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Figura 1. Conceptul potenţialului economic al întreprinderii de producere 
 

Sursa: 36, p. 274  
 

Astfel, după opinia autorilor referiţi la grupa a doua, potenţialul eco-

nomic al întreprinderii, ce determină locul acesteia pe piaţă, este caracteri-

zat de volumul total al activelor întreprinderii, capacitatea de desfacere, su-

ma profitului net, valoarea capitalului propriu şi împrumutat, capacitatea 

de producţie, potenţialul de resurse umane şi potenţialul tehnico-ştiinţific 

al întreprinderii. 

În viziunea autorilor ruşi şi români, potenţialul economic se clasifică 

în potenţial de producere şi potenţial financiar [36, p. 273].  

Savantul rus Sosnenco L.S. defineşte potenţialul economic ca sinteză 

a potenţialului de producere şi situaţia financiară a întreprinderii. Modifi-

carea potenţialului economic are loc ca rezultat al activităţii economico-fi-

nanciare a întreprinderii, iar creşterea potenţialului economic asigură dez-

voltarea viabilă a întreprinderii în viitor. Asupra acestui proces influenţea-

ză atât factorii interni, cât şi cei externi 41, p. 83 . 

La categoria factorilor interni se referă: structura producţiei (lucrărilor 

şi serviciilor); apartenenţa ramurală a subiectului de gospodărire; mărimea 

capitalului statutar, costurile şi veniturile realizate, starea patrimoniului şi a 

mijloacelor financiare ale întreprinderii, inclusiv rezervele şi economiile ei 

etc. Ca factori externi, autorul menţionează: conjunctura preţurilor pe piaţa 

de desfacere, nivelul de tehnologizare a societăţii, nivelul de venituri al 

cumpărătorilor şi consumatorilor, politica fiscală şi de credit existentă etc.  
 

Potenţialul 

economic al 

întreprinderii 

   
Resurse 

materiale 

Resurse 

umane 
Resurse 

financiare 
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1.2. Caracteristica şi structura potenţialului economic  

al întreprinderii 
 

 Examinând definiţiile date noţiunii de „potenţial economic” de repre-

zentanţii şcolii anglo-saxone şi economiştii ţărilor est-europene, concluzio-

năm că potenţialul economic include două elemente componente de bază: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Structura potenţialului economic al întreprinderii 
 

Mai mult ca atât, aceste două aspecte ale potenţialului economic sunt 
interdependente şi anume: structura iraţională a patrimoniului, gestionarea 

necalitativă a resurselor disponibile conduce, în primul rând, la înrăutăţirea 
situaţiei financiare a întreprinderii şi viceversa. 

Astfel, uzarea utilajului, neaprovizionarea la timp cu materie primă şi ma-
teriale poate determina nerealizarea volumului programat de producţie. „În-

gheţarea” nejustificată a resurselor financiare în stocuri şi creanţe pe termen 

scurt va determina incapacitatea de plată curentă, iar creşterea capitalului 
împrumutat – la reducerea autonomiei financiare a întreprinderii. Concomi-

tent, dacă ponderea esenţială a resurselor financiare proprii se consideră o ca-
racteristică pozitivă a situaţiei financiare, atunci pentru o durată mai mare de 

timp ea determină lipsa unei politici eficiente de plasament, care poate asi-
gura realizarea unor venituri suplimentare şi, ca rezultat, generarea profitului. 

Pentru asigurarea rentabilităţii producţiei, una din principalele proble-
me puse în faţa întreprinderilor autohtone este găsirea căilor de reducere a 
costului de producţie. Consumurile de producţie şi profitabilitatea întreprin-
derii depind, în mare măsură, de formarea surselor de mijloace proprii şi 
împrumutate, care pot fi transformate în active curente şi investiţii capitale.  

În ceea ce priveşte formarea surselor, trebuie să menţionăm că, în con-
diţiile actuale de dezvoltare, principalele probleme cu care se confruntă 
agenţii economici în Republica Moldova sunt insuficienţa resurselor pro-
prii pentru asigurarea desfăşurării procesului de producţie şi necesitatea 
atragerii investiţiilor din exterior. 

 

POTENŢIALUL ECONOMIC 

POTENŢIALUL  

DE PRODUCERE 

 

POTENŢIALUL FINANCIAR 
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Astfel, potenţialul de producere reprezintă posibilităţile curente şi 

viitoare de producere ale întreprinderii, inclusiv asigurarea la timp cu re-

surse umane, materiale, financiare şi utilizarea lor eficientă. 

De asemenea, susţinem că potenţialul de producere presupune nu nu-

mai o prezentare material-cantitativă sau o caracteristică funcţională a acti-

vităţii întreprinderii, ci şi o estimare valorică, care face posibilă formularea 

unor concluzii despre eficienţa, posibilitatea şi necesitatea „conservării” 

mijloacelor financiare în activele întreprinderii.  

Autorul român Niculescu M., în lucrarea sa „Diagnostic global strate-

gic”, prin potenţial de producere subînţelege potenţialul tehnico-productiv 

şi procesul de producere al întreprinderii. Potenţialul tehnico-productiv 

este determinat de starea potenţialului tehnic şi de producere, existent la 

întreprindere şi evoluţia lui în timp [21, p. 21]. 

Caracteristica generală a potenţialului de producere este prezentată 

în Bilanţul contabil al întreprinderii (anexa nr. 1 la S.N.C. 5 „Prezentarea 

rapoartelor financiare”), precum şi în rapoartele conexe.  

Potenţialul financiar, ca latură componentă a potenţialului economic, 

reprezintă posibilităţile întreprinderii de utilizare şi combinare eficientă a 

resurselor financiare proprii şi împrumutate 42, p. 5-12 . Potenţialul fi-

nanciar, de asemenea, este determinat de rezultatul financiar, prezentat în 

Raportul de profit şi pierderi (anexa nr. 2 la SNC 5 „Prezentarea rapoar-

telor financiare”). Caracteristica lui poate fi efectuată pentru prognozele de 

scurtă durată şi pe termen lung. În primul caz, vom analiza lichiditatea şi 

capacitatea de plată a întreprinderii, în al doilea – stabilitatea ei financiară. 

În opinia noastră, potenţialul economic se va modifica pe parcursul pe-

rioadei de gestiune sub incidenţa mai multor factori de influenţă cantitativi 

şi calitativi, care, după conţinut pot fi divizaţi în: 

a. factori de strategie (de exemplu: modificarea profitabilităţii vânzărilor; 

modificarea gradului de recuperare a activelor întreprinderii; modi-

ficarea rentabilităţii surselor plasate în patrimoniul întreprinderii etc.); 

b. factori de reglare economică (de exemplu: modificarea formelor de 

organizare a procesului de producţie; nivelul de dezvoltare al pro-

ducţiei; necesitatea perfecţionării procesului de producţie; previziunea 

factorilor de risc pentru determinarea pierderilor posibile şi preîntâm-

pinarea lor etc.); 

c. factori de potenţial (de exemplu: asigurarea la timp şi deplină cu 

resurse necesare; utilizarea eficientă a resurselor atrase în procesul de 

producţie; optimizarea consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii etc.). 
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Aceşti factori, la rândul lor, influenţează în mod direct sau indirect asu-

pra rezultatelor economico-financiare pe parcursul perioadei de gestiune. 

Pe lângă noţiunile de potenţial economic, abordate în capitolul ante-

rior, un grup de autori ruşi examinează conţinutul potenţialului economic 

prin prisma conceptului „dezvoltării întreprinderii”, prezentat în continua-

re, cu identificarea celor trei „balene” (economia de piaţă, orientarea de 

business şi viziunea strategică), pe care se bazează dezvoltarea întreprin-

derii indiferent de forma ei de proprietare şi organizare juridică. Alegerea 

acestor elemente este determinată de faptul că în baza relaţiilor economiei 

de piaţă se formează legăturile juridice, sociale şi economice ale unităţilor 

de producţie cu mediul extern.  

Conceptul dat este fundamentat pe ideea că întreprinderea reprezintă 

un sistem dinamic, parametrii căreia se schimbă permanent. Autorii acestui 

concept subliniază importanţa procesului reproducţiei individuale lărgite, 

pentru care sunt necesare astfel de condiţii ce ar stimula investirea mijloa-

celor proprii în dezvoltarea economică. Cercetările ulterioare ale procesu-

lui de dezvoltare al întreprinderii se vor axa pe două probleme: tendinţa lăr-

girii activităţii investiţionale, pe de o parte, şi posibilitatea de acumulare de 

capital şi disponibilului de mijloace pentru investiţii, pe de altă parte [42]. 
 

 

Schema conceptuală a dezvoltării întreprinderii  
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Posibilităţile potenţiale ale întreprinderii 

 

CONCEPTUL DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERII 
 

  
 

Viziunea strategică 
 

E
le

m
en

te
le

 

 

Orientarea de business 
 

 

Economia de piaţă 
 

 

Sursa: 42  
 

Unul din parametrii de bază ai conceptului dezvoltării întreprinderii 

este „posibilitatea potenţială a întreprinderii”, care include competitivi-

tatea producţiei, potenţialul de producere, baza ştiinţifică, structura organi-

zaţională a gestiunii, marketingul, situaţia financiară etc. 
  

Rezultatele utilizării potenţialului economic al întreprinderii constituie 

un element esenţial al analizei financiare, deoarece este criteriu de determi-
nare a „sorţii” şi a perspectivelor de dezvoltare ale întreprinderii. În acest 

sens, se pot determina direcţiile analizei şi alegerea unor sisteme concrete 

de indicatori pentru aprecierea cantitativă şi calitativă a gradului de valori-
ficare al potenţialului economic al întreprinderii. Indiferent de metoda 

aleasă pentru efectuarea analizei (analiza - expres sau analiza aprofundată 
a activităţii economico-financiare a întreprinderii), ea reprezintă un instru-

ment important al managementului modern, având drept scop următoarele: 
1. descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne; 

2. fortificarea autonomiei financiare şi creşterea eficienţei economice; 
3. diagnosticul şi reglarea activităţii întreprinderii. 

Toate acestea contribuie la fundamentarea procesului decizional al în-
treprinderii şi la întocmirea noii strategii de menţinere şi dezvoltare a 

acesteia în mediul concurenţial sănătos. 
Generalizând teoriile expuse mai sus, susţinem că potenţialul econo-

mic al întreprinderii reprezintă totalitatea bunurilor şi surselor anga-

jate într-o afacere pentru dezvoltarea procesului de producţie şi co-

mercializare, combinarea eficienţă a factorilor de producţie şi valorifi-

carea situaţiei financiare.  
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Asigurarea independenţei economice şi dezvoltarea previzională a în-

treprinderii este realizabilă în condiţiile utilizării raţionale atât a potenţialul 

ei de producere, cât şi a potenţialului ei financiar. 
 

1.3. Estimarea potenţialului economic al întreprinderii  

în condiţiile dezvoltării durabile 
 

După economistul englez, Charles Gibson 53, p. 214 , estimarea po-

tenţialului economic este procesul de cercetare a eforturilor depuse de 
întreprinderea angajată într-o afacere, în primul rând, gradul de valorificare 

a forţei de muncă şi capitalului în raport cu rezultatele obţinute, respectiv 
procesul de cercetare al performanţelor economico-financiare ce se reali-

zează fără a exclude din ecuaţie echilibrul ecologic. 
Economistul rus Selezneva N. menţionează că „estimarea potenţialu-

lui economic este baza teoretică pentru realizarea activităţii economice a 

întreprinderii” 40, p. 51 . În acelaşi context, Sosnenco L. S. axează con-

ceptul său despre estimarea potenţialului economic al întreprinderii pe pro-
blema estimării capitalului ei. Acest autor subliniază că în teoria evidenţei 

contabile, în funcţie de forma organizatorico-juridică a întreprinderii, exis-

tă cinci teorii de bază ale capitalului 41, p. 18 :  

1.  teoria proprietăţii; 
2.  teoria subiectului de gospodărire; 

3.  teoria capitalului nedistribuit; 

4.  teoria întreprinderii; 

5.  teoria fondului. 

În dependenţă de teoria acceptată, există diferite abordări în estimarea 

potenţialului economic al întreprinderii şi surselor de formare ale lui. 

Indiferent de accepţiunea pe care o are termenul de estimare în literatu-

ra de specialitate, noi considerăm că estimarea potenţialului economic al 

întreprinderii determină aprecierea generală a rezultatelor activităţii 

acesteia şi asigură baza informaţională necesară pentru previziunea 

activităţii întreprinderii în viitor. 

Una din cele mai simple metode de estimare a potenţialului economic al 

întreprinderii, întâlnită în literatura de specialitate rusă şi autohtonă, este „ci-

tirea” rapoartelor financiare şi studierea datelor prezentate în dările de seamă 

financiare. „Citirea” rapoartelor financiare permite formularea unor concluzii 

despre structura şi metodele de evidenţă a activelor întreprinderii; mişcarea 

mijloacelor băneşti; provenienţa surselor întreprinderii şi direcţiile de investire 
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a lor; mărimea profitului realizat în perioada de gestiune şi direcţiile de utili-

zare ale lui; domeniile de activitate ale întreprinderii şi politica de dividende etc.  

Însă, după părerea noastră, datele „citite” din rapoartele financiare nu 

sunt suficiente pentru luarea unor decizii de gestiune şi nu prezintă infor-

maţii privind dinamica principalilor indicatori de activitate ai întreprin-

derii, precum şi poziţia întreprinderii analizate pe piaţa internă şi mondială. 

În scopul obţinerii informaţiei de acest gen, în practica analitică există un 

şir de proceduri şi metode de suprapunere a datelor analizate în timp şi de 

comparare a lor.  

Dintre aceste metode putem menţiona: 

 întocmirea tabelelor de comparaţie pentru mai mulţi ani consecutivi de 

activitate ai întreprinderii cu prezentarea valorilor absolute şi relative 

ale principalilor indicatori ai activităţii economico-financiare şi deter-

minarea dinamicii lor; 

 studierea coeficienţilor financiar-economici în baza unor relaţii dintre 

posturile bilanţului contabil; 

 compararea coeficienţilor obţinuţi cu valorile optime, standard, de 

sector, sau la nivelul economiei naţionale. 

Estimarea potenţialului economic al întreprinderii, după autorii ruşi 

Covalev A. I. şi Privalov V. P., poate fi realizată în baza unui model bi-

structural 34 :  

a) analiza expres a activităţii economico-financiare;  

b) analiza complexă a activităţii economico-financiare.  
 

1.3.1. Estimarea potenţialului economic prin analiza expres 
 

Esenţa analizei expres constă în selectarea unui sistem de indicatori 

specifici, care reflectă esenţa proceselor economice, pot fi relativ uşor cal-

culaţi şi care asigură urmărirea dinamicii proceselor economice. De regulă, 

selectarea indicatorilor este subiectivă (structura lor diferă de la o sursă la 

alta) şi ţine de competenţa analistului. Un exemplu de selectare a indicato-

rilor pentru analiza expres este prezentat în schema de mai jos. 
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Sistemul de indicatori pentru analiza expres a potenţialului economic 

al întreprinderii 
 

Procedura de analiză Indicatorii 

1. Estimarea potenţialului economic al întreprinderii 

1.1. Estimarea patri-
moniului net al între-

prinderii 

1. Valoarea mijloacelor fixe şi ponderea lor în 
total active 

2. Coeficientul uzurii mijloacelor fixe 
3. Valoare activelor aflate în proprietatea între-

prinderii 

1.2. Estimarea 
situaţiei financiare 

1. Valoarea mijloacelor proprii (capital propriu) 
şi ponderea lor în suma totală a surselor de finan-

ţare a activelor 
2. Coeficientul de acoperire 

3. Ponderea mijloacelor proprii în total mijloace 
4. Ponderea mijloacelor împrumutate pe termen 

lung în total mijloace  
5. Coeficientul de acoperire a rezervelor 

1.3. Existenţa postu-

rilor „nesănătoase” în 
rapoartele financiare 

1. Pierderi 

2. Împrumuturi şi credite, neachitate la termen 
3. Datorii debitoare şi creditoare expirate 

4. Cambii emise (acceptate) cu termen expirat 

2. Estimarea rezultatului activităţii economico-financiare  

a întreprinderii 

2.1. Estimarea 
profitabilităţii 

1. Profit 
2. Rentabilitatea generală 

3. Rentabilitatea activităţii de bază 

2.2. Estimarea 

dinamicii 

1. Tempourile de creştere a veniturilor, profitu-

lui şi investiţiilor 
2. Viteza de rotaţie a activelor 

3. Durata ciclurilor operaţional şi financiar 
4. Coeficientul de stingere a datoriei debitoare 

2.3. Estimarea efi-
cienţei utilizării po-
tenţialului economic  

1. Rentabilitatea capitalului propriu 
2. Rentabilitatea capitalului împrumutat 

 

Sursa: 34  
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În contextul analizei expres, analistul urmăreşte obţinerea informaţiei 
generale despre subiectul analizat, iar în cazul analizei complexe – calcule-
le analitice şi rezultatele obţinute sunt mai detaliate. 

După părerea noastră, indiferent de schema aleasă pentru analiza acti-
vităţii agentului economic, există un şir de întrebări la care analistul do-
reşte să primească un răspuns obiectiv. Aceste întrebări pot fi formulate 
după cum urmează: 

 Care este potenţialul economic al întreprinderii la data dării de seama 
şi ce schimbări au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune? 

 Cât de optimală este structura activelor întreprinderii la începutul şi 
sfârşitul perioadei de gestiune? 

 Care este structura surselor financiare ale întreprinderii şi ce schimbări 
au avut loc în componenţa acestora? 

 Ce rezultat financiar a obţinut întreprinderea în perioada de gestiune? 

 Care a fost capacitatea de plată a întreprinderii? 

 Care a fost stabilitatea financiară a întreprinderii în perioada de gestiune? 

 Cu ce rentabilitate activează întreprinderea? 

 Care sunt perspectivele de dezvoltare a întreprinderii pe viitor? 
Răspunsurile la aceste întrebări pot fi găsite în informaţiile prezentate 

în rapoartele financiare ale întreprinderii prin determinarea indicatorilor 
analitici, în funcţie de scopul şi profunzimea analizei respective. 

 
 

1.3.2. Estimarea potenţialului economic prin analiza complexă 
 

Actualmente, pentru fortificarea potenţialului economic al întreprinderii 
este necesară nu numai apelarea la surse de împrumut pe termen lung, dar şi 
asigurarea unui disponibil suficient de mijloace proprii, ceea ce este posibil 
numai în condiţiile unei situaţii financiare stabile. Prin urmare, pentru găsi-
rea căilor de îmbunătăţire a situaţiei financiare, în mod prioritar este necesa-
ră efectuarea unei analize complexe a rapoartelor financiare, care va permite 
estimarea activităţii întreprinderii şi luarea unor decizii eficiente privind for-
marea şi distribuirea resurselor financiare şi fluxurilor de mijloace băneşti. 

Situaţia financiară a întreprinderii depinde, în primul rând, de corecti-
tudinea şi eficienţa investirii surselor financiare în activele întreprinderii. 

Trecerea la relaţiile economiei de piaţă cere ridicarea productivităţii 
muncii, competitivităţii producţiei şi serviciilor în condiţiile implementării 
inovaţiilor tehnico-ştiinţifice. Un rol important în acest proces revine esti-
mării potenţialul economic al întreprinderii. 
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Problema de bază pentru analiştii străini şi autohtoni constă în determi-

narea caracteristicilor cantitative şi calitative ale potenţialului economic al 

întreprinderii la o anumită dată şi în estimarea ritmului de creştere al lui pe 

viitor. În acest caz, se examinează şi se estimează următorii indicatori: 

1. Profitul perioadei de gestiune până la impozitare; 

2. Veniturile din vânzări; 

3. Volumul producţiei fabricate; 

4. Volumul producţiei vândute; 

5. Randamentul resurselor materiale consumate; 

6. Randamentul mijloacelor fixe productive; 

7. Randamentul utilizării forţei de muncă. 

Această estimare este bazată pe o viziune sistemică, analiză complexă 

a factorilor, selectare cantitativă şi calitativă a informaţiei obiective. 

Estimarea potenţialului economic prin analiza complexă presupune 

examinarea următoarelor elemente funcţionale ale întreprinderii: 

 estimarea potenţialului tehnic; 

 estimarea potenţialului de producţie; 

 estimarea calităţii şi competitivităţii; 

 estimarea potenţialului comercial; 

 estimarea utilizării factorilor de producţie; 

 estimarea potenţialului financiar [19]. 

În baza estimării acestor elemente se evidenţiază un şir de indicatori 

grupaţi în:  

a. indicatori cantitativi,  

b. tehnico-economici, 

c. calitativi.  

Aceşti indicatori se recomandă a fi comparaţi cu dimensiunile lor opti-

male sau cu dimensiunile obţinute în perioadele precedente. 

Prin urmare, cunoaşterea dimensiunilor întreprinderii, a veniturilor din vân-

zări şi eficienţei utilizării resurselor alocate procesului de producţie şi comer-

cializare, ne permite crearea unei imagini generale despre obiectul evaluării. 

Autorii români susţin că estimarea potenţialului economic al între-

prinderii constă în recunoaşterea stării potenţialului ei tehnico-productiv şi 

al capacităţilor de producţie. Pentru aceasta, se culeg şi se analizează informa-

ţii privind potenţialul tehnic de producere existent (cantitatea, structura, valoa-

re, uzura fizică şi morală a utilajului) şi evoluţia în timp, gradul de exploata-

re, modul de întreţinere şi reparare a utilajelor şi instalaţiilor de producţie, 

programele de dezvoltare, modernizare, restructurare prin investiţii, modul de 
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conducere şi urmărire a producţiei, performanţele tehnologiilor folosite, gra-

dul de mecanizare şi automatizare al producţie, precum şi efectele procesului 

de producţie asupra mediului ambiant (gradul de poluare) 22, p. 147 - 153 . 

Evaluarea potenţialului tehnic al întreprinderii şi al gradului de în-

zestrare tehnică a întreprinderii se realizează conform următorului tabel: 
 

Tabelul 1 

Evaluarea potenţialului tehnic şi a gradului de înzestrare tehnică a întreprinderii 
 

nr. Modul de realizare Sursa de informare Compartimentul 

1. 

Se studiază procesul 

de producţie, tehnolo-

giile, calitatea produ-

selor, întreţinerea 

mijloacelor fixe şi di-

namica lor 

Informaţii statistice şi 

contabile, inventarierea, 

bonuri de consum, gra-

ficele de producţie 

Producţie, 

mecanico-

energetic, 

contabilitatea 

2. 

Studierea gradului de 

înnoire al mijloacelor 

fixe, gradului de auto-

matizare şi mecanizare 

Proiecte investiţionale, 

bugetul de investiţii, 

documente statistice şi 

contabile 

Producţie, 

mecanico-

energetic, con-

tabilitatea 

3. 

Studierea aprovizionă-

rii cu materii prime şi 

materiale 

Programe de aprovizio-

nare,  

Contracte cu furnizorii, 

facturi 

Aprovizionare, 

producţie, 

contabilitate 

4. 

Studierea stocurilor de 

materii prime şi de 

producţie finită 

Contracte cu clienţii şi 

furnizorii 

Documente contabile şi 

statistice 

Aprovizionare-

desfacere, pro-

ducţie, contabi-

litate 
 

Sursa: [22] 
 

 

În cadrul estimării potenţialului de personal sunt analizate resursele 

umane din întreprindere sub următoarele aspecte: cantitativ, structural şi 

calitativ, precum şi eficienţa utilizării forţei de muncă. 

Analiza cantitativă, structurală şi calitativă a forţei de muncă se ca-

racterizează prin determinarea numărului mediu scriptic de salariaţi, inclu-

siv pe categorii de muncitori, gradul de calificare şi studii, numărul maxim 

de personal în condiţiile unui anumit nivel de producţie. 

Analiza eficienţei utilizării forţei de muncă presupune determinarea ni-

velului productivităţii muncii pentru întreaga întreprindere, inclusiv pe ca-
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tegorii de muncitori şi pe produse aparte, cât şi determinarea nivelului 

salariului mediu şi compararea acestuia cu nivelul mediu pe economie sau 

cu cel înregistrat de întreprinderile similare. 
 

Tabelul 2 

Estimarea resurselor umane ale întreprinderii 
 

Nr. Mod de realizare 
Sursa de 

informare 
Compartimentul 

1. 
Studierea organizării 

întreprinderii 

Organigrama ROF, 

Descrierea posturilor 
Resurse umane 

2. 

Studierea structurii per-

sonalului (vârstă, nive-

lul de pregătire, sex etc.) 

Organigrama Resurse umane 

3. Remunerarea muncii Statele de plată 
Resurse umane, 

Contabilitate 

4. 

Motivarea salariaţilor, 

programe de pregătire 

şi perfecţionare 

Cheltuielile pentru 

perfecţionarea 

cadrelor 

Resurse umane, 

Contabilitate 

 

Sursa: [22] 
 

 

Estimarea potenţialului financiar se realizează prin două etape: 

1. Analiza rapoartelor financiare (contabile) – analiza structurală şi anali-

za dinamică a rapoartelor financiare. 

2. Analiza indicatorilor financiari – analiza indicatorilor de lichiditate şi 

capacităţii de plată şi stabilităţii financiare. 

Autorii ruşi [38, 39, 44] susţin că estimarea complexă a potenţialului 

economic al întreprinderii prevede determinarea indicatorilor de profitabi-

litate şi rentabilitate. Un rol important în problema estimării potenţialului 

economic, în viziunea lor, revine analizei rapoartelor financiare care include: 

1. aprecierea generală a situaţiei financiare şi a schimbărilor ei pe parcur-

sul perioadei de gestiune; 

2. analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii şi eficienţa gestiunii 

acestora; 

3. analiza lichidităţii activelor şi capacităţii de plată; 

4. analiza stabilităţii şi autonomiei financiare a întreprinderii. 

Alt grup de autori [34] consideră ca obiectiv al estimării potenţialului 

economic nu atât analiza rapoartelor financiare ale întreprinderii, cât cule-

gerea informaţiei pentru realizarea acţiunilor îndreptate spre îmbunătăţirea 
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acestui potenţial. După aceşti autori, metodologia estimării potenţialului 

economic constă din 3 etape: 

1. Estimarea provizorie a situaţiei financiare şi a dinamicii dezvoltării 
întreprinderii. Această analiză se realizează prin citirea rapoartelor 

financiare şi studierea anumitor coeficienţi specifici. 
2. Estimarea detaliată a situaţiei financiare: 

 construirea balanţei analitice; 

 estimarea potenţialului de producţie; 

 estimarea structurii capitalului; 

 estimare lichidităţii şi stabilităţii financiare; 

 estimarea ratelor de rotaţiei; 

 estimarea rentabilităţii. 
3. Elaborarea şi implementarea măsurilor concrete pentru îmbunătăţirea 

situaţiei financiare a întreprinderii pe viitor. 
În practica analitică din vest se fac aprecieri asupra gradului de auto-

matizare al procesului de producere în prezent şi în programele de viitor, 
nivelul tehnologiilor folosite, evaluate prin consumurile specifice, elastici-

tatea la cerinţele pieţii. În legătură cu procesul de producere, se urmăreşte 
modul de organizare şi control al desfăşurării activităţilor din cadrul proce-

selor de bază, auxiliare şi a celor de deservire, analizându-se principalele 

activităţi ale funcţiei de producere cum sunt: 

 programarea, lansarea, urmărirea producţiei; 

 fabricarea produselor de bază; 

 controlul calităţii; 

 întreţinerea şi repararea utilajului şi instalaţiilor de producţie; 

 producţia auxiliară pentru asigurarea utilităţilor. 

Examinând concepţiile estimării potenţialului economic, descrise ante-
rior, observăm că ele diferă de la un grup de autori la altul, deşi unele ele-

mente de structură sunt comune.  
Pe lângă cele expuse, noi susţinem că în contextul relaţiilor economiei 

de piaţă, estimarea potenţialului economic al întreprinderii trebuie efectua-
tă prin utilizarea unui sistem restrâns de indicatori analitici care se găsesc 

într-o concordanţă logică bine determinată. Astfel, considerăm că prezintă 
interes aplicativ metoda estimării potenţialului economic al întreprinderii 

în baza determinării a următorilor trei indicatori economici: 
1. Patrimoniul întreprinderii la valoarea de bilanţ; 

2. Veniturile din vânzări; 
3. Profitul perioadei de gestiune. 
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După părerea noastră, estimarea acestor indicatori se poate efectua nu nu-

mai în baza valorilor lor absolute ci şi celor relative, ţinând cont de necesitatea 

respectării următoarelor condiţii: ritmul de creştere al activelor întreprinderii 
nu trebuie să depăşească ritmul de creştere al veniturilor din vânzări, iar 

acesta ritmul de creştere al profitului perioadei de gestiune până la impozitare. 
 

                                           ITA< IVV < IPpi (%);                                           (1) 
  

unde:   
ITA – ritmul de creştere al activelor întreprinderii;  

IVV – ritmul de creştere al veniturilor din vânzări; 
IPpi – ritmul de creştere al profitului până la impozitare al întreprinderii. 

 

Deci, din inegalitatea prezentată mai sus rezultă că utilizarea eficientă a po-
tenţialului economic al întreprinderii trebuie să asigure un anumit grad de pro-

fitabilitate. Cu cât gradul de profitabilitate atins este mai înalt cu atât posibili-
tăţile de dezvoltare ale întreprinderii pe viitor sunt mai pronunţate şi viceversa. 

Considerăm că în baza acestei concepţii, se poate aprecia cu suficientă 
exactitate nu numai nivelul de utilizare al potenţialului economic atins, ci 

şi posibilităţile reale de îmbunătăţire a acestui potenţial în viitor. 

În rezultatul cercetărilor efectuate privind estimarea potenţialului eco-
nomic, concluzionăm că obiectivul acestuia constă în aprecierea stării po-

tenţialului tehnic şi productiv; procesului de producţie şi comercializare, 
procesului de utilizare a factorilor de producţie, cât şi a rezultatelor şi 

stabilităţii financiare a întreprinderii. 
 

1.4. Conţinutul cercetărilor contemporane în domeniul 

diagnosticului potenţialului economic al întreprinderii 
 

Caracterul dinamic al proceselor şi fenomenelor economice, complexi-

tatea şi diversitatea acestora, au impus drept o preocupare permanentă a 

cercetătorilor contemporani, perfecţionarea continuă a metodelor şi tehni-

cilor de analiză a activităţii economico-financiare a întreprinderii. 

Ca o metodă relativ nouă în analiza economico-financiară este utilizat 

diagnosticul. Cuvântul „diagnostic” este de origine greacă şi înseamnă „apt 

de a discerne”. Conceptul termenului „diagnostic” comportă aceleaşi semnifi-

caţii atât în economie, cât şi în medicină; simbolizând analiza complexă a me-

canismului de formare şi modificare a fenomenelor specifice domeniului dat.  
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Bazându-ne pe cele expuse în literatura de specialitate, putem menţio-

na că diagnosticul potenţialului economic presupune studiul static şi di-

namic al activităţilor desfăşurate de întreprindere, din care să rezulte 

concluzii cu privire la posibilităţile dezvoltării întreprinderii, structu-

ra mijloacelor economice, echilibrul financiar, rezultatele obţinute, pre-

cum şi modul de gestionare a resurselor disponibile.  

În viziunea noastră, prin diagnosticul potenţialului economic pot fi 

depistate rezervele interne de sporire a eficienţei funcţionării întreprinderii, 

care se realizează prin elaborarea unor măsuri concrete, ce asigură rentabi-

litatea producţiei, stabilitatea financiară, capacitatea de plată şi credibilita-

tea întreprinderii. 

Deciziile la nivel microeconomic în domeniile: producţie, aproviziona-

re, finanţe depind de strategia întreprinderii. Pentru a fundamenta şi a alege 

obiectivele strategice, managerul trebuie să utilizeze metode de analiză 

diagnostic pentru evaluarea situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprin-

derii, stabilirea punctelor „forte” şi „slabe” ale gestiunii şi totodată, să ia 

decizii de ameliorare a activităţii întreprinderii. 

Cercetările şi opiniile economiştilor contemporani s-au diversificat şi 

în domeniul diagnosticului potenţialului economic. Studiind literatura de 

specialitate şi modul de abordare a metodelor de diagnosticare folosite în 

practică, am diferenţiat mai multe direcţii de cercetare.  

Autorii români definesc diagnosticul potenţialului economic ca „un 

instrument la îndemâna managerilor care permite formularea unor judecăţi 

de valoare calitativă şi / sau cantitativă, privind starea, dinamica şi 

perspectivele unui agent economic” 21, p. 21  . 

D. Mărgulescu consideră că în calitate de activitate practică diagnosti-

cul are o sferă mai largă care utilizează metode şi procedee ale analizei 

economico-financiare şi vizează nu numai precizarea unei „boli” a între-

prinderii, ci „trebuie să caracterizeze modul de funcţionare a acestui orga-

nism viu” 16, p. 5 . Se poate considera că în analiza economico-financiară 

la fel ca şi în medicină se porneşte de la simptoame spre diagnostic. 

După autorul român J. Moroşan 19 , diagnosticul potenţialului eco-

nomic determină situaţia actuală în care se află funcţiile de bază ale unei 

întreprinderi şi schematic poate fi prezentat prin următoarele elemente: 
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Figura 1. Structura diagnosticului potenţialului economic al întreprinderii 
 

Sursa: 15  
 

Alt autor român, I. Mihai 17, p. 174-182 , consideră că diagnosticul po-

tenţialului economic al întreprinderii trebuie să răspundă la întrebări de tipul:  

a. are sau nu posibilitate întreprinderea să-şi plătească obligaţiile pe ter-

men foarte scurt?;  

b. poate întreprinderea să-şi plătească obligaţiile pe termen lung?; 

c. reuşeşte întreprinderea din propria activitate să-şi acopere necesităţile 

de exploatare?;  

d. este adecvată structura capitalului activităţii întreprinderii?; 

e. este corespunzătoare gestiunea resurselor disponibile? etc.  

Pentru a răspunde la aceste întrebări diagnosticul necesită studiul ur-

mătoarelor aspecte:  

a) Capacitatea de plată a întreprinderii reflectă dacă întreprinderea îşi 

poate satisface la termen obligaţiile de plată cu mijloacele băneşti proprii. 

b) Solvabilitatea întreprinderii reprezintă aptitudinea întreprinderii de a 

face faţă scadenţelor. În funcţie de perioada de timp la care se referă, se 

analizează: lichiditatea întreprinderii (capacitatea întreprinderii de a-şi 

onora obligaţiile pe termen scurt); solvabilitatea întreprinderii (obliga-

ţiile pe termen mediu şi lung).  

c) Capacitatea de autofinanţare reprezintă ansamblul resurselor financia-

re obţinute din activitatea desfăşurată şi care ar putea fi folosite pentru 

acoperirea nevoilor financiare, pentru continuarea activităţii şi dezvol-

tarea întreprinderii. 

Diagnosticul 

potenţialului  

economic 
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d) Structura capitalului reflectă ponderea capitalului împrumutat în total 

capital permanent, din care rezultă gradul de autonomie faţă de creditori. 

e) Structura activului caracterizează ponderea activelor imobilizate, acti-

velor curente în total activ, respectiv ponderea stocurilor, creanţelor şi 

disponibilităţilor în total active curente. 

f) Gestiunea resurselor oferă informaţii despre modul în care manage-

mentul se implică în folosirea resurselor disponibile. Gestiunea resur-

selor este determinată de viteza de rotaţie a stocurilor, viteza de rotaţie 

a clienţilor şi viteza de rotaţie a furnizorilor. 

g) Randamentul resurselor utilizate poate fi urmărit cu doi indicatori: rata 

rentabilităţii economice şi rata rentabilităţii financiare. 

Sistemul de indicatori utilizat pentru diagnosticul potenţialului finan-

ciar, modul de calcul şi valorile optimale ale lor sunt prezentate în tabelul 

de mai jos. 
 

Tabelul 1 

Sistemul de indicatori utilizat pentru diagnosticul potenţialului financiar 
 

Indicatorul Modul de determinare Caracteristica 

1 2 3 

1. Capacitatea 

de plată 

Kpl=D-O; 

Kpl= 100
O

D
 sau 

Kpl= 100
O

CD
 

La nivelul întreprinderii vor-

bim despre capacitate de 

plată dacă D>0, adică în 

orice moment există dispo-

nibilităţi pentru acoperirea 

obligaţiilor. 

2. Solvabilita-

tea întreprin-

derii 

L= 100
DTS

AC
; 

S= 100
CSDTL

CS
 

Valorile optimale pentru lichi-

ditate sunt mai mari de 100%. 

Valorile optimale pentru sol-

vabilitate se situează între 

40-60%. 

3. Capacitatea 

de autofinan-

ţare 

CAF=(V-Cex-Cf-A)  

(1-
100

I
) + A 

 

Capacitatea de autofinanţare 

acoperă investiţiile, creşteri-

le de necesar de fond de rul-

ment şi dividendele 

4. Structura 

capitalului Rî = 100
CP

DTL
 

Nu putem vorbi de o mărime 

optimă deoarece structura 

capitalului nu poate fi stabi-
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lită decât în corelaţie cu ren-

tabilitatea realizată de între-

prindere: dacă rata rentabili-

tăţii este mai mare decât rata 

dobânzii creditului obţinut, 

creşterea gradului de îndato-

rare va avea efecte pozitive. 

5. Structura 

activului 

- Structura activelor trebuie să 

corespundă domeniului de 

activitate 

6. Gestiunea 

resurselor: 

- viteza de ro-

taţie a stocuri-

lor; 

- viteza de rota-

ţie a clienţilor; 

- viteza de rot-

aţie a furnizo-

rilor 

 

Nr=
S

CA
;  

 

Dz= 360
CA

S
 

 

Nr= 
Clienti

CA
;  

 

Dz= 360
CA

Clienti
  

 

Nr=
Furnizori

CA
; 

 

Dz= 360
CA

Furnizori
 

 

 

 

 

 

 

Viteza de rotaţie este mai 

mare decât a firmei concu-

rente sau decât media pe ra-

mură.  

Viteza de rotaţie a creditului 

client este mai mică decât 

viteza de rotaţie a creditului 

furnizor, nedepăşind însă 30 

de zile. 

Durata creditului furnizor 

este mai mare decât durata 

creditului client. 

7. Randamen-

tul resurselor Re= 100
Cinv

Pb
; 

 

 Rf= 100
Cpr

Pn
 

Re> 20 % 

 

Rf > 15 % 

 

Notă: Kpl- capacitatea de plată a întreprinderii; D – disponibilităţi băneşti; O- 

obligaţiile pe termen scurt; C- credite disponibile; AC – active curente; V- venituri 
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totale; Cex- cheltuieli de exploatare; Cf – cheltuieli financiare; A – cheltuieli de 

amortizare; I – rata impozitului pe profit; Rî – rata îndatorării; DTL – datorii pe 

termen mediu şi lung; CS-capital statutar; CP – capital permanent; Nr – numărul 

de rotaţii; Dz – durata în zile a unei rotaţii, CA – cifra de afaceri; S- stocuri; Pb – 

profit brut, Pn – profit net; Cinv – capitalul investit; Cpr – capital propriu. 
 

Sursa: 17  
 

Metoda de diagnosticare propusă de savantul român I. Mihai [17, p. 

178], presupune folosirea indicatorilor care exprimă starea financiară a în-

treprinderii. Instrumentul utilizat pentru diagnostic este profilograma, care 

constă din următoarele etape: 

 Alegerea criteriilor pentru exprimarea stării financiare. Numărul 

criteriilor depinde de scopul analizei. 

 Stabilirea grilei pentru evaluarea criteriilor. Pentru stabilirea grilei se 

consideră un interval de valori cuprins între 0 şi 1 care este împărţit în 

patru stări, în funcţie de modul de exprimare a criteriului (nesatisfăcă-

toare, satisfăcătoare, bună, foarte bună,). În acest caz, pentru fiecare 

stare obţinem următoarele dimensiuni ale utilităţilor:  
 

S1 = 0,01 – 0,25  

S2 = 0,26 – 0,50  

S3 = 0,51 – 0,75  

S4 = 0,76 – 1,00  
 

 Încadrarea criteriului utilizat într-o anumită stare – se face ţinând sea-

ma de modul de exprimare a criteriului: indicatorii fizici sau valorici 

se compară cu mărimile optime; indicatorii calitativi se compară cu 

cele mai semnificative stări. 

 Acordarea coeficienţilor de importanţă se face pentru diferenţierea cri-

teriilor de diagnosticare după importanţă prin metoda comparării (pot 

fi folosite şi alte metode).  

Dacă un criteriu este mai important decât altul, se notează cu „+”, mai 

slab – „-”. Datele se înscriu în tabel şi se face suma plusurilor şi minusu-

rilor, după care se atribuie coeficienţi de importanţă: fiecărui „+” i se acor-

dă valoarea 1. În situaţia în care un criteriu nu are nici un „+” (coeficientul 

de importanţă este 0), atunci toţi coeficienţii vor creşte cu o unitate, pentru 

a putea determina starea medie. Matricea de determinare a coeficienţilor de 

importanţă este redată în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 2 

 

Matricea determinării coeficienţilor de importanţă 
 

 C1 C2 C3  + Ki 

C1  + + 2 3 

C2 -  - 0 1 

C3 - +  1 2 
 

Sursa: [ 17, p. 181] 

 

 determinarea stării medii a potenţialului financiar, se face prin relaţia: 
 

                                      Spf = 100

1

1

n

i

n

i

Ki

KiSi

,                                  (1) 

 

unde: Si – nota criteriului „i”; Ki – coeficientul de importanţă „i”; i = 1-n – 

criterii de diagnosticare. 
 

Pe baza stării medii a potenţialului financiar putem încadra o întreprin-

dere în una din următoarele situaţii: 
 

 critică, dacă Spf < 25; 

 satisfăcătoare, dacă 25 < Spf < 45; 

 bună, dacă 45 < Spf < 70; 

 foarte bună, dacă 70 < Spf. 
 

 identificarea punctelor „slabe” ale diagnosticului financiar, găsirea 

cauzelor şi stabilirea modalităţilor de ameliorare a stării lor. 

Pentru diagnosticarea situaţiei financiare a întreprinderii pe baza etape-

lor enunţate, ca instrument de lucru se recomandă a fi folosită profilogra-

ma de mai jos. 
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Profilograma situaţiei financiare a întreprinderii 
 

Nr. 

crt. 
Criterii 

Stări 
Ki S1 S2 S3 S4 

a b c d e f g 

1. 
Indicatori de 

bonitate 

    4 

1.1 
Capacitatea de plată a 

întreprinderii 
Negativă 

Aproape 

de zero 
Pozitivă Pozitivă 4 

1.2 
Tendinţa capacităţii 

de plată  

Scădere 

bruscă 

Scădere 

lentă 

Menţine

re 
Creştere 4 

1.3 
Lichiditatea întreprin-

derii 

Foarte 

mică 
Mică Mare 

Foarte 

mare 
1 

1.4 Tendinţa lichidităţii Scădere Scădere Menţinere Creştere 4 

1.5 
Solvabilitatea între-

prinderii 

Foarte 

mică 
Mică Mare 

Foarte 

mare 
2 

1.6 Tendinţa solvabilităţii Scădere Scădere Menţinere Creştere  

1.7 
Rata capacităţii de 

autofinanţare 

Foarte 

mică 
Mică Mare 

Foarte 

mare 
3 

1.8 
Tendinţa ratei capaci-

tăţii de autofinanţare 

Scădere 

bruscă 

Scădere 

lentă 
Menţinere Creştere 4 

2. 
Indicatori de 

structură 
    1 

2.1 Structura capitalului 
Necores-

punzătoare 

Corespun-

de în mică 

măsură 

Corespun-

de în mare 

măsură 

Corespunde 

în foarte 

mare măsură 

2 

2.2 Structura activului 
Necores-

punzătoare 

Corespun-

de în mică 

măsură 

Corespun-

de în mare 

măsură 

Corespunde 

în foarte 

mare măsură 

1 

3. Indicatori de gestiune     3 

3.1 
Viteza de rotaţie a sto-

curilor 

Foarte 

mică 
Mică Mare 

Foarte 

mare 
3 

3.2 
Tendinţa vitezei de 

rotaţie a stocurilor 

Scădere 

bruscă 

Scădere 

lentă 
Menţinere Creştere 4 

3.3 
Viteza de rotaţie a 

creditului-client 

Foarte 

mică 
Mică Mare 

Foarte 

mare 
2 

3.4 
Tendinţa vitezei de ro-

taţie a creditului client 

Scădere 

bruscă 

Scădere 

lentă 
Menţinere Creştere 4 

3.5 
Viteza de rotaţie a 

creditului furnizor 

Foarte 

mare 
Mare Mică 

Foarte 

mică 
2 
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3.6 Tendinţa vitezei de ro-

taţie a creditului furnizor 
Creştere Menţinere 

Scădere 

bruscă 

Scădere 

lentă 
4 

4. Indicatori de randa-

ment 
    2 

4.1 Rentabilitatea econo-

mică 

Foarte 

mică 
Mică Mare 

Foarte 

mare 
1 

4.2 Tendinţa rentabilităţii 

economice 

Scădere 

bruscă 

Scădere 

lentă 
Menţinere Creştere 4 

4.3 Rentabilitatea finan-

ciară 

Foarte 

mică 
Mică Mare 

Foarte 

mare 
2 

4.4 Tendinţa rentabilităţii 

financiare 

Scădere 

bruscă 

Scădere 

lentă 
Menţinere Creştere 4 

 

Sursa: [17, p.182] 
 

În viziunea noastră, acest model de diagnosticare, deşi cuprinde un 

sistem de indicatori bine determinaţi şi o caracteristică a situaţiei financiare 

a întreprinderii în funcţie de importanţa atribuită fiecărui indicator luat în 

calcul, nu prezintă interes practic pentru unităţile de producţie autohtone. 

În primul rând, lipsa unei concordanţe între indicatorii utilizaţi în practica 

analitică română şi practica autohtonă împiedică aplicarea acestui model 

fără o adaptare adecvată. Un alt dezavantaj este necesitatea efectuării unor 

calcule suplimentare pentru determinarea stării medii a potenţialului finan-

ciar, care în viziunea noastră sunt destul de complicate. Şi nu în ultimul 

rând, caracteristica unilaterală doar a potenţialului financiar, pe care o ofe-

ră modelul în cauză, nu ne permite formularea unor concluzii privind sta-

rea general a potenţialului economic al întreprinderii în întregime. 

Reprezentanţii şcolii ruse [32, 40] definesc diagnosticul potenţialului 

economic ca funcţie de bază a analizei financiare, obiectivele căreia se în-

temeiază pe: aprecierea principalelor rezultate financiare obţinute; aprecie-

rea modului de constituire, a structurii şi utilizării resurselor disponibile; 

aprecierea viabilităţii şi credibilităţii firmei.  

Lato senso, în viziunea şcolii ruse şi multor autori moldoveni scopul 

diagnosticului constă în oferirea de informaţii financiare participanţilor la 

activitatea economică, atât celor din interiorul întreprinderii, cât şi celor in-

teresaţi din afara acesteia. În primul caz, când problema diagnosticului este 

pusă din perspectiva interiorului întreprinderii, diagnosticul se adresează 

conducătorilor, acţionarilor sau salariaţilor. Obiectivul urmărit în acest caz 

va fi de a furniza acestora informaţii necesare pentru adoptarea deciziilor de 

gestionare a întreprinderii. În al doilea caz, când problema este pusă din ex-
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teriorul întreprinderii, utilizatorii vor fi partenerii economici şi financiari-

bancari ce vor dezvolta viitoarele relaţii de cooperare cu respectiva 

întreprindere sau analiştii financiari, acţionarii potenţiali, ori chiar statul. 
Cel mai frecvent, utilizatorii externi solicită diagnosticul potenţialu-

lui economic fie pentru acordarea de credite (în special băncile), fie pentru 

luarea deciziilor de participare la capitalul unei întreprinderi (acţionari 

potenţiali sau alte întreprinderi, de obicei din acelaşi sector strategic), sau 
pentru aprecierea puterii de afaceri a unui partener. 

Scopul diagnosticului constă în ridicarea eficienţei activităţii agentului 
economic în baza studierii complexe a tuturor tipurilor de activitate şi ge-

neralizarea rezultatelor obţinute. 
Obiectivele diagnosticului sunt, de fapt, răspunsurile la întrebările pe 

care expertul evaluator şi le pune în legătură directă cu întreprinderea pe 
care o investighează. 

Economistul rus Berdnicova T. B. diferenţiază următoarele metode de 
diagnosticare a componentelor potenţialului întreprinderii utilizate în 

practica economică [28]: 
 

 expertiza; 

 metoda punctajelor; 
 metoda comparativă sau analiza de reiting; 

 metoda factorială; 
 modelarea economico-matematică; 

 modelarea electronică. 
 

Alegerea metodei de diagnosticare a întreprinderii depinde de scopul 
analizei. 

Dacă scopul este efectuarea unei analizei complexe a potenţialului eco-
nomic al întreprinderii, atunci se alege metoda complexă de diagnosticare.  

Pentru întreprinderile producătoare autohtone, propunem diagnosticul 
următoarelor aspecte: 

 
 

1.  Forma de proprietate şi structura organizaţională a întreprinderii 
 

 

 Structura organizatorico-juridică a întreprinderii 
 Structura organizaţională (organigrama) 

 Structura administraţiei întreprinderii 
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2.  Situaţia financiară a întreprinderii 
 

 

Profit (pierdere) 
Repartizarea profitului 

Rentabilitatea 
Costul producţiei 

Gradul de îndatorare (creditor şi debitor) 

Starea activelor curente nete (existenţa, sporirea, lipsa, surplus) 

Structura capitalului 

Venitul din activităţile desfăşurate 

Volumul necesităţilor financiare şi de exploatare 
 

 

3.  Potenţialul de producere 
  

Valoarea mijloacelor fixe şi gradul de uzură a acestora 

Gradul de utilizare a capacităţilor de producţie 

Nivelul de asigurare cu resurse materiale (materii prime, combustibil etc.) 

Volumul şi nomenclatorul producţiei fabricate (lucrărilor executate şi  

serviciilor prestate) 

Suprafaţa terenurilor 

Valoarea construcţiilor nefinisate 

Rezervele întreprinderii şi stocurile nerealizate 

 
 

4. Potenţialul comercial 

Volumul vânzărilor în mărimi valorice şi pe sortimente 

Principalii furnizori de materii prime 

Principalii cumpărători şi consumatori 

Principalele pieţe de desfacere 

Stocul de producţie finită la depozit în mărimi valorice şi pe sortimente 
 

 

5. Potenţialul uman, nivelul de salarizare şi productivitatea muncii 
 

Dinamica personalului (personalul administrativ şi de producere) 

Structura personalului (vârstă, sex, specializare, nivelul studiilor) 

Dinamica nivelului de salariu pe categorii de personal 

Dinamica productivităţii muncii 

Dinamica manoperei pe grupe de produse (lucrări şi servicii) 
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6. Infrastructura socială a întreprinderii 
 

Structura şi valoarea mijloacelor fixe neproductive (case de locuit, baze 

de odihnă, ospătării etc.) 

Volumul plăţilor sociale lucrătorilor 

Cheltuielile curente pentru manifestările social-culturale 

Costul întreţinerii obiectelor infrastructurii 

Volumul realizării serviciilor cu plată prestate de organizaţiile infra-

structurii sociale a întreprinderii 

   

7.  Potenţialul tehnico-ştiinţific şi inovaţional 
 

Numărul inovaţiilor şi realizărilor tehnice 

Numărul tehnologiilor noi, noilor tipuri de produse 

Nivelul dezvoltării tehnico-ştiinţifice a întreprinderii. 
 

 

O altă tendinţă, constatată în multe lucrări de specialitate ale autorilor 

ruşi şi americani 73, 100 , este prezentarea diagnosticului potenţialului 

economic, ca o etapă în planificarea strategică a activităţii viitoare a în-

treprinderii. 

Planificarea strategică a activităţii întreprinderii presupune elaborarea 

unor activităţi concrete prin intermediul cărora întreprinderea va putea 

atinge scopurile sale. Scopurile planificate pot fi transformate în realizări 

reale cu ajutorul strategiei – care reprezintă un plan complex de funcţiona-

re a întreprinderii într-un anumit interval de timp. Scopurile pot fi determi-

nate reieşind din necesităţile conducerii, din situaţia creată în interiorul 

întreprinderii, cât şi în afara ei (conjunctura de piaţă).  

În sistemul planificării strategice, la prima etapă, se examinează perspec-

tivele de dezvoltare ale întreprinderii în baza datelor situaţiei economico-

financiare. În acest context, diagnosticul răspunde de asigurarea corectă şi 

la timp a informaţiei privind starea activităţilor desfăşurate de către între-

prindere la un moment dat. 

În lucrările autorilor americani şi unor cercetători ruşi 42, 43, 53 , 

diagnosticului potenţialului economic este abordat ca un instrument efi-

cient pentru depistarea pericolului de faliment al întreprinderii. Auto-

rii nominalizaţi au elaborat mai multe modele de constatare a pragului de 

faliment al întreprinderii, unele din ele urmează a fi studiate şi utilizate de 

noi în această lucrare.  
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Însă, în viziunea noastră, sistemul de diagnosticare nu poate fi limitat 

doar la constatarea riscului de faliment. Esenţa diagnosticului constă în 

monitorizarea continuă a activităţii întreprinderii cu scopul de a determina 

tendinţele de bază în activitatea ei. Odată cu apropierea întreprinderii de si-

tuaţia de criză, determinată de tendinţa de descreştere (reducere) a indica-

torilor profitabilităţii şi rentabilităţii, conducerea întreprinderii la etapa pre-

mergătoare crizei trebuie să adopte decizii capabile să prevină şi să dimi-

nueze influenţa factorilor negativi. Succesul şi eşecul strategiilor anticriză 

depind, în cea mai mare măsură, de oportunitatea şi obiectivitatea sistemu-

lui de diagnoză în constatarea pericolului până la apariţia situaţiei de criză.  

În practica analitică, ca metodă de diagnosticare este utilizat principiul 

„semnalelor slabe” [43, p. 16]. Drept „semnale slabe” sunt considerate da-

tele diagnozei, ce mărturisesc despre stoparea tendinţei de creştere, iar 

„semnalele forte” vor identifica situaţia de criză propriu-zisă.  

Obiectivele diagnosticului în cadrul gestiunii prin „semnale slabe” sunt: 

 evaluarea situaţiei interne a întreprinderii la determinarea strategiei de 

dezvoltare a acesteia; 

 controlul permanent a realizării strategiei acceptate; 

 aprecierea succesului strategiei în general la expirarea termenului de 

realizare al ei. 

De regulă, planificarea strategică nu se limitează doar la problema 

creării unui sistem calitativ de diagnoză.  

În viziunea noastră, diagnosticul este un sistem complex, compus din 

mai multe elemente. Lipsa sau funcţionarea incorectă a cel puţin unui ele-

ment va determina eşecul întregului sistem.  

Autorul rus, Fomin I. A., 43, p. 20  menţionează drept analog al diagnos-

ticului – „cercetarea gestionară a punctelor slabe şi forte ale întreprinderii”.  

Menţionăm, că sub aspect funcţional, diagnosticul şi „cercetarea 

gestionară” sunt reciproc substituibile, dar este important de subliniat că 

cercetarea de gestiune, spre deosebire de diagnostic, analizează mai mult 

informaţia calitativă, decât cea cantitativă.  

Ca metodă a cercetării gestionare, în literatura de specialitatea anglo-

saxonă 61, 63 , se foloseşte analiza punctelor forte şi punctelor slabe, a 

oportunităţilor şi ameninţărilor, denumită analiza diagnostic sau ana-

liza SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats). Punctele 

forte reprezintă resursele, aptitudinile şi alte avantaje care individualizează 

întreprinderea în mediul său concurenţial. Punctele forte pot exista în do-
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meniul resurselor materiale, financiare şi umane, imaginii întreprinderii pe 

piaţă, relaţiilor furnizori-cumpărători etc. 

Punctele slabe reprezintă limitările sau deficienţele în ceea ce priveşte 

resursele, aptitudinile şi competenţele ce aduc prejudiciu activităţii între-

prinderii. 

Oportunităţile reprezintă situaţiile favorabile existente în mediul în 

care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea. 

Ameninţările sunt reprezentate de situaţiile nefavorabile apărute în 

mediul de activitate al întreprinderii (pătrunderea pe piaţă a unui nou con-

curent, schimbările tehnologice, modificarea regulamentelor etc.) şi consti-

tuie principalele piedici în obţinerea rezultatelor scontate. 

Prin intermediul comparării sistematice a punctelor forte şi slabe, a opor-

tunităţilor şi ameninţărilor identificate în urma analizei diagnostic, se poate 

determina situaţia în care se află întreprinderea şi se pot alege modalităţile 

strategice de acţiune. În mod concret, acestea se referă la asimilarea de noi 

produse, modernizarea produselor existente, introducerea de noi tehnologii, 

diversificarea producţiei, specializarea, integrarea pe verticală sau orizontală, 

lărgirea relaţiilor de cooperare, creşterea gradului de concentrare a între-

prinderii, constituirea de societăţi mixte, fuziunea cu alte organizaţii etc. 

În urma comparării, pot rezulta patru situaţii şi, ca urmare, patru 

modalităţi strategice de acţiune care sunt prezentate în figura 2. 

            

            Puncte slabe     Oportunităţile mediului    Puncte forte 

 

 

 

 

 

 

 

Ameninţările mediului 
 

Figura 2.Graficul analizei diagnostic 

 

Sursa: [22, p. 218] 
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Cadranul 1 

Strategie agresivă 
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Cadranul 1 reprezintă cea mai favorabilă situaţie, când unităţii de pro-

ducere i se ivesc mai multe oportunităţi şi are puncte forte care o determină 

să valorifice oportunităţile respective. În această situaţie se recomandă o 

strategie de dezvoltare agresivă. 

Cadranul 2 prezintă o întreprindere căreia i se ivesc oportunităţi însem-

nate, pe care nu le poate valorifica din cauza slăbiciunii interne. În acest caz 

se va aborda o strategie de redresare în vederea eliminării punctelor slabe. 

Cadranul 3 reprezintă situaţia cea mai puţin favorabilă, în care firma 

este relativ slabă şi trebuie să facă faţă unor ameninţări majore din partea 

mediului. În acest caz, se impune examinarea, prin intermediul analizei 

diagnostic, a posibilităţilor de reducere a volumului sau de redirecţionare a 

activităţii sau vânzărilor pe o anumită piaţă. În acest caz, se recomandă o 

strategie defensivă. 

Cadranul 4 reprezintă situaţia în care o unitate de producere, cu nu-

meroase puncte forte, întâlneşte un mediu nefavorabil. În această situaţie, 

strategia va folosi punctele forte existente pentru a-şi crea oportunităţi în 

alte domenii de activitate sau pe alte pieţe şi se recomandă utilizarea unei 

strategii de diversificare. 

Potrivit opiniei noastră, analiza gestionară a părţilor forte şi slabe cu-

prinde majoritatea laturilor activităţii întreprinderii, dar aprecierea exactă a 

factorilor, ce determină eficienţa utilizării resursele materiale, umane şi fi-

nanciare este posibilă doar prin calcule concrete. Evaluarea acestora se 

poate baza pe o analiză economico-financiară mai complexă. 

După Fomin I. A. [43], diagnosticul potenţialului întreprinderii interfe-

rează cu etapa analizei situaţiei întreprinderii, după cum este prezentat în 

figura 3. Acesta este unicul instrument al managerului pentru controlul 

operativ şi strategic al întreprinderii. 

În linii generale, planificarea strategică constă din două etape: elabo-

rarea planului strategic şi realizarea strategiei acceptate.  

După Lorange, planificarea strategică realizează patru obiective de ba-

ză ale managementului: repartizarea resurselor, adaptarea la mediul extern, 

coordonarea internă şi previziunea strategică [62]. 

Rassel Acoff introduce în sistemul de monitoring (sistemul de monito-

ring asigură urmărirea continuă a rezultatelor activităţii întreprinderii şi le 

compară cu indicatorii planificaţi) al realizării planului strategic al între-

prinderii conceptul de „sisteme informaţionale de gestiune” [62].  
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Figura 3. Procesul planificării strategice 
 

Sursa: adaptată de autor după [43] 
 

 

Sistemul informaţional de gestiune poate fi compus din mai multe 

sisteme, care asigură necesităţile informaţionale ale lucrătorilor. În practi-

că, acest concept a început să fie aplicat din anii 50 ai sec. XX, datorită 

fluxului de informaţie şi imposibilităţii prelucrării acestei fără utilizarea 

„inteligenţei artificiale”. Unul dintre elaboratorii sistemului informaţiilor 

de gestiune în management, Robert Antony, reieşind din necesităţile infor-

maţionale ale gestionarilor, a divizat activitatea de gestiune în trei tipuri: 

planificarea strategică, controlul de gestiune şi controlul operaţional.  

Diagnosticul potenţialului economic reprezintă un exemplu al siste-

mului informaţional gestionar. Prezenţa diagnosticului este indispensabilă 

în procesul de monitorizare a activităţii întreprinderii, deoarece el soluţio-

nează problema evaluării situaţiei interne a întreprinderii în baza unui nu-

măr mare de indicatori, facilitând prelucrarea informaţiei şi luarea deci-

ziilor despre dinamica lor. 

Tot mai mult în literatura anglo-saxonă contemporană se pune accent 

pe utilizarea programelor informaţionale în diagnosticarea activităţii şi po-

tenţialului economic al întreprinderii. Mai mulţi autori 99  susţin că utili-
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zarea aşa-numitor „neural networks” (canalelor nervoase) în analiza 

diagnostic este mai eficientă decât folosirea metodelor statistico-matema-

tice. Acest model se bazează pe principiul funcţionării sistemului nervos 

uman şi prezintă superioritate faţă de modelele matematice liniare, utilizate 

în analiza influenţei factorilor asupra rezultatului activităţii întreprinderii. 

În procesul de studiere a lucrărilor în domeniul diagnosticului poten-

ţialului economic al întreprinderii, s-au luat în considerare cercetările şi vi-

ziunile autorilor autohtoni. Astfel, menţionăm contribuţiile în acest dome-

niu şi în domeniul analizei economico-financiare în general ale lui Balanuţă 

V., Ţiriulnicova N., Paladi V., Prodan N., Gavriliuc L., Gortolomei V. etc.  

Analizând articolele ştiinţifice, lucrările didactice şi metodico-aplicati-

ve ale acestor autori, concluzionăm că diagnosticul potenţialului economic 

determină nivelul eficienţei economice atinse în baza utilizării resurselor 

materiale, umane şi financiare, cât şi sporirea controlului asupra îndeplini-

rii şi optimizării deciziilor manageriale.  

Deşi metodele de analiză descrise de aceşti autori sunt diverse, după pă-

rerea noastră, logica realizării lor poate fi redată, în special, prin figura 4. 
 

 

Începutul perioadei de gestiune Sfârşitul perioadei de gestiune  

             PE0                                                                                           PE1 

 

 SF0                          PP0              +          RF    =                PP1              SF1 
 

           modificarea lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 
                         

                         modificarea stabilităţii financiare  

unde:  

PE – potenţialul economic al întreprinderii;  

SF – situaţia financiară a întreprinderii;  

PP – potenţialul de producere;  

RF – rezultatul financiar. (toate determinate în baza Raportului finan-

ciar al întreprinderii şi anexelor acestuia). 
 

 

Figura 4. Logica realizării metodei diagnosticului potenţialului economic  

al întreprinderii 

 

Sursa: elaborată de autor 
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Prin urmare, desfăşurarea unei activităţi de producţie şi comercializare în 

condiţii de profitabilitate şi totodată menţinerea echilibrului financiar necesi-

tă o atenţie deosebită. Rezultatele obţinute de către întreprindere nu sunt în-

totdeauna în concordanţă cu eforturile proprii ale colectivului de muncă şi 

în practică sunt condiţionate de un sistem de factori obiectivi şi subiectivi.  

Un rol primordial în acest proces revine analizei diagnostic, ca instru-

ment de supraveghere a activităţii desfăşurate de întreprindere şi estimare a 

performanţelor obţinute. 

Diagnosticul potenţialului economic şi necesitatea utilizării acestuia în 

analiza activităţii întreprinderii până în prezent sunt lipsite de atenţia 

cuvenită din partea conducătorilor unităţilor de producere autohtone.  

Omul de afaceri american şi autorul multor lucrări de specialitate, 

Gustav Berl [81], susţine că mai mult de 80% de întreprinderi americane 

dau faliment după cel puţin doi ani de activitate din cauza lipsei unui 

sistem eficient de diagnosticare a activităţii întreprinderii. 
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Capitolul II. METODELE DE DIAGNOSTIC  

A POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII  

ÎN CONDIŢIILE DEZVOLTĂRII DURABILE 
 

2.1. Modelele factoriale de diagnosticare a potenţialului 

economic al întreprinderii 
 

Actualmente, în literatura de specialitate este prezentat un sistem larg 

de modele factoriale de diagnosticare a potenţialului economico-financiar 

al întreprinderii. 

Ţinând cont de partea aplicativă a conţinutului lucrării, în continuare, 

noi ne-am străduit din numărul diversificat al acestor metode să examinăm, 

după opinia noastră, cele mai importante, care, cu succes, pot fi recoman-

date pentru utilizarea lor în practica analitică autohtonă. 

Deoarece există mai multe şcoli şi abordări analitice în acest domeniu, 

vom elucida conţinutul metodelor prezentate prin prisma acestor viziuni. 

Reprezentanţii şcolii analitice anglo-saxone utilizează diagnosticul po-

tenţialului economic pentru prognozarea activităţii întreprinderii în viitor şi 

stabilirea pericolului de faliment a acesteia. 

Analistul american, P. Dj. Finţpatric, a comparat indicatorii a 70 de în-

treprinderi falimentate cu 19 întreprinderi ce au supravieţuit falimentului în 

perioada anilor 1920-1929 şi a ajuns la concluzia că cel mai bun indicator 

al gestiunii neeficiente al potenţialului financiar al întreprinderii este rela-

ţia dintre profit la activele curente nete şi relaţia activelor curente nete ra-

portate la suma datoriilor (reducerea acestor indicatori indică apropierea 

situaţiei de faliment) [99].  

C. L. Mervin a analizat 939 de întreprinderi şi a determinat ca semnal 

al pericolului de faliment dinamica negativă a indicatorilor ce caracterizea-

ză potenţialul lor economic:  

 coeficientul acoperirii plăţilor pe credit, 

 coeficientul autonomiei şi 

 capitalul propriu circulant raportat la suma datoriilor [99].  

Practica economică a demonstrat imperfecţiunea acestor abordări şi 

necesitatea efectuării unei analize mai ample pentru diagnosticarea poten-

ţialului economic al întreprinderii. Acestui scop corespund unele modele 

factoriale elaborate de şcoala americană: modelul lui Altman, modelul Du 

Pont, modelul lui Biver, precum şi modelele mai puţin cunoscute a lui Lis, 
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Taffler, Tishu 92 . Toate aceste modele pot prognoza survenirea falimen-

tului, dar nu exclud deplin riscul unei „alarme false”.  

Cu unele neajunsuri, aceste modele ne oferă posibilitate de a diagnosti-

ca starea reală a întreprinderii şi posibilităţile dezvoltării ei pe viitor cu 

ajutorul unui sistem bine determinat de indicatori.  

În continuare, vom analiza unele din aceste modele ce prezintă, după 

părerea noastră, importanţa practică. 
 

2.1.1. Modelul bifactorial de diagnostic 
 

Cel mai simplu model de diagnosticare al potenţialului întreprinderii 

este modelul bifactorial, utilizarea căruia a fost examinat în lucrările lui 

Fomin I. A. 43, p. 43 .  

La construirea modelului dat se iau în considerare doi indicatori care 

caracterizează posibilitatea activităţii viitoare a întreprinderii: coeficientul 

lichidităţii curente şi raportul dintre mijloacele împrumutate la disponibi-

lul bănesc. 

În baza analizei practice din vest, au fost determinaţi coeficienţii 

pentru fiecare din cei doi factori.  

Pentru întreprinderile americane acest model are următoarea formă: 

 

 

                       Z = -0,3877 - 1,0738 × Kl.c. + 0.0579 Kîmp.v.,                   (1) 

 

unde:   

Kl.c – coeficientul lichidităţii curente; 

Kîmp.v – raportul mijloacelor împrumutate la disponibilul bănesc. 

 

În practica analitică, acest model este folosit cel mai des pentru 

diagnosticarea falimentului întreprinderii.  

 

Dacă Z < 0 – întreprinderea este financiar stabilă, dacă Z > 0 – există 

pericolul de faliment. Exemplu de utilizare al modelului bifactorial în esti-

marea pericolului de faliment este prezentat în tabelul ce urmează. 
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Tabelul 1 

Exemplu de utilizare al modelului bifactorial în estimarea pericolului 

falimentării a 10 întreprinderi din SUA 
 

Între-

prinde-

rea 

Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Relaţia capita-

lului împrumutat 

la total active, % 

Z 

Probabilitatea 

falimentării, 

% 

Confirmarea 

probabilităţii 

falimentării 

1 3,0 60 - 0,135 42 Nu 

2 3,0 76 0,790 81,2 Da 

3 2,8 44 -0,847 15,5 Nu 

4 2,6 56 0,062 51,5 Da 

5 2,6 68 0,757 80,2 Da 

6 2,4 40 -0,649 21,2 Nu 

7 2,0 40 -0,220 38,1 Nu 

8 2,0 48 0,244 60,1 Da 

9 1,8 60 1,153 89,7 Da 

10 1,6 20 -0,948 13,1 Nu 
 

Sursa: [80] 
 

Din datele prezentate în tabel, rezultă că modelul cu doi factori nu este 

eficient în diagnosticarea situaţiei de criză. Cu atât mai mult că acest mo-

del nu prezintă alte aspecte importante privind activitatea întreprinderii 

cum ar fi: viteza de rotaţie a activelor, rentabilitatea activelor, tempoul de 

modificarea a veniturilor din vânzări etc. Prin urmare, exactitatea progno-

zei va spori dacă în considerare se va lua un număr mai mare de indicatori 

ce caracterizează potenţialul economic al întreprinderii. 
 

2.1.2. Modelul Altman şi derivatele lui 
 

Alt model factorial, pe larg utilizat în practica de vest, este modelul lui 

Altman sau „scorul Z” Scorul Z este barometrul sănătăţii întreprinderii 

pentru calculul căruia se utilizează mai mulţi indicatori cheie. 

Modelul a fost elaborat în 1968 de către Edward Altman, profesor de 

Finanţe la Şcoala de Business a Universităţii din New York. Modelul con-

ţine cinci indicatori financiari pentru calculul lui Z. Acest model a fost ela-

borat în baza a 33 de întreprinderi americane declarate faliment. Profesorul 

Altman continue să perfecţioneze coeficienţii din modelul său cu scopul 

acordării lui la direcţiile de dezvoltarea a business-ului modern. Coeficien-
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ţii utilizaţi în această lucrare au fost publicaţi în 1993 în cartea lui Altman 

„Corporate Financial Distress and Bankruptcy”, ediţia a 2-ua. 

Modelul constă din cinci variabile care compun scorul Z pentru com-

paniile publice şi private. 
 

1. X1 – primul component al scorului Z, se defineşte ca X1 = Capitalul 

Circulant / Total Active şi caracterizează ponderea capitalului de lucru 

în total active ale întreprinderii. Acest indicator este considerat a fi 

unul din prezicătorii de bază a unor eventuale probleme de utilizare a 

potenţialului întreprinderii. 

2. X2 – este definit ca X2 = Profitul nerepartizat / Total Active, această 

variabilă prezintă informaţia despre capacitatea întreprinderii de a rein-

vesti în activitatea sa profitul obţinut. 

3. X3 – este definit ca X3 = Profit până la impozitare + Dobânzi / Total 

Active aceasta variabilă ajustează profitul până la impozitare şi plăţile 

pe împrumuturi. Această ajustare determină eficienţa utilizării de către 

întreprindere a activelor sale. 

4. X4 – este definit ca X4 = Valoarea de piaţă a acţiunilor simple şi 

privilegiate / Total datorii creditoare. Aceasta variabilă arată cât de 

mult întreprinderea poate pierde din valoarea activelor sale când dato-

riile prevalează valoarea activelor. 

5. X5 – este definit ca X5 = Volumul vânzărilor / Total Active. Acest 

indicator este exclus din calculul scorului Z pentru companiile private 
 

Modelul lui Altman pentru companiile publice se prezintă în felul ur-

mător: 

 

                        Z = 1,2 X1+ 1,4 X2+ 3,3 X3 + 0,6 X 4 +1,0 X5.                             (1) 

 
 

Valoarea lui Z > 2,99 caracterizează o companie publică sănătoasă; da-

că 1,81<Z <2,99 situaţia companiei este incertă (grey zone); Z < 1,81 – com-

pania este nesănătoasă. 

Pentru companiile private modelul lui Altman are forma: 

 

                         Z= 6,56 X1+ 3,26 X2+ 6,72 X3 + 1,05 X 4.                       (2) 

 

O companie privată sănătoasă va avea valoarea lui Z > 2,60; zona de in-

certitudine dacă 1,1 < Z < 2,59; compania este nesănătoasă dacă Z < 1,1 [45]. 
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De notat că acest model a fost elaborat în anii 60 şi modificat în anii 90, 

în baza datelor întreprinderilor de dimensiuni medii din sectorul privat şi pu-

blic din industria manufacturieră. Cu toate acestea, rezultatele empirice ale 

acestui model nu pot fi direct aplicate expectărilor financiare prezente, în par-

ticular pentru companiile de proporţii mari cu proces de producţie automatizat. 

Ultimele cercetări ale importanţei practice ale modelului lui Altman 

demonstrează că acest model poate fi utilizat în diagnosticul activităţii 

unităţilor de producere nu numai în economia americană.  

Pentru aplicarea Modelului lui Altman la evaluarea performanţelor în-

treprinderilor autohtone, rezultatele modelului necesită a fi revăzute şi mo-

dificate în acord cu situaţia economică şi standardele naţionale de evidenţa 

contabilă. De exemplu, în lucrările lui Balanuţă V. este prezentată versiu-

nea modelului lui Altman aplicabilă diagnosticului stării de performanţă a 

întreprinderilor autohtone: 

 

                       Z = 3,3 K1+ 1,0 K2+ 0,6 K3 + 1,4 K 4 +1,2 K5,                              (3) 

 

În acest model, nu numai coeficienţii de ponderare fiecărei rate sunt 

diferiţi, dar şi modul de determinare a ratelor diferă de varianta americană 

a modelului după cum urmează: 
 

K1 – rentabilitatea surselor depuse, se determină ca raport dintre suma 

profitului impozabil şi valoarea totală a activelor; 

K2 – recuperabilitatea activelor, se determină ca raport dintre venitul 
din vânzări şi total active; 

K3 – gradul de independenţă a agentului economic faţă de creditori, se 
determină ca raport dintre valoarea de piaţă a mijloacelor fixe la suma 

datoriilor totale ale întreprinderii 
K4 – cota profitului reinvestit, se determină ca raport dintre suma 

profitul rămas după impozitare la valoarea totală a activelor. 

K5 – cota activelor libere aflate în formă mobilă, se determină ca raport 
dintre valoarea fondului de rulment la total active. 
 

În baza datelor empirice, s-a constat că pentru acest model dacă valori-
le lui Z ≤ 1,5 – întreprinderea analizată se află într-o zonă favorabilă; pen-
tru 1,5 < Z < 2,0, întreprinderea se află într-o zonă de incertitudine şi 
pentru Z ≥ 2,0 – întreprinderea este în prag de faliment [72, pag. 85-88]. 
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Analiştii ruşi au întreprins mai multe încercări de utilizare a scorului Z al 
lui Altman pentru evaluarea capacităţii de plată şi diagnosticul falimentării în-
treprinderilor ruse. Specificul factorilor externi, care influenţează asupra acti-
vităţii întreprinderilor în economia Federaţiei Ruse, printre care: nivelul scăzut 
de dezvoltare al pieţii de capital – în special lipsa pieţii secundare pentru hâr-
tiile de valoare; lacunele în legislaţia fiscală; asigurarea normativă insuficientă a 
evidenţei contabile, diminuează exactitatea şi utilitatea practică a modelului dat. 

Modelul lui Altman, însă, rămâne a fi pe larg utilizat în Statele Unite 
ale Americii şi Marea Britanie de către diverse grupuri şi categorii de utili-
zatori: managerii pe credite, auditorii şi investitorii. În aceste state, mode-
lul este apreciat ca eficient în determinarea „sănătăţii financiare” a între-
prinderii şi perspectivelor ei de dezvoltare. 

Alte aplicaţii practice ale scorului Z au fost identificate în lucrarea 
autorul american K. Wang „Multifactor Model of Groth and Z score for 
Projecting Stock Return and Evaluating Risk”. Acesta propune utilizarea 
scorului Z pentru determinarea eficienţei activităţii companiilor comercia-
le. Cercetarea sa se bazează pe două ipoteze: între rata creşterii vânzărilor 
şi scorul Z există o legătură directă, şi anume: cu cât este mai mare rata 
vânzărilor cu atât va fi mai mare valoarea lui Z şi dacă Z > 2,60, atunci 
întreprinderea poate fi considerată financiar sănătoasă. 

Rata de creştere a vânzărilor după K. Wang este determinată de urmă-
toarea relaţie: 

 

                                     SGRiq = (Sq – Sq-1) / Sq-1,                                                           (4) 
 

 unde:   
SGRiq – rata creşterii vânzărilor a stocului i în trimestrul q;  

Sq – volumul vânzărilor stocului i în trimestrul q; 

Sq-1 – volumul vânzărilor stocului i în trimestrul precedent. 
 

Ipoteza a fost experimentată în baza a 9 întreprinderi americane într-o 

perioadă de 10 ani (40 trimestre) şi în rezultatul unei analizei regresionale 

a fost validată [99]. 

De asemenea, K. Wang susţine că rata creşterii vânzărilor este un indi-

cator eficient în măsurarea performanţelor externe ale întreprinderii. Raţio-

namentul comparării vitezei de rotaţie a stocurilor cu alte variabile contabile 

ca profitul net sau profitul nedistribuit este, în general, neeficient, deoarece 

volumul vânzărilor nu poate fi controlat direct de managerul firmei. De 

exemplu, managerul poate utiliza politica de contabilitate pentru a modifi-
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ca calculul uzurii, care va afecta profitul net, dar nu şi pentru modificarea 

volumului de vânzări. Prin urmare, rata de creştere a vânzărilor, după K. 

Wang, poate fi considerată un indicator eficient pentru măsurarea puterii 

externe a întreprinderii pe piaţă, cu atât mai mult când între ea şi scorul Z 

există o legătură direct proporţională. 

Analistul american Ben McClure 92  a evidenţiat mai multe neajunsuri 

ale scorului Z. În primul rând, el a constatat că acest model nu este perfect 

şi necesită a fi calculat şi interpretat cu grijă. Pentru analiştii începători sco-

rul Z nu exclude posibilitatea nerespectării principiului obiectivităţii în con-

tabilitate. Practica demonstrează că întreprinderile cu deficienţe financiare 

tind să interpreteze greşit fluxurile sale financiare. Scorul Z este atât de veri-

dic pe cât sunt de veridice datele utilizate pentru calcului lui. În al doilea rând, 

scorul Z nu poate fi utilizat pentru întreprinderile nou create sau întreprin-

deri cu profituri mici sau zero. Pentru aceste companii, indiferent de starea 

lor financiară, scorul Z va fi foarte redus. În afară de cele menţionate, în 

calculul scorului Z nu se ia în considerare fluxul net de mijloace băneşti 

(cash flow-ul). În cele din urmă, mulţi analişti recomandă calcularea sco-

rului Z la finele fiecărui trimestru, ceea ce poate afecta valoarea lui finală. 

Prin urmare, investitorul trebuie „să ţină ochiul” pe investiţiile sale şi 

să verifice regulat valoarea lui Z. 

Cu toate neajunsurile menţionate scorul Z poate fi considerat mai mult 

un indicator relativ al sănătăţii întreprinderii, decât un prezicător al fali-

mentului ei. 
 

2.1.3. Sistemul de indicatori Biver 
 

Cunoscutul finanţist american, Wiliam Biver, a propus sistemul său de 

indicatori pentru diagnosticarea potenţialului economico-financiar al între-

prinderii. Pentru claritate, noi am grupat aceşti indicatori în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 

Sistemul de indicatori după Biver şi însemnătatea lor 
 

Indicatorul Metoda de calcul Însemnătatea indicatorilor 

1 2 3 4 5 

Coeficientul lui 

Biver 

(Pn - Am)/ 

(TDL+TDS) 

0,4 – 

0,45 
0,17 - 0,15 

Rentabilitatea acti-

velor 
(Pn / TA) 100 % 6 – 8 - 4,00 - 22,00 
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Pârgia financiară (TDL + TDS) / TA 37 50 80 

Coeficientul acope-

rii activelor din con-

tul capitalul propriu 

(CP – Active pe 

termen lung) / TA 
0,40 0,30 0,06 

Coeficientul de aco-

perire a activelor cu-

rente din contul da-

toriilor pe termen 

scurt 

Active curente/ DS 3,2 2 1 

 

Notă: CP – capitalul propriu al întreprinderii; Pn – profit net; TDL – total 

datorii pe termen lung (inclusiv achitarea liniei creditare); TDS – total dato-

rii pe termen scurt (inclusiv datoriile privind remunerarea muncii); Am – amor-

tizarea (uzura). Coloniţa 3 – pentru companiile din zona favorabilă de activi-

tate; coloniţa 4 – 5 ani până la bancrotizare; coloniţa 5 – 1 an până la faliment  
 

Sursa: [43, p. 46] 
 

 

2.1.4. Modelul Conan şi Golder 
 

Analiştii francezi J. Conan şi M. Golder 35, p. 387], studiind activita-

tea a 95 de întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul Franţei, au elaborat 

propriu model de diagnosticare al potenţialului economic al întreprinderii. 

Acest model permite determinarea probabilităţii reţinerii plăţilor de către 

întreprinderea analizată în funcţie de dimensiunea următorului indicator: 

 

      ,      (1) 

 

unde:  

Y1 = (mijloace băneşti + creanţe pe termen scurt) / rezultat bilanţier; 
 

Y2 = (capital propriu + pasive pe termen lung) / rezultat bilanţier; 
 

Y3 = cheltuieli financiare (cheltuieli privind deservirea creditului) / ve-

nit din vânzări; 
 

Y4 = cheltuieli privind personalul / valoarea adăugată (după impozitare); 
 

Y5 = profit până la impozitare / capital împrumutat. 
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Probabilitatea reţinerii plăţilor de către întreprinderile analizate în 

funcţie de valorile lui Q este prezentată în tabelul 1. 
Tabelul 1 

Probabilitatea reţinerii plăţilor de către întreprinderi  

în funcţie de valoarea lui Q 
 

Valoarea 

lui Q 
+0,210 +0,048 +0,002 

-
0,026 

-0,068 -0,087 -0,107 -0,131 
-

0,164 

Probabilitatea 

reţinerii 

plăţilor, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 

Sursa: 35, p. 387] 
 

În ultimii 30 de ani, contabilii şi analiştii străini au elaborat mai multe 

derivate ale acestui model, deoarece, utilizând acest model, poate fi eva-
luată nu numai activitatea unor întreprinderi în parte, ci şi a unui sector, re-

giuni sau chiar ţări. 
 

 

2.1.5. Diagnosticul în baza cifrei de rating 
 

Analiştii ruşi Saifulin R. şi Cadîcov G. [43] au propus folosirea în 

diagnosticarea potenţialului economic al întreprinderii diagnosticul în baza 
cifrei de rating: 

 

                      R = 2 Ka.m.p.+ 0,1Kl.c. + 0,08 Kr.c.+ 0,45 Kman.+ Kr,                       (1) 

 
unde: 
 

Ka.m.p. – coeficientul de asigurare cu mijloace proprii; 
 

Kl.c. – coeficientul lichidităţii totale (Kl.c > 2); 
 

Kr.c. – coeficientul rotaţiei capitalului, caracterizează volumul pro-

ducţiei realizate ce  revine la o unitate valorică de mijloace utilizate în 
activitatea întreprinderii (Kr.c.> 2,5); 
 

Kman. – coeficientul managementului, caracterizează relaţia profitului 
din vânzări la volumul venitului din vânzări (Kman.> (n-1)/ r; unde: r – 

rata scontului Bancii Centrale); 
 

Kr. – rentabilităţii capitalului propriu – raportul profitului net la valoa-

rea capitalului propriu (Kr.> 0,2). 
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În cazul corespunderii totale a coeficienţilor financiari, cifra de rating 
va avea valoarea minimală egală cu 1. Întreprinderile cu cifra de rating mai 

mică decât 1 se caracterizează ca fiind într-o situaţie economico-financiară 
nefavorabilă. 

Analiza de rating a situaţiei economico-financiare poate fi utilizată în 
scopul clasificării întreprinderilor după nivelul de risc de către bănci, 

companii investiţionale şi parteneri de afaceri. 

 

2.1.6. Modelul Du Pont 
 

Pe larg în economia americană pentru diagnosticarea potenţialului eco-
nomic al întreprinderii este folosită ecuaţia Du Pont, care a primit numele 
său după „Du Pont Corporation”, unde această identitate s-a utilizat pe larg. 
Ecuaţia Du Pont permite aprecierea principalilor indicatori din punct de ve-
dere al investitorului – rentabilitatea capitalului propriu – în baza a trei indica-
tori ai eficienţei financiare: rentabilitatea vânzărilor, rata de rotaţie a active-
lor şi pârghia financiară. Aceşti trei indicatori determină modelul structural al 
rentabilităţii capitalului propriu şi reprezintă ecuaţia Du Pont [62, p. 66-68]: 

 

,

Pr

Pr

financiaraPirghiaactivelorarotatiedeRatanetprofituluiMarja

opriuCapital

ActiveTotal

ActiveTotal

NeteVinzari

NeteVinzari

Netofit
ROE

 (1) 

 
unde:  
 

ROE – rentabilitatea financiară (capitalului propriu) măsoară eficienţa 
utilizării averii acţionarilor, ROE trebuie să asigure remunerarea capi-
talului propriu prin dividende faţă de acţionari;  
 

Marja profitului net (marja comercială, rentabilitatea vânzărilor) – 
caracterizează eficienţa operaţională sau ce profit generează fiecare 
unitate valorică de vânzări;  
 

Rata de rotaţie a activelor – caracterizează eficienţa utilizării activelor 
întreprinderii;  
 

Pârghia financiară – caracterizează gradul de îndatorare a întreprinderii. 
 

Subliniem că ecuaţia Du Pont reflectă cele trei categorii de decizii ce 
trebuie luate de managerul financiar: de investire (eficienţa utilizării acti-
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velor); de finanţare (gradul de îndatorare); şi decizii operaţionale (marja 
profitului net). 

În practica americană se aplică şi ecuaţia simplificată Du Pont, care 
prezintă eficienţa capitalului propriu (ROE – Return on equity) ca produs a 
două rate: Marja profitului net (ROA – Return on Asset) şi multiplicatorul 
de capital (Financial Leverage). 

 

        )1(
propriuCapital

datoriiTotal
ROAfinanciaraPirghiaROAROE ,     (2) 

 
 unde:  
ROA – rentabilitatea economică, reprezintă eficienţa utilizării activelor 
şi se determină ca raport dintre profitul net şi valoarea totală a activelor 
întreprinderii: 
 

                                          ,
Pr

ActiveTotal

Netofit
ROA                                       (3) 

 

raportul:
propriuCapital

datoriiTotal  – reprezintă solvabilitatea întreprinderii pe termen lung. 

 

Orice diminuare fie a eficienţei activităţii operaţionale a întreprinderii sau 

a eficienţei utilizării activelor, ce caracterizează şi eficienţa utilizării poten-

ţialul economic al întreprinderii, se va reflecta în diminuarea valorii lui ROE.  

Dacă extindem ecuaţia Du Pont putem determina modul în care este 

studiată situaţia economico-financiară a întreprinderii. Modelul extins a 

ecuaţiei Du Pont este prezentat în figura1. 

Ecuaţia Du Pont mai este numită „baza reglării planificării financiare a 

întreprinderii” [64, p. 140], care trebuie să determine problema financiară 

de bază a întreprinderii. “Este acceptat că scopul de bază al întreprinderii 

este majorarea valorii acţionarilor săi. Gestiunea financiară arată că 

există numai trei metode de atingere a acestui scop…. Managementul 

companiei trebuie să ia toate măsurile pentru majorarea marjei profitul, 

eficienţei activelor sau pârghiei financiare. Ecuaţiile de bază ale planifi-

cării financiare determină rezultatul activităţii întreprinderii” [64, p. 238].  
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Modelul extins al ecuaţiei Du Pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 
 

Sursa: [63, p. 71] 
 

Astfel, rentabilitatea vânzărilor caracterizează relaţia dintre nivelul 

preţurilor pe piaţă la produsele realizate şi cheltuielile pentru depozitarea şi 

comercializarea acestora. În situaţia ideală, întreprinderea trebuie să tindă 
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la un nivel înalt al marjei comerciale şi la o valoare mai mare a rate rotaţiei 

activelor ei. Majorarea dimensiunii marjei comerciale poate fi efectuată 

prin două metode: creşterea preţurilor sau reducerea cheltuielilor comer-

ciale. Majorarea preţurilor va influenţa negativ veniturile din vânzări, care 

vor contribui la reducerea ratei de rotaţie a activelor, ceea ce se va 

răsfrânge asupra ciclului de producere. În cazul stimulării creşterii volu-

mului de vânzări, coeficientul rotaţiei se va mări din contul creşterii veni-

tului din vânzări, dar se vor majora şi cheltuielile întreprinderii.  

Arta gestiunii eficiente constă în flexibilitatea realizării strategiilor de 

gestiune şi în capacitatea conducerii de a estima posibilităţile de atingere a 

scopului propus. 

Între rentabilitatea financiară (ROE) şi rentabilitatea economică 

(ROA) există o legătură pe baza efectului de Levier (pârghia financiară): 

                    

                          i
Cpr

Dtl
rROAROAROE 1 ,                           (4) 

 

unde:  

r – rata dobânzii; 

i – rata impozitului pe profit;  

Dtl – datorii pe termen lung;  

Cpr – capitalul propriu. 

 

Relaţia 
Cpr

Dtl
rROA  reprezintă efectul Levier. 

Unul din indicatorii ce determină situaţia financiară a întreprinderii 

este coeficientul pârghiei financiare: relaţia dintre capitalul propriu şi 

mijloacele împrumutate pe termen lung. Pentru a înţelege mai bine esenţa 

acestui coeficient prezentăm relaţia de mai jos. 

 

 

opriiMijloace

prumutateMijloace

opriiMijloace

prumutateMijloaceopriiMijloace

opriiMijoacelor
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Raportul 
opriiMijloace

prumutateMijloace

Pr

Im , reprezintă pârghia financiară.  

 

Menţionăm că valoarea mijloacelor împrumutate a fost diminuată cu 

valoare datoriei creditoare. Valoarea optimă a pârghiei financiare este 1, 

(
opriiMijloace

prumutateMijloace

Pr

Im  ≤1) adică mijloacele proprii trebuie să acopere în 

întregime mijloacele împrumutate. O valoare exagerată a ponderii 

mijloacelor împrumutate în structura capitalului va determina o reducere a 

capacităţii de plată a întreprinderii. În acelaşi timp, o valoare redusă a 

pârghiei financiare are neajunsul său.  

Dacă revenim la ecuaţia Du Pont şi o transcriem prin relaţia: 
 

 

                   
opriiMijloace

Active

Active

Netofit

opriiMijloace

Netofit

Pr

Pr

Pr

Pr ,                  (6) 

 

şi să admitem că valoarea activelor rămâne constantă, şi: 

 

Active = Pasive = Mijloace Împrumutate + Mijloace Proprii, 

 

rezultă că odată cu creşterea valorii mijloacelor proprii se va reduce suma 

mijloacelor împrumutate (A = P = constant). Valoarea pârghiei financiare 

se va reduce cu creşterea mijloacelor proprii, atunci se va reduce şi rapor-

tul dintre Profit Net la Mijloace Proprii, dacă profitul net va rămâne ne-

schimbat. Prin urma pentru a păstra egalitatea valoarea profitului net la 

active va creşte. 

Gradova A. P. menţionează că esenţa economică a pârghiei financiare 

este contradictorie. Această relaţie ce acţionează ca pârghie la creşterea 

mijloacelor împrumute la o valoare constantă a activelor, va majora profi-

tul net la o unitate valorică a mijloacelor proprii. Această variantă a ecua-

ţiei Du Pont stabileşte legătura dintre rentabilitatea economică şi structura 

capitalului întreprinderii [32]. 

Fomin I. A. a mai formulat încă o concluzie din această egalitate: „...în-

treprinderile cu aceeaşi rentabilitate economică pot avea rentabilitatea fi-

nanciară diferită, ce se datorează structurii diferite a surselor ei de finanţa-

re”[43, p. 50]. 
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Spre deosebire de modelele lui Altman şi lui Biver, ecuaţia Du Pont nu 

se determină în baza datelor analizei expres, ci este un instrument mult mai 

complicat şi complex al analizei situaţiei financiare a întreprinderii. Spre 

deosebire de modelul bifactorial, modelul Scorului Z, alte modele liniare, 

ecuaţia Du Pont reprezintă un model neliniar multiplicativ. Indicatorul ren-

tabilităţii capitalului propriu (ROE) este o caracteristică neliniară a trei in-

dicatori ai activităţii financiare a întreprinderii. Din cursul de analiza statis-

tică multiplicativă, putem afla că modelele multiplicative mai bine reflectă 

procesele în dinamică (aici avem în vedere orice proces economic), deoa-

rece se iau în considerare legăturile statistice între indicatorii multiplica-

tivi, iar modelele liniare – analizează doar repartizarea momentană. 

Reieşind din cele menţionate, putem concluziona că modelul Du Pont 

este un instrument eficient în determinarea situaţiei financiare a întreprin-

derii. Indicatorul rentabilităţii capitalului propriu, calculat în baza ecuaţie 

Du Pont, poate fi privit ca indicator al situaţiei de criză a întreprinderii. 

Fomin I. A., de exemplu, susţine ca dacă ROE ≥ q (q fiind preţul capi-

talului) atunci situaţia întreprinderii este stabilă; dacă ROE < q, atunci în-

treprinderea se află în prag de faliment. 

Menţionăm că ecuaţia Du Pont, nu are drept scop depistarea situaţiei 

de criză. Egalitatea dată încorporează rezultatele a trei tipuri de activităţi: 

gestiunea vânzărilor, gestiunea rotaţiei activelor şi gestiunea capitalului. 

Iar rentabilitatea capitalului propriu caracterizează şi atractivitatea investi-

ţională a întreprinderii în bază a trei rezultate financiare ale afacerii.  

Prin urmare, ecuaţia Du Pont este una din principalele metode ale ana-

lizei structurale a finanţelor întreprinderii şi determină balanţa diferitor re-

zultate financiare, atinse de ea. Acest model poate fi utilizat paralel cu alte 

metode de diagnosticare prezentate în lucrarea dată. 
 

2.1.7. Modelul „Levier financiar” 
 

Efectului pârghiei financiare sau „levier-ul financiar”, caracterizează 

nivelul dependenţei întreprinderii de sursele împrumutate. Acest model are 

un rol semnificativ în cadrul diagnosticului activităţii întreprinderii. 

În literatura de specialitate, există mai multe modalităţi de determinare 

a acestui indicator, dar reieşind din specificul sistemului naţional de 

evidenţă contabilă, ne vom limita doar la modelele prezentate de autorii 

autohtoni. Astfel, modalităţile de calcul şi de apreciere a efectului pârghiei 

financiare au fost studiate de V. Paladi 76, p. 140 . Potrivit opiniei acestui 
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autor, efectul pârghiei financiare caracterizează influenţa gradului de înda-

torare a întreprinderii asupra rentabilităţii capitalului propriu şi este deter-

minată de două componente: 

 diferenţialul pârghiei financiare, determinat ca diferenţa dintre nivelul 

rentabilităţii activelor şi a ratei medii a dobânzii calculate la sumele 

împrumutate; 

 braţul pârghiei financiare, determinat ca raport dintre valoarea medie a 

capitalului împrumutat către valoarea medie a capitalului propriu. 

Altă viziune privind modelele factoriale de diagnosticare a potenţialu-

lui economic este prezentată de N. Ţiriulnicova. Autorul propune mai multe 

sisteme factoriale pentru analiza rentabilităţii capitalului permanent susţi-

nând că „acumularea capitalului permanent mai considerabil permite între-

prinzătorului să finanţeze reînnoirea şi majorarea potenţialului tehnic al în-

treprinderii” 77, p. 145 . Astfel, rentabilitatea capitalului permanent poate 

fi analizată prin mai multe modele factoriale:  

 

                                       ;100
DTLCP
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Rcp                                        (1) 

 
  

                                      ;
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VV
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Ppi

Pn

Cper

AT

AT

Ppi
Rcp ,                                     (4) 

 

unde:  

Rcp – rentabilitatea capitalului permanent;  

Pn – profit net;  

CP – capital propriu;  

DTL – datorii pe termen lung;  

Ppi – profit până la impozitare;  

VV – veniturile din vânzări;  
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AT – active totale;  

Cper – capital permanent.  
 

Analiza factorială a rentabilităţii capitalului permanent în funcţie de 

mai mulţi factori: rentabilitatea veniturilor din vânzări; numărul de rotaţii 

al activelor totale, rata corelaţiei dintre activele totale şi capitalul perma-

nent; rentabilitatea activelor totale, tensiunea fiscală etc., permite eviden-

ţierea căilor de majorare a rentabilităţii capitalului permanent şi, prin 

urmare, valorificarea rezervelor nefolosite de către întreprindere. 

 

2.1.8. Indicele integral al competitivităţii potenţialului economic 
 

Un alt model de diagnosticare a potenţialului economic al întreprinde-
rii este prezentat de autorii ruşi Truşina G. S. şi Pristaş I. V., care consideră 

ca criteriul de evaluare al potenţialului economic al întreprinderii Indicele 

integral al competitivităţii, orientat spre investitor, consumatori şi mana-

gerii întreprinderii [42, p.102]. 

Indicele integral al competitivităţii potenţialului economic al între-

prinderii, în conformitate cu schema conceptuală a întreprinderii prezenta-

tă în anexa 1, se bazează pe parametrii de bază ai potenţialului de produce-
re, competitivităţii mărfurilor şi situaţiei financiare a întreprinderii. 

Acest indice poate fi determinat după următoarea formulă: 
 

                                     Jc.p.e.= Jt.e. Jc.m. Jfin,                                    (1)  

 

unde:  
Jc.p.e. – indicele competitivităţii potenţialului economic al întreprinderii; 

Jt.e. – indicele stării tehnico-economice a întreprinderii; 
Jc.m – indicele competitivităţii mărfurilor; 

Jfin. – indicele situaţiei financiare a întreprinderii. 
 

Nivelul competitivităţii potenţialului economic al întreprinderii se cal-
culează în baza rapoartelor financiare din perioadele precedente (an, se-

mestru, trimestru). 
Indicele stării tehnico-economice al întreprinderii se compune din mai 

mulţi indicatori ai competitivităţii, în funcţie de domeniu de activitate al 

întreprinderii şi cererea consumatorilor de pe un anumit segment de piaţă. 
Truşina G. S. şi Pristaş I. V. au studiat cum se calculează acest indice pen-
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tru întreprinderile ce activează în industria minieră, clasificând modul de 
calcul al acestui indice în funcţie de tipul produselor furnizate de fiecare 

tip de întreprindere din acest sector. De exemplu, pentru întreprinderile ce 
furnizează cărbune cocs, acest indice se calculează după formula: 

 

                                           
n

i

QiJieJt
1

.. ,                                             (2) 

 
unde:  
n – numărul de indicatori luaţi în calculul competitivităţii tehnico-
economice a întreprinderii; 
Ji – indicator unitar al competitivităţii tehnico-economice al întreprin-
derii (de exemplu, în calitate de indicator unitar poate fi considerat in-
dicatorul competitivităţii la extragerea cărbunelui, sau indicatorul com-
petitivităţii în productivitatea muncii a muncitorilor ocupaţi în extra-
gerea cărbunelui de cocs, sau competitivitatea costului extragerii, etc.) 

Qi – ponderea indicatorului unitar analizat în numărul total de indica-

tori selectaţi pentru calcul. 

 Indicatorul unitar al competitivităţii se calculează în baza formulei: 

 

                                                  
Kij

Ki
Ji ,                                                (3) 

 

 unde:  

Ki – valoarea absolută a indicatorului unitar i la întreprinderea analizată; 

Kij – valoarea celui mai bun indicator unitar, luat drept etalon (drept 

etalon pot fi considerate valorile indicatorilor ce corespund standarde-

lor mondiale sau celor de ramură). 

 

Ponderea indicatorilor unitari (Qi) poate fi determinată prin sondajul 

specialiştilor calificaţi din sectorul dat. Pentru asigurarea exactităţii evaluă-

rii de expertiză numărul experţilor nu trebuie să fie mai mic de 51. Suma 

ponderii indicatorilor unitari este egal cu unitatea. 

Indicele competitivităţii mărfurilor se determină în mod analog: 
 

                                        
n

i

QiJimJc
1

.. ,                                           (4) 
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unde:   

Ji – reprezintă indicatorii unitari ai competitivităţii mărfii după diferite 

criterii (componenţă, ambalaj, etc.); 

Qi – ponderea fiecărui indicator unitar luat în parte. 

 

Indicele situaţiei financiare se determină după formula: 

 
n

i

cQrcJrcQlcJlaQlaJldcQddcJdQiJiJfin
1

.................. ,  (5) 

 

unde:  
Jd.c.d. – indicatorul unitar al competitivităţii întreprinderii prin relaţia 

dintre datoriile debitoare şi creditoare;  
Jl.a. – indicatorul unitar al competitivităţii întreprinderii prin coefi-

cientul lichidităţii absolute;  
Jl.c. – indicatorul unitar al competitivităţii întreprinderii prin coefi-

cientul lichidităţii curente;  
Jr.c. – indicatorul unitar al competitivităţii prin rentabilitatea capitalu-

lui (profit la o unitate valorică de activ); şi  
Qd.c.d., Ql.a., Ql.c., Qr.c. – ponderea indicatorilor unitari respectivi în 

total indicatori aleşi pentru calcul. 
 

Indicatorii unitari Jc.m. şi Jfin. se determină în mod analog indicato-

rului unitar al competitivităţii tehnico-economice a întreprinderii. 

Mai competitivă va fi considerată întreprinderea pentru care valoarea 

indicatorului integral al nivelului competitivităţii potenţialului economic 

va fi mai mare. În rezultat întreprinderile unui sector pot fi clasificate în 

funcţie de nivelul competitivităţii potenţialului lor economic. 

Analiza indicatorilor competitivităţii permite depistarea părţilor vulne-

rabile ale întreprinderii, rezervele ei interne nevalorificate, precum şi căile 

de îmbunătăţire a organizării procesului de producere, cercetărilor de 

marketing, precum şi îmbunătăţirea calităţii produselor. Acest indicator va 

facilita determinarea celei mai efective căi de dezvoltare a întreprinderii în 

perioadele viitoare. 
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2.2. Aplicarea modelelor factoriale în sistemul de diagnosticare  

a stării de performanţă a întreprinderilor autohtone 
 

În condiţiile actuale de activitate ale întreprinderilor autohtone, un rol 

semnificativ revine diagnosticării potenţialului lor de dezvoltare.  

Pentru asigurarea eficacităţii activităţilor desfăşurate, una din principa-

lele probleme care apare în faţa unităţilor de producţie este găsirea căilor 

de reducere a consumurilor şi cheltuielilor şi sporirea competitivităţii, care 

în mare măsură depinde de particularităţile potenţialul economic şi de ca-

pacităţile de valorificare ale acestuia în fiecare caz concret. 
În practica analitică, se utilizează un sistem larg de indicatori, care ca-

racterizează potenţialul rezultativ al activităţii întreprinderii. Însă, ţinând 
cont de cerinţele Noului Sistem Contabil şi necesităţile dezvoltării între-

prinderilor autohtone în condiţiile relaţiilor de piaţă, noi am optat pentru 
indicatorii rezultativi ce permit efectuare unei analize ample a tuturor do-

meniilor de activitate ale întreprinderii producătoare.  
Modelul de analiză, propus în continuare, vizează conţinutul a cinci 

compartimente consecutiv interdependente: programul de producţie şi co-
mercializare; eficienţa utilizării factorilor de producţie; consumurile şi 

cheltuielile întreprinderii; rezultatele financiare şi rentabilitatea; situaţia şi 
stabilitatea financiară.  

Selectarea indicatorilor ce stau la baza acestui modelul au fost efectua-
tă după următoarele criterii: 

1. Determinarea indicatorilor capabili să caracterizeze cel mai elocvent 
compartimentul respectiv de analiză. De exemplu, pentru programul de 
producţie şi comercializare au fost utilizaţi „volumul producţiei fabri-
cate” , „volumul producţie vândute” , „veniturile din vânzări” . 

2. Accesul la informaţie pentru determinarea indicatorului examinat. 
Toate datele necesare pentru calcularea indicatorilor utilizaţi în model 
nu necesită o prelucrare suplimentară şi pot fi direct preluate din ra-
poartele statistice şi financiare ale întreprinderii. 

3. Metoda de calcul trebuie să fie accesibilă. 
4. Păstrarea unei legături triple între indicatorul generalizator cu cel de 

nivel mai inferior la elaborarea modelului în cauză. 
Succesiunea compartimentelor analizate în continuare şi principalii 

indicatori rezultativi ce caracterizează fiecare compartiment în parte sunt 
prezentaţi în figura de mai jos. 
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                                            Volumul producţiei fabricate (VPF) 
                                            Volumul producţiei vândute (VPV) 
                                                 Veniturile din vânzări (VV) 
    
                                                             

  
                                           Productivitatea medie a unui salariat ( Ws) 
                                           Randamentul mijloacelor fixe productive (Rmf) 
                                               Randamentul resurselor materiale consumate (Rm) 
 

 
 
                                           Consumurile la 1 leu producţie fabricată 
                                                (C la 1 leu VPF) 
                                                Costul la 1 leu venituri din vânzări (C la 1 leu VV) 
                                                     

                                                    Coeficientul de corelaţie dintre cheltuielile 
                                                perioadei şi consumurile de producţie (Cr) 
              
                                     
                                                 

                                               Profitabilitatea veniturilor din vânzări (Pvv) 
                                               Recuperabilitatea activelor întreprinderii (ra) 
                                               Rentabilitatea activelor (Ra) 
                                                

            
 
                                           Rata agregativă a lichidităţii bilanţului contabil 
                                               (RLag) 
                                               Rata utilizării capitalului de lucru (Rucl) 
                                               Rata autonomiei financiare (Raf) 
                                                
 

 

 

Figura 1. Compartimentele de analiză a stării de performanţă  

a întreprinderilor din sfera de producţie 
 

Sursa: elaborată de autor 
 

Drept obiect al analizei a fost aleasă întreprinderea autohtonă din secto-
rul agro-industrial denumită convenţional SA „EXPOSISTEM” care înglo-
bează trei filiale: Filiala 1 (F1), Filiala 2 (F2) şi Filiala 3 (F3). 
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2.2.1. Diagnosticul programului de producţie şi comercializare 
 

Diagnosticarea stării de performanţă a întreprinderilor din sfera de pro-
ducţie, în cele mai dese cazuri, începe cu studierea programului de pro-
ducţie şi comercializare. Indicatorii generali, ce reflectă starea în acest 
domeniu de activitate, au fost grupaţi în primul compartiment. 

Din punct de vedere al conţinutului economic, se propun spre exami-
nare următorii indicatorii valorici: volumul producţiei fabricate (VPF), vo-
lumul producţiei vândute (VPV) şi veniturile din vânzări (VV). Este cu-
noscut faptul că aceşti indicatori au o legătură reciprocă care poate fi deter-
minată din următoarele relaţii: 

 
 

1.  VPF = VPG – PCE;                                         (1) 
 
 
 

2. VPV = VPF ± Sp;                                           (2) 
 
 
 
 
 

3. VV = VPV ± VAV.                                          (3) 
 
 
unde:  
VPG – volumul producţiei globale, mii lei;  
PCE – producţie nefinisată (în curs de execuţie), mii lei;  
Sp – soldul producţiei în stocuri, mii lei;  
VAV – veniturile din alte vânzări ale activităţii operaţionale, mii lei.  
 
Utilizând informaţia selectată din rapoartele statistice nr.5-c „Consu-

murile şi cheltuielile întreprinderii” şi nr.1-p „Producţie” ale acestor între-
prinderi, precum şi Raportul financiar consolidat al SA „EXPOSISTEM” 
şi rapoartele financiare ale întreprinderilor afiliate pentru doi ani de activi-
tate, etapele şi consecutivitatea analizei programului de producţie şi co-
mercializare poate fi desfăşurată în felul următor. 

La prima etapa s-a examinat veridicitatea informaţiei necesare pentru 
determinarea indicatorilor analizaţi care este prezentată în tabelul 1. 
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Tabelul 1 

Datele iniţiale pentru analiza programului de producţie şi comercializare 
în total pe „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderile afiliate în dinamică 

 

Între-

prin-

derea 

(filiala) 

Volumul producţiei fabricate, 

(mii lei)  

Volumul producţiei vândute, 

(mii lei) 

Venituri din vânzări,  

 (mii lei) 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 
Indicii% 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 
Indicii% 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 
Indicii% 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. F1 215034,7 295916,7 137,61 214475,5 274807,4 128,13 219121,9 302028,1 137,84 

2. F2 194238,9 203118,2 104,57 148085,6 174474,4 117,82 127361,1 163451,0 128,34 

3. F3 263114,1 290535,1 110,42 240444,8 243931,3 101,45 190029,1 175587,7 92,40 

TOTAL 672387,7 789570,0 117,43 603005,9 693213,1 114,96 536512,1 641066,8 119,49 

 
Sursa: anexa 1, 4, 5 
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Din informaţia prezentată în tabelul 1, rezultă că în total pe întreprin-

derea analizată, în anul de gestiune, comparativ cu anul precedent, la toţi 

indicatorii selectaţi se observă o tendinţă pozitivă de majorare, atât în 

mărimi absolute, cât şi relative. Astfel, volumul producţiei fabricate în to-

tal a sporit cu 117182,3 mii lei (789570,0 - 672387,7) sau cu 17,43 puncte 

procentuale; volumul producţiei vândute, cu 90207,2 mii lei (693213,1-

603005,9) sau cu 14,96 puncte procentuale şi veniturile din vânzări, respectiv 

cu 104554,7 mii lei (641066,8 -536512,1) sau cu 19,49 puncte procentuale. 
La întreprinderile afiliate, dinamica indicatorilor nominalizaţi este di-

ferită, şi anume: la F1 şi F2 toţi indicatorii analizaţi în anul de gestiune, 

comparativ cu anul precedent sunt în creştere. Cele mai bune rezultate pri-

vind dinamica indicatorilor ce caracterizează programul de producere şi 

comercializare a înregistrat F1, pe când la F3 veniturile din vânzări s-au 

redus în anul de gestiune, faţă de anul precedent cu 14441,4 mii lei 

(175587,7 -190029,1) sau cu 7,6 puncte procentuale. 

În ceea ce priveşte ritmurile de creştere, apoi ele sunt diferite, ceea ce 

oferă posibilitate să deducem că, pe parcursul anului de gestiune, asupra 

activităţii de producţie şi comercializare au influenţat un şir de factori. 

În practica analitică calculul şi aprecierea influenţei acestor factori se 

efectuează prin mai multe metode. Însă, după opinia noastră, un interes 

deosebit prezintă metoda comparării indicilor. 

Astfel, pentru a evidenţia aspectele pozitive şi negative a ale tuturor mo-

dificărilor obţinute în dinamică a indicatorilor valorificaţi în tabelul 1, ape-

lăm la următoarele două comparaţii ale indicilor indicatorilor examinaţi 

mai sus (în %): 

 

                                             1. IVPV >< IVPF;                                             (4) 

                                              2. IVV >< IVPV.                                             (5) 

unde:  

IVPV – indicele volumului producţiei vândute ( %);  

IVPF – indicele volumului producţiei fabricate (%);  

IVV – indicele veniturilor din vânzări (%). 

 

Deşi în total pe „EXPOSISTEM” SA a fost înregistrată o tendinţă po-

zitivă în dinamica tuturor indicatorilor selectaţi, indicele volumului pro-

ducţiei vândute este mai mic decât indicele volumului producţiei fabricate: 
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IVPV < IVPF (114,96 < 117,43) – ceea ce denotă că soldurile producţiei finite 

în stocuri la depozitele întreprinderii la finele anului de gestiune s-au majo-

rat ceea ce se apreciază negativ. În acelaşi timp, indicele veniturilor din 

vânzări este mai mare decât indicele volumului producţiei vândute: IVV > 

IVPV (119,46 >114,96) – fapt ce se apreciază pozitiv, deoarece denotă că în 

anul de gestiune veniturile obţinute din alte vânzări ale activităţii operaţio-

nale s-au majorat comparativ cu anul precedent.  

Prin urmare, în rezultatul analizei efectuate putem concluziona că, în ge-

neral, „EXPOSISTEM” SA, desfăşoară o activitate eficientă, reuşind să asi-

gure obţinerea unui venit suplimentar, diferit de venitul din realizarea producţiei 

fabricate, astfel protejându-şi fluxurile de numerar şi stabilitatea financiară. 

La întreprinderile afiliate, conform rezultatelor prezentate în tabelul 1, 

legăturile dintre indicii indicatorilor de volum sunt caracterizate de urmă-

toarele relaţii: 

 

1.  La întreprinderea F1: 

IVPV < IVPF (128,13 < 137,61) şi 

 

IVV > IVPV (137,84 >128,13); 

 

2.  La întreprinderea F2: 

IVPV > IVPF (117,82 > 104,57) şi 

 

IVV > IVPV (128,34 >117,82); 

 

3.  La întreprinderea F3: 

IVPV < IVPF (101,45 < 110,42) şi 

 

IVV < IVPV (92,40 <101,45); 

 

Ca moment supus controlului operativ poate servi corelaţia favorabilă 

între indicii indicatorilor examinaţi anterior prezentată prin relaţia: 

 

 

                                            IVV > IVPV > IVPF                                              (6) 
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Respectarea acestei duble inegalităţi este considerată o condiţie nece-

sară a dezvoltării performante a unităţilor de producere pe teren. La între-

prinderile analizate această inegalitatea se respectă doar la întreprinderea 

F2, la celelalte două fabrici în activitatea operaţională (de bază) nu se asi-

gură respectarea unei concordanţei justificate între ritmul de creştere indi-

cilor indicatorilor valorificaţi ce reflectă capacitatea şi dinamica modifică-

rii programului de producţie şi comercializare. 

 

2.2.2. Diagnosticul utilizării factorilor de producţie 
 

Analizând problemele cu care se confruntă unităţile de producţie pe 

teren în procesul alinierii la condiţiile noi de activitate, şi anume lipsa 

tehnologiilor performante şi resurselor energetice în cantităţi suficiente 

pentru dezvoltarea avantajoasă a complexului industrial, o atenţie deosebi-

tă trebuie acordată utilizării eficiente a factorilor de producţie. 

În literatura de specialitate, pot fi întâlnite mai multe metode de apre-

ciere a eficienţei utilizării factorilor de producţie. În funcţie de particulari-

tăţile sectorului de activitate, în cele mai dese cazuri se apelează la următo-

rii indicatori generalizatori de eficienţă: 

 

1. Productivitatea medie a unui salariat (Ws ). 

 

2. Randamentul mijloacelor fixe productive (Rmf). 

 

3. Randamentul resurselor materiale consumate (Rrm). 

 

Toţi aceşti indicatori rezultativi se determină ca raport dintre volumul acti-

vităţii de bază (operaţionale) şi dimensiunea factorului de producţie respectiv.  

Ţinând cont de necesităţile analizei la etapa dată, drept indicator gene-

ralizator pentru întreprinderile analizate, am considerat volumul producţie 

fabricate (VPF), luat ca bază la determinarea eficienţei utilizării resurselor 

umane, mijloacelor fixe şi resurselor materiale în dinamică.  

Preventiv toată informaţia necesară pentru examinarea eficienţei utili-

zării factorilor de producţie în total pe „EXPOSISTEM” SA a fost sistema-

tizată în următorul tabel analitic. 
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Tabelul 1 

  

Datele iniţiale pentru analiza eficienţei utilizării factorilor de producţie 

 în total pe „EXPOSISTEM” SA în dinamică 
 

 

Indicatori Simbol 
Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Abaterea 

absolută (+/-) 
Indicii, % 

A B 1 2 3=2-1 4 

1.Volumul producţiei fabricate, mii 

lei 
VPF 672387,7 789570,0 +117182,3 117,43 

2. Numărul mediu scriptic de 

salariaţi, persoane 

 

Ns 
1175 1156 -19 98,38 

3. Valoarea medie a mijloacelor fixe, 

mii lei 

 

MF 
105467,2 123376,1 +17908,9 116,98 

4.Consumurile materiale total, mii lei CM 375211,1 428351,0 +53139,9 114,16 

5. Productivitatea medie a unui 

salariat, lei [(rd.1/rd.2)*1000] 
Ws 572244,9 683019,0 +110774,1 119,36 

6. Randamentul mijloacelor fixe, lei 

(rd.1/rd.3) 
Rmf 6,3753 6,3997 +0,0244 100,38 

7. Randamentul resurselor materiale 

consumate, lei (rd.1/rd.4) 
Rrm 1,7920 1,8433 +0,0513 102,86 

 

Sursa: anexa 1 
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Din datele tabelului 1, rezultă că eficienţa utilizării factorilor de pro-

ducţie în total pe „EXPOSISTEM” SA poate fi considerată ca fiind sa-

tisfăcătoare, deoarece toţi indicatorii examinaţi au o tendinţă pozitivă de 

majorare atât absolută, cât şi relativă. Astfel, productivitatea medie a unui 

salariat s-a majorat cu 110774,1 lei sau cu 19,36 puncte procentuale, ran-

damentul mijloacelor fixe respectiv cu 0,0244 lei şi 0,38 puncte procentua-

le şi randamentul resurselor materiale consumate respectiv cu 0,0513 lei şi 

2,86 puncte procentuale.  

Aceleaşi proceduri au fost respectate pentru analiza eficienţei utilizării 

factorilor de producţie la întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA.  

Din rezultatele prezentate în tabelul 2, se desprinde concluzia că, în ge-

neral, pe fabrici, factorii de producţie au fost utilizaţi eficient, deoarece toţi 

indicatorii examinaţi au o tendinţă pozitivă de creştere atât absolută, cât şi 

relativă, cu excepţia filialei F2, unde randamentul resurselor materiale con-

sumate s-a redus în anul de gestiune comparativ anul precedent cu 0,087 

lei (1,6351-1,7221) sau cu 5,05 puncte procentuale. Această tendinţă nega-

tivă este rezultatul creşterii în ritmuri mai mari a consumurilor de materia-

le, comparativ cu ritmul de creştere a volumului producţiei fabricate. 

La prima vedere reiese că fiecare indicator generalizator în parte, care 

reflectă eficienţa utilizării factorilor de producţie, permite în mod justificat 

estimarea rezultatelor obţinute în acest domeniu. Însă, deoarece în formu-

lele de calcul al acestora, de fiecare dată în calitate de numărător se ia ace-

laşi indicator generalizator (în exemplul nostru – „volumul producţiei 

fabricate”), tot mai insistent apare necesitate utilizării unui indicator agre-

gativ, care ar oferi posibilitatea determinării modului în care se utilizează 

toţi factorii de producţie şi anume pe calea extensivă sau intensivă. În 

practică, pot să persiste ambele căi de dezvoltare ale întreprinderilor de 

producţie. Însă, pentru a obţine rezultate mai avantajoase, calea intensivă 

trebuie să predomine în acest domeniu. 
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Tabelul 2 

Datele iniţiale pentru analiza eficienţei utilizării factorilor de producţie 

 la întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA în dinamică 
 

Indicatorii 
Sim- 

bol 

Filiala F1 Filiala F2  Filiala F3 

Anul 

precedent 

    Anul de 

gestiune 

Indicii, 

% 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Indicii, 

% 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Indicii, 

% 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Volulul producţiei 

fabricate, mii lei 
VPF 215034,7 295916,7 137,61 194238,9 203118,2 104,57 263114,1 290535,1 110,42 

2. Numărul mediu 

scriptic de salariaţi, 

persoane 

 

Ns 
436 440 100,92 329 317 96,35 410 399 97,32 

3. Valoarea medie a 

mijloacelor fixe, mii 

lei 

 

MF 
41325,6 56073,8 135,69 29767,8 31017,8 104,20 34373,8 36284,5 105,56 

4.Consumurile 

materiale total, mii 

lei 

 

CM 
131723,1 181216,8 137,57 112794,4 124222,8 110,13 130693,6 122911,4 94,05 

5. Productivitatea 

medie a unui 

salariat, lei 

(rd.1/rd.2) 

Ws 493198,9 672538,0 136,36 590391,8 640751,4 108,53 641741,7 728158,1 113,47 
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În practica analitică, se propune spre utilizare un astfel de indicator agre-
gativ, care poate avea diferite formule de calcul, ţinând cont de necesităţile 

analizei. 
Cercetările efectuate în baza surselor de informaţie de la întreprinderile 

analizate ne-au permis să facem unele precizări şi propuneri în acest domeniu. 
Preventiv, vom examina conţinutul şi metoda de analiză a indicatorului 

agregativ propus de V. Balanuţă 71, p. 294-298 . 
Astfel, după opinia autorului, indicatorul agregativ, ce caracterizează 

gradul utilizării factorilor de producţie în baza determinării şi estimă-
rii randamentului acestora, se determină prin următoarea relaţie: 

 

                                     GUFP=

CM

RM

FM

RMF

SN

SW

I

I

I

I

I

I
,                                     (1) 

 
 unde:   
GUFP – indicatorul agregativ;  
IWS – indicele productivităţii medii a unui salariat (%); 
INS – indicele numărului mediu scriptic de salariaţi (%);  
IRMF – indicele randamentului mijloacelor fixe productive (%);  
IMF – indicele valorii medii a mijloacelor fixe (%);  
IRM – indicele randamentului resurselor materiale consumate (%);  
ICM – indicele consumurilor materiale totale (%). 
 
Acest indicator agregativ permite determinarea gradului de dezvoltare 

a activităţii operaţionale a întreprinderii prin prisma căilor extensive şi/sau 
intensive.  

În acest context, dacă mărimea indicatorului agregativ nominalizat este 

supraunitară (GUFP > 1), întreprinderea analizată utilizează calea intensivă 

de dezvoltare, adică printr-o folosire mai raţională şi eficientă a potenţialu-
lui său productiv prin sporirea randamentului factorilor de producţie. Anu-

me această cale permite unităţilor de producţie să realizeze activităţile des-
făşurate în condiţiile unei concurenţe flexibile pe piaţa de desfacere şi cos-

tului exagerat la factorii de producţie. 
Dacă dimensiunea acestui indicator este subunitară (GUFP < 1), atunci 

întreprinderea utilizează calea extensivă de dezvoltare, prin sporirea canti-
tativă a factorilor de producţie, ceea ce duce la creşterea consumurilor de 

producţie şi reducerea eficienţei utilizării acestora. De regulă, atragerea 
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unor factori de producţie suplimentari, nu tot timpul este însoţită şi de o 

creştere a volumului activităţii întreprinderii.  

Pentru determinarea mărimii acestui indicator la întreprinderea anali-
zată, vom folosi datele prezentate în tabelul 1. 

În total pe „EXPOSISTEM” SA dimensiunea indicatorului agregativ 
examinat în perioada de gestiune a atins nivelul de: 

 

GUFP=
16,114

86,102

98,118

38,100

38,98

36,119 = 9010,08581,02133,1 =0,9381 puncte 

 
Prin urmare, dacă examinăm gradul utilizării factorilor de producţie, în 

baza estimării randamentului acestora prin prisma dezvoltării activităţii 

operaţionale a întreprinderii, atunci observăm că la „EXPOSISTEM” SA 
predomină calea extensivă de dezvoltare. 

Pentru determinarea dimensiunii acestui indicator agregativ, la între-
prinderile afiliate au fost utilizate datele din tabelul 2. Rezultatele obţinute 
sunt prezentate în următorul tabel analitic. 

 

Tabelul 3 
 

Dimensiunea indicatorul agregativ privind gradul utilizării factorilor  
de producţie la „EXPOSISTEM” SA pe întreprinderile afiliate 

 

Indicatorul Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

A 1 2 3 

GUFP 0,7340 0,9353 1,4423 

Calea de dezvoltare Extensivă extensivă intensivă 
 

 

Revenind la interpretarea indicatorilor introduşi în tabelul 2 şi tabelul 3, 

considerăm necesar de a face următoarea precizare: pentru a determina, în 
mod mai obiectiv, situaţia asigurării şi utilizării factorilor de producţie, se 

impune ca eficienţa utilizării resurselor umane să fie determinată nu în baza 

productivităţii medii a unui salariat ( Ws ), ci în baza randamentului per-

sonalului productiv (Rpp), calculat ca raportul dintre volumul producţiei 
fabricate şi fondul de retribuire al personalului productiv. Considerăm că 

această rectificare dă posibilitatea de a respecta acelaşi mecanism de calcul 
al randamentului, în baza indicatorilor valorici la toţi factorii de producţie. Con-

comitent, esenţa comparării rezultatelor obţinute va fi mult mai obiectivă. 
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Astfel, în noua abordare, formula de calcul al indicatorului agregativ 
se propune să fie prezentată în felul următor: 

 

                                    GUFP=

CM

RM

MF

RMF

FRp

Rpp

I

I

I

I

I

I
,                                    (3) 

 

unde:  
IRpp – indicele randamentului personalului productiv (%);  
IFRp – indicele fondului de retribuţie al personalului productiv (%). 
Pentru a efectua calculele respective datele necesare au fost acumulate 

în tabelele de mai jos. 
 

Tabelul 4 
Datele iniţiale pentru determinarea gradului utilizării factorilor de producţie 

în baza determinării şi estimării randamentului acestora 
în total pe „EXPOSISTEM” SA în dinamică 

 

 

În urma utilizării informaţiilor acumulate în dimensiunea acestui indi-
cator, au parvenit următoarele modificări: 

 

GUFP=
16,114

86,102

98,116

38,100

52,117

92,99
= 8502,0 9010,08581,0 =0,6573 puncte 

Indicatorii Simbol 
Anul 

precedent 
Anul de 
gestiune 

Indicii, 
% 

A B 1 2 3 
1.Volulul producţiei fabricate, 
mii lei 

VPF 672387,7 789570,0 117,43 

2. Valoarea medie a mijloace-
lor fixe productive, mii lei 

 

MF 
105467,2 123376,1 116,98 

3. Fondul de retribuire a perso-
nalului productiv, mii lei 

FRp 22785,6 26776,8 117,52 

4.Consumurile materiale total, 
mii lei 

 
CM 

375211,1 428351,0 114,16 

5. Randamentul mijloacelor 
fixe, lei (rd.1/rd.2) 

Rmf 6,3753 6,3997 100,38 

6. Randamentul personalului 
productiv, lei (rd. 1/rd.3) 

Rpp 29,5093 29,4871 99,92 

7. Randamentul resurselor ma-
teriale consumate, lei (rd.1/rd.4) 

Rm 1,7920 1,8433 102,86 
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Deci, în baza rezultatelor obţinute, observăm că indicatorul nominali-
zat la „EXPOSISTEM” SA a căpătat altă dimensiune, deşi situaţia exami-
nată rămâne aceeaşi.  

Pentru întreprinderile afiliate, dimensiunea acestui indicator se va mo-
difica astfel: 

 
Tabelul 5 

 
Dimensiunea indicatorul agregativ privind gradul utilizării factorilor  

de producţie la întreprinderile afiliate 
 

Indicatorul Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

A 1 2 3 

GUFP 0,4892 0,6740 1,0393 

Calea de dezvoltare Extensivă extensivă intensivă 

 
Deşi dimensiunile indicatorului agregativ privind gradul de utilizare a 

factorilor de producţie s-a redus la toate întreprinderile afiliate, calea de 
dezvoltare promovată de ele a rămas aceeaşi. 
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Tabelul 6 

Datele iniţiale pentru determinarea gradului utilizării factorilor de producţie în baza determinării şi estimării 

randamentului acestora pe întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA în dinamică  

 

  

 

Indicatorii 
Sim- 

bol 

Filial F1 Filiala F2  Filiala F3 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Indicii, 

% 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Indicii, 

% 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Indicii, 

% 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Volulul producţiei 

fabricate, mii lei 
VPF 215034,7 295916,7 137,61 194238,9 203118,2 104,57 263114,1 290535,1 110,42 

2. Valoarea medie a 

mijloacelor fixe pro-

ductive, mii lei 

 

MF 
41325,6 56073,8 135,69 29767,8 31017,8 104,20 34373,8 36284,5 105,56 

3. Fondul de retribuire 

a personalului pro-

ductiv, mii lei 

FRp 8114,4 10032,0 123,63 6531,6 7413,6 113,50 8139,6 9331,2 114,64 

4.Consumurile mate-

riale total, mii lei 

 

CM 
131723,1 181216,8 137,57 112794,4 124222,8 110,13 130693,6 122911,4 94,05 

5. Randamentul mijloa-

celor fixe, lei (rd.1/rd.2) 
Rmf 5,2034 5,2773 101,42 6,5251 6,5484 100,36 7,6545 8,0071 104,60 

6. Randamentul perso-

nalului productiv, lei 

(rd. 1/rd.3) 

Rpp 26,5004 29,4973 111,31 29,7383 27,3981 92,13 32,3252 31,1359 96,32 

7. Randamentul resur-

selor materiale consu-

mate, lei (rd.1/rd.4) 

Rm 1,6325 1,6329 100,03 1,7221 1,6351 94,95 2,0132 2,3638 117,40 
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2.2.3. Diagnosticul consumurilor şi cheltuielilor 
 

Următoarea etapă în diagnosticarea stării de performanţă a întreprinderi-

lor autohtone cuprinde analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii. 

Luând în consideraţie necesităţile analizei, prima etapă, pe care o pro-

punem în acest domeniu cuprinde estimarea consumurilor la 1 leu pro-

ducţie fabricată. Motivul pentru care a fost selectat acest indicator rezultă 

din faptul că anume consumurile la 1 leu producţie fabricată îndeplinesc 

funcţia de indicator generalizator de eficienţă ce reflectă efortul depus de 

întreprinderea analizată la obţinerea producţiei fabricate. Acest indicator se 

determină prin următoarea relaţie: 
 

                                 1001
VPF

CPT
VPFleulaC ;                                 (1) 

 

 unde: 

C la 1 leu VPF – consumurile la 1 leu producţie fabricată, bani;  

CPT – consumuri de producţie în total, mii lei; 

VPF –volumul producţie fabricate, mii lei. 
 

Datele necesare pentru estimarea consumurilor la 1 leu producţie fabri-

cată în total pe „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderile afiliate au fost acu-

mulate în tabelul analitic 1. 
 

Tabelul 1 

Datele iniţiale pentru estimarea consumurilor la 1 leu producţie fabricată 

în total pe „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderile afiliate în dinamică 
 

Întreprinde-

rea 

Volumul producţiei 

fabricate (VPF),  

mii lei 

Consumuri de 

producţiei –total 

(CPT), mii lei 

Consumurile la 1 leu 

producţie fabricată,  

(Cla 1 leu VPF), bani 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A 1 2 3 4 5 6 

1. Filiala F1 215034,7 295916,7 164845,6 215309,0 76,66 72,76 

2. Filiala F2 194238,9 203118,2 151117,9 152379,3 77,80 75,02 

3. Filiala F3 263114,1 290535,1 200571,9 211509,6 76,23 72,80 

Total pe 

„EXPOSIS-

TEM” SA 

672387,7 789570,0 516535,4 579197,9 76,82 73,36 

 

Sursa: anexa 1 
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Conform datelor prezentate în tabelul 1, constatăm că nivelul consumu-

rilor la 1 leu producţie fabricată, în total pe „EXPOSISTEM” SA, s-au redus 

în anul de gestiune comparativ cu anul precedent cu 3,43 bani (73,36-

76,23 ) sau cu 4,50 puncte procentuale [((73,36/76,82)× 100) - 100].  

La întreprinderile afiliate nivelul consumurilor la 1 leu producţie fabri-

cată, de asemenea, s-a redus în anul de gestiune comparativ cu nivelul anu-

lui precedent, după cum urmează: la filiala F1 – cu 3,90 bani (72,76-76,66) 

sau cu 5,08 puncte procentuale [((72,76/76,66)× 100) - 100]; la filiala F2 – 

cu 2,78 bani (75,02-77,80) sau cu 3,57 puncte procentuale [((75,02/77,80)× 

100) – 100]; la filiala F3 – cu 3,43 bani (72,80-76,23) sau cu 4,50 puncte 

procentuale [((72,80/76,23)× 100) – 100]. 

În practica analitică, cu cât dimensiunea acestui indicator este mai mi-

că, cu atât utilizarea consumurilor care formează costul producţie se consi-

deră mai eficientă. Prin urmare, reducerea în dinamică a acestui indicator 

se apreciază pozitiv. 

Modificarea consumurilor la 1 leu producţie fabricată este determinată 

de următorii trei factori: 
 

1. modificarea structurii şi sortimentului producţiei fabricate; 

2. modificarea nivelului de consum pe unitate de produs; 

3. modificarea preţului la materia primă, materiale consumate şi pro-

ducţia finită. 

Pentru a înţelege mai exact conţinutul şi interdependenţa fiecărui 

factor care contribuie la modificarea acestui indicator rezultativ, recoman-

dăm utilizarea următorului model analitic (figura 1). 

Calculul şi aprecierea influenţei celor trei factori nominalizaţi asupra 

consumurilor la 1 leu producţie fabricată poate fi reflectat astfel: 
 

1. Modificarea structurii şi sortimentului producţiei fabricate ( f1= 2-1). 

2. Modificarea nivelului de consum pe unitate de produs ( f2= 3-2). 

3. Modificarea preţului la materia primă, materialele consumate, produ-

sele finite ( f3= 4-3). 

4. Abaterea totală ( total= 4-1). 
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(Baza comparativă)                            ( f1)                          (Recalculat I) 

        1.

00

00

pq

cq
                                                                          2. 

01

01

pq

cq
 

 

  

             ( f4)                                                                       ( f2) 

       

  

         4. 

11

11

pq

cq
                                                                         3. 

01

11

pq

cq
 

 (Efectiv în perioada de gestiune)             ( f3)                  (Recalculat II) 

 

 
 

Figura 1. Modelul influenţei factorilor asupra consumurilor la 1 leu 

producţie fabricată 
 

Notă: q0,q1 – producţia fabricată în unităţi naturale (cantitatea în anul precedent 

anului de gestiune şi în anul de gestiune); c0,c1 – nivelul de consum pe unitate de 

produs (în anul precedent anului de gestiune şi în anul de gestiune); p0,p1 – preţul 

unitar la materia primă, materiale consumate şi producţia finită, lucrări executate 

şi servicii prestate (în anul precedent anului de gestiune şi în anul de gestiune).  
 

Sursa: 5, p. 92  
 

Toate datele necesare pentru analiza factorială a consumurilor la 1 leu 

producţie fabricată în total pe „EXPOSISTEM” SA au fost acumulate în 

anexa 6, pe întreprinderile afiliate – în anexele 7, 8, 9. 

În baza rezultatelor obţinute putem formula următoarele concluzii: 
 

1. Deoarece întreprinderile în cauză sunt specializate în producerea nu-

mai a unui singur produs de bază, influenţa primului factor pentru toa-

te întreprinderile este egală cu zero. 
 

2. În acelaşi timp, la filialele F2 şi F3 asupra modificării indicatorului re-

zultativ a influenţa pozitiv reducerea nivelului de consum pe unitate de 

produs respectiv cu 5,47 bani şi 2,09 bani. Abaterea cu semnul minus 
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al factorul 2 demonstrează că efortul propriu al colectivului de muncă 

în reducerea nivelului de consum pe unitate de produs a sporit în anul 

de gestiune comparativ cu anul precedent. Cât priveşte situaţia în acest 

domeniu la filiala F1 şi în total pe „EXPOSISTEM” SA, apoi factorul 

al doilea a determinat o tendinţă de majorare a consumurilor la 1 leu 

producţie fabricată în anul de gestiune comparativ cu anul precedent 

respectiv cu 15,64 şi 2,63 bani, ceea se apreciază negativ. 
 

3. Sub influenţa modificării preţului la materia primă, materialele consu-

mate, produsele finite indicatorul rezultativ, în total pe „EXPOSISTEM” 

SA, s-a redus cu 6,09 bani. Aceeaşi situaţie a fost înregistrată la filiala 

F1 cu 19,54 bani; filiala F3 cu 1,34 bani. Totodată la filiala F2 modifi-

carea acestui factor a cauzat o majorare a indicatorului rezultativ cu 

2,69 bani, ce se apreciază negativ. Acestui factor, în majoritatea cazu-

rilor, îi revine ponderea esenţială în modificarea indicatorului rezultativ. 

Deoarece, în condiţiile relaţiilor economiei de piaţă, modificarea preţu-

lui la materia primă, materialele consumate, produsele finite, în cele mai 

dese cazuri, nu depinde de întreprinderea analizată, ci este dictată de 

conjunctura factorilor externi, influenţa factorul trei poate fi neglijată.  
 

4. În acest context sub efortul propriu al colectivului de muncă consumu-

rile la 1 leu producţie fabricată în total pe „EXPOSISTEM” SA nu nu-

mai că nu s-au redus, ci dimpotrivă s-au majorat cu 2,63 bani [(-3,46)-

(-6,09)]. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi la filiala F2 – cu 5,47 bani 

[(-2,78)-2,69]; F3 – cu 2,09 bani [(-3,43)-(-1,34)] şi F1 – cu 15,64 bani 

[(-3,90)-(-19,54)] respectiv. 
 

Luând în consideraţie că costul vânzărilor ocupă o pondere importantă 

în structura cheltuielilor operaţionale ale întreprinderii, pe lângă analiza 

consumurilor la 1 leu producţie fabricată un loc semnificativ revine şi esti-

mării costului la 1 leu venituri din vânzări. 

În continuare, prezentăm situaţia şi în acest domeniu de analiză, 

utilizând informaţia din tabelul analitic nr. 2. 
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Tabelul 2 

Datele iniţiale pentru analiza costului la 1 leu venituri din vânzări  

în total pe „EXPOSISTEM” SA în dinamică 
 

Indicatorii 
 

Simbol 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 

1. Venituri din vânzări, mii lei VV 536512,1 641066,8 

2. Costul vânzărilor, mii lei CV 369896,2 371609,4 

3. Veniturile din vânzări din anul de 

gestiune evaluat în: 

3.1. costul vânzărilor anului prece-

dent (costul vânzărilor recalculat), 

mii lei 

3.2. preţul anului precedent (valoa-

rea venitului din vânzări recalcu-

lată), mii lei 

 

 

CVrec 

 

 

VVrec 

 

 

X 

 

X 

 

 

248186,3 

 

473684,3 

4. Costul la 1 leu venit din vânzări, 

bani (rd.2/rd.1x100) 

C la 1leu 

VV 
68,94 57,97 

 

Sursa: anexa 4, 5 
 

Datele necesare pentru completarea rândului 3.1 şi 3.2, coloniţa 2 pot 

fi determinate respectând următoarele proceduri de calcul: 
 

1. %49,119100
1,536512

8,641066
100

1

x
VV

VV
I

n

n

VV
; 

 

2. %72,161100
9,166615

4,269457
100100

111 nn

n

n

n

Pb
CVVV

CVVVn

Pb

Pb
I ; 

 

3. 7389,0
72,161

49,119

Pb

VV

I

I
VVrec ; 

 

4. leimiiKrecVVVVnrecVV 3,4736847389,08,641066 ; 
 

5. 3534,1
49,119

72,161

VV

Pb

I

I
Pbrec ; 

 

6. leimiiKrecPbPbrecPb n 0,2254983534,19,1666151
; 

 



Capitolul II. Metodele de diagnostic ale potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile... 

 81 

7. leimiiPbrecVVrecrecCV 3,2481860,2254983,473684 ; 
 

8. bani
VVrec

CVrec
IrecVVleulaC 40,52100

3,473684

3,248186
1001 ; 

9. bani
VVrec

CVn
IIrecVVleulaC 45,78100

3,473684

4,371609
1001 . 

  

unde:  
IVV – indicele veniturilor din vânzări (%);  
VVn1, VVn-1 – venituri din vânzări respectiv în anul de gestiune şi anul 
precedent, mii lei;  
IPb – indicele profitului brut (%);  
Pbn, Pbn-1 – profitul brut respectiv în anul de gestiune şi anul precedent, 
mii lei.  
 
Calculul influenţei factorilor asupra modificării costului la 1 leu veni-

turi din vânzări în total pe „EXPOSISTEM” SA se efectuează în baza ur-
mătorului model: 

 

         Anul precedent (n-1)    Rec I     Rec II    Anul de gestiune (n) 
C la 1 leu VV (bani)         68,94              52,40             78,45              57,97 

  
 

 

                                       f1                              f2                              f3 

 

 total 

 

1.  f1 = 52,40 – 68,94 = - 16,54 bani 

2.  f2 = 78,45 – 52,40 = + 26,05 bani 

3.  f3 = 57,97 – 78,45 = - 20,48 bani 

4.  total             =           -10,97 bani 

Verificare: 57,97 – 68,94 = -10,97 bani   
 

Conform rezultatelor obţinute, putem constata că la „EXPOSISTEM” 
SA costul la un leu venituri din vânzări s-a redus în anul de gestiune compa-
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rativ cu anul precedent cu 10,97 bani. Această abatere a fost determinată de 

influenţa pozitivă a modificării structurii şi sortimentului producţiei vându-

te şi modificării preţului la produsele vândute, care a contribuit la reducerea 
indicatorului rezultativ respectiv cu 16,54 bani şi 20,48 bani. Concomitent 

sub influenţa negativă a modificării costului vânzărilor indicatorul rezulta-
tiv s-a majorat cu 26,05 bani. 

Pentru o apreciere mai obiectivă a rezultatelor obţinute, introducem urmă-

toarele rectificări. Astfel, reducerea costului la 1 leu venituri din vânzări, sub 

influenţa factorului 3, poate fi neglijată, deoarece modificarea preţului la pro-

dusele vândute, în cele mai dese cazuri, nu depinde de întreprinderea analizată, 

ci de piaţa de desfacere. În acest context, sub efortul propriu al colectivului de 

muncă, costul la 1 leu venituri din vânzări la „EXPOSISTEM” SA nu numai 

că nu s-a redus, ci dimpotrivă s-a majorat cu 9,51 bani (-10,97) – (- 20,48) . 

Concomitent, rezerva internă de reducere a costului la 1 leu venituri din 

vânzări va constitui aceeaşi mărime, cu condiţia că atât structura şi sorti-

mentul, cât şi costul vânzărilor vor fi respectate la nivelul anului precedent. 

Datele şi calculele necesare pentru analiza costului la 1 leu venituri din 

vânzări pe fabricile afiliate sunt prezentate mai jos. 
 

Tabelul 3 

Datele iniţiale pentru analiza costului la 1 leu venituri din vânzări  

la Filiala F1 în dinamică 
 

Indicatorii 
 

Simbol 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 

1. Venituri din vânzări, mii lei VV 219121,9 302028,1 

2. Costul vânzărilor, mii lei CV 154091,8 195816,8 

 3. Veniturile din vânzări din anul de 

gestiune evaluat în: 

3.1. costul vânzărilor anului precedent 

(costul vânzărilor recalculat), mii lei 

3.2. preţul anului precedent (valoarea 

venitului din vânzări recalculată), mii lei 

 

 

CVrec 

 

VVrec 

 

 

X 

 

X 

 

 

166869,8 

 

254881,5 

4. Costul la 1 leu venit din vânzări, bani 

(rd.2/rd.1x100) 

C la 1 leu 

VV 
70,32 64,83 

 

Notă: datele necesare pentru rândul 3.1 şi 3.2, coloniţa 2 pot fi determinate 

respectând următoarele proceduri de calcul: 
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1. %84,137100
9,219121

1,302028
100

1n

n

VV
VV

VV
I ; 

 

2. %33,163100
1,65030

3,106211
100100

111 nn

nn

n

n

Pb
CVVV

CVVV

Pb

Pb
I ; 

 

3. 8439,0
33,163

84,137

Pb

VV

I

I
VVrec ; 

 

4. leimiiKrecVVVVrecVV n 5,2548818439,01,302028 ; 

 

5. 1849,1
84,137

33,163

VV

Pb

I

I
Pbrec ; 

 

6. leimiiKrecPbPbrecPb n 7,880113534,11,650301
; 

 

7. leimiiPbrecVVrecrecCV 8,1668697,880115,254881 ; 

 

8. bani
VVrec

CVrec
IrecVVleulaC 47,65100

5,254881

8,166869
1001 ; 

 

9. bani
VVrec

CV
IIrecVVleulaC n 83,76100

5,254881

8,195816
1001 . 

 

unde:  

IVV – indicele veniturilor din vânzări (%); 

VVn, VVn-1 – venituri din vânzări respectiv în anul de gestiune şi anul 

precedent, mii lei; 

IPb – indicele profitului brut (%); 

Pbn, Pbn-1 – profitul brut respectiv în anul de gestiune şi anul precedent, 

mii lei.  

 

Calculul influenţei factorilor asupra modificării costului la 1 leu veni-

turi din vânzări se efectuează în baza următorului model: 
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    Anul precedent (n-1)                 Rec I           Rec II     Anul de gestiune(n) 
 

C la 1 leu VV (bani) 70,32               65,47                   76,83             64,83 

  

  
                                      

                                           f1                                  f2                                 f3  

  

                                                                total 

 
 

1.  f1 = 65,47 – 70,32 = - 4,85 bani 

2.  f2 = 76,83 – 65,47 = + 11,36 bani 

3.  f3 = 64,83 – 76,83 = - 12,00 bani 

                      4.  total                =            -5,49 bani 

Verificare: 64,83 – 70,32 = -5,49 bani 

 

Tabelul 4 

Datele iniţiale pentru analiza costului la 1 leu venituri din vânzări  

la Filiala F2 în dinamică 
 

 

Indicatorii Simbol Anul precedent Anul de gestiune 

A B 1 2 

1. Venituri din vânzări, mii lei VV 127361,1 163451,0 

2. Costul vânzărilor, mii lei CV 82921,7 81375,9 

3. Veniturile din vânzări din 

anul de gestiune evaluat în: 

3.1. costul vânzărilor anului 

precedent (costul vânzărilor 

recalculat), mii lei 

3.2. preţul anului precedent 

(valoarea venitului din vân-

zări recalculată), mii lei 

CVrec 

 

 

VVrec 

 

X 

 

 

X 

 

49629,4 

 

 

113582,1 

4. Costul la 1 leu venit din 

vânzări, bani (rd.2/rd.1x100) 
C la 1leu VV 65,11 49,79 

 

Notă: datele necesare pentru rândul 3.1 şi 3.2, coloniţa 2 pot fi determinate 

respectând următoarele proceduri de calcul: 
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1. %34,128100
1,127361

0,163451
100

1n

n

VV
VV

VV
I ; 

 

2. %69,184100
4,44439

1,82075
100100

111 nn

nn

n

n

Pb
CVVV

CVVV

Pb

Pb
I ; 

 

3. 6949,0
69,184

34,128

Pb

VV

I

I
VVrec ; 

 

4. leimiiKrecVVVVrecVV n 1,1135826949,00,163451 ; 

 

5. 4391,1
34,128

69,184

VV

Pb

I

I
Pbrec ; 

 

6. leimiiKrecPbPbrecPb n 7,639524391,14,444391
; 

 

7. leimiiPbrecVVrecrecCV 4,496297,639521,113582 ; 

 

8. bani
VVrec

CVrec
IrecVVleulaC 70,43100

1,113582

4,49629
1001 ; 

 

9. bani
VVrec

CV
IIrecVVleulaC n 65,71100

1,113582

9,81375
1001 . 

 

unde:  

IVV – indicele veniturilor din vânzări (%); 

VVn, VVn-1 – venituri din vânzări respectiv în anul de gestiune şi anul 

precedent, mii lei; 

IPb – indicele profitului brut (%); 

Pbn, Pbn-1 – profitul brut respectiv în anul de gestiune şi anul precedent, 

mii lei.  

 

Calculul influenţei factorilor asupra modificării costului la 1 leu veni-

turi din vânzări se efectuează în baza următorului model: 

 
 



DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII 

 86 

                      Anul precedent (n-1)       Rec I          Rec II     Anul de gestiune (n)  
 

C la 1 leu VV (bani)         65,11               43,70                    71,65          49,79 

  

  
                                               

                                                      f1                                 f2                                f3  

  

                                                                           total 
 

 

1.  f1 = 43,70 – 65,11 = - 21,41 bani 

2.  f2 = 71,65 – 43,70 = + 27,95 bani 

3.  f3 = 49,79 – 71,65 = - 21,86 bani 

 

                      4.  total            =                 -15,32 bani 

                      Verificare: 49,79 – 65,11 = -15,32 bani 

 

Tabelul 5 

Datele iniţiale pentru analiza costului la 1 leu venituri din vânzări  

la Filiala F3 în dinamică 
 

Indicatorii 
 

Simbol 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 

1. Venituri din vânzări, mii lei VV 190029,1 175587,7 

2. Costul vânzărilor, mii lei CV 132882,7 94416,7 

3. Veniturile din vânzări din anul 

de gestiune evaluat în: 

3.1. costul vânzărilor anului prece-

dent (costul vânzărilor recalculat), 

mii lei 

3.2. preţul anului precedent (valoa-

rea venitului din vânzări recalcu-

lată), mii lei 

 

 

CVrec 

 

 

VVrec 

 

X 

 

 

X 

 

35768,4 

 

 

123613,9 

4. Costul la 1 leu venit din vânzări, 

bani (rd.2/rd.1x100) 

C la 1leu 

VV 
69,93 53,77 

 
Notă: datele necesare pentru rândul 3.1 şi 3.2, coloniţa 2 pot fi determinate 
respectând următoarele proceduri de calcul: 
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1. %40,92100
1,190029

7,175587
100

1n

n

VV
VV

VV
I ; 

 

2. %04,142100
4,57146

0,81171
100100

111 nn

nn

n

n

Pb
CVVV

CVVV

Pb

Pb
I ; 

 

3. 6505,0
04,142

40,92

Pb

VV

I

I
VVrec ; 

 

4. leimiiKrecVVVVrecVV n 9,1236136505,01,1900291
; 

 

5. 5372,1
40,92

04,142

VV

Pb

I

I
Pbrec ; 

 

6. leimiiKrecPbPbrecPb n 5,878455372,14,571461
; 

 

7. leimiiPbrecVVrecrecCV 4,357685,878459,123613 ; 

 

8. bani
VVrec

CVrec
IrecVVleulaC 94,28100

9,123613

4,35768
1001 ; 

 

9. bani
VVrec

CV
IIrecVVleulaC n 38,76100

9,123613

7,94416
1001 . 

 

unde:  
IVV – indicele veniturilor din vânzări (%); 
VVn, VVn-1- venituri din vânzări respectiv în anul de gestiune şi anul 
precedent, mii lei; 
IPb – indicele profitului brut (%); 
Pbn, Pbn-1 – profitul brut respectiv în anul de gestiune şi anul precedent, 
mii lei.  
 
Calculul influenţei factorilor asupra modificării costului la 1 leu veni-

turi din vânzări, în total pe „EXPOSISTEM” S.A., se efectuează în baza 
următorului model: 
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               Anul precedent (n-1)               Rec I         Rec II     Anul de gestiune (n) 
 

 C la 1 leu VV (bani)       69,93              28,94                    76,38              53,77 

 

   

                                                     f1                                 f2                                f3 

      

             total 

1.  f1 = 28,94 – 69,93 = - 40,99 bani 

2.  f2 = 76,38 – 28,94 = + 47,44 bani 

3.  f3 = 53,77 – 76,38 = - 22,61 bani 

 

4.  total               =            -16,16 bani 

            Verificare: 53,77 – 69,93 = -16,16 bani 
 

Utilizând aceeaşi metodă de calcul pentru determinarea veniturilor din 

vânzări din anul de gestiune evaluat în costul vânzărilor anului precedent 

(costul vânzărilor recalculat) şi preţul anului precedent (valoarea venituri-

lor din vânzări recalculată), precum şi modelul de calcul al influenţei 

factorilor asupra modificării costului la 1 leu venituri din vânzări, am obţi-

nut următoarele rezultate: la filiala F1, sub efortul propriu al colectivului 

de muncă, costul la un leu venituri din vânzări s-a majorat cu 6,51 bani (-

5,49) – (- 12,00) ; la F2 - s-a majorat cu 6,54 bani (-15,32) – (- 21,86) ; la 

F3 - s-a majorat cu 6,45 bani (-16,16) – (- 22,61) .  

În cadrul analizei consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii, este im-

portant de a determina corelaţia ce există între consumurile de producţie şi 

cheltuielile perioadei ale întreprinderii.  

În condiţiile actuale de activitate, creşterea permanentă a preţului la ma-

teria primă, materiale consumate şi combustibil, precum şi tarifele pentru 

serviciile prestate de către terţi influenţează esenţial asupra formării costu-

lui integral al producţiei, diminuând efortul propriu al colectivului de mun-

că, în reducerea consumurilor şi cheltuielilor suportate de întreprindere.  

Rezultatele diagnosticului în acest domeniu la mai multe unităţi de 

producţie demonstrează că, pentru asigurarea unei activităţi profitabile, di-
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mensiunea cheltuielilor perioadei trebuie să fie justificată prin determina-

rea şi reglarea unor parametri relativi.  

După opinia noastră, pentru asigurarea unor astfel de condiţii ritmul de 

creştere al cheltuielilor perioadei trebuie să fi mai lent decât ritmul de 

creştere al consumurilor de producţie.  

Din aceste considerente, în continuare, propunem determinarea şi exami-

narea coeficientului de corelaţie dintre cheltuielile perioadei şi consu-

murile de producţie ale întreprinderii, determinat prin relaţia de mai jos: 

 

 

                                               
CPT

Ch
Cr ;                                                 (2) 

 

 unde:  

Cr – coeficientul de corelaţie dintre cheltuielile perioadei şi consumu-

rile de producţie ale întreprinderii;  
Ch – cheltuielile perioadei (cheltuielile comerciale, cheltuielile generale 
şi administrative, alte cheltuieli operaţionale) ale întreprinderii, mii lei;  
CPT – consumuri de producţie în total, mii lei. 
 
Datele necesare pentru estimarea acestui indicator au fost preventiv 

acumulate în tabelul analitic nr. 6. 
Conform calculelor efectuate, constatăm că dimensiunea coeficientului 

de corelaţie dintre cheltuielile perioadei şi consumurile de producţie, în 
total pe „EXPOSISTEM” SA, s-au majorat în anul de gestiune, comparativ 
cu anul precedent, cu 0,1197 puncte (0,3038 - 0,1841). Această majorare 
se apreciază negativ, deoarece ne dovedeşte că concordanţa dintre ritmu-
rile de creştere nominalizate anterior nu se respectă. La întreprinderile 
afiliate acest indicator este, de asemenea, în creştere.  

Reieşind din faptul că cheltuielile perioadei s-au majorat în ritmuri mai 
mari decât consumurile totale de producţie, atât în total pe „EXPOSIS-
TEM” SA, cât şi pe fabricile afiliate, activitatea întreprinderii date în acest 
domeniu se apreciază negativ.  
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Tabelul 6 

Datele iniţiale pentru estimarea coeficientului de corelaţie  

dintre cheltuielile perioadei şi consumurile de producţie  

în total pe „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderile afiliate în dinamică 
 

Întreprin- 

derea 

Cheltuielile perioadei (Ch), mii lei 
Consumuri de producţie - total 

(CPT), mii lei 

Coeficientul de 

corelaţie( Cr) 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 
Indicii % 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 
Indicii % 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A 1 2 3 4 5 6 7=1/4 8=2/5 

1. Filiala F1 38480,1 73356,2 190,63 164845,6 215309,0 130,61 0,2334 0,3407 

2. Filiala F2 27135,2 50446,4 185,91 151117,9 152379,3 100,83 0,1796 0,3311 

3. Filiala F3 29490,2 52138,4 176,80 200571,9 211509,6 105,45 0,1470 0,2465 

Total pe 

„EXPOSIS-

TEM” SA 

 

95105,5 

 

 

175941,0 

 

184,99 516535,4 579197,9 112,13 0,1841 0,3038 

 

Sursa: anexa 4, 5 
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2.2.4. Diagnosticul rezultatelor financiare şi rentabilităţii 
 

Compartimentul IV în diagnosticarea stării de performanţă a întreprin-
derilor autohtone prevede analiza rezultatelor financiare şi rentabilită-

ţii. Pentru acest compartiment, din totalitatea indicatorilor utilizaţi în 
practica analitică noi am selectat următorii trei:  

1.  Profitabilitatea veniturilor din vânzări (PVV), %; 

2.  Recuperabilitatea activelor (coeficientul de rotaţie a activelor) 
(ra), coef.; 

3.  Rentabilitatea activelor (sau patrimoniului întreprinderii) (Ra), %. 
În opinia unor autori [31], indicatorii ce caracterizează rezultatul finan-

ciar şi rentabilitatea întreprinderii sunt numiţi indicatorii triadei rezulta-

telor financiare.  
În practica analitică se utilizează mai multe variante de determinare a 

acestor indicatori. În literatura de specialitate [40, p. 90], sunt prezentate 
mai multe metode de determinare a profitabilităţii veniturilor din vânzări, 
ţinând cont de necesităţile analizei: ca raport dintre profitul (pierderea) 
brut şi veniturile din vânzări; ca raport dintre profit (pierdere) din activita-
tea operaţională şi veniturile din vânzări; ca raport dintre profit (pierdere) 
până la impozitare şi veniturile din vânzări; ca raport dintre profit (pierde-
re) net şi veniturile din vânzări. 

În acelaşi timp, la calcularea indicatorilor recuperabilităţii şi rentabili-
tăţii activelor se utilizează valoarea medie a activelor totale sau valoarea 
medie a activelor nete (patrimoniul net). 

Considerăm că pentru asigurarea unei comparabilităţi justificate a indi-
catorilor triadei rezultatelor financiare este necesar de a utiliza o metodolo-
gie unică pe întreg perimetru de calcul şi estimare a acestor indicatori. 

Profitabilitatea veniturilor din vânzări caracterizează capacitatea în-
treprinderii de a obţine profit din vânzarea produselor, mărfurilor, executa-
rea lucrărilor sau prestarea serviciilor.  

Reieşind din necesităţile analizei, noi am optat pentru următoare 
formulă de calcul a profitabilităţii veniturilor din vânzări: 

 

                                          100
VV

Ppi
PVV

,                                           (1) 

 
 unde:   
PVV – profitabilitatea veniturilor din vânzări %;  
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Ppi – profitul perioadei de gestiune până la impozitare (rd.130, 
formular nr.2 la Raportul financiar), mii lei;  
VV – venituri din vânzări (rd. 010, formular nr. 2 la Raportul finan-
ciar), mii lei. 

 
Recuperabilitatea activelor reflectă gradul de rotaţie a tuturor active-

lor de care dispune întreprinderea la un moment dat şi caracterizează veni-
turile din vânzări ce revin la 1 leu active totale. 

În literatura de specialitate [25, p.168], recuperabilitatea activelor este 
considerată rata generalizatoare de rotaţie a activelor şi se mai numeşte nu-

mărul de rotaţii a activelor totale. 
Recuperabilitatea activelor caracterizează gradul de eficienţă cu care 

este utilizat patrimoniul întreprinderii şi se determinată ca raport dintre 
veniturile din vânzări şi valoarea totală a activelor întreprinderii: 

 

                                                 
TA

VV
ra ,                                                 (2) 

 

unde: 
ra – recuperabilitatea activelor, coef.;  
VV – venituri din vânzări, (rd. 010, formular nr. 2 la Raportul finan-
ciar), mii lei;  
TA – valoarea totală a activelor întreprinderii (rd. 479, formular nr.1 la 
Raportul financiar), mii lei. 
 
Dimensiunea recuperabilităţii activelor diferă de la o ramură la alta, dar 

pentru a asigura o activitate de producere eficientă mărimea acestei rate tre-
buie să fie supraunitară. Autorii români [12, p.215] recomandă ca numărul 
de rotaţii a activelor la întreprinderile industriale să fie mai mare de 1,5 rotaţii. 

Rentabilitatea activelor reflectă eficienţa utilizării activelor angajate 
în activitatea întreprinderii indiferent de sursele provenienţei lor. De efi-
cienţa utilizării activelor în activitatea întreprinderii, depinde capacitatea 
întreprinderii de a supravieţui din punct de vedere financiar. 

Formula de calcul a rentabilităţii activelor este următoarea: 
 

           100
TA

Ppi
Ra ,                                           (3) 

unde:  
Ra – rentabilitatea activelor, %;  
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Ppi – profit (pierdere) până la impozitare (rd. 130, formular nr. 2 la 
Raportul financiar), mii lei;  
TA – valoarea totală a activelor întreprinderii (rd. 479, formular nr. 1 la 
Raportul financiar), mii lei. 
 
Pentru analiza indicatorilor nominalizaţi, vom folosi datele prezentate 

în tabelul ce urmează: 
 

Tabelul 1 

Datele iniţiale pentru analiza triadei rezultatelor financiare 

 în total pe „EXPOSISTEM” SA în dinamică 
 

Indicatori Simbol 
Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 
Abaterea (+-) 

A B 1 2 3=2-1 

1.Venituri din vânzări, mii lei VV 536512,1 641066,8 + 104554,7 

2. Profit până la impozitare, 
mii lei 

 Ppi 77485,8 118824,5 + 41338,7 

3. Total active, mii lei  TA 408630,3 578184,4 + 169554,1 

4. Profitabilitatea veniturilor 
din vânzări, % (rd. 2/rd.1x100) 

PVV 14,44 18,54 + 4,10 

5. Recuperabilitatea active-

lor (rd.1/rd.3) 
Ra 1,3130 1,1088 - 0,2042 

6. Rentabilitatea activelor, % 

(rd.2/rd.3x100) 
Ra 18,96 20,55 + 1,59 

 

Sursa: anexa 2 – 5 
 

În rezultatul calculelor efectuate în tabelul 1, putem constata următoarele: 

1. Nivelul profitabilităţii veniturilor din vânzări, în total pe „EXPOSISTEM” 

SA, s-a majorat în anul de gestiune, comparativ cu anul precedent, cu 

4,10 puncte procentuale. Această abatere este datorată creşterii profitu-

lui până la impozitare în ritmuri mai mari decât creşterea veniturilor 

din vânzări. 

2. Recuperabilitatea activelor la întreprinderea analizată, deşi a atins ni-

velul supraunitar, are o tendinţă negativă de reducere de la 1,3130 la 

1,1088 puncte sau cu 0,2042 puncte.  

3. Rentabilitatea activelor în ambele perioade analizate, pe lângă faptul 

că a atins nivelul recomandat pentru asigurarea unei activităţi profita-

bile de 10 %, are o tendinţă pozitivă de majorare.  
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Dacă examinăm situaţia în domeniul dat la întreprinderile afiliate, 

observăm că cele mai nefavorabile rezultate au fost înregistrate de către fi-

liala F3, unde din cei trei indicatori examinaţi doi au înregistrat o tendinţă 

de descreştere comparativ cu anul precedent.  

 

2.2.5. Diagnosticul situaţiei şi stabilităţii financiare 
 

Compartimentul V prevede diagnosticarea situaţiei şi stabilităţii fi-

nanciare a întreprinderii în baza unui sistem de indicatori specifici.  

În literatura de specialitate, sunt propuşi spre utilizare un sistem larg de 

indicatori, atât absoluţi, cât şi relativi în domeniul dat, care deseori se deo-

sebesc, atât după modul de calcul, cât şi după metoda de estimare.  

După opinia noastră, situaţia şi stabilitatea financiară a întreprinderilor 

producătoare poate fi caracterizată prin utilizarea următoarele rate:  
 

1.  Rata agregativă a lichidităţii (RLag); 
 

2.  Rata utilizării capitalului de lucru (Rucl); 
 

3.  Rata autonomiei financiare (Raf). 
 

Din punct de vedere al conţinutului economic, problema lichidităţii 

este una complexă, fiind trată în mod diferit în literatura de specialitate. 

Sunt propuse mai multe metode de calcul şi apreciere al indicatorilor lichi-

dităţii bilanţului contabil, însă în practica analitică, cel mai des se apelează 

la următoarele trei rate: 

 Rata lichidităţii absolute (RLa); 

 Rata lichidităţii intermediare (RLi); 
 Rata lichidităţii totale (RLt). 

Concomitent, pe lângă metoda de calcul, pentru fiecare din aceşti indi-
catori, au fost elaborate şi propuse spre utilizare graniţele teoretice de apre-

ciere, după cum urmează: pentru lichiditatea absolută (0,20-0,25); lichidi-

tatea intermediară (0,70-0,85); lichiditatea totală (2,0-2,5) 25]. 

Însă, examinând lichiditatea bilanţului contabil la mai multe unităţi de 
producţie pe teren şi comparând dinamica rezultatelor obţinute, putem menţio-

na că la majoritatea întreprinderilor analizate dimensiunile atinse de indicatorii 
lichidităţii au fost mult sub nivelul sau mult peste nivelul considerat în lite-

ratura de specialitate ca nivel favorabil. Această situaţie se datorează proble-
melor cu care se confruntă agenţii economici în condiţiile actuale de activitate. 
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În rezultatul cercetărilor efectuate, noi am ajuns la concluzia că evolu-
ţia indicatorilor lichidităţii bilanţului contabil poate fi redată mai exact prin 

utilizarea unui singur indicator agregativ – Rata agregativă a lichidităţii 

bilanţului contabil (RLag).  

Considerăm că la nivel de sector al economiei naţionale acest indicator 
poate fi utilizat cu succes în domeniul estimării comparate a lichidităţii 

bilanţului contabil la determinarea reitingului întreprinderii analizate. 
 Dimensiunea acestui indicator, după părerea noastră, poate fi determi-

nată prin următoarea relaţie: 
 

 

                   
ktkika

kt
RLt

ki
RLi

ka
RLa

RLag

111
,                    (1) 

 
 
unde:  
RLag – rata agregativă a lichidităţii bilanţului contabil;  
RLa – rata lichidităţii absolute; 
RLi – rata lichidităţii intermediare; 
RLt – rata lichidităţii totale şi  
ka, ki, kt – reflectă respectiv graniţa medie teoretică a lichidităţii abso-
lute, lichidităţii imediate şi lichidităţii totale. 
 
Menţionăm că cu cât dimensiunea acestui indicator agregativ este mai 

aproape de 1, cu atât este mai înalt gradul de lichiditate al întreprinderii ana-
lizate. 

Pentru determinarea şi estimarea indicatorului agregativ al lichidităţii 
bilanţului contabil, se recomandă efectuarea lucrului analitic în trei etape: 

 

1. acumularea informaţiei necesare pentru analiza lichidităţii bilanţului 

contabil într-un tabel special; 
 

2. determinarea ratei lichidităţii absolute, ratei lichidităţii intermediare şi 

ratei lichidităţii totale în baza datelor acumulate; 
 

3. recalcularea conţinutului indicatorilor de lichiditate prin determinarea 

şi estimarea indicatorului agregativ a lichidităţii bilanţului contabil la 

întreprinderile analizate. 
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Tabelul 1 

Datele iniţiale pentru determinarea şi estimarea lichidităţii  

bilanţului contabil în total pe „EXPOSISTEM” SA (mii lei) 
 

Indicatorii Simbol 

Perioadele analizate 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 

1. Mijloacele băneşti (rd.440, f.nr.1) MB 4730,5 6871,1 

2. Creanţe pe termen scurt (rd.350, f.nr.1) CTS 61196,6 84832,0 

3. Stocuri de mărfuri şi materiale (rd. 250, f. 

nr.1) 
SMM 231422,5 327779,4 

4. Investiţii pe termen scurt (rd. 390, f.nr.1) ITS 0 0 

5. Alte active curente (rd.450, f. nr.1) AAC 728,6 1216,7 

6. Total active curente (rd.460, f.nr.1) TAC 298078,2 420699,2 

7. Total datorii pe termen scurt (rd.970, f. nr.1) DTS 132962,5 139983,2 
 

Sursa: anexa 2, 3 
 

În baza datelor din tabelul 1 calculăm indicatorii lichidităţii bilanţului 

contabil conform metodelor de calcul prezentate în tabelul 2. 
 

Tabelul 2 

Calculul şi aprecierea lichidităţii bilanţului contabil  

în total pe „EXPOSISTEM” SA 
 

Indicatorii Metoda de calcul 
Intervalul 

optim 

Perioadele analizate 

Anul 

precedent 

  Anul de   

gestiune 

A B C 1 2 

1. Rata lichidităţii abso-

lute, Rla 
MB/DTS 0,2-0,25 0,0356 0,0491 

2. Rata lichidităţii inter-

mediare, Rli 
(TAC-SMM)/TDS 0,75-0,85 0,5013 0,6638 

3. Rata lichidităţii tota-

le, RLt 
TAC/DTS 2,0-2,5 2,2418 3,0054 

 

Examinând evoluţia indicatorilor lichidităţii bilanţului contabil în dina-

mică, în total pe „EXPOSISTEM” SA, constatăm că atât rata lichidităţii 

absolute, cât şi rata lichidităţii intermediare nu se încadrează în limitele re-

comandate în literatura de specialitate, ceea ce denotă o capacitate redusă a 



Capitolul II. Metodele de diagnostic ale potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile... 

 97 

întreprinderii analizate de acoperire a datoriilor pe termen scurt, deşi rata 

lichidităţii totale a atins dimensiuni favorabile. 

La întreprinderile afiliate, dimensiunile acestor indicatori s-au reparti-

zat în mod diferit. Astfel, cu probleme esenţiale de lichiditate în perioadele 

analizate s-a confruntat filiala F2.  

Examinând rezultatele obţinute, observăm că ele diferă de la un caz la altul 

şi nu dau posibilitate să generalizăm în mod obiectiv situaţia în acest domeniu.  

Luând în consideraţie acest fapt, în continuare, vom determina indicato-

rul agregativ al lichidităţii bilanţului contabil, în baza datelor întreprinderilor 

analizate, conform formulei de calcul 1 pentru fiecare an de gestiune în parte. 

În exemplul nostru, în total pe „EXPOSISTEM” SA, situaţia va fi urmă-

toarea: 

 

1. la finele anului de gestiune: 

7417,0
2500,3

4104,2

2500,3

3357,18565,02182,0

2500,27750,02250,0

2500,2
10054,3

7750,0
16638,0

2250,0
10491,0

RLag   

 

 

2. la finele anului precedent: 

5542,0
2500,3

8013,1

2500,3

9963,06468,01582,0

2500,27750,02250,0

2500,2
12418,2

7750,0
15013,0

2250,0
10356,0

RLag  

 

Prin urmare, conform rezultatelor obţinute, putem constata că rata lichidi-

tăţii agregative a bilanţului contabil în total pe „EXPOSISTEM” SA s-a majo-

rat în anul de gestiune, comparativ cu anul precedent, cu 0,1875 puncte (0,7417-

0,5542). Această situaţie, în general, este determinată de o gestionare mai 

eficientă a activelor curente în anul de gestiune comparativ cu anul precedent.  

Determinând în acelaşi mod dimensiunea indicatorului agregativ al 

lichidităţii bilanţului contabil al întreprinderilor afiliate, obţinem rezulta-

tele prezentate în tabelul analitic de mai jos. 
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Tabelul 3 

Dimensiunile indicatorului agregativ al lichidităţii bilanţului contabil  

pe întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA 
 

Denumirea întreprinderii 
Perioadele analizate Abaterea 

absolută, (+/-) Anul precedent  Anul de gestiune 

A 1 2 3=2-1 

1. Filiala F1 0,8395 1,0339 +0,1944 

2. Filiala F2 0,3273 0,5923 +0,2650 

3. Filiala F3 0,5433 0,6993 +0,1559 
 

Din analiza datelor obţinute în tabelul 3, se desprinde următoarea conclu-

zie: sporirea dimensiunii indicatorului agregativ al lichidităţii bilanţului 
contabil al „EXPOSISTEM” SA se datorează în cea mai mare parte spori-

rii dimensiunii acestui indicator la Filiala F2 (+0,2650 puncte). La fel filia-
lele F1 şi F3 în perioadele analizate au înregistrat dimensiuni favorabile 

pentru acest indicator agregativ.  
Următoarea etapă în diagnosticarea situaţiei şi stabilităţii financiare a 

întreprinderii reprezintă analiza solvabilităţii întreprinderii sau a capacităţii 
de finanţare a activităţii economice pe termen lung, care este caracterizată 

de următoarele două rate. 
Rata utilizării capitalului de lucru (Rucl) reflectă gradul de utilizare a 

capitalului de lucru al întreprinderii analizate şi se determină în baza relaţiei: 
 

                                               
CL

VV
Rucl ,                                                (2) 

 
unde:  
VV – venitul din vânzări, (rd. 010, formular nr. 2 la Raportul finan-
ciar), mii lei;  
CL – capitalul de lucru, care se determină din următoarea relaţie: 
 

                            ,CSTDSDBTACCL                              (3) 

 
unde:  
TAC – suma totală a activelor curente (rd. 460 f. nr. 1);  
DB – disponibil bănesc (rd. 440+rd.390, f. nr. 1);  
TDS – suma totală a datoriilor pe termen scurt (rd. 970 f. nr. 1);  
CS – credite bancare pe termen scurt (rd. 780 f. nr. 1). 
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De regulă, cu cât este mai mare dimensiunea ratei utilizării capitalului 
de lucru, cu atât rezultatele obţinute sunt apreciate la un nivel mai înalt. 

Calculul şi aprecierea ratei utilizării capitalului de lucru în total pe 
„EXPOSISTEM” SA este prezentat în următorul tabel analitic. 

 

Tabelul 4 

Calculul şi aprecierea ratei utilizării capitalului de lucru 

 în total pe „EXPOSISTEM” SA 
 

Indicatorii Simbol 

Perioadele analizate Abaterea 

absolută, (+/-

) 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 3=2-1 

1. Venituri din vânzări, 

mii lei 
VV 536512,1 641066,8 +104554,7 

2. Suma totală a activelor 

curente, mii lei 
TAC 298078,2 420699,2 +122621,0 

3. Disponibil bănesc, mii lei DB 4730,5 6871,1 +2140,6 

4. Suma totală a datoriilor 

pe termen scurt, mii lei 
TDS 132962,5 139983,2 

+7020,7 

 

5. Credite bancare pe ter-

men scurt, mii lei 
CS 36548,0 44556,0 +8008,0 

A B 1 2 3 

6. Capitalul de lucru (rd.2-

rd.3)-(rd.4-rd.5), mii lei 
CL 196933,2 318400,9 +121467,7 

7. Rata utilizării capitalului 

de lucru (rd.1/ rd.6) coef. 
Rucl 2,7243 2,0134 -0,7109 

 

Sursa: anexa 2 -5 
 

Calculele efectuate ne demonstrează că, în total pe „EXPOSISTEM” SA, 
rata utilizării capitalului de lucru s-a redus, în anul de gestiune comparativ 

cu anul precedent, cu 0,7109 puncte (2,0134-2,7243), ceea ce se apreciază 
ca o tendinţă negativă, deoarece denotă că eficienţa utilizării capitalului de 

lucru s-a redus comparativ cu ritmul creşterii veniturilor din vânzări.  
Apreciind dimensiunile ratei utilizării capitalului de lucru la întreprin-

derile afiliate în anexa 13, constatăm următoarele: la filiala F1 acest indi-
cator s-a redus în anul de gestiune comparativ cu anul precedent cu 0,0339 

puncte (2,3385-2,3724); la filiala F2 s-a redus cu 0,6370 puncte (1,8118-
2,4488) şi la filiala F3 s-a redus cu 1,8421 puncte (1,7731-3,6152) respectiv. 
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În cadrul analizei solvabilităţii întreprinderii, în practica mondială, cel 

mai des se apelează la Rata autonomiei financiare (Raf).  

În literatura de specialitate, această rată este definită ca rata de autofi-

nanţare a capitalului permanent, rata solvabilităţii patrimoniale, rata 

independenţei financiare a surselor capitalizate, etc. Indiferent de denu-
mirea atribuită în diferite surse, acest indicator se determină prin următoa-

rea relaţie: 

                                      
Cper

CP
Raf ,                                                  (4) 

 
unde:  
CP – capitalul propriu (rd. 650, f.nr.1);  
Cper – capitalul permanent ce se determină ca sumă dintre capitalul 
propriu şi datoriile pe termen lung (rd. 650 f.nr.1+ rd. 770 f.nr.1).  
 

Acest coeficient exprimă structura capitalului permanent care asigură 

finanţarea activităţii întreprinderii pe termen lung. În practica mondială, se 

indică limita de jos a acestei rate – 60 % 36, p.239] cu toate că, în literatu-

ra anglo-saxonă, există mai multe divergenţe vizavi de valorile optime 

pentru acest coeficient 67, p.93 . În sursele autorilor români şi autohtoni, 
se apreciază pozitiv când dimensiunea ratei autonomiei financiare este 

cuprinsă în intervalul 0,7 – 1,0. 

Să urmărim dimensiunile acestei rate în total pe „EXPOSISTEM” SA. 
 

Tabelul 5 

Calculul şi aprecierea ratei autonomiei financiare  

în total pe „EXPOSISTEM” SA în baza datelor bilanţului contabil 

  

Indicatorii Simbol 

Perioadele analizate 
Abaterea 

absolută, (+/-) 
Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 3=2-1 

1. Capitalul propriu, mii lei CP 198283,1 292100,5 +93817,4 

2. Datorii pe termen lung, 

mii lei 
TDL 77384,7 146100,7 +68716 

3. Capital permanent  

(rd.1+ rd.2), mii lei 
Cper 275667,8 438201,2 +162533,4 

4. Rata autonomiei finan-

ciare (rd.1/rd.3), coef. 
Raf 0,7193 0,6666 -0,0527 

 

Sursa: anexa 2, 3 
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Din informaţia prezentată în tabelul 5, rezultă că sursele de finanţare a 
activităţii întreprinderii „EXPOSISTEM” SA, pe termen lung, se caracteri-

zează prin gradul satisfăcător al stabilităţii financiare, cu toate că la această 
întreprindere s-a înregistrat o reducere neesenţială a ratei autonomiei finan-

ciare în anul de gestiune comparativ cu anul precedent cu 0,0527 puncte 
(0,6666-0,7193). 

Şi la fabricile afiliate dimensiunile atinse de rata autonomiei financiare, 
prezentate în anexa 12, s-au încadrat în limitele optimale, deşi au înregis-

trat o tendinţă de reducere după cum urmează: la filiala F1 acest indicator 
s-a redus cu 0,0657 puncte (0,6343-0,7000); la filiala F2 cu 0,0001 puncte 

(0,7343-0,7344) şi la filiala F3 respectiv cu 0,0861 puncte (0,6456- 0,7317). 
 

2.3. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii în 

contextul analizei expres 
 

O dată cu adoptarea noului sistem de evidenţă contabilă, racordarea ra-
poartelor financiare la cerinţele standardelor naţionale de contabilitate şi la 

necesităţile utilizatorilor de informaţie contabilă în noile condiţii de activi-
tate ale întreprinderilor autohtone, a apărut necesitatea elaborării şi imple-

mentării unui sistem de indicatori ce reflectă potenţialul economic al unită-
ţilor de producere în contextul analizei expres. 

 În practica analitică, există mai multe concepte în acest domeniu, 

expuse atât de autorii moldoveni (Băncilă N., Balanuţă V., Ţiriulinicova 

N., Paladi V., Gortolomei V., Tcaci N., Gavriliuc L.), cât şi din străinătate 

(Rodionova N. V., Fomin I.A., Gradova A. P. etc.). 

După Balanuţă V. 73, p. 38 , diagnosticul potenţialului economic al în-

treprinderii, în contextul analizei expres, constă din două grupuri de indicatori: 
 

1. indicatorii rezultatelor financiare şi rentabilităţii; 
 

2. indicatorii capacităţii de plată şi stabilităţii financiare a întreprinderii. 
 

Acest model are la bază două capitole cu o legătură reciprocă între in-

dicatorii principali, care reflectă atât rezultatele financiare obţinute, cât şi 

capacitatea de plată şi stabilitatea financiară a întreprinderii la finele pe-

rioadei de gestiune. Schematic, legătura reciprocă dintre aceşti indicatori 

este prezentată în figura de mai jos. 
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Figura 1. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii în contextul 

analizei expres 
 

Sursa: elaborată de autor 
 

În viziunea noastră, avantajul acestui model constă în determinarea şi 

estimarea fiecărui indicator în parte, care pot fi efectuat în baza unei meto-

dologii particulare de calcul şi metodei de evaluare. Concomitent, pot fi 

utilizate diferite metode de generalizare a rezultatelor obţinute, ţinând cont 

de particularităţile fiecărui compartiment în parte şi nivelul atins la indica-

torii respectivi. 

 Autorul rus Rodionova N. V. 42  defineşte diagnosticul expres ca o 

apreciere formală a apropierii întreprinderii de faliment, în baza calculului 

permanent al coeficienţilor corespunzători, utilizând datele din bilanţului 

contabil. În acest context, se urmăresc următoarele obiective:  
1. determinarea tendinţelor de modificare a situaţiei economico-financiare 

a întreprinderii; 
2. evaluarea nivelului de sărăcie şi 
3. efectuarea analizei situaţiei financiare, ce asigură activitatea de pro-

ducţie şi comercializare a întreprinderii. 
 

1. Indicatorii rezultatelor 

financiare şi rentabilităţii 

 

Diagnosticul potenţialului economic  

al întreprinderii în contextul analizei expres 
 

2. Indicatorii capacităţii  

de plată şi stabilităţii financiare  

a întreprinderii 
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După Fomin I. A. 43  analiza expres-diagnostic include:  
1. analiza capacităţii de plată; 
2. analiza stabilităţii financiare şi rentabilităţii; 
3. analiza ratelor de gestiune financiară. 

În lucrarea „Strategia şi tactica de gestiune anticriză a firmei” de Gra-

dova A. P. 32  este determinată existenţa unei legităţi între indicatorii po-
tenţialului financiar, ca parte componentă a potenţialului economic, şi 
ciclului de viaţă al întreprinderii.  

 Condiţionat, aceşti indicatori au fost grupaţi după cum urmează: 
 indicatorii lichidităţii (coeficientul lichidităţii absolute, lichidităţii 

intermediare, lichidităţii totale şi capacităţii de plată); 
 indicatorii stabilităţii financiare (coeficientul autonomiei financiare, 

rata de finanţare a activelor curente, rata de acoperire a activelor cu-

rente şi investiţiilor); 
 coeficienţii de rotaţie a activelor întreprinderii; 

 indicatorii rentabilităţii capitalului; 
 indicatorii rentabilităţii veniturilor din vânzări. 

Divizarea acestor indicatori, în funcţie de însemnătatea lor în diferite 
stadii a ciclului de viaţă al întreprinderii, este prezentată în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Divizarea indicatorilor financiari  

ce necesită atenţie în funcţie de ciclul de viaţă al întreprinderii (CVÎ) 
 

Etapele CVÎ 
Indicatorii 

lichidităţii 

Indicatorii 

stabilităţii 

financiare 

Indicatorii 

de rotaţie 

a acti-

velor 

Indicatorii rentabilităţii 

Rentabilitate

a capitalului 

Rentabilitate

a veniturilor 

din vânzări 

Naşterea X X    

Accelerarea 

creşterii 
  X   

Încetinire 

creşterii 

(stabilizarea) 

  X  X 

Maturitatea   X X X 

Declin X   X X 

 
Sursa: [32] 
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După părerea noastră, modelul propus de Gradova A.P. ne oferă 

posibilitate să constatăm că prioritatea unui indicator faţă de alţii nu poate 

fi determinată suficient de clar. De exemplu, în perioada de maturitatea a 

întreprinderii, când, în special, se recomandă analiza indicatorilor rentabili-

tăţii, trebuie examinaţi şi indicatorii lichidităţii întreprinderii şi viceversa. 

Ideea acestei clasificări se axează pe conceptul că, o dată cu dezvoltarea 

întreprinderii, se modifică obiectivele conducerii, cresc cerinţele faţă de 

eficienţa afacerii, de aceea, în stadiul de creştere au prioritate indicatorii ce 

caracterizează viteza de rotaţie a potenţialului de producere al întreprinde-

rii şi rentabilitatea veniturilor din vânzări.  

Pentru întreprinderile nou-create sau întreprinderile în declin, sunt mai 

importanţi indicatorii de lichiditate, care reprezintă principalele simptoame 

ale relansării sau falimentării afacerii.  

În stadiul de declin economic are loc destabilizarea tuturor indicatori-

lor, dar cel mai sensibili, sunt indicatorii rentabilităţii. Cu creşterea perico-

lului de faliment semnale puternice vor transmite şi indicatorii de lichidi-

tate. 

Menţionăm, că toţi aceşti indicatori se află într-o corelare strânsă şi 

schimbarea cel puţin a unui indicator va determina o modificare în aceeaşi 

direcţie a celorlalţi indicatori.  

Deoarece, o bună parte dintre indicatorii propuşi în cadrul analizei 

expres au fost examinaţi de către noi în capitolul precedent, vom prezenta, 

în continuare, o generalizare a rezultatelor acestora în baza datelor din Ra-

poartele financiare consolidate (Bilanţul contabil (f.nr.1) şi Raportului de 

profit şi pierderi (f.nr.2)) ale „EXPOSISTEM” SA şi rapoartele financiare 

ale întreprinderilor afiliate pentru două perioade de gestiune. 
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Tabelul 2 

Sistemul de indicatori rezultativi  recomandat pentru estimarea potenţialului economic al întreprinderii  

în contextul analizei expres (în baza datelor „EXPOSISTEM” SA) 
 

Indicatorul Simbol Formula de calcul 

Modul de calculare 

şi sursa de 

informaţie 

Interval 

optim 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B C D E 1 2 

I. Indicatorii rezultatelor financiare şi rentabilităţii 

In
d

ic
a

to
ri

i 
re

zu
lt

a
te

lo
r 

fi
n

a
n

ci
a

re
 

1. Profitul brut, mii lei (reflectă 

rezultatul obţinut din vânzări 

nete) 

Pb VV-CV 
(rd.010-rd.020) sau 

rd.030 (f.nr.2) 
 166615,9 269457,4 

2. Profitul perioadei de 

gestiune până la impozitare, 

mii lei (reflectă rezultatul 

financiar al întreprinderii obţinut 

din activitatea de bază şi din alte 

activităţi)  

Ppi  rd.130 (f.nr.2)  77485,8 118824,5 

3. Profitul net, mii lei (reflectă 

rezultatul financiar net obţinut de 

către întreprindere în perioada de 

gestiune sau diferenţa rămasă la 

dispoziţia întreprinderii după 

impozitare)  

PN Ppi-Iv rd.150 (f.nr.2)  62781,2 95113,9 
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 A B C D E 1 2 
In

d
ic

a
to

ri
i 

re
n

ta
b

il
it

ă
ţi

i 

4. Rentabilitatea veniturilor 

din vânzări, % (reflectă în ce 

măsură întreprinderea este 

capabilă să obţină profit din 

activitatea de desfacere sau 

profitabilitatea acesteia) 

Rvv 100
VV

Pb  100
010.

030.

rd

rd (f.nr.2) > 20% 31,05 42,03 

5. Rentabilitatea activelor, % 

(reflectă eficienţa utilizării 

activelor angajate în activitatea 

întreprinderii, indiferent de 

sursele provinienţei lor)  

Ra 100
TA

Ppi  100
1..470.

2..130.

nrfrd

nrfrd  
> 10% 18,96 20,55 

In
d

ic
a
to

ri
i 
re

n
ta

b
il

it
ă
ţi

i 

6. Rentabilitatea capitalului 

permanent, % (reflectă 

eficienţa utilizării mijloacelor 

materiale şi financiare ale 

întreprinderii, prevăzute în 

vederea desfăşurării activităţii 

sale) 

Rcper 100
Cper

Ppi  

100

1..770.650.

2..130.

nrfrdrd

nrfrd  
20-25% 28,11 27,12 

7. Rentabilitatea financiară, % 

(reflectă capacitatea 

întreprinderii de a utiliza 

capitalului propriu) 

Rfin 100
CP

Ppi  100
1..650.

2..130.

nrfrd

nrfrd  > 15% 39,08 40,68 
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II. Indicatorii capacităţii de plată şi stabilităţii financiare 

 

C
o

ef
ic

ie
n

ţi
i 

(r
a

te
le

) 
li

ch
id

it
ă

ţi
i 

A B C D E 1 2 

1. Rata lichidităţii absolute 

(reflectă în ce măsură întreprin-

derea este capabilă să-şi onoreze 

imediat obligaţiile curente) 

RLa 
TDS

DB  970.

440.390.

rd

rdrd

1..nrf  
0,20-0,25 0,0356 0,0491 

2. Rata lichidităţii intermediare 

(reflectă capacitatea întreprinderii 

de a-şi achita datoriile pe termen 

scurt, fără a fi obligată să vândă 

stocurile de mărfuri şi materiale) 

RLi 
TDS

SMMTAC  1..
970.

250.460.
nrf

rd

rdrd

 
 0,7-1,0 0,5013 0,6638 

3. Rata lichidităţii totale sau de 

acoperire a bilanţului contabil 

(reflectă posibilitatea activelor 

curente, de care dispune 

întreprinderea, de a se transforma 

într-un termen scurt în lichidităţi 

necesare pentru a satisface 

obligaţiile de plată exigibile) 

RLt 
TDS

TAC  1..
970.

460.
nrf

rd

rd  2,0-2,5 2,2418 3,0054 

 

 
4. Rata autonomiei financiare  

(reflectă gradul, în care capitalul 

propriu al întreprinderii asigură 

autofinanţarea activităţii de 

producţie) 

Raf 
Cper

CP  1..
770.650.

650.
nrf

rdrd

rd

 

0,70-1,0 0,7193 0,6666 
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C
o

ef
ic

ie
n

ţi
i 

(r
a

te
le

) 
ec

h
il

ib
ru

lu
i 

ec
o

n
o

m
ic

o
-f

in
a

n
ci

a
r 

A B C D E 1 2 

5. Rata de autofinanţare a 

activelor totale (reflectă aportul 

capitalului propriu la finanţarea 

tuturor elementelor patrimoniale 

ale întreprinderii) 

RFa 
TA

CP
 1..

470.

650.
nrf

rd

rd
 > 0,5  0,4852 0,5052 

6. Rata de finanţare a activelor 

curente (reflectă proporţia, în 

care fondul de rulment acoperă 

activele curente ale întreprin-

derii) 

RFac 
TAC

FR
 1..

460.

970.460.
nrf

rd

rdrd  > 0,5 0,5539 0,6673 

7. Rata de finanţare a sto-

curilor de mărfuri şi materiale 

(reflectă proporţia, în care fondul 

de rulment acoperă stocurile de 

mărfuri şi materiale) 

RFs 
SMM

FR
 

1..
250.

970.460.
nrf

rd

rdrd

 

> 
3

2  0,7135 0,8564 

8. Rata datoriilor totale 

(reflectă ponderea datoriilor 

totale ale întreprinderii pe termen 

lung şi scurt în duma totală a 

patrimoniului ei) 

RDg 
TA

TDSTDL
 

1..
470.

970.770.
nrf

rd

rdrd

 
< 1 0,5148 0,4948 
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C
o

ef
ic

ie
n

ţi
i 

(r
a

te
le

) 
d

e 
g

es
ti

u
n

e 
fi

n
a

n
ci

a
ră

 

  

A B C D E 1 2 

9. Rata recuperabilităţii 

activelor (reflectă gradul de 

rotaţie a tuturor activelor de care 

dispune întreprinderea la un 

moment dat pe baza datelor 

bilanţului contabil) 

ra 
TA

VV
 

1..470.

2..010.

nrfrd

nrfrd
 > 1 1,3130 1,1088 

10. Rata utilizării activelor ma-

teriale pe termen lung (reflectă 

gradul de utilizare a activelor 

materiale pe termen lung şi 

participarea lor în procesul de 

producţie ) 

Raml 
AML

VV
 

1..090.

2..010.

nrfrd

nrfrd
  5,0329 4,2937 

11. Rata utilizării capitalului de 

lucru (reflectă gradul de utilizare 

a capitalului de lucru în procesul 

de producţie) 

RCL 
CSTDSDBTAC

VV  

1..780.970.

390.440.460.

2..010.

nrfrdrd

rdrdrd

nrfrd
 

 4,3324 2,7959 
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12. Rata de rotaţie a creanţelor 

pe termen scurt (reflectă viteza de 

transformare a creanţelor pe termen 

scurt în numerar) 

Rrcs 
CTS

VV
 

1..350.

2..010.

nrfrd

nrfrd
 > 8 8,7670 7,5569 

13. Perioada de recuperare a 

creanţelor pe termen scurt, zile 

(se determină în baza ratei de 

rotaţiei a creanţelor pe termen 

scurt) 

Prcs 
Rrcs

360
  > 45 41 48 

14. Rata de rotaţie a datoriilor pe 

termen scurt (indică viteza de 

plată a datoriilor întreprinderii către 

terţi, formate în cadrul relaţiilor 

acesteia cu furnizorii, acţionarii, 

salariaţii proprii, bugetul, statul, 

băncile etc.) 

Rrds 
TDS

VV
 

1..970.

2..010.

nrfrd

nrfrd
  4,0351 4,5796 

15. Perioada de achitare a dato-

riilor pe termen scurt, zile (se 

determină în baza ratei de rotaţie a 

datoriilor pe termen scurt) 

Pads 
Rrds

360
   89 79 

Notă: VV – venituri din vânzări, mii lei; CV – costul vânzărilor, mii lei; Iv – suma impozitului pe venit, mii lei; Pb – profitul brut din activitatea de 

desfacere, mii lei; Ppi – profitul până la impozitare, mii lei; PN – profitul net, mii lei; TA – suma totală a activelor întreprinderii, mii lei; AML 

– valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung, mii lei; TAC – suma totală a activelor curente, mii lei; SMM – suma totală a stocurilor 

de mărfuri şi materiale, mii lei; DB – disponibil bănesc (mijloace băneşti şi investiţiile pe termen scurt), mii lei; CTS – suma totală a creanţelor pe 

termen scurt, mii lei; FR – fondul de rulment, mii lei; CL – valoarea capitalului de lucru, mii lei; Cpr – valoarea capitalului propriu, mii lei; CP – 

valoarea capitalului permanent, mii lei; TDL – total datorii pe termen lung, mii lei; CS – credite bancare pe termen scurt, mii lei; TDS – total 

datorii pe termen scurt, mii lei. 
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Tabelul 3 

 

Sistemul de indicatori rezultativi recomandat pentru estimarea potenţialului economic  

al întreprinderii în contextul analizei expres (în baza datelor întreprinderilor afiliate „EXPOSISTEM” SA) 
 

 

Indicatorii 
Simbol 

Filiala F1 Filiala F2  Filiala F3 

Anul  

precedent 

Anul  

de gestiune 

Anul 

 precedent 

Anul  

de gestiune 

Anul 

precedent 

Anul  

de gestiune 

A B 1 2 4 5 7 8 

I. Indicatorii rezultatelor financiare şi rentabilităţii 

1. Profitul brut, mii lei  Pb 65030,1 106211,3 44439,4 82075,1 57146,4 81171,0 

2. Profitul perioadei de gestiune 

până la impozitare, mii lei 
Ppi 29498,8 42207,2 21864,1 40143,0 26122,9 36474,3 

3. Profitul net, mii lei  PN 23900,8 33785,0 17714,9 32132,7 21165,5 29196,1 

4. Rentabilitatea veniturilor din 

vânzări, %  
RVV 29,68 35,17 34,89 50,21 30,07 46,23 

5. Rentabilitatea activelor, %  Ra 18,83 19,68 16,67 21,49 21,61 20,62 

6. Rentabilitatea capitalului 

permanent, %  
Rcper 25,72 23,79 27,21 31,78 32,40 27,13 

7. Rentabilitatea financiară, %  Rfin 36,75 37,50 37,05 43,28 44,28 42,03 

II. Indicatorii capacităţii de plată şi stabilităţii financiare 

1. Rata lichidităţii absolute  Rla 0,0702 0,0494 0,0019 0,0508 0,0420 0,0463 

2. Rata lichidităţii intermediare Rli 0,8484 1,0479 0,2062 0,5204 0,5118 0,5328 

3. Rata lichidităţii totale sau de 

acoperire a bilanţului contabil 
RLt 2,9738 4,0237 1,7757 2,3122 2,0668 3,1037 
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A B 1 2 3 4 5 6 

4. Rata autonomiei financiare  Raf 0,7000 0,6343 0,7344 0,7343 0,7317 0,6456 

5. Rata de autofinanţare a acti-

velor totale 
Rfa 0,5125 0,5247 0,4500 0,4966 0,4882 0,4906 

6. Rata de finanţare a activelor 

curente 
Rfac 0,6637 0,7515 0,4368 0,5675 0,5162 0,6778 

7. Rata de finanţare a stocurilor 

de mărfuri şi materiale  
RFs 0,9287 1,0161 0,4942 0,7323 0,6861 0,8183 

8. Rata datoriilor totale  RDt 0,4875 0,4753 0,5500 0,5034 0,5118 0,5094 

9. Rata recuperabilităţii active-

lor  
Ra 1,3990 1,4080 0,9712 0,8750 1,5723 0,9926 

10. Rata utilizării activelor ma-

teriale pe termen lung  
Raml 7,2170 4,8476 3,2107 3,6887 5,1963 4,1133 

11. Rata utilizării capitalului de 

lucru  RCL 
3,2524 3,3083 4,7915 2,6228 6,3590 2,3202 

12. Rata de rotaţie a creanţelor 

pe termen scurt  
Rrcs 6,7940 8,3214 12,4566 5,8009 10,1511 8,6242 

13. Perioada de recuperare a 

creanţelor pe termen scurt, zile  
Prcs 53 43 29 62 35 42 

14. Rata de rotaţie a datoriilor 

pe termen scurt  
Rrds 5,2226 8,1499 2,5081 2,7032 4,7239 4,1356 

15. Perioada de achitare a 

datoriilor pe termen scurt, zile  
Pads 69 44 144 133 76 87 
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Conform rezultatelor obţinute în tabelele de mai sus, putem constata 
că, atât în total pe „EXPOSISTEM” SA, cât şi întreprinderile afiliate, deşi 

unii indicatori cum ar fi: rentabilitatea activelor, rentabilitatea financiară, ra-
ta autonomiei financiare, rata de finanţare a activelor curente, rata datorii-

lor totale, etc., se încadrează perfect în limitele intervalelor optimale, alţii 
ca: rentabilitatea veniturilor din vânzări, rentabilitatea capitalului perma-

nent, ratele lichidităţii absolute şi intermediare, etc., au obţinut dimensiuni 
mai mici sau mai mari de intervalele optimale. O astfel de conjunctură a in-

dicatorilor rezultatelor financiare, rentabilităţii, capacităţii de plată şi stabi-
lităţii financiare face dificilă obţinerea unui rezultat coerent în diagnosticul 

potenţialului economic al întreprinderii.   

În aceste condiţii au fost examinate viziunile mai multor autori privind 
conţinutul şi altor indicatori utilizaţi în practica analitică, pentru diagnosti-

cul potenţialului economic al întreprinderii, în contextul analizei expres.  
Astfel, pe lângă indicatorii de bază, analizaţi în acest paragraf, repre-

zentanţii şcolii ruse recomandă utilizarea unor indicatori suplimentari pen-

tru estimarea mai exactă a rezultatelor activităţii întreprinderii 43, p.34 .  

 Unele din viziunile prezentate în literatura de specialitate au fost siste-
matizate de noi în continuare. 

 Analiza capacităţii de plată a întreprinderii prevede, că, paralel cu 
indicatorul lichidităţii curente, să se examineze coeficientul de asigurare 

cu active curente nete (Kasig). Acest coeficient ne arată gradul de asigu-
rare al întreprinderii cu active curente proprii (pentru unităţile de producţie 

mărimea accesibilă este mai mare de 0,10): 
 

 

1..460.

1..970.1..460.

nrfrd

nrfrdnrfrd

curenteactiveTotal

scurttermenpedatoriiTotalcurenteactiveTotal
Kasig

 (1) 

 

 

Dimensiunea acestui indicator, determinată în total pe „EXPOSISTEM” 

SA în baza datelor Bilanţului contabil consolidat (f.nr.1), pentru două pe-
rioade de gestiune a constituit: 

În anul de gestiune: 
 

6673,0
2,420699

2,1399832,420699
Kasig  puncte. 
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În anul precedent: 
 

 

5539,0
2,298078

5,1329622,298078
Kasig  puncte. 

 

Dacă se respectă ambele inegalităţi şi anume rata lichidităţii totale 
(RLt) > 2,0 şi coeficientul de asigurare cu active proprii (Kasig) > 0,10, 

atunci structura bilanţului contabil este considerată satisfăcătoare. Dacă cel 
puţin una din inegalităţi nu este respectată, structura bilanţului se consideră 

nesatisfăcătoare şi urmează o analiză mai detaliată a acesteia.  

În ceea ce priveşte dimensiunea coeficientului de asigurare cu active cu-

rente nete pentru întreprinderile afiliate, în baza calculelor prezentate în ta-

belul 4, constatăm că cele mai mici dimensiuni au revenit acestui indicator la fi-

liala F2: 0,5675 puncte în anul de gestiune şi 0,4368 puncte în anul precedent.  
 

Tabelul 4 

Indicatori rezultativi suplimentari recomandaţi pentru estimarea 

potenţialului economic al întreprinderii în contextul analizei expres  

(în baza datelor întreprinderilor afiliate „EXPOSISTEM” SA) 
 

 

Indicatorii 
Simbol 

Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

n-1 n n-1 n n-1 n 

A B 1 2 4 5 7 8 

1. Coeficientul de 

asigurare cu active 

curente proprii  

Kasig 0,6637 0,7515 0,4368 0,5675 0,5162 0,6778 

2. Coeficientul 

restabilirii capaci-

tăţii de plată  

Krcp X 2,0216 X 1,1469 X 1,6098 

3. Coeficientul de 

manevrare 
Km 1,5543 1,3248 1,5280 1,5072 1,4092 1,5185 

3. Coeficientul sta-

bilităţii financiare  
Ksf 0,4286 0,5765 0,3617 0,3618 0,3667 0,5491 

4. Coeficientul de 

acoperire a investi-

ţiilor  

Kai 0,6766 0,7295 0,5837 0,6272 0,6127 0,6613 

 

 

Pe lângă situaţia examinată, în condiţiile când structura bilanţului con-

tabil este nesatisfăcătoare, conform aceleiaşi surse 43, p.34 , se determină 

coeficientul restabilirii capacităţii de plată (Krcp): 
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)(

6
011

normRLt

RLtRLt
T

RLt
Krcp ;                            (2) 

 

unde:  

Klt(norm) – valoarea normativă a coeficientului lichidităţii totale; RLt0 

– valoarea efectivă a lichidităţii totale la începutul perioadei de 

gestiune; RLt1 – valoarea efectivă a lichidităţii totale la sfârşitul perioa-

dei de gestiune; T – durata perioadei de gestiune în luni; 6 - perioada 

normativă pentru restabilirea capacităţii de plată (de 6 luni). 

Dacă apelăm la datele bilanţului contabil al „EXPOSISTEM” SA, 

atunci dimensiunea acestui indicator va atinge nivelul de: 
 

5054,1
2500,2

3872,3

2500,2

3818,00054,3

2500,2

2418,20054,3
12

60054,3
Krcp  puncte. 

 

Dacă Krcp >1,0, atunci întreprinderea va fi capabilă să-şi restabilească 

capacitatea de plată în timp de un semestru, dacă Krcp < 1,0 – restabilirea 

capacităţii de plată timp de un semestru nu este posibilă. 

La întreprinderea analizată dimensiunea acestui indicator este supra-

unitară (Krcp=1,5054 puncte). 

Calculul dimensiunilor coeficientului restabilirii capacităţii de plată pe 

filiale este prezentat în tabelul 4. 

În cazul când structura bilanţului contabil este satisfăcătoare, adică RLt 

>2,0 şi Kasig >0,10, dar cu scurgerea timpului valorile lor se micşorează, 

atunci se determină coeficientul pierderii capacităţii de plată (Kpcp) în 

trei 3 luni: 

 

                                   
)(

3
011

normRLt

RLtRLt
T

RLt
Krcp                                 (3) 

 

În condiţiile când Kpcp > 1,0, întreprinderea va fi capabilă să-şi aco-
pere datoriile sale timp de 3 luni, în caz contrar, ea îşi va pierdere capacita-

tea sa de plată în acest interval de timp. 
Deoarece la întreprinderile analizate persistă o situaţie favorabilă, de-

terminarea şi estimarea acestui indicator sunt iraţionale. 
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În ceea ce priveşte analiza stabilităţii financiare, se propune ca pe 

lângă determinarea ratei de autofinanţare a activelor totale (RFa), să se 

calculeze coeficientul de manevrare, care reflectă mobilitatea mijloacelor 
proprii. Cu cât dimensiunea acestui coeficient este mai mare, cu atât va fi 

mai înaltă stabilitatea financiară a întreprinderii (mărimea accesibilă pentru 
acest indicator este mai mare de 0,30): 

 

                      
1..650.

1..460.

nrfrd

nrfrd

propriuCapital

curenteactiveTotal
Km                    (4) 

 

La întreprinderea „EXPOSISTEM” SA acest indicator a atins următoa-

rele dimensiuni: 

În anul de gestiune(n): 
 

4403,1
5,292100

2,420699
Km  puncte; 

 

În anul precedent (n-1): 
 

5033,1
1,198283

2,298078
Km  puncte. 

 

Deoarece coeficientul de manevrare (Km) reflectă capacitatea de plată a 

întreprinderii pentru perioada lungă de timp şi dimensiunile lui în perioadele 

analizate corespund intervalului considerat optim, putem concluziona că, pe 

termen lung, întreprinderea analizată nu va avea probleme de solvabilitate.  

Dimensiunile acestui indicator pe întreprinderile afiliate au fost 

determinat în tabelul 4. 

Alt indicator, recomandat pentru analiza stabilităţii financiare a între-

prinderii în perioada lungă de timp, este coeficientul stabilităţii financiare 

(Ksf). Mărimea accesibilă pentru acest indicator este subunitară 43, p. 36 : 

 

               
1..650.

1..770.

nrfrd

nrfrd

propriuCapital

lungtermenpedatoriiTotal
Ksf                 (5) 

 

La întreprinderea „EXPOSISTEM” SA dimensiunea acestui indicator 

se încadrează în limita considerată optimă şi anume: 
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în anul de gestiune: 
 

5002,0
5,292100

7,146100
Ksf  puncte; 

 

în anul precedent: 

 

3903,0
1,198283

7,77384
Ksf  puncte. 

 

Dimensiunile atinse de acest indicator pe fabricile componente au fost 

prezentate în tabelul 4. 

Pentru o analiză mai detaliată a lichidităţii se foloseşte coeficientul de 

acoperire a investiţiilor (Kai), care trebuie să fie mai mare de 0,75. Acest 

indicator este determinat de următoarea relaţie: 
 

        

1..470.

1..690.1.650.

Im

nrfrd

nrfrdnrfrd

activeTotal

lungtermenpebancareeprumuturilpropriuCapital
Kai

      (6) 

 

La întreprinderea analizată acestui indicator i-au revenit următoarele 

dimensiuni: 
 

în anul de gestiune: 
 

6756,0
4,578184

0,985065,292100
Ksai  puncte; 

 

în anul precedent: 
 

5747,0
3,408630

0,365481,198283
Kai  puncte. 

 

Tendinţa de majorare a acestui indicator se apreciază pozitiv, deşi ni-

velul atins nu se încadrează în intervalul optimal. Pentru fabricile afiliate 

acest indicator a fost determinat în tabelul 4. 

Autoarea Gradova A. P. 32  menţionează că, pentru analiza întreprin-

derilor ce se confruntă cu probleme financiare, este importantă examinarea 

rentabilităţii activităţilor desfăşurate. 
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Rentabilitatea are un rol semnificativ în analiza posibilităţilor de asanare 

a activităţii întreprinderii sau stoparea procedurii de lichidare a acesteia. 

Rentabilitatea compară rezultatele obţinute cu eforturile depuse pentru obţi-

nerea lor, determinând astfel eficienţa financiară a întreprinderii.   

Un indicator important pentru determinarea rentabilităţii activelor şi ca-

pitalului o are preţul capitalului (Pc) sau norma de finanţare, care reprezin-

tă venitul scontat de către investitor de la fiecare unitate bănească investită 

în activitatea întreprinderii 32 . În acest context trebuie să se respecte ine-

galităţile de mai jos: 

 

                                                   Rfin  Pc;                                                (8) 

 

  

                                                   Rec  Pc.                                                 (9) 

 

unde: 

Pc – preţul capitalului;  

Rfin – rentabilitatea financiară;  

Rec – rentabilitatea economică. 

 

În cadrul analizei expres, este importantă nu numai determinarea di-

mensiunilor indicatorilor, dar şi determinarea corelaţiei ce există între 

aceşti indicatori. 

Considerăm că utilizarea unui model factorial de diagnoză în cadrul 

analizei expres, ce ar determina legăturile ce există între indicatorii de renta-

bilitate, autonomie financiară şi lichiditate, ar soluţiona această problemă. 

În rezultatul cercetărilor efectuate, am constat că unele modelele ale 

analizei expres, aplicate pe larg în practica mondială, nu au o utilitate sufi-

cientă pentru diagnosticul întreprinderilor autohtone. Astfel, de exemplu, 

nu pot fi aplicate practic sistemul indicatorilor lui Biver, diagnosticul de 

reiting, modelul propus de analiştii francezi Conan J.şi Golder M., etc. 

prezentate de noi în subcapitolul 2.1.  

Altele, pot fi aplicate în diagnosticul potenţialului economic al unităţi-

lor de producţie, dar cu unele modificări şi ajustări la specificul activităţii 

agenţilor economici autohtoni.  

În continuare, vom examina unele modelele care, în viziunea noastră, 

pot fi folosite în cadrul diagnosticului potenţialului economic al întreprin-

derilor autohtone, în contextul analizei expres. 
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Astfel, pe lângă modelul lui Altman sau scorul Z, examinat în litera-

tura de specialitate autohtonă 72 , considerăm că în cadrul analizei expres 

poate fi utilizat cu succes modelul Du Pont sau ecuaţia Du Pont (Du 

Pont system of financial analisis). 
 

2.3.1. Aplicaţii ale Modelului Du Pont în cadrul analizei expres 
 

Modelul Du Pont este un model factorial ce permite determinarea 

factorilor ce au cauzat modificarea potenţialului economic al întreprinderii 

prin aprecierea rentabilităţii capitalului propriu, rentabilităţii veniturilor 

din vânzări, ratei de rotaţie a activelor şi pârghiei financiare.  

Pentru a răspunde necesităţilor analizei, prezentăm ecuaţia Du Pont 

prin următoarea relaţie: 

 

      
opriuCapital

ActiveTotal

ActiveTotal

vinzaridinVenituri

vinzaridinVenituri

Netofit
ROE

Pr

Pr      (1) 

 

sau  

 

financiaraPirgiaactvelorarotatiedeRatanetprofituluiMarjaROE ; (2) 

 

unde:  

ROE – rentabilitatea capitalului propriu al întreprinderii;  

Marja profitului net (marja comercială, rentabilitatea veniturilor din 

vânzări) – caracterizează eficienţa operaţională, sau ce profit generează 

fiecare unitate valorică de vânzări;  

Rata de rotaţie a activelor – caracterizează eficienţa utilizării activelor 

întreprinderii;  

Pârghia financiară – caracterizează gradul de îndatorare a întreprinderii. 

 

Luând în consideraţie condiţiile actuale de activitate ale unităţilor de 

producţie autohtone şi anume: modificarea permanentă a cotei impozitului 

pe venit, după părerea noastră, este mai raţional determinarea rentabilităţii 

capitalului propriu nu în baza profitului net, cum este prevăzut în prezenta-

rea originală a modelului Du Pont, ci în baza profitului până la impozitare. 

Astfel, pentru a asigura comparabilitatea datelor din două perioade de 

gestiune, propunem înlocuirea indicatorul „profitul net” în formula 1 cu in-

dicatorul „profitul până la impozitare”. 
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În afară de cele menţionate, modelul Du Pont caracterizează rentabili-

tatea capitalului propriu al întreprinderii, care, de regulă, se determină în 

procente.  

Luând în consideraţie particularităţile menţionate, noi am adaptat mo-

delul Du Pont la cerinţele sistemului naţional de evidenţă contabilă şi con-

diţiile de activitate ale agenţilor economici autohtoni: 

 

100
Pr

Pr

opriuCapital

ActiveTotal

ActiveTotal

vinzaridinVenituri

vinzaridinVenituri

impozitarelapinaofit
ROE  (3) 

 

 

Calculele necesare pentru determinarea rentabilităţii capitalului propriu 

(ROE) la întreprinderea analizată sunt prezentate în continuare. 

Preventiv, toată informaţia necesară a fost acumulată în tabelul analitic 

ce urmează: 
Tabelul 1 

Datele necesare pentru determinarea rentabilităţii capitalului propriu (ROE) 

în total pe „EXPOSISTEM” SA (mii lei) 
 

Indicatori 
Modul de 

determinare 
Simbol 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B C 1 2 

1. Profit până la impozi-

tare 
rd.130, f.nr.2 Ppi 77485,8 118824,5 

2. Venituri din vânzări rd.010, f.nr.2 VV 536512,1 641066,8 

3. Total active  rd.470, f.nr.1 TA 408630,3 578184,4 

4. Capital propriu rd.650, f.nr.1 CP 198283,1 292100,5 

5. Total datorii 
(rd.770,f.nr.1) + 

(rd.970, f.nr.1) 
TD 210347,2 286083,9 

 

Sursa: anexa 2-5 
 

Deci, rentabilitatea capitalului propriu (ROE), în total pe „EXPO-

SISTEM” SA, a fost egală cu:  

 

1. în anul de gestiune: 

%69,401009794,11088,11854,0100
5,292100

4,578184

4,578184

8,641066

8,641066

5,118824
ROE

 

 

2. în anul precedent: 

%07,391000608,23130,11444,0100
1,198283

3,408630

3,408630

1,536512

1,536512

8,77485
ROE
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Conform rezultatelor obţinute, constatăm că rentabilitatea capitalului 

propriu s-a majorat în anul de gestiune, comparativ cu anul precedent, cu 

1,62 puncte procentuale (40,69 -30,07), ceea ce se apreciază pozitiv.  

Aceeaşi metodologie a fost respectată pentru determinarea rentabilităţii 

capitalului propriu (ROE) la întreprinderile afiliate, rezultatele obţinute au 

fost prezentate în tabelul analitic de mai jos. 
 

Tabelul 2 

Datele iniţiale pentru determinarea rentabilităţii capitalului propriu (ROE)  

şi rentabilităţii activelor (ROA) în baza versiunii ajustate  

al Modelului Du Pont la întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA  
 

Indicatorii Simbol 
Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

n-1 n n-1 n n-1 n 

A B 1 2 4 5 7 8 

1. Profit până la 

impozitare, mii 

lei 

Ppi 29498,8 42207,2 21864,1 40143,0 26122,9 36474,3 

2. Venituri din 

vânzări, mii lei 
VV 219121,9 302028,1 127361,1 163451,0 190029,1 175587,7 

3. Total active, 

mii lei 
TA 156631,3 214503,8 131138,0 186791,8 120861,0 176888,8 

4. Capital pro-

priu, mii lei 
CP 80272,1 112555,4 59012,3 92762,1 58998,7 86783,0 

5. Total datorii, 

mii lei 
TD 76359,2 101948,4 72125,7 94029,7 61862,3 90105,8 

Rentabilitatea 

capitalului 

propriu, % 

ROE 36,75 37,50 37,05 43,28 44,28 42,03 

Modificarea 

ROE (+/-), % 
ΔROE + 0,75 +6,23 -2,25 

Rentabilitatea 

activelor, % 
ROA 18,83 19,68 16,67 21,49 21,62 20,62 

Modificarea 

ROA (+/-), % 
ΔROA +0,85 +4,82 -1,00 

 

 

Un moment important în estimarea indicatorului nominalizat revine 
determinării factorilor ce au cauzat această modificare. În acest scop vom 

folosi următoarea relaţie: 
 

                                    MCraRvvROE ;                                      (4) 
 

unde:  

Rvv – Rentabilitatea veniturilor din vânzări, %;  
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ra – Rata recuperabilităţii activelor, coef.;  

MC – Multiplicatorul de capital, coef. 

care exprimă dependenţa rentabilităţii capitalului propriu de următorii trei 
factori: 

 

1. modificarea rentabilităţii veniturilor din vânzări ( f1= Rvv1 – Rvv0); 
 

2. modificarea ratei recuperabilităţii activelor ( f2= ra1 – ra0); 
 

3. modificarea multiplicatorului de capital ( f3= MC1 –MC0). 
 

Pentru determinarea şi aprecierea influenţei acestor factori în total pe 
„EXPOSISTEM” SA a fost utilizată următoarea metodă de calcul: 

 

1. ROE( f1) = (Rvv1 – Rvv0) × ra0  MC0 = (18,54-14,44)×1,3130            

× 2,0608= +11,09 puncte procentuale; 
 

2. ROE( f2) = (ra1 – ra0) × Rvv1  MC0=(1,1088-1,3130)×18,54×2,0608= 

- 7,80 puncte procentuale; 
 

3. ROE( f3) = (MC1 – MC0) × Rvv1  ra1=(1,9794-2,0608)×18,54×1,1088=-

1,67 puncte procentuale; 

 

 

Verificare: ROE= ROE( f1)+ ROE( f2)+ ROE( f3)= 11,09 + (-7,80) 

+ (-1,67) =1,62 puncte procentuale. 
 

Prin urmare, toţi factorii menţionaţi au avut o influenţă diferită asupra 

majorării rentabilităţii capitalului propriu. Sub influenţa modificării renta-

bilităţii veniturilor din vânzări, indicatorul rezultativ s-a majorat cu 11,09 

puncte procentuale. Influenţa modificării ratei recuperabilităţii activelor şi 

a modificării multiplicatorului de capital a fost negativă, indicatorul rezul-

tativ s-a redus cu 7,80 şi 1,67 puncte procentuale respectiv.  

Calculele necesare pentru determinarea şi aprecierea influenţei factori-

lor asupra rentabilităţii capitalului propriu în baza versiunii ajustate al 

modelului Du Pont pe întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA au fost 

prezentate în tabelele analitice de mai jos. 
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Tabelul 3 

Datele iniţiale pentru aprecierea influenţei factorilor asupra ROE  

în baza versiunii ajustate al Modelului Du Pont 

 la întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA  
 

Indicatorii Simbol 
Filiala F1 Filiala F2  Filiala F3 

n-1 n n-1 n n-1 n 

A B 1 2 4 5 7 8 

1. Rentabilitatea veniturilor 

din vânzări, % 
RVV 13,46 13,97 17,17 24,56 13,75 20,77 

2. Rata de recuperabilitate a 

activelor, coef. 
Ra 1,3990 1,4080 0,9712 0,8750 1,5723 0,9926 

3. Multiplicatorul  

de capital, coef. 
MC 1,9513 1,9058 2,2222 2,0137 2,0485 2,0383 
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Tabelul 4 
 

Calculul influenţei factorilor asupra rentabilităţii capitalului propriu (ROE) în baza versiunii ajustate  

al Modelului Du Pont la întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA  
 

Denumirea 

factorilor 

Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

Calculul mărimii 

influenţei factorilor 

Mărimea 

influenţei, 

% 

Calculul mărimii 

influenţei factorilor 

 Mărimea 

influenţei, 

% 

Calculul mărimii 

influenţei factorilor 

Mărimea 

influenţei, 

% 

A 1 2 3 4 5 6 

1. Modificarea 

rentabilităţii 

veniturilor din 

vânzări  

(13,97-

13,46)×1,3990×1,9513 
+1,39 

(24,56-

17,17)×0,9712×2,2222 
+15,95 

(20,77-

13,75)×1,5723×2,0485 
+22,61 

2. Modificarea 

ratei de recupe-

rabilitate a acti-

velor 

(1,4080-

1,3990)×13,97×1,9513 
+0,25 

(0,8750-

0,9712)×24,56×2,2222 
-5,24 

(0,9926-

1,5723)×20,77×2,0485 
-24,65 

3. Modificarea 

multiplicatorul

ui de capital 

(1,9058-

1,9513)×13,97×1,4080 
-0,89 

(2,0137-

2,2222)×24,56×0,8750 
-4,48 

(2,0383-

2,0485)×20,77×0,9926 
-0,21 

Total (ΔROE) X +0,75 X +4,62 X  -2,25 
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O altă variantă a modelului Du Pont poate fi prezentată prin ecuaţia 

simplificată Du Pont, de asemenea, pe larg aplicată în practica internaţio-

nală. După conţinut, acest indicator reflectă eficienţa utilizării capitalului 

propriu ca produs a două rate: Marja profitului net (ROA – „Return on 

Assets”) şi multiplicatorul de capital („Financial Leverage”). 

 

   )1(
propriuCapital

datoriiTotal
ROAfinanciaraPirghiaROAROE ;    (5) 

 

 unde:  

ROA – rentabilitatea economică, reprezintă eficienţa utilizării active-

lor şi se determină ca raport dintre profitul net şi valoarea totală a 

activelor întreprinderii: 

 

                                    100
Pr

ActiveTotal

Netofit
ROA  ;                              (6) 

 

raportul: 
propriuCapital

datoriiTotal  – reprezintă solvabilitatea întreprinderii pe ter-

men lung. 

 

În modelul simplificat, facem aceeaşi corectare, înlocuind în formula 

de calcul 2.3.15 „profitul net” cu „profitul până la impozitare”, obţinem: 

 

    
opriuCapital

ActiveTotal

ActiveTotal

impozitarelapinaofit
ROE

Pr
100

Pr
,      sau (7) 

 

                            )1(
propriuCapital

datoriiTotal
OAROE                           (8) 

 

Prin urmare, în anul de gestiune, rentabilitatea capitalului propriu, în 

total pe „EXPOSISTEM” SA, va fi egală cu:  
 

%69,401009794,012055,0

100)
5,292100

9,286083
1(2055,0100

5,292100

4,578184

4,578184

5,118824
ROE  
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În anul precedent:  

%07,391000608,111896,0

100)
1,198283

2,210347
1(1896,0100

1,198283

3,408630

3,408630

8,77485
ROE  

 

În acest model, putem determina cum au influenţat asupra modificării 

rentabilităţii capitalului propriu următorii doi factori:  
 

1. modificarea rentabilităţii economice (ROA) şi  
 

2. modificarea pârghiei financiare 
proriuCapital

datoriiTotal
1 . 

 

Reieşind din necesitatea diagnosticului potenţialului economic al între-

prinderii în cadrul analizei expres, putem utiliza şi următorul model al 

ecuaţiei Du Pont: 

 

activelorlitatiirecuperabi

Ratavinzaridinrvenituriloeantabilitateconomicaeantabilitat ReRe
 (9) 

 

Menţionăm că, în unele surse de specialitate 30 , termenul de rentabi-

litate economică este înlocuit cu termenul de rentabilitate a activelor care, 

în esenţă, reprezintă acelaşi lucru. 

Utilizând relaţiile de mai sus, modelul Du Pont poate fi prezentat în 

felul următor: 

 

ActiveTotal

vinzaridinVenituri

vinzaridinVenituri

impozitarelapinaofit

ActiveTotal

impozitarelapinaofit
100

PrPr  (10) 

 

 

Formula 10 permite determinarea dimensiunilor indicatorilor ce ca-

racterizează eficienţa utilizării activelor de către întreprinderea analizată şi 

determinarea influenţei următorilor doi factori: 

1.  modificarea ratei recuperabilităţii activelor utilizate ( f1=ran-ran-1); 

2.  modificarea rentabilităţii veniturilor din vânzări ( f2=Rvvn-Rvvn-1); 

 Prin urmare, în total la „EXPOSISTEM” SA,: 

în anul de gestiune:  
 

ROA=18,54×1,1088=20,56 %; 
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în anul precedent: 
 

ROA=14,44×1,3130=18,96 %. 
 

Pentru determinarea influenţei factorilor menţionaţi mai sus, vom fo-

losi următoarea metodă de calcul: 
 

1.  ROA( f1)=(Rvvn-Rvvn-1)×ran-1=(18,54-14,44)×1,3130=5,40 puncte 

procentuale; 
 

2.  ROA( f2)=(ran-ran-1)×Rvvn-1=(1,1088-1,3130)×18,54= -3,80 puncte 

procentuale; 

 

Verificare: ROA= ROA( f1)+ ROA( f2)=5,40+(-3,80)=1,60 puncte 

procentuale 
   
  

Prin urmare, majorarea rentabilităţii economici (ROA), în total pe 

„EXPOSISTEM” SA, se datorează influenţei pozitive a factorului 1 cu 

5,40 puncte procentuale şi influenţei negative a factorului 2, care a deter-

minat o diminuare a rentabilităţii economice cu 3,80 puncte procentuale. 

Calculul şi aprecierea rentabilităţii economice (ROA), în baza Modelu-

lui Du Pont, la întreprinderile afiliate, au fost prezentate în tabelul analitic 

2. 

În continuare, ne propunem efectuarea analizei elementelor componen-

te ale modelului Du Pont, în dinamică, în baza datelor rapoartelor financia-

re consolidate ale „EXPOSISTEM” SA pentru doi ani de activitate. 

Deoarece dimensiunile indicatorilor prezentaţi în modelul Du Pont au 

fost determinaţi în subcapitolul 2.2, mai jos vom prezenta doar concluziile 

textuale. 

Deci, rata recuperabilităţii activelor în anul de gestiune a constituit 

1,1088 ori, prin urmare mijloacele investite în activele întreprinderii s-au 

răscumpărat de 1,1088 ori şi cu 0,2042 ori mai puţin decât în anul prece-

dent (1,1088-1,3130). Nivelul de profitabilitate al veniturilor din vânzări în 

anul de gestiune a atins valoarea de 18,54 %, ceea ce a fost cu 4,10 puncte 

procentuale mai mult decât în anul precedent (18,54-14,44). În aceste con-

diţii, nivelul rentabilităţii activelor în anul de gestiune a atins valoarea de 

20,55 % (18,54  1,1088) şi 18,96 % (14,44  1,3130) în anul precedent.  

Din cele expuse mai sus, se desprinde concluzia că întreprinderea ana-

lizată este într-o situaţie favorabilă.  
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Menţionăm că diagnosticul expres trebuie să fie efectuat sistematic, iar 

rezultatele lui – folosite în luarea deciziilor de gestiune eficientă a activită-

ţilor desfăşurate în perioada previzională.  

 Cu toate acestea, considerăm că diagnosticul potenţialului economic 

al întreprinderii, în contextul analizei expres, nu întotdeauna ne oferă o 

imagine suficient de clară asupra problemelor cu care se confruntă unităţile 

de producţie autohtone, în condiţiile actuale de activitate.  

Analiza eficienţei utilizării acestei metode în practică ne arată că 

indicatorii folosiţi în diagnosticului expres sunt mai mari sau mai mici 

decât valorile lor optimale, semnalând astfel apropierea unei situaţii de 

criză în activitatea întreprinderii. Situaţiile în care toţi indicatorii ar indica 

pericolul de faliment sunt foarte rare şi nedorite, deoarece, în acest caz, o 

însănătoşire financiară rapidă a întreprinderii analizate este practic impo-

sibilă. Având în vedere că diferiţi indicatori examinaţi caracterizează dife-

rite procese financiare (capacitatea de plată este caracterizată de indicatorii 

de lichidate, eficienţa financiară – de indicatorii de rentabilitate, ponderea 

mijloacelor împrumutate de – indicatorii stabilităţii financiare etc.), este 

raţională efectuarea unei analizei complexe a stării de fapt a întreprinderii, 

pentru estimarea exactă a potenţialului ei economic. 
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Tabelul 5 

 

Calculul influenţei factorilor asupra rentabilităţii economice (ROA) în baza versiunii ajustate  

al Modelului Du Pont la întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA 
 
 

Denumirea 

factorilor 

Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

Calculul mărimii 

influenţei factorilor 

Mărimea 

influenţei, 

% 

Calculul mărimii 

influenţei 

factorilor 

Mărimea 

influenţei, 

% 

Calculul mărimii 

influenţei factorilor 

Mărimea 

influenţei, 

% 

A 1 2 3 4 5 6 

1. Modificarea 

rentabilităţii venitu-

rilor din vânzări  
(13,97-13,46)×1,3990 +0,71 

(24,56-

17,17)×0,9712 
+7,18 (20,77-13,75)×1,5723 +11,04 

2. Modificarea ratei 

de recuperabilitate 

a activelor 

(1,4080-1,3990)×13,97 +0,14 
(0,8750-

0,9712)×24,56 
-2,36 (0,9926-1,5723)×20,77 -12,04 

 

Total (ΔROA) 
 

X +0,85 X +4,82 X -1,00 
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III. IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR 

INFORMAŢIONALE ÎN DIAGNOSTICUL ŞI ESTIMAREA 

REZULTATELOR ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII  
 

3.1. Adoptarea metodelor de estimare a potenţialului economic 

în diagnosticul activităţii întreprinderilor autohtone 
În condiţiile economiei de piaţă, unul din criteriile esenţiale ale 

diagnosticului activităţii întreprinderii este legat de examinarea elemente-

lor componente ale potenţialului ei economic şi interacţiunii acestora sub 

aspect cantitativ şi calitativ. 

După cum am menţionat în capitolele precedente, rezultatele obţinute 

în activitatea operaţională depind de eficienţa utilizării factorilor de pro-

ducţie şi situaţia financiară a întreprinderii. Concomitent, factorii de pro-

ducţie predetermină valorile materiale şi financiare puse la dispoziţia între-

prinderii. 

A supraveghea în practică, corelaţia dintre toţi factorii obiectivi şi su-

biectivi, ce contribuie la obţinerea rezultatelor avantajoase, reprezintă o 

activitate dificilă. Se cere o imagine clară asupra diferitor metode de dirija-

re a activităţii întreprinderii, care fac posibilă obţinerea unor rezultate fa-

vorabile. 

Pornind de la aceasta, propunem propria viziune asupra acestui proces, 

ţinând cont de toţi factorii semnificativi, îmbinaţi în activitatea întreprinde-

rii prin conţinutul lor atât cantitativ, cât şi calitativ, prezentată în figura de 

mai jos: 
Resurse                                                                          Rezultate 

 

 

 

 

  

 

 

 

      Factori de potenţial           Factori de reglare                  Factori de strategie 

                                                 economică 

Figura 1. Succesiunea diagnosticului activităţii întreprinderii în condiţiile 

actuale de activitate 

Sursa: elaborată de autor 

Potenţialul economic 

al întreprinderii 

 

 

 
FP 

 

 
FR 

 

 
FS 



Capitolul III. Implementarea tehnologiilor informaţionale în diagnosticul şi estimarea rezultatelor… 

 131 

Avantajul acestui model constă în faptul că, la determinarea şi aprecie-
rea fiecărui compartiment al potenţialului economic al întreprinderii, se 

ţine cont de legătura strânsă între indicatorii rezultativi examinaţi şi facto-
rii ce determină strategia lor de dezvoltare.  

Pe lângă cele expuse în capitolele precedente, în rezultatul cercetărilor 
efectuate asupra activităţii unităţilor de producţie autohtone, noi propunem 

spre utilizare sistemul de factori divizaţi prin prisma legăturilor triple a 
indicatorilor rezultativi examinaţi şi anume: 

1. Factorii de strategie. 

2. Factorii de reglare economică.  

3. Factorii de potenţial. 

Având o imagine clară asupra factorilor de potenţial, putem examina 
factorii de strategie şi viceversa. Totodată, concordanţa reciprocă dintre 

aceste două grupe de factori depinde, în mare măsură, de eficienţa utilizării 
factorilor de reglare economică. 

De regulă, rezultatele şi aprecierea factorilor menţionaţi anterior de-
pinde de forma de legătură care persistă între indicatorul rezultativ exami-

nat şi factorii corelaţi. 
Astfel, în funcţie de modul de determinare a indicatorului rezultativ, 

pentru evidenţierea legăturii între indicatorul rezultativ şi factorii corelaţi 
se utilizează următoarele două metode de calcul: 

 
Metoda I (persistă legătura aditivă) 

 

a) FS = FP ± FR 
 

b) FP = FS ± FS 
 

c) FR = FP – FS 
 

 

Metoda II (persistă legătura multiplicativă) 
 

a) FS = FR × FP 
 

b) FP = FS / FR 
 

c) FR = FS / FP 

 
unde: FS – factorul de strategie; FP – factorul de potenţial; FR – 

factorul de reglare. 
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Vom exemplifica modificarea volumului producţiei vândute în baza 

indicatorilor ce formează balanţa producţiei:  

 

                                          VPF+Si=VPV+Sf,                                        (1) 

 
unde:  

VPF – volumul producţiei fabricate;  
Si – soldul producţiei în stocuri la depozitele întreprinderii la începutul 

perioadei de gestiune;  

VPV – volumul producţiei vândute;  

Sf – soldul producţiei în stocuri la depozitele întreprinderii la sfîrşitul 

perioadei de gestiune, 

 

atunci formula de bază al acestui indicator va fi: 

 

                               VPV=VPF- (Sf-Si)= VPF-  Sp                                  (2) 

 

unde:  

 Sp – modificarea soldului producţiei în stocuri la depozitele între-

prinderii. 
 

În acest context, menţionăm că majorarea volumului producţiei vândute, 

ca factor de strategie, în mare măsură depinde de majorarea volumului pro-

ducţie fabricate – ca factor de potenţial şi reducerea soldului producţiei în 

stocuri la finele perioadei de gestiune la depozitele întreprinderii ca factor de 

reglare economică, care, la rândul său, depinde de capacităţile de realizare 

a producţiei şi politica de marketing promovată de întreprinderea analizată. 

În acest context, fiecare indicator în parte este determinat prin urmă-

toarele relaţii: 
 

1. VPV(FS) = VPF -  Sp; 
 

2. VPF(FP) = VPV +  Sp; 
 

3.  Sp (FR) = VPF – VPV. 
 

Examinarea coerentă a concordanţei care persistă între indicatorii de 

volum ai programului de producţie şi comercializare ne permite formularea 
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unor concluzii cu privire la gradul de asigurare a întreprinderii cu factori 

de producţie şi eficienţa utilizării acestora. 

Concomitent, dacă examinăm formula de calcul al veniturilor din vân-

zări (VV=VPV ± VAV), atunci factorii nominalizaţi pot fi determinaţi ast-

fel:  
 

1. VV (FS) = VPV + VAV; 
 

2. VPV (FP) = VV – VAV; 
 

3. VAV (FR) = VV –VPV. 
 

Veniturile din vânzări (VV) îndeplinesc rolul factorului de strategie, 

volumul producţiei vândute (VPV) – factorului de potenţial şi veniturile 

din alte activităţi operaţionale (VAV) – factorului de reglare economică. 

În ambele cazuri, condiţia respectării corelaţiilor nominalizate anterior 

poate fi redată astfel:  

 

 

 

  
 

=                     +         =                - 
 

 

  

 
 

 

Figura 2. Modelul corelaţiei factorilor ce caracterizează volumul activităţii 

operaţionale a întreprinderii 
 

Sursa: elaborată de autor 
 

În al doilea grup de indicatori, ce determină potenţialul economic al în-
treprinderii, sunt incluşi indicatorii generalizatori ce reflectă eficienţa utili-
zării factorilor de producţie (productivitatea medie a unui salariat; randa-
mentul mijloacelor fixe şi randamentul resurselor materiale consumate). 

Examinând posibilităţile de sporire a eficienţei utilizării factorilor de 
producţie, în baza acestor indicatori, putem evidenţia forma multiplicativă 
de legătură între modificarea indicatorului rezultativ şi factorii corelaţi. 

 

VV 

Factor de strategie 

VPV 

Factor de potenţial 

Factor de strategie 

VPF 

Factor de potenţial 

VAV 

Factor de reglare 
 Sp 

Factor de reglare 



DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII 

 134 

Această legătura poate fi prezentată în tabelul ce urmează: 
 

Tabelul 1 
 

Forma multiplicativă de legătură între indicatorul rezultativ şi factorii 

corelaţi pentru identificarea eficienţei utilizării factorilor de producţie 
 

Indicatorul 

generalizator 

Formula dependenţei 

factoriale 

Factorii corelaţi 

 de 

strategie 

 de reglare 

economică 

 de 

potenţial 

A B C D E 

1. Productivitatea 

medie a unui sala-

riat, Ws  WmPm

Nm

VPF

Ns

Nm

Nm

Nm

sN

VPF

%

 
Ws  Pm% Wm  

2. Randamentul 

mijloacelor fixe, 

Rmf RmfaPmfa

MFa

VPF

MF

MFa

MFa

MFa

MF

VPF

%

 
Rmf Pmfa% Rmfa 

3. Randamentul 
resurselor materia-
le consumate, Rrm RrmdPcmd

CMD

VPF

CM

CMD

CMD

CMD

CM

VPF

%

 
Rrm Pcmd% Rcmd 

 

Notă: Pm% – ponderea muncitorilor în numărul total de salariaţi; Wm  – pro-

ductivitatea medie a unui muncitor; Pmfa% – ponderea mijloacelor fixe active în 
total mijloace fixe; Rmfa – randamentul mijloacelor fixe active; Pcmd% – ponde-
rea consumurilor directe de materiale în total consumul de materiale; Rrmd – ran-
damentul resurselor materiale directe consumate. 

 

Astfel, pentru productivitatea medie a unui salariat, determinată în 

baza productivităţii medii a unui muncitor, legătura între indicatorul gene-

ralizator şi factorii corelaţi se va repartiza în următorul mod: productivita-

tea medie a unui salariat îndeplineşte rolul factorului de strategie; ponde-

rea muncitorilor în numărul total de salariaţi – factorului de reglare eco-

nomică; productivitatea medie a unui muncitor – factorului de potenţial. 

Pentru randamentul mijloacelor fixe, legătură între indicatorul rezultativ 

şi factorii corelaţi se va repartiza în următorul mod: randamentul mijloa-

celor fixe – factor de strategie; ponderea mijloacelor fixe active în total 

mijloace fixe – factor de reglare economică; randamentul mijloacelor 

fixe active – factor de potenţial. 
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Aceeaşi legătură persistă şi la examinarea randamentului resurselor 

materiale consumate. 

În practica analitică, potenţialul financiar al întreprinderii poate fi exami-

nat în baza unui sistem larg de indicatori specifici, atât absoluţi, cât şi relativi. 

În viziunea noastră, la nivel generator, acest potenţial poate fi redat 

prin utilizarea a trei indicatori ai rentabilităţii cum ar fi: 

1. Rentabilitatea activelor; 

2. Rentabilitatea capitalului propriu; 

3. Rentabilitatea capitalului permanent. 

Legătura dintre indicatorii menţionaţi este caracterizată în tabelul analitic 

de mai jos: 
 

Tabelul 2 
 

Forma multiplicativă de legătură între indicatorul rezultativ şi factorii 

corelaţi pentru identificarea potenţialului financiar al întreprinderii 
 

Indicatorul generalizator 
Formula depen-

denţei factoriale 

Factorii corelaţi 

 de 

strategie 

 de reglare 

economică 

 de 

potenţial 

A B C D E 

1. Rentabilitatea activelor, 

Ra TA

Ppi
Ra  Ra TA Ppi 

2. Rentabilitatea capitalului 

propriu, Rcp CP

Ppi
Rcp  Rcp CP Ppi 

3. Rentabilitatea capitalului 

permanent, Rcper Cper

Ppi
Rcper  Rcper Cper Ppi 

 

Notă: Ppi – profitul perioadei de gestiune până la impozitare; TA – suma tota-

lă a activelor întreprinderii; CP – total capital propriu; Cper – total capital perma-

nent, determinat ca sumă dintre capitalul propriu al întreprinderii şi datoriile pe 

termen lung. 

 

Susţinem că anume combinarea eficientă a acestor factori, pentru toate 

compartimentele de analiză, poate asigura desfăşurarea unei activităţi pro-

fitabile în condiţiile unor relaţii economice competitive. 
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În baza indicatorilor prezentaţi mai sus, am elaborat şi propunem spre 

utilizare un indice generalizator nou ce caracterizează potenţialul econo-

mic al întreprinderii în ansamblu - Indicele agregativ al potenţialului 

economic al întreprinderii.  

După părerea noastră, acest indice permite examinarea diagnosticului 

potenţialului economic al întreprinderii în contextul asigurării unei activi-

tăţi durabile. 

Modelul dat cuprinde trei aspecte, care constituie, fiecare în parte, 

compartimentele de bază ale potenţialului economic al întreprinderii: 
 

1. Programul de producţiei şi comercializare, caracterizat de Indicele 

agregativ al programului de producţie şi comercializare (Jppc); 
 

2. Eficienţa utilizării factorilor de producţie, caracterizată de Indicele 

agregativ al eficienţei utilizării factorilor de producţie (Jfp); 
 

3. Potenţialul financiar al întreprinderii, caracterizat de Indicele agrega-

tiv al potenţialului financiar (Jpf). 

 Deoarece fiecărui element component al potenţialului economic al 

întreprinderii îi revine acelaşi grad de importanţă în diagnosticul propriu-

zis, ipoteză demonstrată în capitolele precedente, am convenit că corelaţia 

dintre indicele agregativ al potenţialului economic (Jpe) şi indicii agrega-

tivi nominalizaţi să fie redată prin formula mediei aritmetice:  

 

                                      
3

JfinJfpJppc
Jpe                                      (3) 

 

În acest context, considerăm că indicele agregativ al programului de 

producţie şi comercializare este factor de strategie; indicele agregativ al 

eficienţei utilizării factorilor de producţie – factor de potenţial şi indicele 

agregativ al potenţialului financiar – factor de reglare economică. 

Elementele componente ale indicelui integral al potenţialului econo-

mic al întreprinderii includ indicatori de gradul I şi II, prezentaţi sub formă 

de indici în figura 2. 
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Figura 3. Conţinutul formalizat al indicelui agregativ al potenţialului economic  

al întreprinderii 

Sursa: elaborată de autor 

Indicele agregativ al eficienţei 

utilizării factorilor de producţie 

In
d

ic
el

e 
v

en
it

u
ri

lo
r 

d
in

 v
ân

ză
ri

 

In
d

ic
el

e 
p

ro
d

u
ct

iv
i-

tă
ţi

i 
m

ed
ii

 a
 u

n
u

i 
sa

-

la
ri

at
 

In
d
ic

el
e 

ra
n
d
am

en
tu

-

lu
i 

m
ij

lo
ac

el
o

r 
fi

x
e 

In
d

ic
el

e 
re

n
ta

b
il

it
ăţ

ii
 

ac
ti

v
el

o
r 

In
d

ic
el

e 
re

n
ta

b
il

it
ăţ

ii
 

ca
p

it
al

u
lu

i 
p

ro
p

ri
u

 

Indicele agregativ al 

potenţialului financiar 

Indicele agregativ al programului 

de producere şi comercializare 

Indicele agregativ al potenţialului 

economic al întreprinderii 

In
d

ic
el

e 
v

o
lu

m
u

lu
i 

p
ro

d
u

cţ
ie

i 
v

în
d

u
te

 

In
d

ic
el

e 
ra

n
d

am
en

-

tu
lu

i 
re

su
rs

el
o

r 
m

a
-

te
ri

al
e 

In
d

ic
el

e 
re

n
ta

b
il

it
ăţ

ii
 

ca
p

it
al

u
lu

i 
p

er
m

a-

n
en

t 

In
d

ic
el

e 
v

o
lu

m
u

lu
i 

p
ro

d
u

cţ
ie

i 
fa

b
ri

ca
te

 

In
d
ic

el
e 

re
n
ta

b
il

it
ăţ

ii
 

ca
p
it

al
u
lu

i 

p
er

m
an

en
t 



DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII 

 138 

unde: 
 

1. Indicele agregativ al programului de producţie şi comercializare 
(Jppc), este determinat în baza Indicelui volumului producţiei fabricate 

(IVPF), indicelui volumului producţiei vândute (IVPV) şi indicelui 

veniturilor din vânzări (Ivv) în baza relaţiei: 

 

                                     
3

VVVPVVPF III
Jppc                                       (4) 

 

2. Indicele agregativ al eficienţei utilizării factorilor de producţie 
(Jfp), este determinat în baza indicelui productivităţii medii a unui sa-

lariat (I ws), indicelui randamentului mijloacelor fixe (IRmf) şi indicelui 

randamentului resurselor materiale consumate (IRrm) de relaţia: 

 

                                      
3

RrmRmfSW
III

Jefp                                       (5) 

 

3. Indicele agregativ al potenţialului financiar (Jpf), caracterizat de in-

dicele rentabilităţii activelor totale ale întreprinderii (IRa), indicele ren-

tabilităţii capitalului propriu (IRcp) şi indicele rentabilităţii capitalului 

permanent (IRcper): 

 

                                      
3

RcperRcpRa III
Jfin                                      (6) 

 

Pe baza formulelor de calcul prezentate mai sus, acest model s-a apli-

cat pentru diagnosticul potenţialului economic al „EXPOSISTEM” SA şi 

întreprinderilor afiliate. 

Deoarece o parte din indicii utilizaţi în modelul de diagnostic propus 

au fost determinaţi de noi în capitolele precedente, vom acumula toată in-

formaţia necesară pentru analiza şi estimarea potenţialului economic în to-

tal pe „EXPOSISTEM” SA în tabelul analitic 3:  

 



Capitolul III. Implementarea tehnologiilor informaţionale în diagnosticul şi estimarea rezultatelor… 

 139 

 
Tabelul 3 

 

Datele iniţiale pentru determinarea Indicelui agregativ al potenţialului 
economic al întreprinderii în total pe „EXPOSISTEM” SA 

 

 Indicele agregativ al 

programului de pro-

ducţie şi comercializare  

Indicele agregativ al 

eficienţei utilizării 

factorilor de producţie 

Indicele agregativ al 

potenţialului financiar 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. IVPF, % 117,43   

  
2. IVPV, %  114,96  

3. IVV, %   119,49 

Jppc, % 117,29 

1. I Ws,%  

 

119,36   

 
2. IRmf,%  100,39  

3. IRrm,%   102,85 

Jfp, % 107,53 

1. IRa,% 

  

108,42   

2. IRcp,%   104,09  

3. IRcper,%   96,44 

Jpf, % 102,98 
 

 

Utilizând datele prezentate în tabel, obţinem dimensiunea indicelui 

agregativ al potenţialului economic al „EXPOSISTEM” SA în baza formu-

lei (3): 
 

27,109
3

98,10253,10729,117
Jpe  procente 

 

 Rezultatul obţinut denotă că potenţialul economic al „EXPOSISTEM” 

SA s-a majorat, în anul de gestiune, faţă de anul precedent cu 9,27 puncte 

procentuale, ceea ce se apreciază pozitiv. 

Pentru întreprinderile afiliate, datele necesare pentru determinarea In-

dicelui agregativ al potenţialului economic sunt prezentate în tabelul 4.
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Tabelul 4 

 

Datele necesare pentru determinarea Indicelui agregativ al potenţialului economic al întreprinderii la întreprinderile 

afiliate „EXPOSISTEM” SA  

 

Întreprinderea 

Indicele agregativ al programului 

de producţie şi comercializare 

Indicele agregativ al eficienţei 

utilizării factorilor de producţie  

Indicele agregativ al situaţiei 

financiare  

IVPF, % IVPV, % IVV, %  I Ws, %  IRmf, % IRrm, % IRa, % IRfin, %  IRcper% 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Filiala F1 137,61 128,13 137,84 136,36 101,42 100,06 104,79 102,18 92,61 

Jppc, % 134,53  
 

Jfp, % 
 

112,61 

Jpf, %  99,86 

Filiala F2 104,57 117,82 128,34 108,53 100,35 94,95 128,74 116,71 116,91 

Jppc, % 116,91  
 

Jfp, % 
 

101,28 

Jpf, %  120,79 

Filiala F3 110,42 101,45 92,40 113,47 104,61 117,44 95,37 94,81 83,64 

Jppc, % 101,42  
 

Jfp, % 
 

111,84 

Jpf, %  91,27 

 



Capitolul III. Implementarea tehnologiilor informaţionale în diagnosticul şi estimarea rezultatelor… 

 141 

 

În baza lor a fost determinată dimensiunea indicelui agregativ al poten-

ţialului economic pentru fiecare întreprindere în parte: 

1. la filiala F1: 
 

67,115
3

86,9961,11253,134
Jpe  procente; 

 

2. la filiala F2: 
 

99,112
3

79,12028,10191,116
Jpe  procente; 

 

3. la filiala F3: 
 

51,101
3

27,9184,11142,101
Jpe  procente. 

 

Deci, în cazul dat, rezultatele obţinute pe întreprinderile afiliate ne de-

monstrează că potenţialul economic al filiale F1 este mai pronunţat decât 

cel de la filiala F2 şi cu mult mai pronunţat decât cel de la filiala F3. 

Considerăm că rezultatele obţinute pe fiecare întreprindere în parte pot 

servi ca bază pentru determinarea şi argumentarea unei strategii durabile 

de dezvoltare a „EXPOSISTEM” SA pe viitor. 

 O analiză mai detaliată a rezultatelor obţinute de întreprinderile nomi-

nalizate ne-a permis să concluzionăm că aplicarea corectă a acestui model 

este condiţionată de respectarea unor condiţii de bază pentru fiecare ele-

ment component al modelului examinat şi anume:  
 

1. IVV > IVPV > IVPF (unde: indicele veniturilor din vânzări trebuie să depă-

şească indicele volumului producţiei vândute, iar indicele volumului 

producţiei vândute – pe cel al volumului producţiei fabricate); 
 

2. I Ws > I Ns; IRmf > IMF; IRrm > ICM (unde: indicele productivităţii medii a 

muncii unui salariat trebuie să depăşească indicele numărului mediu 

scriptic de salariaţi; respectiv, indicele randamentului mijloacelor fixe 

trebuie să fie mai mare decât indicele valorii medii a mijloacelor fixe, 

iar indicele randamentului resurselor materiale consumate – mai mare 

decât indicele consumului total de materiale); 
 

3. IPpi> ITA> IDTL, (unde: IPpi – ritmul de creştere al profitului până la im-

pozitare trebuie să depăşească ritmul de creştere al activelor întreprin-
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derii (ITA) care, la rândul său, trebuie să depăşească ritmul de creştere 

al datoriilor pe termen lung (IDTL)). 
 

Respectarea acestor tendinţe, în condiţiile desfăşurării unor activităţi 

competitive, poate asigura nu numai sporirea potenţialului economic al în-

treprinderii, ci şi dezvoltarea justificată a acestuia în perioada previzională. 
 

3.2. Aplicaţii ale programului soft „DIAGNOZA”  

în diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii 
 

3.2.1. Prezentarea generală a programului soft „DIAGNOZA” 
 

În condiţiile implementării sistemului automatizat de prelucrare a in-

formaţiei economice, utilizarea modelelor factoriale de diagnosticare a po-

tenţialului economico-financiar reprezintă un element important în activi-

tatea analitică a întreprinderii şi devine din ce în ce mai frecventă. 

De regulă, majoritatea acestor modele se bazează pe metode economico-

statistice şi economico-matematice cu utilizarea unui sistem de indicatori 

cantitativi şi calitativi, formule de calcul cu elemente previzibile de esti-

mare a rezultatelor obţinute de agenţii economici pe teren. 

Caracterul dinamic al proceselor şi fenomenelor economice, complexita-

tea şi diversitatea acestora, impune în mod necesar aplicarea în analiza eco-

nomico-financiară a celor mai noi realizări aplicative, furnizate de discipli-

nele conexe, aşa cum sunt: cercetarea operaţională, teoria jocurilor, statistica, 

cibernetica economică, teoria deciziei, simularea, informatica aplicată etc. 

Din aceste considerente, propunem spre utilizare versiunea automati-

zată a modelului elaborat de noi în subcapitolul precedent, numită programul 

de diagnostic al potenţialului economic al întreprinderii „DIAGNOZA”. 

Modelul prezentat a fost algoritmat în baza limbajului de programare 

DELPHI. 

Limbajul de programare DELPHI permite realizarea de programe care 

se execută în Windows, pe baza unui limbaj de programare de tip 

PASCAL şi este produs de firma americană Borland.  

Limbajul DELPHI poate fi aplicat în cele mai diverse domenii de activi-

tate. Programul elaborat de noi, reprezintă o încercare de utilizare a acestui 

limbaj în diagnosticul economico-financiar al activităţii întreprinderii. 

Programul este elaborat pentru prelucrarea informaţiei contabile pre-

zentate în rapoartele financiare şi statistice tipizate conform Standardelor 
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Naţionale de Contabilitate şi reglementărilor Biroului Naţional de Statisti-

că al Republicii Moldova.  

Întreprinderile, ce utilizează programul soft pentru evidenţa contabilă „1C”, 

pot cu uşurinţă beneficia de programul „DIAGNOZA”, deoarece cel din urmă 

este elaborat pentru analiza datelor din rapoartele prelucrate de programul 

„1C”. În afară de cele menţionate, programul poate fi utilizat în acelaşi 

timp pentru diagnosticul activităţii mai multor întreprinderi dintr-un anumit 

sector de activitate, astfel oferind posibilitatea de a efectua analiza compara-

tă a acestora şi de a formula anumite concluzii în baza rezultatelor obţinute. 

Programul soft ”DIAGNOZA” reprezintă un sistem cu o structură 

ierarhică şi, din punct de vedere informaţional, este organizat pe mai multe 

nivele sau subsisteme. Subsistemele componente alcătuiesc o arborescenţă 

după cum este prezentat în figura de mai jos.  
 

 

Figura 1. Structură ierarhică a programului soft pentru diagnosticul 

potenţialului economic al întreprinderii „DIAGNOZA” 
 

Sursa: elaborată de autor 
 

 

În cadrul sistemului informaţional conexiunile specifice acestei 

structuri vizează legăturile în ambele sensuri existente între subsistemele 

de pe nivele generalizatoare, intermediare şi detaliate. 

Calculele necesare pentru determinarea elementelor componente sunt 

efectuate în baza formulelor prezentate în subcapitolul precedent: Indicele 

agregativ al programului de producţie şi comercializare, Indicele agrega-

tiv al eficienţei utilizării factorilor de producţie, Indicele agregativ al po-

tenţialului financiar şi Indicele agregativ al potenţialului economic (for-

mulele de calcul 4; 5; 6).  
 

N1 

N2 N2 ' N2" 

N3" N3' N3 N3" N3' N3 N3" N3' N3 
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3.2.2.Aplicaţii practice 
 

Programul automatizat de diagnostic al potenţialului economic al între-

prinderii „DIAGNOZA” se desfăşoară în trei etape consecutive: 

 etapa 1 – prevede culegerea şi sistematizarea informaţiei necesare 

pentru efectuarea diagnosticului în domeniul propus; 

 etapa 2 – prevede determinarea dimensiunilor indicatorilor şi indicilor 

determinaţi de programul de diagnostic; 

 etapa 3 – prevede obţinerea rezultatelor şi determinarea evoluţiei indi-

cilor indicatorilor estimaţi cu delimitarea punctelor forte şi slabe evi-

denţiate în activitatea întreprinderilor analizate.  

În cadrul primei etape se efectuează selectarea întreprinderilor obiect 

al diagnosticului prezentate în figura de mai jos. 

 

 
 

Figura 1. Alegerea întreprinderilor obiect al diagnosticului economico-financiar 
  

 

Următorul pas importă datele din rapoartele financiare şi statistice ale 

întreprinderii/întreprinderilor selectate pentru prelucrarea primară a in-

formaţiei, în baza căreia are loc calculul indicatorilor de nivelul trei 

(Figura 2).  
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Figura 2. Prelucrarea primară a informaţiei din rapoartele financiare (Bilanţul contabil) 
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Figura 3. Prelucrarea primară a informaţiei (Raportul de profit şi pierderi)
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Etapa a doua include determinarea dimensiunilor indicatorilor şi indicilor indicatorilor utilizaţi în modelul de diagnostic 

pentru fiecare din cele trei compartimente ale modelului (Figura 4; 5; 6).  

 

 
Figura 4. Determinarea bazei de calcul pentru indicele agregativ al programului de producţie şi comercializare 
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Figura 5. Determinarea bazei de calcul pentru indicele agregativ eficienţei utilizării factorilor de producţie 
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Figura 6. Determinarea bazei de calcul pentru indicele agregativ al potenţialului financiar
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Concomitent, programul calculează indicii agregativi pentru fiecare compartiment inclus în modelul indicelui 

agregativ ce reflectă potenţialului economic al întreprinderilor analizate (Figura 7, 8, 9). 
 

 

 

Figura 7. Calculul şi estimarea indicelui agregativ al programului de producţie şi comercializare 
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Figura 8. Calculul şi estimarea indicelui agregativ eficienţei utilizării factorilor de producţie 
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Figura 9. Calculul şi estimarea indicelui agregativ al potenţialului financiar 
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Programul prezentat are drept obiectiv şi construirea diagramelor pentru fiecare din indicii determinaţi, astfel 

vizualizând nivelul atins de fiecare întreprindere analizată într-un anumit domeniu de activitate. În acest scop, se 

utilizează iconiţa cu denumirea „Diagrama”. Exemplu de prezentare a diagramelor pentru toate compartimentele 

analizate sunt prezentate în figurile 10, 11, 12. 

 
Figura 10. Diagrama indicelui agregativ al programului de producţie şi comercializare 
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Figura 11. Diagrama indicelui agregativ al eficienţei utilizării factorilor de producţie 
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Figura 12. Diagrama indicelui agregativ al potenţialului financiar 
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Figura 13. Calcularea şi estimarea indicelui agregativ al potenţialului economic al întreprinderii 
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Figura 14. Diagrama indicelui agregativ al potenţialului economic  

pentru întreprinderile selectate
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Ultima etapă a programului de diagnostic (etapa 3) constă în determi-

narea dimensiunii Indicelui agregativ al potenţialului economic al între-

prinderii şi construirea diagramei acestui indice pentru întreprinderile se-

lectate (Figura 3.2.12; 3.2.13). 

Toate rezultatele obţinute, precum şi diagramele construite pentru va-

lorificarea ulterioară, pot fi imprimate pe suport de hârtie.  

Prin urmare, programul elaborat diminuează enorm volumul de lucru 

şi facilitează procesul de diagnostic al potenţialului economic al întreprin-

derii. Deoarece programul „Diagnoza” este o primă încercare de aplicare a 

tehnologiilor informaţionale în diagnosticul potenţialului economic al 

întreprinderii, pentru viitor vom urmări perfecţionarea şi racordarea lui la 

necesităţile şi interesele potenţialilor utilizatori. 

În linii generale, aplicarea programului dat în diagnosticul şi evaluarea 

potenţialului economic al întreprinderii permite identificarea şi cercetarea 

potenţialul ei economic în funcţiune, modelarea comportamentului unităţi-

lor de producţie pe baza rezultatelor obţinute într-o viziune multidimensio-

nală, oferind factorilor de decizie variante, strategii şi politici fezabile, ne-

cesare pentru creşterea competitivităţii lor. Pe baza acestui program de 

diagnostic pot fi elaborate proiecte şi programe pentru noile modele de 

evaluare şi estimare a rezultatelor economico-financiare ale unităţilor de 

producţie autohtone. Evaluarea rezultatelor obţinute în urma aplicării mo-

delelor şi programelor soft de analiză constituie un factor de control al ca-

lităţii diagnosticului şi totodată, reprezintă un mijloc de conexiune dintre 

teoria şi practica analitică. 
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Anexa 1 

Datele iniţiale pentru diagnosticul potenţialului economic  

al întreprinderii preluate din Rapoartele Statistice ale „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderilor afiliate  
 

Indicatorul Sursa 

Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 „EXPOSISTEM” SA 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Volumul pro-

ducţiei fabricate, 

mii lei 

Nr.1-P, 

rd. 821 
215034,7 295916,7 194238,9 203118,2 263114,1 290535,1 672387,7 789570,0 

2. Volumul pro-

ducţiei vîndute, 

mii lei 

Nr.1-P, 

rd. 03 
214475,5 274807,4 148085,6 174474,4 240444,8 243931,3 603005,9 693213,1 

3. Numărul me-

diu scriptic de sa-

lariaţi, persoane 

Nr.1-P, 

rd. 829 
436 440 329 317 410 399 1175 1156 

4. Consumurile 

de producţie, to-

tal, mii lei 

Nr.5-C, 

rd.140 
164845,6 215309,0 151117,9 152379,3 200571,9 211509,6 516535,4 579197,9 

 

 

Notă: Pentru completarea tabelului dat au fost utilizate datele din rapoartele statistice: Nr. 1-P „Producţie” şi Nr. 5-C 

„Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” ale SA „EXPOSISTEM” şi întreprinderile afiliate pentru două perioade de 

gestiune. 
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Anexa 2 
 

Bilanţul Contabil 

al „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderilor afiliate pentru anul de gestiune (mii lei) 
 
 

 ACTIV 
Codul 

rd. 

„EXPOSISTEM” 

SA 

Filiala 

F1 

Filiala 

F2 

Filiala 

F3 

1. ACTIVE DE TERMEN LUNG      

1.1 Active nemateriale 030 171,8 92,3 21,0 58,5 

1.2 Active materiale pe termen lung 090 149303,0 62304,1 44311,2 42687,7 

1.3 Active financiare pe termen lung 160 7781,2 2914,8 2579,7 2286,7 

1.4 Alte active pe termen lung (141, 142) 170 229,2 76,3 72,7 80,2 

 TOTAL capitolul 1 (rd. 030+rd.090+rd.160+rd.170) 180 157485,2 65387,5 46984,6 45113,1 

2. ACTIVE CURENTE      

2.1 Stocuri de mărfuri si materiale 250 327779,4 110280,7 108342,9 109155,8 

2.2 Creanţe pe termen scurt 350 84832,0 36295,3 28176,9 20359,8 

2.3 Investiţii pe termen scurt 390 0 0 0 0 

2.4 Mijloace băneşti 440 6871,1 1831,9 3073,5 1965,7 

2.5 Alte active curente (251,252) 450 1216,7 708,4 213,9 294,4 

 
TOTAL capitolul 2 

(rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) 460 
420699,2 149116,3 139807,2 131775,7 

 TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460) 470 578184,4 214503,8 186791,8 176888,8 
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 PASIV      

3. CAPITAL PROPRIU      

3.1 Capital statutar si suplimentar 520 128309,5 45184,7 44573,9 38550,9 

3.2 Rezerve 560 35033,5 21635,2 4689,4 8708,9 

3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) 610 128757,5 45735,5 43498,8 39523,2 

3.4 Capital secundar 640 0    

 
TOTAL capitolul 3 

(rd.520+rd.560+/rd.610/+rd.640) 
650 292100,5 112555,4 92762,1 86783,0 

4. DATORII PE TERMEN LUNG      

4.1 Datorii financiare pe termen lung 690 98506,0 43918,4 24394,7 30192,9 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 760 47594,7 20970,7 9168,9 17455,1 

 TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) 770 146100,7 64889,1 33563,6 47648,0 

5. DATORII PE TERMEN SCURT      

5.1 Datorii financiare pe termen scurt 820 44556,0 18931,0 13949,0 11676,0 

5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 860 83603,2 15438,3 42087,6 26077,3 

5.3 Datorii pe termen scurt calculate 960 11824,0 2690,0 4429,5 4704,5 

 TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) 970 139983,2 37059,3 60466,1 42457,8 

 
TOTAL GENERAL-PASIV 

(rd.650+rd.770+rd.970) 
980 578184,4 214503,8 186791,8 176888,8 
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Anexa 3 

Bilanţul Contabil  

al „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderilor afiliate pentru anul precedent (mii lei) 
 
 

 ACTIV 
Codul 

rd. 

 „EXPOSISTEM” 

SA 
Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

1. ACTIVE DE TERMEN LUNG      

1.1 Active nemateriale 030 355,0 125,1 87,5 142,3 

1.2 Active materiale pe termen lung 090 106600,1 30361,8 39668,3 36570,0 

1.3 Active financiare pe termen lung 160 3420,5 1319,1 1156,3 945,1 

1.4 Alte active pe termen lung (141, 142) 170 176,6 58,0 56,4 62,2 

 TOTAL capitolul 1 (rd. 030+rd.090+rd.160+rd.170) 180 110552,1 31864,0 40968,5 37719,6 

2. ACTIVE CURENTE      

2.1 Stocuri de mărfuri si materiale 250 231422,5 89171,4 79699,1 62552,0 

2.2 Creanţe pe termen scurt 350 61196,6 32252,1 10224,4 18720,1 

2.3 Investiţii pe termen scurt 390 0 0 0 0 

2.4 Mijloace băneşti 440 4730,5 2944,1 95,4 1691,0 

2.5 Alte active curente (251,252) 450 728,6 399,7 150,6 178,3 

 
TOTAL capitolul 2 

(rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) 
460 298078,2 124767,3 90169,5 83141,4 

 TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460) 470 408630,3 156631,3 131138,0 120861,0 
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 PASIV      

3. CAPITAL PROPRIU      

3.1 Capital statutar si suplimentar 520 128309,5 45184,7 44573,9 38550,9 

3.2 Rezerve 560 32701,1 20897,2 3921,8 7882,1 

3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) 610 37272,5 14190,2 10516,6 12565,7 

3.4 Capital secundar 640 0    

 TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560+/rd.610/+rd.640) 650 198283,1 80272,1 59012,3 58998,7 

4. DATORII PE TERMEN LUNG      

4.1 Datorii financiare pe termen lung 690 58283,0 25708,5 17526,0 15048,5 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 760 19101,7 8694,6 3820,3 6586,8 

 TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) 770 77384,7 34403,1 21346,3 21635,3 

5. DATORII PE TERMEN SCURT      

5.1 Datorii financiare pe termen scurt 820 36548,0 12494,0 12714,0 11340,0 

5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 860 82469,9 26162,0 32745,1 23562,8 

5.3 Datorii pe termen scurt calculate 960 13944,6 3300,1 5320,3 5324,2 

 TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) 970 132962,5 41956,1 50779,4 40227,0 

 TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) 980 408630,3 156631,3 131138,0 120861,0 
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Anexa 4 

Raportul de profit şi pierderi pentru anul de gestiune al „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderilor afiliate (mii lei) 
 

 

INDICATORI 
Codul 

rd. 

 

„EXPOSISTEM” 

SA  

Filiala F1   Filiala F2 Filiala F3  

Venituri din vânzări (611) 010 641066,8 302028,1 163451,0 175587,7 

Costul vânzărilor (711) 020 371609,4 195816,8 81375,9 94416,7 

Profit brut (pierdere globala)(rd.010-rd.020) 030 269457,4 106211,3 82075,1 81171,0 

Alte venituri operaţionale (612) 040 32994,1 12685,2 10310,6 9998,2 

Cheltuieli comerciale (712) 050 73259,8 33109,9 20350,0 19799,9 

Cheltuieli generale si administrative (713) 060 40359,9 16285,6 10621,0 13453,3 

Alte cheltuieli operaţionale (714) 070 62321,3 23960,7 19475,4 18885,2 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit 

(pierdere) 
080 126510,5 45540,3 41939,3 39030,8 

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit 

(pierdere) (621-721) 
090 566,9 194,3 266,9 105,7 

Rezultatul din activitatea financiara: profit 

(pierdere) (622-722) 
100 -8252,8 -3527,4 -2063,2 -2662,2 

Rezultatul din activitatea economico-financiara: 

profit (pierdere) 
110 118824,5 42207,2 40143,0 36474,3 

Rezultatul excepţional: profit (pierdere) 120 0 0 0 0 

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până 

la impozitare 
130 118824,5 42207,2 40143,0 36474,3 

Cheltuieli privind impozitul pe venit (731) 140 23710,6 8422,2 8010,3 7278,2 
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Profit net (pierdere neta) 150 95113,9 33785,0 32132,7 29196,1 
 

Anexa 5 

Raportul de profit şi pierderi pentru anul precedent al „EXPOSISTEM” SA şi întreprinderilor afiliate (mii lei) 
 

 

INDICATORI 
Codul 

rd. 

 „EXPOSISTEM” 

SA  
Filial F1   Filiala F2 Filiala F3  

Venituri din vânzări (611) 010 536512,1 219121,9 127361,1 190029,1 

Costul vânzărilor (711) 020 369896,2 154091,8 82921,7 132882,7 

Profit brut (pierdere globala)(rd.010-rd.020) 030 166615,9 65030,1 44439,4 57146,4 

Alte venituri operationale (612) 040 29739,7 13416,4 8497,1 7826,2 

Cheltuieli comerciale (712) 050 17773,1 7171,6 4677,1 5924,4 

Cheltuieli generale si administrative (713) 060 20934,3 8588,4 5367,8 6978,1 

Alte cheltuieli operationale (714) 070 56398,1 22720,1 17090,3 16587,7 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit 

(pierdere) 
080 101250,1 39966,4 25801,3 35482,4 

Rezultatul din activitatea de investitii: profit 

(pierdere) (621-721) 
090 -33045,7 -14212,7 -7031,0 -11802 

Rezultatul din activitatea financiara: profit 

(pierdere) (622-722) 
100 9281,4 3745,1 3093,8 2442,5 

Rezultatul din activitatea economico-

financiara: profit (pierdere) 
110 77485,8 29498,8 21864,1 26122,9 

Rezultatul excepţional: profit (pierdere) 120 0 0 0 0 

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până 

la impozitare 
130 77485,8 29498,8 21864,1 26122,9 

Cheltuieli privind impozitul pe venit (731) 140 14704,6 5598,0 4149,2 4957,4 
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Profit net (pierdere neta) 150 62781,2 23900,8 17714,9 21165,5 
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Anexa 6 

Calculul influenţei factorilor asupra modificării consumurilor la 1 leu producţie fabricată în total pe 

„EXPOSISTEM” SA 
 
 

Specificare 

Costul 

producţiei-

total, mii lei 

Volumul 

producţiei 

fabricate, mii 

lei 

Consumurile 

la 1 leu pro-

ducţie fabri-

cată, bani 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezultatul 

influenţei 

(+,-), bani 

Denumirea 

factorilor 

A 1 2 3= (1/2)×100 4 5 6 

1. Producţia anului precedent 

după nivelul de consum şi pre-

ţurile anului precedent 

516535,4 672387,7 76,82 X X X 

2. Recalculat I (producţia anu-

lui de gestiune după nivelul de 

consum şi preţurile anului pre-

cedent) 

560122,5 729041,5 76,82 76,82-76,82 0 

Modificarea sorti-

mentului şi structu-

rii producţiei fabri-

cate 

3. Recalculat II (producţia anu-

lui de gestiune după nivelul de 

consum ale anului de gestiune 

şi preţurile anului precedent) 

579197,9 729041,5 79,45 79,45-76,82 +2,63 

Modificarea nive-

lului de consum pe 

unitate de produs 

4. Producţia anului de gestiune 

după nivelul de consum şi pre-

ţurile anului de gestiune 579197,9 789570,0 73,36 73,36-79,45 -6,09 

Modificarea preţu-

lui la materia pri-

mă, materialele 

consumate, pro-

ducţia finită 

Total X X X X -3,46 X 
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Anexa 7 

Calculul influenţei factorilor asupra modificării consumurilor la 1 leu producţie fabricată la Filiala F1 
 
 

Specificare 

Costul 

producţiei-

total, mii lei 

Volumul 

producţiei 

fabricate, mii 

lei 

Consumurile 

la 1 leu pro-

ducţie fabri-

cată, bani 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezultatul 

influenţei 

(+,-), bani 

Denumirea 

factorilor 

A 1 2 3= (1/2)×100 4 5 6 

1. Producţia anului precedent 

după nivelul de consum şi pre-

ţurile anului precedent 

164845,6 215034,7 76,66 X X X 

2. Recalculat I (producţia anu-

lui de gestiune după nivelul de 

consum şi preţurile anului pre-

cedent) 

178832,2 233279,7 76,66 76,66-76,66 0 

Modificarea sorti-

mentului şi structu-

rii producţiei fabri-

cate 

3. Recalculat II (producţia anu-

lui de gestiune după nivelul de 

consum ale anului de gestiune 

şi preţurile anului precedent) 

215309,0 233279,7 92,30 92,30-76,66 +15,64 

Modificarea nivelu-

lui de consum pe 

unitate de produs 

4. Producţia anului de gestiune 

după nivelul de consum şi pre-

ţurile anului de gestiune 215309,0 295916,7 72,76 72,76-92,30 -19,54 

Modificarea preţu-

lui la materia primă, 

materialele consu-

mate, producţia fi-

nită 

Total X X X X -3,90 X 
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Anexa 8 

Calculul influenţei factorilor asupra modificării consumurilor la 1 leu producţie fabricată la Filiala F2 
 

Specificare 

Costul 

producţiei-

total, mii lei 

Volumul 

producţiei 

fabricate, mii 

lei 

Consumurile 

la 1 leu pro-

ducţie fabri-

cată, bani 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezultatul 

influenţei 

(+,-), bani 

Denumirea 

factorilor 

A 1 2 3= (1/2)×100 4 5 6 

1. Producţia anului precedent 

după nivelul de consum şi pre-

ţurile anului precedent 

151117,9 194238,9 77,80 X X X 

2. Recalculat I (producţia anu-

lui de gestiune după nivelul de 

consum şi preţurile anului pre-

cedent) 

163892,3 210658,5 77,80 77,80-77,80 0 

Modificarea sorti-

mentului şi structu-

rii producţiei fabri-

cate 

3. Recalculat II (producţia anu-

lui de gestiune după nivelul de 

consum ale anului de gestiune 

şi preţurile anului precedent) 

152379,3 210658,5 72,33 72,33-77,80 -5,47 

Modificarea nive-

lului de consum pe 

unitate de produs 

4. Producţia anului de gestiune 

după nivelul de consum şi pre-

ţurile anului de gestiune 152379,3 203118,2 75,02 75,02-72,33 +2,69 

Modificarea preţu-

lui la materia primă, 

materialele consu-

mate, producţia 

finită 

Total X X X X -2,78 X 
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Anexa 9 

Calculul influenţei factorilor asupra modificării consumurilor la 1 leu producţie fabricată la Fiala F3 
 

Specificare 

Costul 

producţiei-

total, mii lei 

Volumul 

producţiei 

fabricate, mii 

lei 

Consumurile 

la 1 leu pro-

ducţie fabri-

cată, bani 

Calculul 

influenţei 

factorilor 

Rezultatul 

influenţei 

(+,-), bani 

Denumirea factorilor 

A 1 2 3= (1/2)×100 4 5 6 

1. Producţia anului prece-

dent după nivelul de consum 

şi preţurile anului precedent 

200571,9 263114,1 76,23 X X X 

2. Recalculat I (producţia 

anului de gestiune după ni-

velul de consum şi preţurile 

anului precedent) 

217471,3 285285,7 76,23 76,23-76,23 0 

Modificarea sortimentu-

lui şi structurii producţiei 

fabricate 

3. Recalculat II (producţia 

anului de gestiune după ni-

velul de consum ale anului 

de gestiune şi preţurile anu-

lui precedent) 

211509,6 285285,7 74,14 74,14-76,23 -2,09 

Modificarea nivelului de 

consum pe unitate de 

produs 

4. Producţia anului de gesti-

une după nivelul de consum 

şi preţurile anului de gestiu-

ne 

211509,6 290535,1 72,80 72,80-74,14 -1,34 

Modificarea preţului la 

materia primă, materia-

lele consumate, pro-

ducţia finită 

Total X X X X -3,43 X 
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Anexa 10 

Datele iniţiale pentru analiza triadei rezultatelor financiare la întreprinderile afiliate „EXPOSISTEM” SA în dinamică  
 
 

 

Indicatorii 
Sim- 

bol 

Filiala F1 Filiala F2  Filiala F3 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Abaterea 

(+-) 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Abaterea 

(+-) 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Abaterea 

(+-) 

A B 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7 8 9=8-7 

1.Venituri din 

vânzări, mii 

lei 

VV 219121,9 302028,1 + 82906,2 127361,1 163451,0 + 36089,9 190029,1 175587,7 -14441,4 

2. Profit până 

la impozitare, 

mii lei 

 Ppi 29498,8 42207,2 +12708,4 21864,1 40143,0 +18278,9 26122,9 36474,3 +10351,4 

3. Total 

active, mii lei 
 TA 156631,3 214503,8 +57872,50 131138,0 186791,8 +55653,8 120861,0 176888,8 +56027,8 

4. Profitabili-

tatea venituri-

lor din vân-

zări, % (rd. 

2/rd.1x100) 

PVV 13,46 13,97 +0,51 17,17 24,56 +7,39 13,75 20,77 +7,03 

5. Recuperabi-

litatea active-

lor (rd.1/rd.3) 

ra 1,3990 1,4080 +0,01 0,9712 0,8750 -0,10 1,5723 0,9926 -0,58 

6. Rentabilita-

tea activelor, % 

(rd.2/rd.3x100) 

Ra 18,83 19,68 +0,84 16,67 21,49 +4,82 21,61 20,62 -0,99 
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Anexa 11 

Datele iniţiale pentru determinarea şi estimarea lichidităţii bilanţului contabil al întreprinderilor afiliate 

„EXPOSISTEM” SA (mii lei) 
 
 

 

Indicatorii 
Simbol 

Filiala F1 Filiala F2  Filiala F3 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 4 5 7 8 

1. Mijloacele băneşti 

(rd.440, f.nr.1) 
MB 2944,1 1831,9 95,4 3073,5 1691,0 1965,7 

2. Creanţe pe termen 

scurt (rd.350, f.nr.1) 
CTS 32252,1 36295,3 10224,4 28176,9 18720,1 20359,8 

3. Stocuri de mărfuri şi 

materiale (rd. 250, f. 

nr.1) 

SMM 89171,4 110280,7 79699,1 108342,9 62552,0 109155,8 

4. Investiţii pe termen 

scurt (rd. 390, f.nr.1) 
ITS 0 0 0 0 0 0 

4. Alte active curente 

(rd.450, f. nr.1) 
AAC 399,7 708,4 150,6 213,9 178,3 294,4 

5. Total active curente 

(rd.460, f.nr.1) 
TAC 124767,3 149116,3 90169,5 139807,2 83141,4 131775,7 

6. Total datorii pe termen 

scurt (rd.970, f. nr.1) 
TDS 41956,1 37059,3 50779,4 60466,1 40227,0 42457,8 
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Anexa 12 

 

Calculul şi aprecierea lichidităţii bilanţului contabil al întreprinderilor afiliate „EXPOSISTEM” SA  
 
 

Indicatorii 
Metoda de 

calcul 

Intervalul 

optim 

Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B C 1 2 3 4 5 6 

1. Rata lichidităţii 

absolute, RLa 
MB/DTS 0,2-0,25 0,0702 0,0494 0,0019 0,0508 0,0420 0,0463 

2. Rata lichidităţii 

intermediare, RLi 

(TAC-

SMM)/TDS 
0,75-0,85 0,8484 1,0479 0,2062 0,5204 0,5118 0,5328 

3. Rata lichidităţii 

totale, RLt 
TAC/DTS 2,0-2,5 2,9738 4,0237 1,7757 2,3122 2,0668 3,1037 
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Anexa 12 (continuare) 

 

Calculul şi aprecierea ratei autonomiei financiare al întreprinderilor afiliate „EXPOSISTEM” SA 

 

Indicatorii Simbol 

Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 3 4 5 6 

1. Capitalul propriu, mii lei CP 80272,1 112555,4 59012,3 92762,1 58998,7 86783,0 

2. Datorii pe termen lung, 

mii lei 
TDL 34403,1 64889,1 21346,3 33563,6 21635,3 47648,0 

3. Capital permanent (rd.1+ 

rd.2), mii lei 
Cper 114675,2 177444,5 80358,6 126325,7 80634,0 134431,0 

4. Rata autonomiei finan-

ciare (rd.1/rd.3), coef. 
Raf 0,7000 0,6343 0,7344 0,7343 0,7317 0,6456 
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Anexa 13 

Calculul şi aprecierea ratei utilizării capitalului de lucru al întreprinderilor afiliate „EXPOSISTEM” SA  
 

Indicatorii Simbol 

Filiala F1 Filiala F2 Filiala F3 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

Anul 

precedent 

Anul de 

gestiune 

A B 1 2 3 4 5 6 

1. Venituri din vânzări, 

mii lei 
VV 219121,9 302028,1 127361,1 163451,0 190029,1 175587,7 

2. Suma totală a activelor 

curente, mii lei 
TAC 124767,3 149116,3 90169,5 139807,2 83141,4 131775,7 

3. Disponibil bănesc, mii 

lei 
DB 2944,1 1831,9 95,4 3073,5 1691,0 1965,7 

4. Suma totală a datoriilor 

pe termen scurt, mii lei 
TDS 41956,1 37059,3 50779,4 60466,1 40227,0 42457,8 

5. Credite bancare pe ter-

men scurt, mii lei 
CS 12494,0 18931,0 12714,0 13949,0 11340,0 11676,0 

6. Capitalul de lucru 

(rd.2-rd.3)-(rd.4-rd.5), mii 

lei 

CL 92361,1 129156,1 52008,7 90216,6 52563,4 99028,2 

7. Rata utilizării capitalu-

lui de lucru (rd.1/ rd.6) 

coef. 

RCL 2,3724 2,3385 2,4488 1,8118 3,6152 1,7731 
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Pentru notiţe 



Capitolul III. Implementarea tehnologiilor informaţionale în diagnosticul şi estimarea rezultatelor… 
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