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INTRODUCERE 

 
Realitatea vieţii economice şi sociale în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea de zi 

cu zi, fie ca persoane fizice, fie ca entităţi economice, este tot mai mult influienţată de 
fenomenul globalizării. Tehnologia informaţiei din ultimele decenii, demonstrează că 
deţinerea informaţiei este esenţială în fundamentarea unei decizii, atât pentru persoana fizică 
cât şi pentru entitatea economică. 

Creşterea complexităţii activităţii economice a agenţilor economici, urmare a 
evoluţiei mecanismelor pieţei, are implicaţii majore în adoptarea deciziilor manageriale. În 
acest context se impune utilizarea unor metode ştiinţifice ce au la bază un aprofundat studiu 
al realităţii, pentru a stabili legăturile cauzale dintre fenomenele şi procesele economice şi 
factorii determinanţi. 

Diversitatea problemelor ce vizează activitatea economico-financiar-contabilă a 
entităţii prin prisma relaţiei cauză efect, impune studiul, analiza şi interpretarea sau 
diagnosticul economico-financiar-contabil. 

Diagnosticul mediului extern al entităţii are menirea de a cunoaşte publicul, utilizator 
de informaţie, fie de natură economică, de natură socială, de natură financiară sau fiscală. 

Cel mai des sunt analizaţi în mediul extern al unităţii, actorii-agenţi economici, pe 
care îi considerăm concurenţi pe piaţa produselor realizate de entitate. 

Diagnosticul mediului intern presupune determinarea stării de sănătate financiară a 
firmei la un moment dat, eventualele ameninţări ce pot să apare şi indicaţii de corectare a 
derulării activităţii economice pe mai departe. 

În cadrul acestei analize de obicei sunt verificate o serie de aspecte, precum: poziţia 
pe piaţă, tendinţa de creştere, structura concurenţei, caracteristicile şi fidelizarea clienţilor, 
modul de organizare şi distribuţie, locul de amplasare etc. Ajustarea informaţiilor trebuie 
obţinute şi procesate de entitatea ce face investigaţia şi constă în valorificarea oportunităţilor 
de care dispune, valorificarea pe mai departe a punctelor forte, corectarea punctelor slabe 
descoperite, precum şi evitarea ameninţărilor identificate. 

Diagnosticul mediului intern presupune determinarea stării de sănătate financiară a 
firmei la un moment dat, eventualele ameninţări ce pot să apare şi indicaţii de corectare a 
derulării activităţii economice pe mai departe. 

Diagnosticul mediului intern include şi diagnosticul financiar-contabil, ca o abordare 
modernă a situaţiei economico-financiare a firmei ce are bază metodologii consacrate de 
analiză economico-financiară a firmei,dar şi cunoaşterea unor concepte şi termeni de 
specialitate. Rezultatele diagnosticului financiar-contabil,indiferent că este unul preventiv, 
dau unul de criză, constă în expunerea unor opinii şi puncte de vedere originale, ce au la 
bază şi raţionamentul profesionistului analist.  
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PARTEA  I -  STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII 

CAPITOLUL 1 

MANAGEMENTUL FINANCIAR – CONTABIL 
 

1.1. RETROSPECTIVĂ ÎN ŞTIINŢA MANAGEMENTULUI 

Chiar dacă, în practică, managementul este foarte vechi, viziunea lui ca disciplină, ca 
profesie şi domeniu de instruire este relativ nouă, astfel, nu a devenit cunoscut decât la 
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Cu trecerea anilor managementul în unele 
organizaţii devine tot mai distinct şi sofisticat, urmare şi organizaţiile devin tot mai 
puternice şi de durată, iar oamenii au fost interesaţi numai de modul în care organizaţiile pot 
fi întrebuinţate pentru a obţine bani sau putere politică. 

1.1.1. Definirea conceptului de management şi şcolile de management 
În decursul timpului s-au scris o serie de afirmaţii, precum cele citate de (Merce et 

al., 2005) dintre care amintim: Gerebier J,: “Managementul înseamnă organizare, arta de a 
conduce, de a administra”, Richard L. Draft: “.Managementul presupune atingerea 
scopurilor  organizaţionale printr-o conducere efectivă şi eficientă, ca urmare a planificării, 
organizării, coordonării şi controlului resurselor organizaţiei”. Drucker P.: “Managmentul 
înseamnă informare, gândire, decizie, acţiune, rezultate, analiză, feed – back”. 

În prezent paralel cu dezvoltarea  puternică a laturii ştiinţifice a managementului, a 
evoluat şi perfecţionarea sa, astfel: “Managementul reprezintă ansamblul activităţilor, 
disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii, gestiunii, 
administrării şi organizării societăţii comerciale şi vizează, ca prin adoptarea deciziilor 
optime în proiectarea şi reglarea proceselor economice să antreneze întregul colectiv pentru 
a lucra cât mai profitabil” (Marcu, 2006). 

Noţiunea şi evoluţia managementului ca practică şi ştiinţă s-a confirmat prin 
contribuţiile aduse de fondatorii şi susţinătorii celor patru şcoli de management, ce se 
deosebesc prin evidenţierea conţinutul noţiunii de management. 

Trăsăturile esenţiale ale şcolii sistemice (după Merce et al., 2000) sunt: ,,utilizează o 
gamă largă de concepte şi metode provenind din alte ştiinţe ca: analiza economică, 
statistică, matematică, informatică, sociologie, psihologie, finanţe, drept, logică şi multe 
altele; abordările multidisciplinare de natură conceptuală şi metodologică sunt folosite 
pentru analize complexe şi echilibrate ale relaţiilor dintre cele cinci funcţii ale 
managementului, respectiv previziunea, organizarea, conducerea, antrenarea şi evaluarea; 
organizaţia economică este tratată ca un sistem de interdependenţe efective şi potenţiale atât 
în ceea ce priveşte relaţiile cu mediul exterior cât şi între părţile sale componente.” 
 

1.2. MANAGEMENTUL ŞI ŞCOLILE DE MANAGEMENT ÎN ROMÂNIA 

Caracterizarea noului managerial este definită astfel: “Preocuparea societăţilor 
comerciale româneşti pentru implementarea noului managerial înregistrează o curbă 
ascendentă, cu influienţe din cele mai favorabile asupra funcţionalităţii şi eficienţei lor” 
(Marcu, 2006).Marcu, 2006). 
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În România, evoluţiei gândirii manageriale îi este acordată o deosebită atenţie (Merce 
et al., 2010), prin trecerea în revistă a susţinătorilor activităţii de management al 
întreprinderii, respectiv al organizaţiei, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.  

Şcolile manageriale româneşti au fost puternic susţinute de marile personalităţi ale 
secolului XIX şi începutul secolului XX, dintre care amintim: I.Ionescu de la Brad, 
V.Madgearu, D.P.Marţian, P.S.Aurelian, A.D.Xenopol, N.P.Arcadian, V.Stăvulescu şi alţii. 

 
1.3. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI  

În opinia Merce et al. (2010), coordonarea sistemului condus impune câteva reguli 
esenţiale de cunoscut şi de aplicat de către orice manager astfel: 

- ”să-ţi precizezi ţie însuţi, în primul rând, ce vrei să spui; 
- să practici un sistem de comunicare suplu, scurt şi să cuprindă esenţialul; 
- să-ţi exprimi ideile într-o manieră inteligibilă; 
- să-i cunoşti pe cât posibil, pe interlocutori; 
- să creezi şi să întreţii o atmosferă propice comunicării”. 

1.3.1. Conceptul de management financiar şi rolul acestuia 
Pentru realizarea unui management financiar – contabil eficient într-o economie de 

piaţă este necesară asigurarea unei autonomii financiare, care presupune realizarea pe 
criterii economice reale a procesului de procurare al fondurilor şi aşezarea pe noi baze a 
relaţiilor întreprinderii cu piaţa financiară internă şi internaţională. 

1.3.2. Funcţiile managementului financiar al firmei  
Funcţiile managementului financiar, ca segmente, care prelungesc şi completează 

funcţiile managementului general al firmei, sunt:  
 Funcţia de previziune financiară 
 Funcţia de organizare financiară 
 Funcţia de coordonare financiară  
 Funcţia de antrenare financiară 
 Funcţia de control şi evaluare a firmei 

 

CAPITOLUL 2 

DIAGNOSTICUL FINANCIAR – CONTABIL 

2.1. CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR- 
CONTABIL 

În accepţiunea lui Thibault, JP., 1989 - Le diagnostique d’entreprise, în cadrul 
diagnosticului trebuie să-şi găsească răspuns, „probleme cum sunt: 

- Statutul juridic al firmei; 
- Care sunt rezultatele întreprinderii? 
- Dacă sunt sau nu satisfăcătoare şi de ce? 
- Cum au fost obţinute? 
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- Care sunt performanţele şi obiectivele dorite? 
- Care este nivelul performanţelor şi ce trebuie făcut pentru atingerea lor?  
- Măsuri concrete ce urmează a fi întreprinse, atât pe termen scurt cât şi lung?  

În al doilea rând, acelaşi autor menţioneză că întreprinderea are nevoie de efectuarea 
unui diagnostic nu numai în situaţia în care se află în dificultate ci şi când ,,întreprinderea 
are o bună stare de sănătate” (Siminică, 2010).  

 

2.2. DIAGNOSTICUL FINANCIAR CONTABIL - INSTRUMENT AL ANALIZEI 
FINANCIARE 

Diagnosticul financiar presupune unele judecăţi asupra sănătăţii financiare a firmei, 
asupra punctelor forte şi a punctelor slabe ale gestiunii financiare, prin care se pot aprecia 
riscurile trecute, prezente şi viitoare care decurg din situaţia financiară şi soluţiile pentru 
diminuarea riscurilor dar şi îmbunătăţirea rezultatelor. 

Analiza efectuată în interiorul întreprinderii –analiza internă-, sau din exterior - 
analiza externă- de către organisme specializate, financiar-bancare sau de specialişti 
independenţi (analişti financiari), conduc la diagnosticul financiar intern sau extern, fiecare 
având obiectivele specifice ale utilizatorilor beneficiari. 

2.2.1. Analiza financiară - Concepte şi necesitate 
După definiţia exprimată (Petrescu, 2008) ,,Conform definiţiei date de Dicţionarul 

fiduciar apărut la Paris în anul 1991, analiza finaciară este un studiu metodic şi sistematic al 
situaţiei şi evoluţiei unei întreprinderi privind structura sa financiară şi rentabilitatea, 
pornind de la bilanţ, de la contul de rezultat şi de la toate celelalte informaţii oferite de 
întreprindere sau care pot fi obţinute referitor la întreprindere şi viitorul său”. 

Analiza financiară se efectuează pe baza documentelor de sinteză ale contabilităţii 
firmei, contribuie la perfecţionarea gândirii economice, a capacităţii de sinteză şi la 
esenţializarea relaţiilor de interdependenţă între fenomenul economic şi reflectarea lui în 
decizia financiară. 

2.2.2. Utilizatorii şi obiectivele analizei financiare 
Principalii utilizatori ai rezultatelor analizei financiare sunt: gestionarii, acţionarii 

actuali şi potenţiali, personalul firmei, organele fiscale, analiştii financiari. 

2.2.3. Sursele de date şi informaţii ale analizei financiare 
Analiza financiară se efectuează cu scopul realizării unui diagnostic financiar, se 

bazează pe informaţiile oferite de situaţiile financiare ale firmei, însă nu se poate limita doar 
la acestea. Prin urmare este necesară mai multă informaţie: cu privire la sectorul de care 
aparţine firma, informaţii generale pe plan economic, fiscal, monetar, dar şi informaţii de 
ordin economic şi juridic referitoare la firma analizată. Astfel: 

- informaţiile sectoriale se pot referi la natura produselor fabricate, structura de 
producţie, procesele tehnologice utilizate, în general informaţii cu influienţă asupra 
rentabilităţii, a rotaţiei stocurilor precum şi a mijloacelor de finanţare. 

- informaţiile generale, cu referire la conjunctura economică, cum ar fi: starea 
generală a economiei la un moment dat, dacă rezultatele firmei sunt influienţate 
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favorabil sau nefavorabil de starea economiei naţionale, expansiune sau recesiune şi 
dacă aceşti factori conjuncturali pot determina creşterea sau reducerea activităţii. 

- informaţiile economice şi juridice, în general sunt diverse, unele fiind obligatorii 
şi publice, altele sunt cunoscute numai cu ocazia analizelor interne sau externe 
executate periodic sau doar la cerere. 

2.2.3.1 Situaţiile financiare anuale –documente de sinteză reprezentative  
 Situaţiile financiare anuale: 

Au ca obiectiv furnizarea informaţiilor privind poziţia financiară, performanţele şi 
modificările poziţiei financiare a firmei, în exerciţiul financiar încheiat şi se prezintă în 
Raportarea anuală, alături de Raportul administratorilor şi cel al Auditorilor financiari sau al 
cenzorilor (după caz).  

În cadrul analizei financiare, în funcţie de obiectivele vizate, informaţia contabilă 
oferită de aceste documente este adaptată şi prelucrată, trebuie să fie inteligibilă, relevantă, 
credibilă, comparabilă, completă şi cu eficienţa necesară printr-un raport cost-beneficiu, 
optim utilizatorilor. 

2.2.3.2. Tipologia analizei financiare (diagnosticului financiar-contabil) 
Analiza financiară este utilizată a priori, numită şi analiză previzională, în scopul 

elaborării, evaluării şi controlului deciziilor de gestiune. Această pregătire sau asistare a 
deciziilor manageriale se face cu ajutorul unor indicatori simpli şi apropiaţi utilizatorului, în 
vederea elaborării unor proiecte de investiţii, de finanţare, dar şi de gestionare a operaţiilor 
curente ale firmei, cum ar fi: elaborarea unui plan de dezvoltare comercială şi influienţa 
acestuia asupra echilibrului financiar a firmei, studiul capacităţii şi nevoia de finanţare a 
firmei precum şi analiza utilizărilor şi a resurselor constituite de firmă pentru pregătirea 
unor proiecte de investiţii.  

Analiza financiară este utilizată a posteori, numită şi analiză retrospectivă, este o 
posibilitate permanentă de descriere şi măsurare, ce permite evaluarea continuă a stării, a 
abaterilor faţă de obiective şi aplicarea deciziilor în funcţie de rezultatele observate. 

Comparându-se valorile prevăzute cu cele obţinute se pot evidenţia abateri care, prin 
analiză pot să indice greşeli de gestionare, erori, slăbiciuni, influienţe ale mediului extern. 

 
2.3. OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR-CONTABIL 

Diagnosticul financiar contabil poate fi privit dintr-o perspectivă defensivă, mai ales 
când se doreşte identificarea şi explicarea dificultăţilor efective sau potenţiale şi cărora 
trebuie să li se găsească soluţii preventive sau curative, dar şi dintr-o perspectivă ofensivă, 
mai ales când se doreşte aprecierea marjelor de acţiune ale firmei în pregătirea deciziilor 
sale strategice sau tactice. 

2.3.1. Tipuri de diagnostic financiar-contabil 

 Diagnosticul de criză - problemele firmei impun o examinare globală a situaţiei 
şi a performanţelor acesteia. Apariţia dificultăţilor temporare de plată indică avertizări 
privind aprovizionarea, continuarea producţiei firmei, dar şi privind talentul acesteia de de 
a-şi menţine solvabilitatea. 
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 Diagnosticul de control - intern sau extern este angajat într-o manieră preventivă, 
ceea ce denotă o bună şi completă examinare a evoluţiei firmei, pentru fundamentarea 
programului de activitate sau pentru obţinerea unui credit, etc 

 Diagnosticul de evaluare - este perceput în evaluarea firmei, poate fi realizat şi 
din exteriorul firmei, dar informaţiile de care dispune evaluatorul sunt mai sintetice şi nu-i 
permit utilizarea unor instrumente de analiză complexe.  

2.4. STRUCTURA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR-CONTABIL 

I. Creşterea şi performanţa economică pe baza contului de profit şi pierdere- 
prezentat în anumite lucrări sub denumire - Analiza creşterii întreprinderii-. 

II. Analiza performanţei şi rentabilităţii pe baza contului de profit şi pierdere- 
prezentat în anumite lucrări sub denumirea -Analiza rentabilităţii-. 

III. Echilibrul structurilor şi strategia financiară pe baza bilanţului financiar, respectiv 
funcţional. 

IV. Aprecierea şi evaluarea riscurilor. 

2.5. RETRATAREA SITUAŢIILOR FINANCIAR CONTABILE 

2.5.1. Bilanţul financiar  
Bilanţul financiar grupează conţinutul posturilor de activ după criteriul lichidităţii, iar 

pe cele de pasiv, după criteriul exigibilităţii. Acestă rearanjare a elementelor patrimoniale 
ale entităţii, permite verificarea capacităţii entităţii de a face faţă datoriilor cu activele sale. 

2.5.2. Bilanţul funcţional 
Retratarea bilanţului contabil în forma bilanţului funcţional dă naştere unui bilanţ 

derivat, ce are scopul de a prezenta utilizatorului de informaţie, echilibrul financiar pe 
funcţiile, respectiv ciclurile de activitate ale entităţii economice. 

2.5.3. Soldurile intermediare de gestiune 
Semnificaţia ,,solduri intermediare de gestiune” face trimitere la determinarea unor 

marje de acumulare, respectiv indicatori ce reflectă rezultatele parţiale economico-
financiare ale firmei. Sistemul soldurilor intermediare de gestiune a fost dezvoltat pentru 
prima dată de sistemul contabil francez, fiind apoi preluat şi de sistemele contabile din alte 
state. Este o schemă clară şi logică de determinare a rezultatului activităţii entităţii analizate, 
prin acest sistem. 
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PARTEA A II-A  MATERIAL ŞI METODĂ 

CAPITOLUL 3 

OBIECTIVELE, SURSELE DE INFORMARE ŞI METODE DE 
PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 

3.1. OBIECTIVELE URMĂRITE 

Elaborarea obiectivului general, diagnosticul financiar - contabil la SC Cosm Fan 
Carmangerie SRL, cu următoarele obiective specifice sau secundare:  

a. Diagnosticul mediului concurenţial 
b. Diagnosticul stării economice prin analiza resurselor controlate 
c. Diagnosticul poziţiei, performanţelor şi riscului de faliment 
d. Sinteza diagnosticului financiar contabil 

3.2.  MATERIALUL DE STUDIU  

3.2.1. Sursele de informare 
A. SC Cosm–Fan Carmangerie SRL- unitatea investigată 

Activitatea desfăşurată: cod CAEN 1013 ,,Fabricarea produselor din carne (inclusiv 
din carne de pasăre)”: 

- fabricarea produselor pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre): 
- tranşarea cărnii, licenţă de fabricaţie 
- fabricarea preparatelor din carne, licenţă de fabricaţie 
- fabricarea semipreparatelor şi preparatelor culinare, licenţă de fabricaţie 
- comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne. 

Mixul de produse al firmei SC Cosm Fan Carmangerie SRL are următoarea structură: 
A. Grupa prospături este formată din: Parizer, Crenvuşti, Polonez. 
B. Grupa Salam / Cârnaţi fierţi şi semiafumaţi, este formată din: Salam de casă, 

Salam de porc, Salam Italian, Salam de vară, Salam Victoria, Cabanos, Cârnaţ Picant, 
Cârnaţ Csabay, Cârnaţ de casă, Cârnaţ Trandafir. 

C. Grupa şuncă Specialităţi este formată din: Şuncă presată, Şunca presată 
semiafumată, Jambon afumat, Fleică condimentată, Muşchi file afumat, Pastramă. 

D. Grupa afumături este formată din: Ciolane afumate, Coaste afumate, Costiţă 
afumată, Oase garf afumate, Slănină afumată, Picioruşe afumate. 

E. Grupa tobe şi caltaboşi este formată din: Tobă, Caltaboşi, Sineerete, Slănină fiartă 
cu boia. 

F. Grupa semipreparate este formată din: Carne tocată, Pastă de mici. 
G. Grupa produs crud uscat este format din: Cârnaţi plai, Salam bănăţean. 
Toate produsele firmei sunt produse naturale de foarte bună calitate şi sunt mult 

apreciate de clienţi.  
B. Unităţi concurente din România 

SC Mariflor Prodcom SRL înfiinţată in anul 1994, cu un capital social de 200 lei, 
care in anii următori este majorat la 8164 lei, cât este şi în prezent. Sediul social este in 
localitatea Gherla, judeţul Cluj 
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- Activitatea desfăşurată: cod CAEN 1011 ,,Prelucrarea şi conservarea cărnii”. 
- Politica de produs – se realizează pe grupe de produse cu peste 100 de 

sortimente. 
- Politica de aprovizioare: de pe piaţa românească, achiziţii de animale vii şi 

sacrificate la unităţi specializate, precum şi carcasă din import. 
- Politica de desfacere: piaţa principalelor oraşe din Transilvania. 

Tabelul (Table) 3.1 

Situaţia unităţilor procesatoare de carne, din România, cu codul CAEN 1013 ,,Fabricarea produselor 
din carne (inclusiv din carne de pasăre)” 

Situation of the processing units of meat, from Romania, with the CAEN code 1013 „Processing of 
meat products (including poultry)” 

Anul 
Year 

Nr. total 
unităţi 
No. of 
total 
units 

Nr. unităţi cu 
profit (%) 

No. of units 
with profit (%) 

Microîntreprinderi (1-9 salariati, CA < 10.000 Euro) 
Microenterprises (1-9 employees, Turnover <10.000 Euro) 

Întreprinderi mici şi mijlocii (10 - 250 salariaţi, CA < 50.000 
Euro) 

Small and medium enterprise (10-250 employees,  
Turnover < 50.000 Euro) 

Întreprineri mari (salariaţi peste 250, CA > 50.000 Euro) 
Big enterprise (more than 250 employees, Turnover > 50.000 

Euro) 
2007 385 201 

52,20% 
86 
112 

3 
2008 354 180 

50,85% 
79 
98 
3 

2009 305 147 
48,20% 

55 
88 
4 

2010 289 142 
49,13% 

53 
86 
3 

2011 287 126 
43,90% 

48 
75 
3 

      Sursa: prelucrare după http://www.doingbusiness.ro/financiar/?financiar  
      Source: after http://www.doingbusiness.ro/financiar/?financiar  

La nivelul anului 2011 se înregistrează 287 unităţi din categoria întreprinderilor mici 
şi mijlocii ce au declarat în situaţiile financiare anuale obiectul de activitate ,,Fabricarea 
produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre). Rezultate economice pozitive au 
înregistrat numai 126 de unităţi, din care 48 se declară ca microîntreprinderi, un număr de 3 
unităţile se declară ca întreprinderi mari, iar 75 de unităţi se încadrează la Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii. Componenţa acestora din urmă este prezentată în tabelul următor. 
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3.2.2.  Sursele informaţionale 
Sursele informaţionale sunt Situaţiile financiar contabile anuale ale entităţii pentru 

perioada 2006-2011, cu componentele:  
- Bilanţul prescurtat,  
- Contul de profit şi pierdere,  
- Date informative,  
- Situaţia activelor imobilizate,  
- Situaţia amortizării activelor  
- Note explicative la situaţiile financiar anuale simplificate ale SC Cosm Fan 

Carmangerie SRL şi ale SC Mariflor Prodcom SR. 
Conţinutul Situaţiilor financiare anuale sunt conforme cu OMFP 1752/2005 pentru 

perioada 2006-2009, iar pentru perioada 2010–2011, sunt conforme cu O.M.F.P. 
Nr.3055/2009. Pentru situaţia comparativă a nivelelor de referinţă ale indicatorilor financiari 
calculaţi  pentru profilul ,,Fabricarea produselor din carne” la unităţi tip IMM, în care 
activează şi societatea, se calculează medii ale indicatorilor financiari, utilizând datele 
financiare ale concurenţilor din aceeaşi profil de activitate. Selectarea unităţilor concurente  
s-a făcut după următoarele criterii:  

- cifra de afaceri cu limite între: 20.000.000 - 40.000.000lei;  
- numărul de salariaţi cu limite între: 100 - 249 salariaţi; 
- unitatea să înregistreze profit  în perioada analizată: 2007-2011. 
 

3.3. METODOLOGIA DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 

Informaţiile sub formă de date ale SC Cosm Fan Carmangerie SRL au fost procesate 
îmbinând metodologia analizei financiare cu metodologia diagnosticului financiar. Analiza 
bazată pe studiul Situaţiilor financiare combină analiza retrospectivă şi previzională cu 
analiza statică şi analiza dinamică. În prelucrarea informaţiei financiar contabile s-a utilizat 
atât metodologia analizei financiare cât  şi metodologia diagnosticului financiar. 

3.3.1. Metodologia analizei financiar-contabile  
Metodologia analizei financiar contabile (Păvăloaia et al, 2006), cuprinde două grupe 

de metode: 
- metode ale analizei calitative; 
- metode ale analizei cantitative; 

A. Metodele analizei calitative a fenomenelor economico-financiare asigură 
determinarea structurii unui fenomen, a cauzelor de intercondiţionare şi a relaţiilor de 
cauzalitate dintre factori şi fenomene.  

Metodele complementare utilizate în analiza  calitativă a realităţii obiective, sunt cele 
de tip complementar: diviziunea sau descompunerea rezultatelor, gruparea şi comparaţia. 

B. Metodele analizei cantitative a fenomenelor economico-financiare măsoară 
acţiunea diverşilor factori şi are menirea de a pune în evidenţă resursele interne din viaţa 
economico-financiară a afacerii, pentru pregătirea deciziilor diferitelor categorii de 
utilizatori. Metodele analizei cantitative utilizate sunt: metoda balanţieră, metoda ratelor, 
metoda analizei regresionale şi metoda scorurilor. 
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3.3.2. Metode specifice diagnosticului financiar  
Metodologia diagnosticului financiar-contabil a vizat: metode , tehnici şi procedee cu 

ajutorul cărora se stabilesc punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare a afacerii 
fie pentru menţinerea strategiilor existente, fie pentru fundamentarea de noi strategii de 
dezvoltare într-un mediu concurenţial. 
 

3. 3.2.1. Metoda SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) 
 Metoda S.W.O.T. este cea mai utilizată metodă de diagnosticare. Primele două 

acronime privesc firma şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi 
oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei. 

 Punctele forte ale entităţii sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care 
aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte firme, indeosebi concurente, 
ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa lor. 

 Punctele forte reprezintă activităţi pe care firma le realizeză mai bine decât firmele 
concurente 
3.3.2.2. Metoda grilelor de evaluare 

Metoda de diagnosticare a mediului intern al entităţii precum şi la poziţionarea 
acesteia într-un mediu dat. Asigură o abordare cantitativă, măsurabilă a aspectelor analizate. 

Utilizată în combinaţie cu metoda SWOT, se asigură atât o abordare cantitativă cât şi 
una calitativă a aspectelor analizate.  

Etapele metodei grilelor de evaluare sunt următoarele (Achim,2012): 
1. Se selectează nivelele de analiză  specifice domeniului supus diagnosticării; 
2. Se selectează criteriile de apreciere pentru fiecare nivel de analiză; 
3. Se stabilesc nivelele de comparaţie ale criteriilor de apreciere (indicatorilor) 

acolo unde acestea se cunosc; 
4. Se stabileşte şi se parametrizează grila de evaluare a criteriilor după nivelul şi 

tendinţa indicatorilor. 
5.  Se încadrează indicatorii într-o stare. Pentru indicatorii la care se apreciază 

doar nivelul sau tendinţa, încadrarea se va face în funcţie de grila de evaluare din etapa 
anterioară, iar pentru indicatorii la care se apreciază simultan atât nivelul cât şi tendinţa, 
încadrarea se va face pe baza matricei de mai jos: 

                                                                                             Tabelul (Table) 3.2 

Scala de evaluare combinată 
Combined evaluation scale 

Tendinţe/Stare 
Tendency/ Statement 

Critică 
Critical 

Slabă 
Weak 

Medie 
Medium 

Bună 
Good 

Forte 
Strong 

Îmbunătăţire bruscă 3 3,5 4 4,5 5 
Îmbunătăţire lentă 2,5 3 3,5 4 4,5 
Menţinere 2 2,5 3 3,5 4 
Deteriorare lentă 1,5 2 2,5 3 3,5 
Deteriorare  bruscă 1 1,5 2 2,5 3 

                Sursa (Source): Achim, 2012 
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6. Acordarea de punctaje de importanţă (pi) fiecărui indicator ,,i” cu  respectarea 

relaţiei: 1
1




n

i
pi  ( 100%)         

Calculul notei medii obţinute în agregarea indicatorilor aferenţi fiecărui aspect supus 

diagnosticării, după relaţia: N  = 


n

i
pixNi

1
        

unde pi reprezintă ponderile de importanţă acordate fiecărui indicator, iar Ni reprezintă nota 

acordată fiecărui indicator. Punctajele de importanţă sunt acordate ierarhic intre indicatorii 

analizaţi şi cu raţionamentul profesional al  cercetătorului. 

7. Se interpreteză nota finală a aspectului diagnosticat utlizând tabelul de mai jos: 

Tabelul (Table) 3.3 

Grila de interpretare finală a diagnosticului financiar – contabil 
Interpretation table of the financial-accounting diagnosis 

Starea indicatorului 
Index statement 

Nota medie 
Average note 

Clasificare SWOT 
SWOT classification 

Forte 5 PUNCT FORTE 
Foarte bun 4,5 
Bun 4 PUNCT TARE 
Satisfăcător 3,5 
Mediu-acceptabil 3 PUNCT INCERT 
Nesatisfăcător 2,5 PUNCT SLAB 
Slab 2 
Foarte slab 1,5 PUNCT CRITIC 
Critic 1 

              Sursa (Source): Achim, 2012 
                                                                                                    Tabelul(Table) 3.4 

Grila diagnosticului mediului extern (concurenţial) 
Diagnosis table of the external environment (competition) 

Starea indicatorului 
Index statement 

Nota medie 
Average note 

Clasificare SWOT 
SWOT classification 

Forte 5 OPORTUNITATE 
MAXIMĂ Foarte bun 4,5 

Bun 4 OPORTUNITATE 
Satisfăcător 3,5 
Mediu-acceptat 3 INCERTITUDINE 
Nesatisfăcător 2,5 AMENINŢARE 
Slab 2 
Foarte slab 1,5 AMENINŢARE 

MAXIMĂ Critic 1 
              Sursa (Source): Achim, 2012 
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3.3.3. Modele statistice 

3.3.3.1. Modelul Altman 
Este prima funcţie - scor care a permis anticiparea a 75% din falimente  cu doi ani 

înaintea producerii lor. 
Funcţia - scor (Z) comportă 5 rate (variabile) şi are următoarea expresie  (Petrescu, 

2004): 
 

Z = 1,2R1 + 1,4R2 + 3,3R3 + 0,6R4 +0,999 R5     
 

3.3.3.2. Modelul Conan – Holder 
Modelul Conan - Holder a fost elaborat pe un eşantion de 190 de întreprinderi mici şi 

mijlocii, în anul 1978, din care jumătate au falimentat în anii 1970–1975 (Petrescu, 2004). 
Funcţia-scor cuprinde 5 rate (variabile) şi are următoarea formulă: 
 

Z = 0,24R1 + 0,22R2 + 0,16R3 - 0,87R4 – 0,10R5             
 

3.3.3.3. Modelul Centralei Bilanţurilor Băncii Franţei 
Modelul a fost elaborat pe baza a 3000 de întreprinderi, cu 3 ani înaintea 

falimentului, în perioada 1975 - 1980. Are menirea de a estima riscul pe un orizont de trei 
ani, operează cu 8 rate (variabile) şi măsoară gradul de similitudine a întreprinderii cu cele 
normale  sau aflate în pragul falimentului (Petrescu, 2004). 

Expresia funcţiei-scor este: 

100Z = -1,255R1 + 2,003R2 -0,824R3+ 5,221R4 – 0,689R5 – 1,164R6 + 0,706R7 +  

+1,408R8 – 85,544  

3.3.4. Modele de analiză şi diagnostic utilizate 
- Analiza productivităţii muncii 
- Analiza asigurării cu resurse tehnice 
- Randamentul resurselor tehnice 
- Viteza de rotaţie a resurselor tehnice 
- Asigurarea cu resurse materiale 
- Gradul de valorificare al materiilor prime şi  materiale  
- Viteza de rotaţie a  stocurilor de materii prime şi materiale  
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PARTEA A III-A   REZULTATE ŞI DISCUŢII 

CAPITOLUL 4 

DIAGNOSTICUL MEDIULUI CONCURENŢIAL 

4.1. PRODUCŢIA DE CARNE ÎN ROMÂNIA 

4.1.1. Locul României pe piaţa europeană de produse agoalimentare  
Informaţiile statistice prezintă valoarea producţiei agricole înregistrată de România, 

la circa 64.453 milioane lei, în anul 2010. Comparativ cu valoarea producţiei din 
agricultură, a anului 2009, ce circa 59,928 milioane lei, la nivelul anului 2010, s-a 
înregistrează o creştere de 1%. 
4.1.1.1. Efectivele de animale în România 

Tabelul (Table) 4.1 

Efectivele de animale în perioada 1989-2010 (mii capete) 
Livestock ategories during 1989-2010 (thousand heads) 

Efective de animale 
Categories of animals 

Anul/ Year 
1989-1991 1998 2006 2007 2008 2009 2010 

Bovine,din care: 
-proprietate majoritar privată 

6029 3235 2934 
2921 

2819 
2809 

2684 
2676 

2512 
2505 

2001 
1995 

Porcine,din care: 
-proprietate majoritar privată 

12003 8253 6815 
6784 

6565 
6543 

6174 
6163 

5793 
5786 

5428 
5413 

Ovine,din care: 
-proprietate majoritar privată 

15612 9337 7678 
7666 

8469 
8460 

8882 
8871 

9141 
9132 

8417 
8408 

Caprine,din care: 
-proprietate majoritar privată 

805 654 727 
727 

865 
865 

898 
898 

917 
916 

1241 
1240 

Păsări,din care: 
-proprietate majoritar privată 

128.000 81.000 84.990 
84.310 

82.036 
81.610 

84.373 
84.355 

83.843 
83.828 

80.845 
80.832 

    Sursa (Source): INS (2010), Morar,(2010) 

 4.1.1.2. Oferta românească de carne şi produse din carne 
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Fig.4.1. Evoluţia producţiei animale în viu, sacrificate pentru consum, în exploataţiile agricole din 

România 
Fig. 4.1. Evolution of animals production, sacrificed for consumption, in the agricultural 

exploitations in Romania 
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4.1.1.3. Industria prelucrării şi procesării de carne  în România 

Fabricarea produselor din 
carne(inclusiv din carne de 

pasăre) (kg) / manufacture of 
meat products(including 

poultry) 42%

Prelucrarea şi conservarea 
cărnii (kg) / processing and 

preserving of meat 26%

Prelucrarea şi conservarea 
cărnii de pasăre (kg) / 

processing and preserving of 
poultry meat 32%

 
     Fig. 4.2 Structura producţiei realizată şi vândută în industria prelucrării şi conservării cărnii în 

România la nivelul anului 2010 
Fig. 4.2. Structure of production obtained and sold in the industry of meat processing and canning 

in Romania in 2010 

4.1.1.4. Comerţul exterior cu animale, carne şi produse din carne în România  
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Fig. 4.3. Evoluţia balanţei comerciale privind animalele vii, carnea şi produse din carne 
în România (mil.euro) 

Fig.4.3. Evolution of commercial balance of animals, meat and meat products, Romania (mil.euro) 

4.1.1.5. Consumul de carne şi produse din carne 
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Fig.4.4. Evoluţia consumul mediu lunar de carne şi produse din carne/persoană, România, 2010 

Fig.4.4. Evolution of average monthly consumption of meat and meat products per person in 
Romania, 2010 
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4.2. DIAGNOSTICUL MEDIULUI CONCURENŢIAL LA SC COSM-FAN 
CARMANGERIE SRL 
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Fig.4.6. Piaţa produselor: SC Cosm Fan Carmangerie SRL, an 2011 

Fig.4.6. The market: SC Cosm Fan Carmangerie SRL, year 2011 
 

Tabelul (Table) 4.2 

Situaţia firmelor  considerate concurente prin prisma activităţii desfăşurate şi a indicatorilor 
economico-financiari 

Companies considered as competition as regard to the activity and the economic-financial indices 
Nr. crt. 

No. 
Denumire firmă 

Company’s name 
Cifra de afaceri 

Turnover 
2011 

Nr. Salariaţi 
No. of employees 

2011 
1 Cosm Fan Carmangerie SRL-

Cluj / Sânnicoară 
24.051.502 121 

2 Mariflor Prodcom  SRL-Cluj / 
Gherla 

21.262.566 118 

3 Transeuro SRL-Alba 24.617.666 137 
4 Jumbo Com SRL-Caraş Severin 25.880.044 130 
5 Prodprosper  SRL - Neamţ 30.525.129 120 
6 Killer SRL-Suceava 38.822.364 108 

    Sursa (Source):  prelucrare după : www.doigbusiness.ro 
 

Sinteza diagnosticului  mediului concurenţial 

Sinteza diagnosticului mediului concurenţial  presupune atribuirea  diagnosticului 
SWOT  fiecărui criteriu selectat, pentru a reprezenta mediul concurenţial, după Scala de 
evaluare formată din cinci nivele de evaluare. Se face atribuirea stării şi a notei fiecărui 
criteriu. Se stabileşte ponderea de importanţă a criteriilor selectate şi se calculează punctajul 
agregat.  

Suma totală a punctajului agregat, se identifică în Grila diagnosticului mediului 
extern (concurenţial) şi este prezentat în Tabelul 4.3. 

Puncte forte: societatea deţine o bună poziţie pe piaţă la produsele fabricate; 
vânzarea către populaţie are o pondere de circa 80%; nu sunt restricţii cantitative la 
aprovizionarea cu materii prime şi materiale; societatea ocupă un loc important pe piaţa 
judeţului Cluj; firma prezintă avantajul calităţii  produselor sale, în raport cu concurenţa; 
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capacitatea de producţie şi nivelul tehnologiilor moderne nu limitează cucerirea de  noi 
segmente de piaţă; societatea dispune de reţea proprie de distribuţie; preţul la materia primă, 
de natură animală, este în scădere cauzată de condiţiile climaterice nefavorabile. 
 

                Tabelul (Table) 4.3 

Diagnosticul mediului concurenţial 
Diagnosis is of the competition 

Criterii 
Criteria 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnostic 

Punctaj 
Points 

Pondere de 
importanţă 
Importance 

Punctaj agregat 
Aggregated 

points 

Poziţia de piaţă Societatea deţine o bună 
poziţie pe piaţă pentru 
produsele fabricate. 

Stare forte 5 18% 0,9 

Tendinţa de 
creştere 

Veniturile firmei sunt în 
creştere; Cererea de 
produse uşor în scădere; 
Veniturile populaţiei în 
scădere 

Stare bună 4 16% 0,64 

Structura 
concurenţei 

Nivel concurenţial ridicat 
Nu crează probleme pe 
piaţa judeţului 

Stare bună 4 14% 0,56 

Piaţa de desfacere Populaţia cunoaşte şi 
testează produsele  prin 
magazinele en-detail 

Stare bună 4 15% 0,60 

Caracteristicile 
clienţilor 

Creşterea  numărului de 
clienţi- populaţia dar şi 
consumurile colective 

Stare bună 4 7% 0,28 

Fidelizarea 
clienţilor 

Acţiuni promoţionale Stare bună 4 9% 0,36 

Gradul de diferen-
ţiere al produselor 

Complementaritate Stare bună 4 5% 0,20 

Preţ / calitate Respectarea standardelor de 
calitate  impuse pentru 
produsele sale 

Stare 
forte/bun 

4,5 12% 0,54 

Amplasament- 
organizare/ 
distribuţie 

Locaţiile de vânzare cu 
amănuntul 
Distribuţie proprie 

Stare forte 5 3% 0,15 

Imaginea de marcă Da Stare forte 5 1% 0,05 
Diagnosticul 
general al mediului 
concurenţial 

 Puncte forte 
 Puncte slabe 
 Oportunităţi 
 Ameninţări 

Oportunitate 
(3,5-4) 

4,28 

Sursa: prelucrare autor, după  Notele explicative, componente a Situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
Source: own calculation, after the explicative notes, components of the annual financial statement of the company 

 

Puncte slabe: lipsa lichidităţilor imediate poate distruge relaţiile cu furnizorii de 
materii prime, materiale şi utilităţi; majorarea  preţurilor la carburanţi şi la utilităţi poate 
impune uşoară creştere a preţurilor.  
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Oportunităţi: desfacerea în magazinele en–detail şi a altor produse alimentare; prin 
reţeaua proprie de distribuţie se asigură aprovizionarea zilnică a locaţiilor, conform cererilor 
de vânzare; extinderea reţelei de vânzare în mediul rural.  

Ameninţări:concentrarea concurenţei pe aceeaşi stradă, localitate sau în apropierea 
locaţiei de vânzare; concentrarea portofoliului de clienţi şi furnizori.  

Măsurile necesare: se impune orientarea interesului firmei spre noi pieţe de vânzare 
a produselor fabricate; menţinerea standardelor de calitate prin  rigurozitatea controlului de 
calitate şi prin perfecţionarea continuă a calificării personalului angajat. 

 

CAPITOLUL 5 

DIAGNOSTICUL STĂRII ECONOMICE PRIN ANALIZA RESURSELOR 
CONTROLATE 

5.1. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE 

5.1.1. Analiza asigurării cu resurse umane 
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   Fig. 5.1. Dinamica indicilor cifrei de afaceri netă, a numărului de salariaţi şi a productivităţii 

muncii la SC Cosm-Fan Carmangerie SRL 
Fig. 5.1. Evolution of indices net turnover, number of employees and labor productivity at SC 

Cosm-Fam Carmangerie SRL 
 

La nivelul anului 2010 toţi indicii analizaţi au valori peste 100, sporul în creşterea 
cifrei de afaceri este efect al sporirii numărului de salariaţi, indicele este 120,45 şi mai puţin 
pe seama creşterii productivităţii muncii – indicele este 111,04.  

La nivelul anului 2011, indicele cifrei de afaceri şi al productivităţii muncii au valori 
sub 100, iar indicele numărului de personal are valoare peste 100. Aceste aspecte reflectă 
faptul că diminuarea cifrei de afaceri nu a influienţat în acelaşi sens şi numărul de salariaţi, 
ci dimpotrivă acesta a crescut cu 8,49%, faţă de anul 2010. Productivitatea muncii 
înregistrează cel mai scăzut indice, 91,22 din toată perioada analizată. 

Pentru a realiza comparaţia  în spaţiu  a indicilor prezentaţi  pentru SC Cosm Fan 
Carmangerie, sunt redaţi în tabelul de mai jos , aceeaşi indicatori şi indici, pentru  o unitate, 
din acelaşi judeţ şi considerată concurentă, SC Mariflor Prodcom SRL. 
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Fig.5.2. Dinamica evoluţíei indicilor cifrei de afaceri, număr de personal şi productivitatea muncii 

la SC Mariflor Prodcom SRL 
Fig. 5.2. Evolution of indices net turnover, number of employees and labor productivity at SC 

Mariflor Prodcom SRL 
 

5.1.2 . Analiza productivităţii muncii 
Nivelul cel mai ridicat se înregistrează în anul 2011, de 61,70 lei cheltuieli cu 

personalul la 1000 lei cifra de afaceri, efect al creşterii numărului de salariaţi cu 8,5% faţă 
de anul 2010, dar şi al diminuării cifrei de afaceri cu 1,04% faţă de anul precedent. 
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Fig. 5.3 Dinamica indicatorilor  privind cheltuielile cu  personalul la 1000 lei cifra de afaceri şi a 
productivităţii muncii la SC Cosm Fan Carmangerie SRL 

Fig. 5.3 Evolution of the indices labor cost at 1000 lei turnover and labor productivity at SC Cosm 
Fan Carmangerie SRL 

 
Pentru studiul comparativ în spaţiu sunt prezentaţi şi analizaţi aceeaşi indicatori pe 

baza informaţiilor financiar contabile ale SC Mariflor Prodcom SRL. 
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Fig. 5.4 Dinamica indicatorilor  privind cheltuielile cu  personalul la 1000 lei cifra de afaceri şi a 
productivităţii muncii la SC Mariflor Prodcom SRL 

Fig. 5.4 Evolution of the indices labor cost at 1000 lei turnover and labor productivity at SC 
Mariflor Prodcom SRL 

 
                                                                                                        Tabelul (Table) 5.1 

Sinteza diagnosticului resurselor umane 
Synthesis of the human resource diagnosis 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp. 
Imp. 

Punctaj 
Agregat 
Aggreg

ated 
pts. 

Măsuri necesare 
Necessary 
measures 

1. Asigurarea cu 
personal 

-asigurat 
integral 
-nu e corelat 
cu 
productivitate
a muncii 

Stare  
slabă/ 
menţinere 

2,5 p1 = 
20% 

0,50 Utilizarea mai bună 
a personalului şi 
optimizarea 
structurii acestuia 

2. Productivitatea 
muncii 

Fluctuantă 
Fără corelare 
cu salarizarea 

Stare slabă 
/menţinere 

2,5 p2 = 
80% 

2 Creşterea 
productivităţii 
muncii prin  
creşterea cifrei de 
afaceri şi a 
profitului. 

Diagnosticul 
resurselor umane 

PUNCT  SLAB 
(2 -2,5) 
 

100% 2,5 Creşterea 
productivităţii 
muncii şi 
optimizarea  
structurii 
personalului 

        Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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5.2. DIAGNOSTICUL RESURSELOR TEHNICE 

5.2.1. Analiza asigurării cu resurse tehnice 
Tabelul (Table) 5.2 

Dinamica mărimii, nivelului şi stării imobilizărilor corporale prin prisma Bilanţului funcţional 
Evolution of the amount, level and situation of tangible assets 

Indicatori 
Indices 

An/ Year 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Imobilizări 
corporale-brut (lei) 1371048 4922083 10863803 11411968 12280111 12590200 

Modificarea 
absolută(lei) - 3551035 5941720 548165 868143 310089 

Modificarea 
relativă - 259,00% 120,70% 5,04% 7,60% 2,53% 

Imobilizări 
corporale-net (lei) 1136604 4546242 10275084 10065545 10154015 10031691 

Coeficientul 
intrărilor - 72,14% 54,82% 53,50% 9,07% 6,70% 

Coeficientul 
ieşirilor - - 0,28% 48,49% 2,00% 4,23% 

Coeficientul 
mişcării globale - 72,14% 54,95% 102,20% 11,07% 10,92% 

Coeficientul uzurii 
imobilizărilor 
corporale 

- 76,36% 5,41% 11,80% 17,31% 20,32% 

Coeficientul 
reînoirii parcului 
de echipamente, 
maşini şi instalaţii 

- 10,05% 35,80% 51,64% 9,07% 6,70% 

      Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Tabelul (Table) 5.3 

Determinarea ratelor de structură a activelor imobilizate prin prisma Bilanţului financiar 
The structure rates of the fixed assets according to the financial balance sheet 

Tip imobilizare 
Type of asset 

An/ Year 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Terenuri 2,12% 1,54% 1,28% 1,36% 1,35% 1,36% 
Construcţii 32,71% 5,58% 4,03% 48,30% 48,96% 50,40% 
Instalaţii tehnice şi 
maşini 

36,88% 7,2% 39,57% 48,51% 49,15% 47,83% 

Alte instalaţii, utilaje 
şi mobilier 

0,30% 0,07% 0,25% 0,68% 0,54% 0,41% 

Avansuri şi 
imobilizări în curs 

27,99% 41,74% 50,74% 1,15% - - 

Creanţe mai mari de 
1 an (subvenţii) 

- 43,75% 4,13% 
 

- - - 

          Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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 Evoluţia  ratelor de structură a activelor imobilizate ale societăţii comerciale  
investigate  permite cunoaşterea ponderii acestora  pe componentele corporale definite şi 
existente, prin următoarele  aprecieri: 

- Ponderea cea mai mare în totalul imobilizărilor corporale este deţinut de 
,,Construcţii ” concretizată în  fabrica realizată pentru producţia produselor  din carne, 
pusă în funcţiune, iar la,, Instalaţii tehnice şi maşini”, respectiv dotările tehnice-maşini, 
utilaje de lucru precum şi logistica de transport achiziţionată. 

- Terenurile înregistrate sunt în proprietatea  societăţii comerciale şi pe ele se află 
amplasată construcţia realizată. 

- Regimul de amortizare aplicat este cel liniar, pentru toate activele fixe existente. 
- Amortizarea bunurilor corporale realizate din fonduri nerambursabile, nu 

constituie element de cheltuieli, lunar se înregistrează la veniturile aferente. 
- Activele imobilizate deţin ponderea în activul patrimonial al firmei pe toată 

perioada analizată. 
 

5.2.2. Analiza eficienţei utilizării resurselor tehnice 
Tabelul (Table) 5.4 

Determinarea indicatorilor de eficienţă a imobilizărilor corporale, SC Cosm Fan Carmangerie SRL 
Efficiency indices of tangible assets, SC Cosm Fan Carmangerie SRL 

Indicatori de eficienţă 
Efficiency indices 

An/ Year 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Qex1000
Ic 2769 1339 814 1087 1503 1250 

CAN1000
Ic 4223 1890 1187 1805 2394 2398 

VA1000
Ic 433 216 106 220 249 293 

VEXP1000
Ic 5211 2465 1739 2612 3230 3385 

VT1000
Ic 5221 2467 1742 2612 3230 3387 

RBEXP1000
Ic 109 91 34 36 73 65 

RBE 1000
Ic 111 85 13 2 45 47 

RNE1000
Ic 92 72 10 0,9 37 38 

                Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Indicatorii de eficienţă a imobilizărilor corporale, prezentaţi în Tabelul 5.3, permit 
următoarele constatări: 

- Reducerea indicatorului producţia exerciţiului la 1000 lei imobilizări corporale 
este consecinţa  creşterii mai rapide a valorii activelor corporale comparativ cu  creşterea  
producţiei exerciţiului. În anul 2008, indicele producţiei este 131%, iar al imobilizărilor 
corporale este 226%, iar la nivelul anului 2011, indicele producţiei este 82,17%, iar al 
activelor imobilizate este  98,80%. 

- Cifra de afaceri la 1000 lei imobilizări corporale înregistrează cea mai scăzută 
valoare  în anul 2008, cauza, indicele  cifrei de afaceri este 142%,  inferior indicelui de 
creştere al activelor corporale, care este  226%. La nivelul anilor 2009-2011, indicele cifrei 
de afaceri  este  superior indicelui  de creştere al imobilizărilor corporale,  motiv pentru care 
acest indicator înregistrează valori crescătoare. 
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- Valoarea adăugată la 1000 lei imobilizări corporale: la   nivelul anului 2008, 
înregistrează cea mai  scăzută valoare  motivată de indicele activelor corporale mai ridicat 
decât  indicele  de creştere al valorii adăugate, care este 111,15%. Perioada 2009-2011, 
valoarea indicatorului este în creştere, efect al  ritmului de creştere mai rapid decât ritmul  
evoluţiei activelor corporale. 

- Veniturile din exploatare  la 1000 lei imobilizări corporale, prezintă indicele de  
creştere de 159,44% în anul 2008, inferior  indicelui de creştere al activelor corporale. 
Pentru  partea a doua a perioadei analizate valoarea acestui indicator este  crescătoare, 
precum este şi ritmul de creştere, care devansează ritmul de creştere al imobilizărilor 
corporale. 

- Rezultatul exploatării la 1000 lei imobilizări corporale permite investigarea 
utilizării mijloacelor fixe în corelaţie cu eficienţa gestiunii costurilor. Indicator de 
rentabilitate economică, solicitat de managerii interesaţi de valorificarea  capitalului investit 
sau economic. Valoarea cea mai scăzută este tot la nivelul anului  2008, de 34 lei ca efect  la 
1000 lei investiţii efectuate. In anul 2010  indicatorul  îşi  dublează valoarea  faţă de 
mărimea indicatorului din anul precedent. Anul 2011 valoarea indicatorului este 65 lei , mai 
puţin cu 8 lei faţă de anul 2010. Cauza diminuării rezultatului  cu 12,75% faţă de anul 
precedent este şi efectul  creşterii cheltuielilor de exploatare cu 3,94 faţă de anul 2009, 
comparativ cu creşterea  veniturilor din exploatare  doar cu 3,56%, faţă de aceeaşi perioadă. 
 

Tabelul (Table) 5.5 

Sinteza diagnosticului  resurselor  tehnice 
Diagnosis of tehnical resources 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp. 

Punctaj 
Agregat 
Aggreg

ated 
pts. 

Măsuri necesare 
Necessary 
measures 

1. 
Asigurare 
cu resurse 
tehnice 

 -la nivelul cerinţelor 
 

Stare bună/ 
tendinţă  
de 
îmbunătă-
ţire 

4 p1  
= 
20% 

0,8 Reînoirea 
echipamentelor 
tehnologice şi a 
utilajelor 
conform noilor 
cerinţe de 
producţie. 

2. 
Eficienţa  
utilizării 
resurselor 
tehnice 

-valoarea adăugată, 
veniturile  totale şi 
veniturile din exploa-
tare  la 1000 lei 
imobilizări  sunt în 
creştere 

Stare bună  
tendinţa de 
îmbunătă-
ţire 

4 p2 
 = 
80% 

3,2 Creşterea cifrei 
de afaceri, a 
veniturilor din 
exploatare şi a 
rezultatului brut. 

Diagnosti-
cul 
resurselor 
tehnice 

PUNCT TARE 
(3.5 – 4) 

        
100% 

4,00 Noi investiţii în 
capacităţi 
productive  în 
vederea  creşterii 
generale a 
rezultatelor. 
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- Rezultatul brut al activităţii la 1000 lei imobilizări corporale, înregistrează 
valoarea cea mai scăzută, respectiv 2 lei, în anul 2009, efect al  politicii  financiare  dusă de 
întreprindere. Cheltuielile financiare înregistrează cea mai mare valoare  din toată perioada 
analizată, respectiv 348053 lei. Anul 2010, se înregistrează valori  crescătoare, efect al  
creşterii  rezultatului brut  cu  2284,80% faţă de anul 2009, pe seama  creşterii  într-un ritm 
superior al veniturilor totale, de 124,76% comparativ cu  ritmul de creştere al cheltuielilor 
totale, de 123,13%. În anul 2011 evoluţia acestui indicator este crescătoare. 

- Rezultatul net la 1000 lei imobilizări corporale urmează o evoluţie similară cu 
cea a rezultatului brut la 1000 lei imobilizări corporale. Diferenţele valorice dintre aceşti 
indicatori sunt determinate de valoarea impozitului pe profit, implicit de valoarea 
cheltuielilor nedeductibile, care majorează impozitul pe profit datorat. 
 

5.3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR MATERIALE 

5.3.1. Asigurarea cu resurse materiale 
                                                                                                          Tabelul (Table) 5.6 

Determinarea rezervei în zile a stocului de  materii prime şi materiale 
The reserve of the stock of raw materials and materials, measured in days 

Indicatori 
Indices 

An/ Year 
2007 2008 2009 2010 2011 

Stocul de materii prime şi 
materiale-valoare medie(lei) 

33834 83560 103720 145052 165267 

Consumul mediu zilnic(lei) 9807 16002 23988 32273 34063 

Rz 4,5 7,7 3,5 6,4 3,7 
      Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 

 

5.3.2. Eficienţa utilizării resurselor de materii prime şi  materiale  
                                          Tabelul (Table) 5.7 

Determinarea gradului de valorificare al materiilor prime şi  materiale 
Degree of valorification of raw materials and materials 

Indicatori  
Indices 

An/ Year 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cifra de afaceri netă  
(lei) 
Indici 

4800289 
- 

8591558 
 

178,98% 

12199961 
 

142% 

18170306 
 

148,93% 

24303078 
 

133,75% 

24051502 
 

98,96% 
Total cheltuieli 
materiale  (lei) 
Indici 

2771429 
 
- 

4289810 
 

154,76% 

7231960 
 

168,59% 

10039350 
 

138,82% 

13197337 
 

131,46% 

11328275 
 

85,84% 
Grad  de valorificare 
al resurselor 
materiale  
Indici 

1732,1 
 
- 

2002,81 
 

115,62 

1687,00 
 

84,23 

1809,90 
 

107,28 

1841,60 
 

101,75 

2123,20 
 

115,29 

      Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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                                                   Tabelul (Table)  5.8 

Determinarea vitezei de rotaţie a stocurilor de materii prime şi materiale 
The speed rotation of the stock of raw materials and materials 

Indicatori  
Indices 

An/ Year 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cifra de 
afaceri(lei) 

4800289 8591558 12199961 18170306 24303078 24051502 

Stocurile de 
materii prime  
şi materiale-
val.medie(lei) 

 33834 83560 103720 145052 165267 

KSMP1  253,9 146 175,2 167,5 145,5 
Costul de 
achiziţie al 
materiilor şi 
materialelor 
consumate-
val.medie (lei) 

 
 
 

4289810 
 
 

7231960 
 
 

10039350 
 
 

13197337 
 
 

11328275 
 
 

KSMP2  126,80 86,50 96,80 90,90 68,50 
      Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Pentru elaborarea diagnosticului resurselor materiale, indicatorii consideraţi a fi cei 
mai importanţi sunt: asigurarea cu resurse materiale, eficienţa utilizării resurselor materiale, 
structura furnizorilor, condiţii de transport şi plată şi stocuri cu mişcare lentă. 
 

Tabelul (Table) 5.9 

Sinteza  diagnosticului  resurselor materiale 
Diagnosis of material resources 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Pun
ctaj 
Poi
nts 

Imp 
Imp. 

Punctaj 
Agregat 
Aggreg

ated 
pts. 

Măsuri necesare 
Necessary measures 

1.Asigu-
rare cu 
resurse 
materiale 

Rezerva în zile  a 
stocului este  
descrescătoare, se 
impune  un număr 
mai mare de 
aprovizionări, deci 
şi costuri 
suplimentare de 
transport 

Stare 
slabă/deterior
are lentă 

2 50% 1,00 Planificare riguroasă a 
aprovizionărilor  cu  
bunuri de natura 
stocurilor , atât pentru 
producţie cât şi  pentru 
mărfurile din magazine. 

2. 
Eficienţa 
utilizării 
resurselor 
materiale 

Gradul de valori-
ficare al materiilor 
prime şi materia-
lelor este mare, cu 
uşoară tendinţă de 
creştere 

Stare 
bună/îmbună
tăţire lentă 

4 25% 1,00 Evitarea păstrării  
bunurilor de natura 
stocurilor în condiţii 
necorespunzătoare şi 
evitarea pierderilor din  
această cauză. 
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3.Structura 
furnizori-
lor 

Structura 
furnizorilor este 
puţin diversificată 

Stare slabă 2 10% 0,20 Identificarea partenerilor  
furnizori, pentru  
aprovizionare ritmică, 
eventuale restituiri şi 
intocmirea contractelor  
de aprovizionare.  

4.Condiţii 
de 
transport şi 
plată 

Aprovizioarea se 
face cu mijloacele 
proprii 

Stare slabă 2 10% 0,20 Verificarea permanentă, 
prin calcule economice, 
dacă folosirea 
mijloacelor proprii de 
transport  proprii este 
benefică , în cazul 
aprovizionărilor. 

5.Stocuri 
cu mişcare 
lentă 

Nu sunt stocuri cu 
mişcare lentă 

Stare forte 5 5% 0,25 Inventarierea  bunurilor 
de natura stocurilor ori 
de câte ori se impune. 

Diagnosti-
cul 
resurselor 
materiale 

    
     PUNCT  SLAB –PUNCT INCERT 
                             (2.5 – 3) 

100% 2.65 Eficientizarea producţiei 
prin  prin îmbunătăţirea 
politicii privind stocurile  
şi cheltuielile aferente 
acestora. 

      Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Elaborarea diagnosticului stării economice  presupune  centralizarea celor trei 
diagnostice parţiale  ce au fost  prezentate, stabilirea ponderilor de importanţă şi calculul 
punctajului agregat. 

Tabelul (Table) 5.10 

Sinteza diagnosticului stării economice 
Diagnosis of the economic situation 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp. 

Punctaj 
agregat 

Aggregated 
pts. 

1.Diagnosticul  
resurselor umane 

Personalul este calificat 
 adaptat la tehnica nouă,  
 dar nu este corelaţie  
cu productivitatea muncii 

Punct slab 2,5 15% 0,375 

2.Diagnosticul   
resurselor tehnice 

Dotările tehnice 
corespunzătoare cu 
tehnologie 
avansată de producţie şi  
cu  utilaje de transport proprii 

Punct tare 4 40% 1,60 

3.Diagnosticul  
resurselor  
materiale 

Rezerva în zile a 
 stocului este  
descrescătoare, piaţa  
furnizorilor nu este  
diversificată 

Punct slab 
 /Punct  
incert 

2,65 45% 1,1925 

Diagnosticul 
 stării economice 

PUNCT INCERT-  
PUNCT TARE (3 – 3,5) 

100%   3,167 

      Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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Măsuri necesare: 
- pentru diagnosticul resurselor umane: creşterea productivităţii muncii şi buna 
gestionare a timpului de lucru. 
- pentru diagnosticul resurselor tehnice: noi investiţii în capacităţi productive  în 
vederea  creşterii generale a rezultatelor. 
- pentru diagnosticul resurselor materiale: eficientizarea producţiei prin 
îmbunătăţirea politicii privind stocurile  şi cheltuielile aferente acestora. 

Puncte tari:  
- personalul entităţii este bine calificat capabil să se adapteze la reînoire şi nu 
există probleme  în asigurarea personalului   potrivit specificului activităţii; 
- protecţia muncii este corespunzătoare, nu există accidente de muncă înregistrate 
în perioada analizată; 

Puncte slabe: 
- organizarea defectuoasă a lucrului pe schimburi, ca atare utilizarea 
necorespunzătoare a timpului de lucru în cadrul normei de timp de muncă a 
fiecărui salariat; 
- productivitatea muncii este oscilantă nu-şi exprimă permanent contributivitatea 
la cifra de afaceri; 
- sistemul informaţional cu  multe disfuncţionalităţi, insuficient adaptat pentru o 
conducere operativă corespunzătoare. 

Terapie: 
- gestionarea cu mai multă eficienţă a  personalului angajat; 
- analiza căilor de creştere a productivităţii muncii prin folosirea raţională a 
timpului de lucru şi îmbunătăţirea normelor de deservire a utilajelor din  punctele 
de lucru.  
- căutarea unor soluţii de stimulare şi motivare a  salariaţilor. 

 

CAPITOLUL 6 

DIAGNOSTICUL STĂRII FINANCIARE 

6.1. DIAGNOSTICUL POZIŢIEI FINANCIARE 

6.1.1. Diagnosticul evoluţiei activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
Analiza trendului de ansamblu a poziţiei financiare presupune determinarea indicilor 

cu baza în lanţ calculaţi pentru elementele de active/datorii/capitaluri proprii.  
Evoluţia elementelor patrimoniale pentru cele două entităţi concurente este redată în 

Fig.6.1 şi Fig.6.2. 
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Fig.6.1. Evoluţia elementelor patrimoniale – general: SC Cosm –Fan Carmangerie 
Fig.6.1. Evolution of the patrimony elements – general: SC Cosm –Fan Carmangerie 
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Fig.6.2. Evoluţia elementelor patrimoniale-general: SC Mariflor Prodcom SRL 
Fig.6.2. Evolution of the patrimony elements – general: SC Mariflor Prodcom 

 

6.1.1.1. Analiza evoluţiei activelor patrimoniale 
Imobilizările corporale ale entităţii analizate sunt reprezentate de următoarele: 

Terenuri, Construcţii, Instalaţii tehnice şi maşini, Alte instalaţii, utilaje şi mobilier, precum 
şi Avansuri şi imobilizări în curs. Imobilizările corporale au participare esenţială la crearea 
de valoare pentru entitate şi constituie motorul de bază al acesteia. 

Valoarea medie a activelor imobilizate ale SC Cosm Fan Carmangerie SRL este de 
8366982lei, superioară celei realizate de firma concurentă, SC Mariflor Prodcom SRL. 

Activele circulante constituite din : stocuri de materii prime şi materiale consumabile, 
produse finite şi mărfuri, animale, creanţe sub un an şi cheltuieli în avans. 

Valoarea medie a acestora este de 1395662lei, inferioară celei realizate de firma 
concurentă, menirea acestora este de a asigura lichiditatea necesară pentru plata datoriilor pe 
termen scurt, ele trebuie să asigure capitalul de lucru necesar activităţii firmei. 
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    Tabelul (Table) 6.1 

Sinteza diagnosticului dinamicii activelor 
Diagnosis of the evolution of assets 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp. 

Punctaj 
agregat 

Aggregated 
pts. 

Activele 
imobilizate 

Evoluţie fluctuantă, tendinţa 
generală este de menţinere şi 
este necesară identificarea 
bunurilor ce nu sunt 
generatoare de rezultate 
economice 

Stare bună/ 
menţinere 

3,5 40% 1,4 

Activele 
circulante 

Gradul de lichiditate al 
activelor circulante scade  pe 
fondul creşterii elementelor mai 
puţin lichide ,aspectul este 
nefavorabil şi atrage trezorerie 
netă negativă. 

Stare slabă/ 
menţinere 

2,5 60% 1,5 

Diagnosticul  
evoluţiei 
activelor-
punctaj final 

PUNCT SLAB- 
PUNCT INCERT 

(2,5 – 3) 

100% 2,9 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri necesare: 
- identificarea activelor imobilizate  aflate în exploatare şi  necontributive la  

realizarea de venituri, 
- inventarierea permanentă a activelor circulante  şi urmărirea transformării mai 

rapide, a acestora în disponibilităţi băneşti. 
6.1.1.2. Analiza evoluţiei pasivelor patrimoniale  

A. Datoriile totale încorporează: datoriile pe termen scurt, împrumuturile pe termen 
lung, precum şi veniturile înregistrate în avans (subvenţiile). Valoarea medie a acestora este 
8462555lei, cu depăşire de 20%, faţă de entitatea concurentă. 
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Fig. 6.3. Evoluţia datoriilor la SC Cosm-Fan Carmangerie SRL 
Fig. 6.3. Evolution of debts at SC Cosm-Fan Carmangerie SRL 
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B. Capitalurile proprii sunt constituite din: capitalul social, rezultatul economico-
financiar, rezerve şi diferenţe din reevaluare. Valoarea medie a acestora pentru perioada 
analizată este de 1300090lei, respectiv numai 31% din valoarea medie a capitalurilor proprii 
ale entităţii concurente. 
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Fig.6.4. Evoluţia capitalurilor permanente pe elemente la SC Cosm-Fan Carmangerie  
Fig.6.4. Evolution of permanent capitals at SC Cosm-Fan Carmangerie  

 

  Tabelul (Table) 6.2 

Sinteza diagnosticului dinamicii pasivelor 
Diagnosis of the evolutions of liabilities 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 

SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp. 

Punctaj 
agregat 

Aggregated 
pts. 

Capitalurile 
proprii 

Cuantumul lor este foarte 
mic pentru deciziile de 
investiţii şi exploatare ale 
firmei 

Stare critică/ 
menţinere 

2 70% 1,4 

Datoriile totale Uşoară scădere în ultima 
parte a perioadei analizate, 
contributive la fondul de 
rulment negativ 

Stare critică/ 
menţinere 

2 30% 0,6 

Sinteza 
diagnosticului  
dinamicii 
pasivelor 

PUNCT SLAB 
(1 – 2,5) 

100
% 

2 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri necesare: 
- eficienţă în gestionarea activităţii  firmei investigate, pentru creşterea mai rapidă 

a rezultatelor economice, sau  majorarea substanţială a capitalului social, de alte persoane ce 
vor fi asociate. 

- evitarea situaţiilor în care capitalurile împrumutate, depăşesc capitalurile proprii. 
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6.1. 2. Diagnosticul structurii patrimoniale 
Diagnosticul structurii poziţiei financiare reflectă modificările structurale intervenite 

în cadrul: activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Acest tip de analiză presupune calculul 
ratelor de structură ale activelor şi pasivelor patrimoniale. 

Tabelul (Table) 6.3 

Sinteza diagnosticului structurii activelor 
Diagnosis of the structure of assests 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 

SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj 
agregat 

Aggregate
d pts. 

1. Ratele 
generale ale 
structurii 
activelor 

Valoarea medie este 81,72%.Se 
constată orientarea  politicii firmei 
spre intensificarea activităţii de 
modernizare a infrastructurii de 
producţie şi transport 

Stare forte/ 
Îmbunătăţire 
lentă 

4,5 20% 0,9 

2.Ratele 
structurii 
activelor 
imobilizate 

În sectorul investiţii agentul 
economic se orienteză spre 
dezvoltarea capacităţii de 
producţie( construcţii şi instalaţii) 

Stare bună 
/Îmbunătăţire 
lentă 

4 15% 0,6 

3.Ratele 
structurii 
activelor 
circulante 

Valoarea medie este 15,74%. Ca 
trend general gradul de lichiditate 
al  activelor circulante scade 
(deteriorare lentă) pe fondul 
creşterii elementelor mai puţin 
lichide . 

Stare bună / 
Deteriorare lentă 

3 20% 0,6 

4.Ratele 
structurii 
stocurilor 

Creşterea ratei stocurilor 
depozitate sau spre vânzare 
reflectă un ciclu mai greoi, dar , 
cu posibilitatea de încasare 
directă, fără multă întârziere. 

Stare medie / 
Îmbunătăţire 
lentă 

3,5 15% 0,525 

5. Ratele 
structurii 
creanţelor 

Diminuarea creanţelor ca pondere 
este rezultatul politicii firmei de a 
efectua mai mult vânzări en-
detail. 

Stare bună / 
Deteriorare lentă 

3 15% 0,45 

6.Ratele 
structurii 
trezoreriei 

Diminuarea disponibilităţilor 
afectează lichiditatea entităţii cu 
tendinţă spre trezoreria negativă 

Stare medie / 
Deteriorare lentă 

2,5 15% 0,375 

Diagnosticul  
structurii 
activelor-
punctaj final 

În ceea ce priveşte modificările 
produse în structura activelor , 
reflectă o stare medie. Problemele 
majore sunt evitarea trezoreriei 
nete şi creşterea gradului de 
lichiditate al firmei. 

PUNCT INCERT- 
PUNCT TARE 

(3 – 3,5) 

3,45 

  Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation)    
    

 Măsuri necesare: 
- păstrarea unei ponderi de peste 70% a activelor imobilizate, fapt realizabil prin  

continuarea investiţiilor. 
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- creşterea ponderii disponibilităţilor  băneşti în structura activelor circulante, 
pentru a evita trezoreria negativă. 

- urmărirea stocurilor de mărfuri, aprovizionarea ritmică şi evitarea lipsurilor în 
gestiune. 

- căutarea de noi pieţe de desfacere, clienţi, pentru  promovarea produselor 
fabricate, şi astfel  ponderea creanţelor se apropie de  cea a stocurilor. 
 

6.1.2.2.Analiza structurii pasivelor patrimoniale 
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Fig.6.5. Evoluţia ratelor de structură ale pasivului la SC Cosm Fan Carmangerie SRL 

Fig. 6.5. Evolution of the structure rates of the liabilities at SC Cosm Fan Carmangerie SRL 
                                                                                         

 Tabelul (Table) 6.4 

Sinteza diagnosticului structurii pasivelor 
Diagnosis of liabilities 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 

SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj 
agregat 

Aggregated 
pts. 

1.Ratele 
generale ale 
structurii 
pasivelor 

În cadrul surselor de finanţare 
ponderea importantă o deţin 
sursele atrase , peste 85% din 
pasivul bilanţier, o problema 
privind solidaritatea financiară a 
entităţii.  

Starea critică/ 
tendinţa de 
menţinere 

2 40
% 

0,8 

2.Ratele 
structurii 
datoriilor 

Folosirea  surselor de finanţare pe 
termen lung şi pentru finanţarea 
activelor circulante , atrage după 
sine o diminuare a potenţialului de 
creştere în viitor al societăţii. 

Stare critică/ 
Tendinţa de 
menţinere 

2 20
% 

0,4 

3. Ratele 
structurii 
datoriilor 
sub 1 an 

Favorabilă situaţia  la nivelul 
unităţii, ponderea deţinută numai 
de  datorii comerciale şi fiscale, la 
nivelul ultimului an  investigat. 

Stare forte / 
Îmbunătăţire 
lentă 

2 20
% 

0,4 

4.Ratele Majorarea capitalului social este Stare critică- 2,5 20 0,5 

The rate of own capitals            The rate of global debts 
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structurii 
capitalurilor 
proprii 

un aspect favorabil, creşte sporul 
de valoare , peste capitalurile 
proprietarilor, se impune o politică 
prudenţială semnificativă.  

Tendinţa de 
menţinere 

% 

Diagnosti-
cul 
structurii 
pasivelor-
punctaj final 

Structura pasivului  reflectă o 
pondere importantă a datoriilor  
totale  de peste 85% şi  o pondere 
foarte redusă a capitalurilor 
proprii. Datoriile se încadrează în 
termene, dar sunt datorii 
costisitoare, pentru împrumuturile 
pe termen lung. 

PUNCT SLAB 
(2 – 2,5) 

 

2,1 

   Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri  necesare: 
- reducerea ponderii de peste 85%  a surselor atrase din totalul pasivului, prin 

creşterea capitalurilor proprii, mai cu seamă pe seama rezultatului economico – financiar. 
- evitarea finanţării activelor circulante  pe seama  împrumuturilor pe termen lung, 

acest fenomen  provoacă dezechilibru financiar, respectiv capital de lucru negativ. 
- creşterea ponderii rezultatului  economico – financiar  în  totalul capitalurilor 

proprii, dar cu prundenţă în promovarea politicii de dividend.      
Tabelul (Table) 6.5 

Sinteza diagnosticului evoluţiei şi structurii poziţiei financiare 
Diagnosis of the evolution and structure of the financial position 

Explicaţii 
Description 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 

SWOT diagnosis 

Puncta
j 

Points 

Imp 
Imp. 

Punctaj agregat 
Aggregated pts. 

Diagnostic 
evoluţie şi 
structură active 

Evoluţia şi 
structura activelor 
este mediu 
acceptabilă 

PUNCT 
INCERT-PUNCT 
TARE 

3,175 25% 0,7938 

Diagnostic 
evoluţie şi 
structură pasive 

Evoluţia şi 
structura pasivelor 
este slabă / 
nesatisfăcătoare 

PUNCT SLAB 2,05 75% 1,5375 

Diagnostic  
evoluţie şi 
structură poziţie 
financiară 

Evoluţie şi o 
structură slabă a 
poziţiei financiare a 
firmei . 

PUNCT SLAB 
( 2-2,5) 

100% 2,3313 

   Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri necesare: 
- administrarea eficientă a patrimoniului unităţii  prin utilizarea eficientă a 

resurselor existente. 
- utilizarea resurselor patrimoniale nou create, doar pentru utilizările destinate. 
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6.2. DIAGNOSTICUL ECHILIBRULUI POZIŢIEI FINANCIARE 

Definiţie în sens general: lichiditatea şi solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de 
a face faţă plăţilor scadente. 

6.2.1. Diagnosticul lichidităţii şi solvabilităţi financiare 

6.2.1.1. Analiza lichidităţii financiare 
Lichiditatea financiară reprezintă capacitatea elementelor de active de a se transforma 

în lichidităţi pentru a face faţă datoriilor imediat scadente. În accepţiunea IFRS ,,lichiditatea se 
referă la disponibilităţile de numerar în viitorul apropiat după luarea în calcul a obligaţiilor 
financiare aferente acestei perioade” (IFRS 2007). 

Tabelul (Table) 6.6 

Determinarea ratelor de lichiditate 
The rates of liquidity  

Indicatori  
Indices 

An/ Year 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rata lichidităţii 
imediate 

0,63 0,10 0,14 0,09 0,33 0,18 

Rata lichidităţii 
efective 

0,06 0,04 0,05 0,02 0,04 0,05 

    Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Evoluţia în timp a ratelor de lichiditate pentru SC Cosm Farm Carmangerie SRL, 
permite următoarele constatări: 

- rata lichidităţii generale înregistrează valori foarte mici, cu mult sub 2, cea mai 
mare în anul 2006 de 0,71. Aceasta este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, 
respectiv a unui fond de rulment negativ. Dacă termenul de încasare al creanţelor este mai 
apropiat decât termenul de plată al datoriilor pe termen scurt, atunci echilibrul financiar 
poate fi asigurat, chiar în condiţiile fondului de rulment negativ existent. Valorile standard 
pentru acest indicator sunt 1,5 – 2,5. 

- rata lichidităţii imediate, rată care nu ia în calcul stocurile, în ultimii ani ai 
perioadei analizate, înregistrează o oarecare creştere,  efect al creşterii creanţelor cu 77,37%, 
faţă de anul precedent. Creşterea este cu mult sub limita de asigurare a echilibrului 
financiar, considerată standard 0,8 –1. 

- rata lichidităţii efective înregistrează valori nesemnificative, în utimul an al 
perioadei analizate disponibilităţile reprezintă 4,51% din datoriile curente ale entităţii. 
Valoarea standard pentru acest indicator este 0,3. 
 

6.2.1.2. Analiza solvabilităţii financiare 
Solvabilitatea financiară reprezintă capacitatea elementelor de active de a onora 

datoriile firmei indiferent de exigibilitate.  
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                                                                                       Tabelul (Table) 6.7 
Determinarea ratelor de solvabilitate 

The rates of solvability 
Indicatori  

Indices 
An/ Year 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Rata solvabilităţii 
generale pe termen lung 

6,64 6,40 1,40 1,53 1,22 1,43 
 

Capacitatea de 
rambursare a datoriilor 

0,16 0,06 0,03 0,08 0,11 0,14 

Gradul de acoperire al 
serviciului datoriei 

1,39 2,11 0,10 0,31 0,17 0,26 

Rata de acoperire a 
dobânzilor din rezultat 

15,36 11,03 0,52 0,06 1,55 2,47 

Rata de acoperire a 
dobânzilor din cash 

23,24 13,01 2,56 2,27 3,98 7,07 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Conform IFRS ,,solvabilitatea financiară se referă la disponibilităţile de numerar  pe 
o perioadă mai mare de timp în care urmează să se onoreze angajamentele financiare 
scadente” (IFRS – 2007). Ratele de solvabilitate  prezentate în anexele ,,Analiza lichidităţii 
şi solvabilităţii”, au în vedere datele din ,,Bilanţului financiar” şi din ,,Determinarea 
capacităţii de autofinanţare”.  

  Tabelul (Table) 6.8 

Sinteza diagnosticului lichidităţii şi solvabilităţii 
Diagnosis of the liquidity and solvability  

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj 
agregat 

Aggregated 
pts. 

Diagnostic 
lichiditate 

Din punct de vedere al 
creditorilor, lichiditatea 
scăzută impune garanţii 
suplimentare 

Stare  
slabă/men-
ţinere 

2,5 P1 = 
50% 

1,25 

Diagnostic 
solvabilitate 

Gradul de solvabilitate al 
firmei este total nefavorabil, 
prin faptul că volumul 
datoriilor este foarte mare. 

Stare 
critică / 
menţinere 

2 P1 = 
50% 

1 

Sinteza 
diagnosticului 
lichidităţii şi 
solvabilităţii 

Valoarea mare a îndatorării 
generează un nivel al 
lichidităţii şi solvabilităţii 
extrem de neconfortabil pentru 
firmă. 
Interesul creditorilor este 
extrem privind capacitatea de 
rambursare a datoriilor şi a 
dobânzilor 

PUNCT SLAB 
(2 – 2,5) 

100% 2,25 

     Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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Măsuri necesare: 
- optimizarea raportului  creanţe / datorii aferente activităţii de producţie. 
- accelerarea ritmului de încasare al creanţelor, livrări periodice- încasări 

periodice. 
- efectuarea plăţilor din disponibilităţile băneşti, doar pe baza unui scadenţar al 

plăţilor de  efectuat. 

6.2.2. Diagnosticul capitalului de lucru 
6.2.2.1. Fondul de rulment versus capitalul de lucru 

Dinamica  fondului de rulment, a necesarului de fond de rulment şi  a trezoreriei nete  
aferente SC Cosm Fan Carmangerie SRL este  prezentată prin următorul grafic. 
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Fig.6.6. Evoluţia fondului de rulment financiar, a necesarului de fond rulment şi a trezoreriei nete la 

SC Cosm Fan Carmangerie SRL 
Fig.6.6. Evolution of the financial working capital, the capital requirement and the net treasury at 

SC Cosm Fan Carmangerie SRL 
 

                                                                  Tabelul (Table) 6.9 

Sinteza diagnosticului capitalului de lucru 
Diagnosis of work capital 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic SWOT 
SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Diagnosticul 
capitalului de lucru 

La nivelul entităţii  situaţie 
critică a echilibrului financiar 
pe termen scurt 

PUNCT CRITIC 1.5 

        Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 
Măsuri necesare: 

- redresarea  prin creşterea  valorii capitalurilor permanente (mai ales pe seama 
capitalurilor proprii) peste valoarea imobilizărilor. 

- redresarea prin creşterea valorii activelor circulante, peste valoarea datoriilor pe 
termen scurt. 
 

         Financial working capital         Capital requirement      Net treasury 
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6.2.3 Diagnosticul indicatorilor de activitate 

6.2.3.1. Diagnosticul comparaţiei nivelului indicatorilor de activitate cu nivelul 
concurenţei 

Pentru reducerea influienţei unor factori întâmplători la calculul indicatorilor de 
rotaţie se utilizează o valoare medie geometrică. 

                                                                                                    Tabelul (Table) 6.10 
Diagnosticul comparaţiei nivelului indicatorilor de activitate cu nivelul concurenţei 

Comparative diagnosis between the level of activity indices andh the level of competition 
Perioada 
Period 

Indicatori de 
activitate 
Activity indices 

Interpretări, cauze 
Interpretation, reasons 

Diagnostic  
SWOT 
SWOT 
diagnosis 

Punctaj 
Points 

2006-
2011 

-Viteza de 
rotaţie a 
totalului 
activelor 
-Viteza de 
rotaţie a 
activelor 
imobilizate 
-Viteza de 
rotaţie a 
stocurilor totale 
-Viteza de 
rotaţie a 
creanţelor 
-Viteza de 
rotaţie a 
datoriilor 
 

-Viteza de rotaţie a totalului activelor, reflectă 
numărul de rotaţii pe care îl fac activele totale 
pentru obţinerea unui anumit nivel al cifrei de 
afaceri 
Nivelul mediu este 1,62 rotaţii, apropiat de cel al 
concurenţei, cu tendinţe de menţinere. 
-Viteza de rotaţie a activelor imobilizate , nivelul 
mediu este 1,89 rotaţii, sub nivelul concurenţei, 
dar şi al limitelor acceptate în teorie,  tendinţa 
este de îmbunătăţire lentă 
-Viteza de rotaţie a stocurilor totale, nivelul 
mediu este 38,34 rotaţii, cu mult peste nivelul 
concurenţei şi cu tendinţă de menţinere, deci 
stocurile se rulează de un număr foarte mare de 
ori pentru a a genera cifra de afaceri înregistrată. 
Pe elemente componente de stocuri se constată 
evoluţia  insemnată a stocurilor de produse finite 
şi de mărfuri, cu tendinţă de creştere. 
-Viteza de rotaţie a creanţelor , nivelul mediu este 
28,8 rotaţii, mult peste nivelul concurenţei , dar şi 
peste nivelul teoretic, cu tendinţe de menţinere. 
-Viteza de rotaţie a datoriilor, nivelul mediu este 
2,7 rotaţii, cu mult sub nivelul concurenţei, cu 
tendinţă de creştere lentă. 
 
În ansamblu se constată o scădere a eficienţei 
utilizării activelor pe total şi pe componente, 
reflectată prin creşterea prea puternică a vitezelor 
de rotaţie, sau realizarea unor viteze de rotaţie 
sub limitele de comparaţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stare bună / 
 Deteriorare 
lentă 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation)  
 

Măsuri necesare: 
- eficientizarea utilizării activelor totale 
- eficientizarea utilizării pasivelor totale 
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6.2.3.2. Diagnosticul corelativ al indicatorilor de activitate 
                                                                                      Tabelul(Table) 6.11 

Diagnosticul corelativ al indicatorilor de activitate 
Diagnosis of the correlation of activity indices 

Perioada 
Period 

Indicatori de activitate 
Activity indices 

Interpretări, cauze 
Interpretation, reasons 

Diagnostic  
SWOT 
SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

2006-
2011 

-Corelaţia creanţe / 
Datorii 
-Corelaţia furnizori / 
Stocuri 
 

Nivelul mediu al vitezei de rotaţie a 
creanţelor este mai mare decât nivelul 
mediu al vitezei de rotaţie al datoriilor, 
iar raportul depăşeşte valoarea 2, 
tendinţa este de creştere. 
Durata medie în zile a unei rotaţii a 
datoriilor depăşeşte durata medie în 
zile a stocurilor, iar tendinţa este de 
creştere 
Concluzii: 
La nivelul societăţii corelaţiile 
indicatorilor de activitate reflectă o 
situaţie favorabilă,  nivelul mediu al 
vitezei de recuperare a creanţelor este 
superior vitezei de rotaţie a datoriilor. 

Stare medie / 
deteriorare lentă 

2,5 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri necesare: 
- optimizarea raporturilor corelative: creanţe / datorii şi  furnizori / stocuri, astfel 

încât vitezele de rotaţie a acestora  să nu înregistreze  oscilaţii maxime , sub şi peste nivelul  
acceptat de practica economică. 

                                                                                            Tabelul (Table) 6.12 

Sinteza diagnosticului indicatorilor de activitate 
Diagnosis of activity indices 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj agregat 
Aggregated pts. 

1.Diagnosticul 
comparativ al 
indicatorilor de 
activitate 

În ansamblu se constată o scădere 
a eficienţei utilizării activelor pe 
total şi pe componente, reflectată 
prin creşterea prea puternică a 
vitezelor de rotaţie, sau realizarea 
unor viteze de rotaţie sub limitele 
de comparaţie. 

Stare bună / 
deteriorare 
lentă 

3 50% 1,5 

2. Diagnosticul 
corelativ al 
indicatorilor de 
activitate 

La nivelul societăţii corelaţiile 
indicatorilor de activitate reflectă 
o situaţie favorabilă, nivelul 
mediu al vitezei de recuperare a 
creanţelor este superior vitezei de 
rotaţie a datoriilor 

Stare medie / 
deteriorare 
lentă 

2,5 50% 1,25 

Diagnosticul 
indicatorilor de 
activitate 

Per  ansamblu se constată o 
scădere a eficienţei gestiunii 
activelor pe total şi pe 
componente 

PUNCT INCERT 
(în jur de 3) 

100% 2,75 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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6.3. SINTEZA DIAGNOSTIC ŞI ANALIZA SWOT A POZIŢIEI FINANCIARE 

                                                                                                          Tabelul (Table) 6.13 

Sinteza diagnosticului poziţiei financiare 
Diagnosis of the financial position 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 

SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj agregat 
Aggregated 

pts. 
1.Diagnosticul 
evoluţiei şi structurii 
poziţiei financiare 

Evoluţie şi o structură 
slabă a poziţiei 
financiare a firmei. 

PUNCT SLAB 
(2 – 2,5) 

2,3313 20% 0,4663 

2.Diagnosticul 
echilibrului poziţiei 
financiare 

Per ansamblu 
predomină o stare 
slabă- nesatisfăcătoare 
a echilibrului financiar 

PUNCT SLAB 
(2 – 2,5) 

2,35 80% 1,88 

Diagnosticul poziţiei 
financiare-punctaj 
final 

Per ansamblu o 
evoluţie şi gestiune 
slabă a patrimoniului 

PUNCT SLAB 
(2 – 2,5) 

100% 2,3463 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri necesare: 
- întărirea managementului de exploatare a patrimomiului entităţii. 
- calcule şi determinări periodice  privind evoluţia  poziţiei financiare a entităţii. 
- întărirea ,,disciplinei de casă”,  dispunerea plăţilor şi urmărirea încasărilor sub 

strictul control al managerului financiar.                    
                                                                              Tabelul (Table) 6.14 

 Sinteza analizei SWOT a poziţiei financiare a SC Cosm – Fan Carmangerie SRL, 2006-2011 
SWOT analysis of the financial position of  SC Cosm – Fan Carmangerie SRL, 2006-2011 

 Puncte forte (+) 
Strenghts 

Puncte slabe (-) 
Weaknesses 

Active Cresc investiţiile în grupa 
imobilizărilor corporale şi ca efect 
al interesului pentru politica de 
finanţare, dar şi al cofinanţării 
europene. 
Stocurile cresc într-un rapid mai 
rapid decât al datoriilor. 
 

La finele perioadei valoarea activelor are tendinţa de 
scădere. 
Existenţa unor bunuri ce nu generează rezultate 
economice. 
Activele cresc mai lent decât capitalurile proprii. 
Creşte ponderea activelor circulante mai puţin lichide , 
stocurile şi creanţele în detrimentul disponibilităţilor. 
Trezoreria este negativă în cea mai mare parte a 
perioadei. 
Nu există echilibru financiar pe termen scurt, capitalul 
de lucru este negativ pe toată perioada analizată. 
Un raport creanţe / datorii nefavorabil în anii 2009 şi 
2011. 

Datorii Creditatea în cont curent se 
încheie la nivelul anului 2010 şi 
creşte datoria comercială efect al 
dezvoltăţii activităţii. 

Datoriile pe termen lung cresc mai acccentuat decât  
activele. 
Uşoară scădere în ultima parte şi sunt contributive la 
fondul de rulment negativ 
Sursele nu sunt folosite pentru destinaţia corectă. 

Capitaluri Majorarea capitalului social, efect 
benefic pentru firmă, ca surse 
proprii de finanţare. 

Majorarea capitalului social a fost impusă de menţinerea 
şi apelarea la noi creditări pe termen lung. 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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Analiza temeinică  a punctelor slabe  şi a ameninţărilor identificate, impun: 
- continuarea investiţiilor pe seama capacităţii de autofinanţare, de active 

imobilizate, pentru noile spaţii comerciale şi/sau modernizarea celor existente, astfel 
încât ritmul de creştere al acestora să depăşească ritmul de creştere al capitalurilor. 

- scoaterea din activitatea economică a bunurilor ce nu generează rezultate 
economice, fie prin vânzarea lor sau prin casare şi valorificarea deşeurilor. 

- redresarea echilibrului financiar pentru menţinerea portofoliului de furnizori. 
- încheierea contractelor cu clienţii pentru livrări de produse  pe perioade 

îndelungate de timp, cu livrări-încasări la termene bine stabilite, precum şi încasarea 
de avansuri contractuale. 

 

6.4. DIAGNOSTICUL STĂRII DE PROFITABILITATE 

6.4.1.Diagnosticul stării de profitabilitate pe nivele de activitate 
6.4.1.1. Nivelul de exploatare  
Cifra de afaceri netă 

Cifra de afaceri netă este expresia valorică a afacerii şi exprimă volumul de activitate 
al întreprinderii pe cele două componente: producţia şi comercializarea . La întreprinderea 
analizată ponderea în cifra de afaceri este deţinută de componenta comerţ.  

Dinamica cifrei de afaceri este suficient de fidel redată de modelul liniar, coeficientul 
de determinare este 0,9636. Utilizarea unui model neliniar  permite ajustarea şi mai bună a 
evoluţiei cifrei de afaceri. Trendul este crescător, mai puţin anul 2011, cifra de afaceri scade 
cu 1,04% faţă de anul precedent. 
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Fig.6.7. Evoluţia cifrei de afaceri nete 
Fig.6.7. Evolution of the net turnover 
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Tabelul (Table) 6.15 

Diagnosticul trendului performanţelor din exploatare 
Diagnosis of the trend of performances from exploitation 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 

SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj 
agregat 
Aggrega
ted pts. 

1Diagnosticul 
cifrei de afaceri 
nete 

Cifra de afaceri netă cunoaşte 
creşteri anuale , mai accentuate 
în anul 2008 cu 42% faţăde 
precedent şi în anul 2009 cu 
48,99% faţă de anul precedent. 
Anul 2011 înregistrează o 
diminuare cu 1,03% , efect al 
diminuării veniturilor din 
vânzarea producţiei. 

Stare bună / 
menţinere 

3,5 P1 = 
10% 

0,35 

2.Diagnosticul 
producţiei 
exerciţiului 

Producţia exerciţiului 
înregistrează creşteri an de an, 
excepţie anul 2011, înregistrează  
reducere de 17,84%, faţă de anul 
precedent , efect al politicii 
agreată de întreprindere, de a 
dezvolta vânzările produselor 
fabricate  prin magazine proprii 
de desfacere. 

Stare bună / 
deteriorare lentă 

3 P2 = 
20% 

0,60 

3.Diagnosticul 
valorii adăugate 

Indicator cu o evoluţie bruscă în 
anul 2009 şi crecător aproape 
liniar , în restul perioadei 
analizate. 
Asigură remunerarea forţei 
muncă cu aproape jumătate din 
valoare, anual. Este un procent 
prea mare distribuit 
remuneraţiilor, mai eficient este 
să contribuie la creşterea 
capacităţii de autofinanţare, 
pentru viitor a entităţii. 
 

Stare medie / 
îmbunătăţire lentă 

3 P3 = 
20% 

0,60 

4.Diagnosticul 
excedentului brut 
din exploatare 

Indicator cu evoluţie pozitivă în 
cursul perioadei analizate , 
trendul este afectat de costurile 
salariale, care au o evoluţie 
crescătoare. În valori absolute, 
acest indicator este sub jumătatea 
valorii indicatorului Valoarea 
adăugată. 

Stare medie / 
menţinere 

3 P4 = 
10% 

0,30 

5.Diagnosticul 
rezultatului 
exploatării 

Indicator cu valoare pozitivă pe 
toată perioada analizată, evoluţie 
oscilantă, efect al cheltuielilor de 
exploatare , implicit a 
amortizării. 
În anul 2010 înregistrează 

Stare medie / 
menţinere 

3 P5 = 
15% 

0,45 
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valoarea cea mai ridicată din 
perioada celor 6 ani analizaţi , 
efect al contabilizării de alte 
venituri din exploatare, respectiv, 
vânzări de active. 

6.Costul 
bunurilor 
vândute şi al 
serviciilor 

Indicator cu creştere oscilantă cu 
creştere semnificativă de 32,75% 
în anul 2010, iar cifra de afaceri 
creşte cu 33,76%, la nivelul 
aceluiaşi an. Indicatorul nu se 
calculează la entitatea analizată. 
 

Stare bună / 
menţinere 

3,5 P6 = 
10% 

0,35 

7.Rezultatul brut 
aferent cifrei de 
afaceri 

Indicator ce nu concordă valoric 
cu rezultatul brut al exploatăţii. 
Prezintă cel mai fidel rezultatul 
exploatării ce este realizată, adică 
facturat sau incasat la en- detail. 

Stare bună / 
menţinere 

3,5 P7 = 
15% 

0,525 

Diagnosticul 
trendului 
performanţelor 
din exploatare 

Trendul general al 
performanţelor  din exploatare se 
finalizează cu valori pozitive, dar  
prezintă o menţinere a tendinţei 
oscilanţă. 

PUNCT  INCERT – 
PUNCT TARE 
(3 – 3,5) 

100
% 

3,175 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri necesare: 
- preocupare pentru creşterea veniturilor din exploatare 
- calculul şi urmărirea în permanenţă a ritmului de creştere al cifrei de afaceri 

comparativ cu cel al costului bunurilor vândute şi al serviciilor prestate. 
 

6.4.1.2. Nivelul financiar 
Indicatorii ce reflectă performanţele la nivel financiar sunt: veniturile financiare, 

cheltuielile financiare şi rezultatul financiar. Valorile absolute  ale acestor indicatori sunt 
preluate din ,,Contul de profit şi pierdere” al entităţii analizate, SC Cosm Fan Carmangerie 
SRL. Evoluţia acestora este reflectată prin următoarea diagramă. 
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Fig.6.8. Evoluţia indicatorilor performanţei la nivel financiar 

Fig.6.8. Evolution of efficiency indices at financial level 
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                                      Tabelul (Table) 6.16 

Diagnosticul trendului performanţelor din activitatea financiară 
Diagnosis of the trend of the efficiencies from the financial activity 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj 
agregat 

Aggregate
d pts. 

Venituri 
financiare 

Evoluţia acestor venituri este foarte 
oscilantă, iar valoarea este modică, 
comparativ cu cheltuielile financiare 
înregistrate 
 

Stare slabă / 
deteriorare 
lentă 

2 P1 = 
30% 

0,6 

Cheltuieli 
financiare 

Indicator cu o evoluţie brusc – 
oscilantă, valoarea maximă în anul 
2009, efect al contractelor de 
refinanţare a imprumuturilor pe 
termen lung. 
Cheltuielile cu dobânzile deţin 
ponderea în totalul acestor cheltuieli. 

Stare critică/ 
menţinere 

2 P2 = 
30% 

0,6 

Rezultat 
financiar 

Rezultatul financiar este un indicator 
care măsoară  rentabilitatea firmei la 
nivelul fluxurilor financiare. Pentru 
Cosm Fan Carmangerie acesta se 
concretizează pe toată perioada 
analizată în pierdere. 
Tendinţele sunt de aceeaşi natură, în 
virtutea existenţei împrumuturilor pe 
termen lung.  

Stare critică / 
menţinere 

2 P3 = 
40% 

0,8 

Diagnosticul 
trendului 
performanţelor 
din activitatea 
financiară 

Rezultatul financiar se concretizează a 
avea un trend crescător cu valori 
negative. 

PUNCT SLAB 
( 2 – 2,5) 

100% 2,0 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsură necesară: 
- scăderea, până la eliminare a costurilor financiare, în speţă cele cu dobânzile 

bancare şi de altă natură. 
 

6.4.1.3. Nivelul global 
Tabelul (Table) 6.17 

Diagnosticul trendului performanţelor globale 
Diagnosis of the trend of global efficiencies 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 

SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj agregat 
Aggregated 

pts. 
1.Rezultatul 
curent 

Rezultatul curent se concretizează  
în profit pe toată perioada analizată, 
dar cu  oscilaţii foarte bruşte. 
Diminuarea în anul 2008 şi apoi 
apogeul scăderii, în anul 2009, este 
efect al  rezultatului financiar 
negativ şi de valori mari. 

Stare  slabă / 
deteriorare lentă 

2 10% 0,2 
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Uşoară ascendenţă este la nivelul 
anului 2011, de 3,28%, faţă de anul 
precedent.  

2.Rezultatul brut 
înainte de plata 
dobânzilor şi a 
impozitelor 

Indicator intermediar  ce măsoară 
volumul rezultatului  obţinut de 
firmă neinfluienţat de cheltuielile 
financiare (dobânzi). Are un trend 
oscilant , cu descreşteri  în anii 
2008-2009, dar şi la nivelul anului 
2011. Trendul asemănător cu al 
rezultatului din exploatare 

Stare medie / 
menţinere 

3 20% 0,6 

3.Rezultatul brut 
al exerciţiului 

Este indicatorul Rezultat curent, cu 
influienţe nesemnificative / 
activitatea extraordinară 
Constituie total sau parţial baza de 
calcul a impozitului pe profit. 
Evoluţie oscilantă. 

Stare slabă / 
deteriorare lentă 

 / 2 15% 0,3 

4.Impozitul pe 
profit 

Indicator fiscal, valoarea ideală este 
16% la rezultat impozabil. 
Existenţa şi impozitarea costurilor 
nedeductibile, majorează valoarea 
acestui indicator.Tendinţa oscilantă.  
În perioada analizată  impozitul 
reprezintă cotă de cira 19% aplicată 
la profitul brut, iar în anul 2009, 
cota este de 56,44%. 

Stare critică / 
deteriorare lentă 

1,5 15% 0,225 

5.Rezultatul net 
al exerciţiului 

Rezultatul net al exerciţiului 
evidenţiază rezultatul final al 
activităţii după contabilizarea 
impozitului pe profit. 
Valoarea este pozitivă în toată 
perioada analizată , iar tendinţa de 
evoluţie este asemănătoare cu a 
rezultatului brut al exerciţiului 

Stare slabă  / 
deterioare  lentă 

2 20% 0,4 

6.Capacitatea de 
autofinanţare 

Capacitatea de autofinanţare reflectă 
potenţialul financiar de creştere 
economică al firmei, ca sursă internă 
de finanţare  generată de activitatea 
de producţie şi de comerţ. 
Evoluţia este crescătoare, pe toată 
perioada analizată, mai puţin  în 
anul 2008, când rezultatul net a 
înregistrat descreştere. 
Creşterea la nivelul anului 2010 este 
şi rezultat al vânzărilor de active   

Stare bună  / 
îmbunătăţire 
lentă 

4 20% 0,80 

Diagnosticul  
trendului 
performanţelor  
globale 

Performanţele generale ale 
întreprinderii sunt slabe, 
nesatisfăcătoare, chiar dacă 
rezultatul net are valori pozitive în 
toată perioada analizată. 

PUNCT SLAB-PUNCT 
INCERT 
(2,5  – 3 ) 

100
% 

2,525 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri necesare: 
- creşterea   pozitivă a rezultatului din  activitatea  de exploatare  şi cea financiară. 
- creşterea rezultatului net al exerciţiului prin diminuarea valorii impozitului pe 

profit, până la limita  minimă legală. 
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6.4.2. Diagnosticul structurii performanţelor financiare 
  Tabelul (Table) 6.18 

Sinteza analizei structurii performanţelor financiare ale SC Cosm Fan Carmangerie, 2006-2011 
Analysis of  the strucure of financial performances at SC Cosm Fan Carmangerie, 2006-2011 

Puncte forte (+) 
Strenghts 

Puncte slabe(-) 
Weaknesses 

Activitatea de exploatare generează ponderea 
semnificatică a  rezultatului exerciţiului 

Veniturile financiare au un aport de sub 1% 
la totalul veniturilor. 

Activitatea de exploatare generează  peste 99% 
din din veniturile totale 

Activitatea financiară  are aport semnificativ 
la diminuarea rezultatul brut al activităţii în 
perioada analizată. 

Ponderea cheltuielilor totale în veniturile totale 
se menţine aproape constantă în perioada 
analizată. 

Ponderea rezultatului exerciţiului în total 
venituri este mică. 

       Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 

6.4.3. Diagnosticul ratelor de profitabilitate 
Tabelul (Table) 6.19 

Nivelul şi evoluţia ratei rentabilităţii comerciale 
Level and evolution of the commercial profitability rate  

Indicatori  
Indices 

An/ Year 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cifra de afaceri 4800289 8591558 12199961 18170306 24303078 24051502 
Profit brut 126049 384248 128994 19050 454305 470281 
a) Rata marjei brute 
a profitului Rec 
=Pb/CA 

2,62% 4,47% 1,05% 0,10% 1,87% 1,96% 

Profit net 104589 324862 103406 8298 371681 381881 
b) Rata marjei nete a 
profitului Rec = 
Pn/CA  

2,18% 3,78% 0,85% 0,05% 1,53% 1,59% 

Profit din exploatare 124323 412234 343843 365638 740961 646534 
c) Rata marjei nete 
de exploatare Rec = 
Pex /CA 

2,59% 4,80% 2,82% 2,01% 3,04% 2,69% 

EBE 215069 552245 439285 905579 1219393 1345079 
d) Rata  marjei brute 
de exploatare  
Re =EBE/CA 

4,48% 6,43% 3,60*% 4,98% 5,01% 5,59% 

Marja comercială 396803 677246 1195115 2640343 2588113 3693967 
Venituri din 
vânzarea mărfurilor 

2770997 5117918 9365074 14847510 17087295 21107260 

e) Rata  marjei 
comerciale Rec = 
MC / Venit.vânz.mf 

14,32% 13,23% 12,76% 17,78% 15,15% 17,50% 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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Rata marjei brute şi nete a  profitului  au tendinţă de diminuare până la anul 2009 
inclusiv, după care urmează o uşoară tendinţă de creştere. 

Diminuarea  ratei  brute a profitului este cauzată de reducerea rezultatelor pe seama 
creşterii costurilor cu materii prime, materiale şi mărfuri, iar diminuarea ratei nete a 
profitului este influienţată de costurile financiare şi cele fiscale ale entităţii. 

Rata marjei nete de exploatare şi rata marjei brute de exploatare înregistrează 
tendinţe oscilante în cursul perioadei analizate, momentele de diminuare sunt cauzate de 
faptul că cifra de afaceri trebuie să acopere o parte importantă a cheltuielilor variabile, pe 
lângă costurile amintite anterior. 

Rata marjei comerciale înregistrează diminuare cauzată de ritmul de creştere al 
marjei comerciale sub ritmul de creştere al veniturilor din vânzarea mărfurilor.  
 

  Tabelul (Table) 6.20 

Diagnosticul rentabilităţii economico – financiare 
Diagnosis of the economic-financial profitability 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 

SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj agregat 
Aggregated pts. 

Rata  
rentabilităţii  
activelor 

Înregistrează tendinţă de  
diminuare, cauzată în principal 
de  creşterea  mai rapidă a 
indicelui activelor  faţă de 
indicele de creştere al  
rezultatelor. Valoarea medie este 
1,63% faţă de valoarea medie a 
grupului de 2,70%. 

Stare slabă / 
menţinere 

2,5 50% 1,25 

Rata 
rentabilităţii 
capitalurilor 
proprii 

Are o evoluţie oscilantă, cu 
scădere bruscă la nivelul anului 
2009, cu aproape 8 puncte 
procentuale faţă de anul 
precedent, cea ce reflectă 
inexistenţa eficienţei utilizării 
capitalurilor proprii. 
Privită prin prisma modelului 
multiplicativ, această deteriorare 
bruscă  se asociază cu 
diminuările înregistrate la  viteza 
de rotaţie a activelor, a ratei 
marjei nete a profitului şi a 
efectului de levier financiar. Prin 
prisma rentabilităţii capitalurilor 
totale, valoarea medie este 
13,38% comparativ cu valoarea 
medie a grupului de 9,88%. 

Stare slabă / 
menţinere 

2,5 50% 1,25 

Diagnosticul 
rentabilităţii 
economice 
şi financiare 

În general se constată o 
diminuare a eficienţei utilizării 
activelor şi a capitalurilor proprii. 

PUNCT SLAB 
(2 – 2,5) 

100% 2,5 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
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Tabelul (Table) 6.21 

Sinteza diagnosticului rentabilităţii 
Diagnosis of the profitability 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic SWOT 
SWOT diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj 
agregat 

Aggregated 
pts. 

Diagnosticul 
rentabilităţii 
comerciale 

Nivelul ratelor de rentabilitate  
este nesatisfăcător cu uşoară 
tendinţă de mediu acceptabil. 

PUNCT SLAB –
PUNCT INCERT 

(2,5 – 3 ) 

2,8 50% 1,4 

Diagnosticul 
rentabilităţii 
economice şi 
financiare 

În general se constată o diminuare 
a eficienţei utilizării activelor şi a 
capitalurilor proprii. 

PUNCT SLAB 
(2 – 2,5) 

2,5 50% 1,25 

Sinteza 
diagnosticului 
rentabilităţii 

Eficienţa investiţiilor  unităţii , fie 
ca capital al proprietarilor, fie 
investiţiile sub forma activelor,  
înregistrează o diminuare,  
fenomen nesatisfăcător.  

PUNCT SLAB – PUNCT 
INCERT 
(2,5 – 3) 

100
% 

2,65 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 
Măsuri necesare: 

- îmbunătăţirea raportului  rezultat / active sau cheltuieli 
- sporirea producţiei şi a  gestionării activelor, respectiv corelarea  mai strânsă 

între resurse proprii şi rezultate. 
 

6.4.4. Sinteza diagnosticului performanţelor financiare 
Elaborarea  diagnosticului global al  performanţelor financiare  se realizează pe baza 

diagnosticelor parţiale  ale performanţelor financiare  ce au fost elaborate. 
 

Tabelul (Table) 6.22 

Sinteza diagnosticului performanţelor financiare 
Diagnosis of the financial performances 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Puncta
j 

Points 

Imp 
Imp 

Punctaj 
agregat 

Aggregated 
pts. 

Diagnosticul 
evoluţiei  
performan-
ţelor 
financiare 

La nivel global performanţele sunt  
incerte, acest fapt este datorat  
performanţelor negative realizate  de 
activitatea  financiară, in condiţiile în 
care activitatea de exploatare  prezintă 
starea de bună / menţinere. 

PUNCT 
SLAB-
PUNCT 
INCERT 
(2,5 -3) 

2,8205 25% 0,7052 

Diagnosticul 
structurii 
performan-
ţelor 
financiare 

Activitatea financiară  este non 
contributivă la obţinerea rezultatelor 
activităţii, dar activitatea de exploatare , 
cu un tren crescător , depăşeşte efectul 
negativ al activităţii financiare. 
Per ansambu, rezultatul brut al 

PUNCT 
SLAB – 
PUNCT 
INCERT 
( 2,5 – 3 ) 

2,70 25% 0,675 
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exerciţiului înregistrează o pondere 
redusă în totalul veniturilor , chiar 
subunitară , la nivelul anilor 2008 şi 
2009. 

Diagnosticul 
ratelor de 
profitabilitate 

Eficienţa investiţiilor  unităţii , fie ca 
capital al proprietarilor , fie investiţiile 
sub forma activelor,  înregistrează o 
diminuare,  fenomen nesatisfăcător, pe 
perioada analizată. 

PUNCT 
SLAB – 
PUNCT 
INCERT 
(2,5 – 3) 

2,65 50% 1,325 

Sinteza  
diagnosti-
cului 
performanţel
or financiare 

Performanţe slabe, cu menţinere. PUNCT SLAB – PUNC 
INCERT 
(2,5 – 3) 

100
% 

2,7052 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 
 Măsuri necesare: 
            - creşterea accentuată a surselor proprii  provenite din  rezultatul curent al  activităţii  
            - creşterea mai accentuată a  rezultatului brut înainte de impozitare şi dobândă, 
comparativ cu creşterea capitalurilor permanente. 
 

6.5. DIAGNOSTICUL RISCURILOR -  RISCUL DE FALIMENT 

Analiza  riscului de faliment, respectiv a posibilităţii de apariţie a  încapacităţii de a 
onora  obligaţiile scadente de unitatea analizată, s-a utilizat  metodele Altman, Conan – 
Holder şi Modelul Centralei Bilanţurilor Băncii Franţei.  

                                                  Tabelul (Table) 6.23 

Determinarea  riscului de faliment 
The risk of brankrupting 

Indicatori  
Indices 

An/ Year 
2008 2009 2010 2011 

Funcţia scor-modelul Altman 0,53 1,14 2,20 2,26 
Funcţia scor-model ul Conan – Holder 0,02 0,02 0,13 0,12 
Funcţia scor- modelul Centralei Bilanţurilor 
Franţei 

2,206 1,821 1,075 1,196 

           Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Potrivit modelului Altman: perioada 2008 – 2009, este sub risc de faliment inevitabil, 
iar a doua parte a perioadei analizate se află  în dificultăţi financiare.  

După modelul Conan – Holder, în perioada 2008 – 2009, firma este în risc de 
faliment  în proporţie de 65% - 90%, iar în ultima perioadă, situaţia este mai bună, respectiv 
riscul de faliment  scade la 10% - 30%.  

Potrivit Modelului Centralei Bilanţurilor Băncii Franţei, , în anii 2008 şi 2009, există  
probabilitatea de faliment  în următorii trei ani, în proporţie de 30,40%. La nivelul 
următorilor ani  în următorii trei ani este de 3,2%.   
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6.6. SINTEZA  DIAGNOSTICULUI STĂRII FINANCIARE 

Pe baza diagnosticelor parţiale  elaborate la  capitolele componente  ale stării 
financiare se elaborează  diagnosticul  stării financiare potrivit tabelului de mai jos. 

 
Tabelul (Table) 6.24 

Diagnosticul stării financiare 
Diagnosis of the financial state 

Indicatori 
Indices 

Observaţii 
Observations 

Diagnostic 
SWOT 
SWOT 

diagnosis 

Punctaj 
Points 

Imp 
Imp 

Punctaj 
agregat 

Aggregated 
pts. 

Diagnosticul 
poziţiei 
financiare 

Per ansamblu , o evoluţie şi o 
gestiune  a activelor, datoriilor şi a 
capitalurilor  spre mediu acceptabil. 

PUNCT SLAB 
– PUNC 
INCERT 
(2,5 – 3) 

2,7603 25% 0,6901 

Diagnosticul 
performanţelor 
financiare 

Performanţe slabe, cu menţinere. PUNCT SLAB 
– PUNC 
INCERT 
(2,5 – 3) 

2,7052 50% 1,3526 

Diagnosticul 
riscurilor 

Rezultatele  indicatorilor de 
faliment prezintă  existenţa  
probabilităţii de faliment a firmei şi 
este destul de mare. 

PUNCT 
INCERT (3) 

3 25% 0,75 

Sinteza 
diagnosticului 
stării 
financiare 

La nivelul SC Cosm –Fan 
Carmangerie se constată o stare 
financiară  acceptabilă, spre mediu, 
pe perioada analizată 2006 - 2011 

PUNCT SLAB –PUNCT 
INCERT 
(2,5 – 3) 

100
% 

2,7927 

Sursa (Source): prelucrare autor (own calculation) 
 

Măsuri necesare: 
- utilizarea resurselor patrimoniale nou create doar pentru utilizările destinate. 
- creşterea rezultatelor  pe nivele de activitate. 
- planificarea  cât mai corectă a  încasărilor şi a plăţilor, pentru evitarea trezoreriei  

negative.  
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CONCLUZII 

Sinteza diagnosticului  financiar – contabil general la SC Cosm –Fan 
Carmangerie SRL 

Pe baza  sintezelor diagnosticelor  parţiale  elaborate în lucrare  se procedează la  
realizarea  diagnosticului general  financiar – contabil al entităţii investigate. 
 

Diagnosticul SWOT 
 

1. Indicatorul: Mediul concurenţial 
 caracteristica Oportunităţi: 

a. desfacerea în magazinele en-detail şi a altor produse alimentare 
b. prin reţeaua proprie  de distribuţie se asigură aprovizionarea  zilnică a 

locaţiilor, conform cererilor de vânzare 
c. extinderea reţelei  de vânzare în mediul rural. 

 caracteristica Ameninţări: 
a. concentrarea concurenţei, pe aceeaşi stradă, în aceaşi localitate sau în 

apropierea locaţiei  de vânzare. 
b. concentrarea portofoliului de clienţi şi furnizori. 

 ponderea de importanţă atribuită este 20%.  
 raportul  Oportunităţi / Ameninţări ale mediului, potrivit punctajului generează o 

stare de Bun spre Foarte bun. 
 

2. Indicatorul: Starea economică pe baza resurselor controlate 
 caracteristica Puncte tari: 

a. personalul entităţii este calificat, capabil să se adapteze la  reînoire şi nu 
există probleme în asigurarea personalului potrivit specificului activităţii. 

b. protecţia muncii este corespunzătoare, nu există accidente de muncă 
înregistrate în perioada analizată. 

 caracteristica Puncte slabe: 
a. organizarea defectuoasă a lucrului pe schimburi, ca atare utilizarea 

necorespunzătoare a timpului de lucru în cadrul normei de timp de muncă 
a fiecărui salariat. 

b. productivitatea muncii este oscilantă şi nu exprimă contributivitatea la 
cifra de afaceri. 

c. Sistemul informaţional inter-departamente  şi cel electronic cu 
disfuncţionalităţi, insuficient adaptat pentru o conducere operativă 
corespunzătoare. 

 ponderea de importanţă atribuită este 40%. 
 raportul puncte forte / puncte slabe potrivit punctajului reflectă o stare mediu 

acceptabil spre Satisfăcător, concretizat în Punct incert-punct tare. 
 

3. Indicatorul: Starea financiară 
 caracteristica Puncte forte: 

a. cresc investiţiile în grupa imobilizărilor corporale ca efect al interesului 
pentru politica de finanţare dar şi al cofinanţării europene. 

b. stocurile cresc într-un ritm mai rapid decât datoriile pe termen scurt. 
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c. creditarea în contul curent se încheie la nivelul anului 2010 şi creşte datoria 
comercială efect al dezvoltării activităţii. 

d. majorarea capitalului social are efect benefic pentru firmă, în cursul 
perioadei analizate, ca surse proprii de finanţare. 

e. se înregistrează profit în toţi anii din perioada analizată. 
f. capacitatea de autofinanţare creşte an de an. 
g. indicatorul de marjă-Valoarea adăugată înregistrează evoluţie crescătoare 

în toată perioada analizată. 
h. activitatea comercială domină activitatea de producţie, reprezintă peste 

70%, produsele sunt valorificate prin magazinele proprii. 
i. se înregistrează venituri financiare, în general din bonificaţii bancare. 
j. activitatea de exploatare generează ponderea semnificativă a rezultatului 

exerciţiului şi peste 99% din veniturile totale. 
k. ponderea cheltuielilor totale în veniturile totale se menţine aproape 

constantă în perioada analizată. 
 caracteristica Puncte slabe: 

a. la finele perioadei de analiză valoarea activelor corporale are tendinţă de 
scădere. 

b. existenţa bunurilor corporale care nu generează profit. 
c. valoarea activelor creşte mai lent decât valoarea capitalurilor proprii. 
d. creşte ponderea activelor circulante mai puţin lichide, respectiv stocuri şi 

creanţe în detrimentul disponibilităţilor. 
e. trezoreria este negativă în cea mai mare parte a perioadei analizate. 
f. nu există echilibru financiar pe termen scurt, capitalul de lucru este negativ 

pe toată perioada analizată. 
g. raportul creanţe / datorii este nefavoravil la nivelul anilor 2009 şi 2011. 
h. datoriile pe termen lung cresc mai accentuat dcât activele. 
i. majorarea capitalului social a fost impusă de menţinerea şi apelarea la noi 

creditări pe termen lung. 
j. veniturile financiare, aportul de sub 1% la totalul veniturilor. 
k. activitatea financiară are aport semnificativ la diminuarea rezultatului brut 

în decursul perioadei analizate. 
l. ponderea rezultatului exerciţiului în total venituri este mică. 
m. există probabilitatea apariţiei riscului de faliment. 

 ponderea de importanţă atribuită este 40%. 
 raportul puncte forte / puncte slabe potrivit punctajului reflectă o stare de 

Nesatisfăcător spre Mediu acceptabil, concretizat în Punct slab-Punct incert. 
În ansamblu strategia existentă în entitate investigată este una mediu acceptabilă spre 

satisfăcător. Există oportunităţi de exploatare a punctelor tari şi de corecţii a punctelor slabe 
pentru înlăturarea incertitudinii care planează asupra unităţii. 

Măsuri necesare: 
- menţinerea standardelor de calitate prin rigurozitatea controlului de calitate  şi 

prin perfecţionarea  continuă a calificării personalului angajat; 
- se impune orientarea  interesului firmei  spre noi pieţe de vânzare  a produselor 

fabricate, studii de marketing în magazinele proprii privind comportamentul consumatorului 
pentru produsele Cosm Fan Carmangerie SRL; 
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- planificarea activităţii de producţie şi cea comercială, prin estimarea veniturilor şi 
a cheltuielilor anuale cu detaliere lunară, care să fie  baza viitoarelor diagnostice şi analize 
economico-financiare  sau eventuale evaluări; 

- organizarea şi conducerea cu rigurozitate a evidenţei tehnico – operative  la 
nivelul activităţii de producţie, a  serviciului de transport şi a reţelei comerciale; 

- organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, prin înregistrarea veniturilor 
şi a cheltuielilor pe centrele de profit: producţia, magazinele de desfacere şi eventual parcul 
auto; 

- organizarea şi funcţionarea departamentului financiar cu scopul derulării 
analizelor financiare şi economice şi controlul permanet al  utilizării surselor pe destinaţiile 
legale, pentru  diminuarea valorii negative a  capitalului de lucru. 

- derularea şedinţelor de lucru, pentru urmărirea corelaţiilor dintre Bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe activităţi, Balanţele de verificare contabilă sintetice şi analitice şi 
evidenţa analitică a cheltuielilor pe centrele de profit, furnizată de contabilitatea de gestiune. 
 
 

Contribuţii proprii:  
- elaborarea diagnosticului  mediului extern pentru SC Cosm Fan Carmangerie 

SRL folosind metoda grilelor de evaluare a mediului exterm. 
- imbinarea metodologiei analizei financiar contabile cu  metodologia  specifică 

diagnosticului financiar-contabil, pentru  elaborarea diagnosticului  financiar – contabil 
intern. 

- elaborarea diagnosticelor parţiale sau în cascadă , interne al entităţii, pentru 
perioada 2006-2011, în scopul elaborării  în format tip sinteză, a diagnosticului pentru 
fiecare din cele trei grupe de indicatori finali diagnosticaţi. 

- elaborarea diagnosticului  global-financiar- contabil, al entităţii investigate, prin 
sinteza diagnosticelor: mediul concurenţial, starea economică pe baza resurselor controlate 
şi starea financiară, precum şi stabilirea judecăţilor privind starea de sănătate financiară a 
firmei. 

- propunerea unor  soluţii terapeutice firmei analizate, pentru ajustarea stării de 
mediu acceptabil spre satisfăcător. 

- este prima investigaţie de diagnostic financiar-contabil realizată la SC Cosm Fan 
Carmangerie SRL şi oferă posibilitatea aprofundării analizelor şi diagnosticelor atât la nivel 
global cât şi pe centrele de profit ale unităţii.  
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