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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Administrarea afacerilor” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

DIAGNOSTIC MANAGERIAL AL FIRMEI I 

Responsabil de disciplină/modul: Diaconu T, dr., lect. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.A.0.35 150 26 39 - 85 5 Română, 

rusă,  

 

Rezultatele 

 învățării 

Competențe Finalități de studiu 

CP.4 Organizarea și 

monotorizarea activităților 

organizației în conformitate cu 

cadrul normativ și exigențele 

mediului ambiant. 

de cunoaștere: 

● A cunoaște, indicatorii economico finaciari, 

normele si normativele aplicate în procesul de 

diagnosticare a unei organizații. 
 

de aplicare: 

● A aplica metodologii de calcul și analiză a 

indicatorilor economico finaciari a unei 

întreprinderii. 

de integrare: 

● A utiliza rezultatele analizei indicatorilor 

economico-financiari în scopul evaluării și monotorizării 

activității organizației, precum și elaborarea măsurilor de 

îmbunătățire a eficienței și eficacității firmei. 

CP. 5 Adoptarea deciziilor 

optime în condiţii de 

certitudine, incertitudine şi 

risc, gestionarea eficace a 

riscurilor în afaceri. 
 

de cunoaștere: 
● A explica şi interpreta din perspectiva economică 

deciziille, planurile la nivel micro şi macroeconomic 

utilizând concepte, metode și procedee specifice 

diagnosticului managerial; 

de aplicare: 
● A evalua implementarea deciziilor, realizării 

planurilor şi strategiilor la nivel micro şi macroeconomic, 

în entităţile economice prin prisma indicatorilor 

economico-financiari; 

de integrare: 

● A elabora lucrări privind efectul implementării 

deciziilor, politicilor financiare, realizarea unui plan sau 

buget, implementarea unei strategii financiare la nivel 

microeconomic cu aplicarea metodologiei diagnosticului 

managerial; 

de cunoaștere: 
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CP6. Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacității și efienței 

activităților, de identificare și 

mobilizare optimă a rezervelor 

și măsurilor de sporire a 

eficacității și eficienței, inclusiv 

prin crearea și raționalizarea 

structurii organizatorice și a 

sistemelor de management a 

calității. 

● A cunoaștere instrumentele manageriale de 

evaluare a eficienței și eficacității activităților din 

organizație; 

de aplicare: 

● A evalua procesele, operaţiunile şi sarcinile 

specifice în vederea analizei eficienței structurii 

organizatorice și a sistemelor de management al 

calitătii; 

de integrare: 

● Adoptarea concluziilor și măsurilor de îmbunătățire 

a eficienţei şi eficacităţii activităţilor din organizaţie. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Noţiunea, semnificaţia şi formele diagnosticului managerial al întreprinderii. Etapele 

procesului de diagnosticare managerială; 

2. Metodele şi instrumentele de diagnosticare managerială; 

3. Diagnosticul managerial al patrimoniului firmei. Semnificaţii manageriale şi 

decizionale în administrarea afacerii; 

4. Diagnosticarea managerială a surselor de finanțare a patrimoniului întreprinderii; 

5. Diagnosticarea și gestiunea managerială a rezultatelor financiare ale întreprinderii; 

6. Diagnosticarea eficienţei manageriale şi economice a firmei; 

7. Diagnosticarea şi gestiunea managerială a creanţelor şi a datoriilor curente; 

8. Semnificaţia managerială a fondului de rulment net în procesul de administrare a 

afacerii; 

9. Diagnosticarea lichidităţii întreprinderii. Decizii manageriale în scopul asigurării 

capacităţii de plată a firmei; 

10. Diagnosticarea fluxurilor de numerar a firmei. 

Evaluarea 

rezultatelor 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, 

seminarelor, consultaţiilor, precum și a testărilor realizate conform calendarului 

academic. Ponderea evaluării curente constituie 60 % din nota finală. 

2. Evaluarea finală -  se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul 

instituţional, compus  din 2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de 

complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o altă variantă de test realizat prin 

intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM (www.moodle.usm.md).  

Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% din nota finală la unitatea de curs. 

3. Evaluarea produsului lucrului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: 

la orele de consultaţie  sau la şedinţele cercului ştiinţific. 

La învățământ cu frecvență redusă, ponderea notei semestriale este de 50% și a notei la 

examen de 50%.    

 

Lucrul 

individual 

Studenții vor elabora și prezenta public Studiul de caz, conform Strategiei de realizare a 

lucrului individual ghidat de profesor. 

Bilbiografie 

recomandat

ă 

De bază: 

1. Verboncu Ion.Popa Ion, Ștefan Simona Cătălina. Diagnosticarea organizației. București, 

Ed. Pro Universitaria. 2020. 222 p. ISBN. 9786062611798. 

2. TCACI  Natalia, TCACI A., Diagnostic financiar. Note de curs. Chişinău. CEP USM, 

2020, 212 p., 11 c.a.  ISBN 978-9975-152-11-2.  

3.  Соколова, А.П. «Управленческая диагностика фирмы - I»: Учебно-методическое 

пособие / А.П.Соколова; Молд.гос.ун-т. Ф-тет. Экон.наук. Департамент 

упр.бизнесом. - Кишинэу: CEP USM, 2017. - 189 р 
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4. Соколова, А.П., Постикэ М.К. «Управленческая диагностика фирмы - II»: Учебно-

методическое пособие / А.П.Соколова, М.К.Постикэ; Молд.гос.ун-т. Ф-тет. 

Экон.наук. Департамент упр.бизнесом. - Кишинэу: CEP USM, 2017 - 248 р. 

5. TCACI  Natalia, TCACI A., DOMBROVSCHI Ina. Diagnosticul performanțelor 

economico-financiare ale întreprinderii. Chişinău. CEP USM, 2020, 234 p., 11 c.a.   ISBN 

978-9975-152-12-9 . Disponibil 

online: http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/3222.  

 Suplimentară:  

1. Deaconu Adela. Diagnosticul și evaluarea întreprinderii. București, Ed. Economica. 

2019, 193 p. ISBN 9737098862,  

2. Nelli Amarfii-Railean, Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii. Bălți, Ed. 

Presa universitară bălţeană, 2013, 186 p., ISBN. 978-9975-50-097-5 

3. Fărcaș Doru Marius.Diagnostic și evaluarea întreprinderii, partea 1. Ed. Cluj-Napoca UT 

Press, 2017, 282 p., ISBN978-606-737-257-1. 

4. Băncilă Natalia. Evaluarea şi diagnosticul întreprinderii Sinteze, teste, probleme : Suport 

de curs. Ed. Chişinău CEP USM, 2015, 108 p. ISBN978-9975-71-648-2 

5. Russu C, M. Albu. Diagnosticul şi strategia firmei. Bucureşti. Tribuna Economică, 2005. 

6. Niculescu M. Diagnostic global strategic. Bucureşti, Editura Economică, 2003. 

7. Diaconu T, Diagnosticul situaţei comerţului interior cu produse agroalimentare în 

Republica Moldova şi priorităţi de dezvoltare. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză 

politică), 2017, nr.3 (LXXVII), p. 120-128. 

8. Moraru A., Albu S., Diagnosticarea activității economice. Curs prelegeri. Editura 

”Tehnica-UTM”, Chișinău 2020. 108 p., ISBN 978-9975-45-648-7. 

9. Diaconu T. Analiza funcţiilor managementului comercial în întreprinderile din sectorul 

agroalimentar. In: Conf. Şt. Internaț. „Paradigme moderne ale economiei și 

antreprenoriatului inovativ”, Chișinău: CEP USM, 2017, p. 86-92. 

10. Diaconu T. Analiza-diagnostic a întreprinderilor din sectorul agroalimentar şi 

performanţele acestora. În: Revistă ştiinţifică didactică: Economica. 2015, Nr.4 (94). p. 

22-31. 

 

Data completării                                                     Semnătura titularului de curs  

________________________________                                                   ______________________ 
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