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CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea de faţă este destinată atât studenţilor, cât
şi managerilor şi specialiştilor în domeniul economic.
Prin modul în care a fost concepută, culegerea are un
pronunţat caracter pragmatic, ţinând seama că toate
noţiunile teoretice şi metodologice sunt aplicabile în
practică prin intermediul unor studii de caz elaborate
astfel încât să conţină elementele necesare unor
analize complexe.
În contextul schimbărilor frecvente din mediul
economico-financiar

şi

social

contemporan,

specialiştii în domeniu trebuie să posede cunoştinţe
diverse, pentru a fi capabili să elaboreze un diagnostic
bine structurat al afacerii în cadrul căreia îşi
desfăşoară activitatea. Pe baza concluziilor formulate
în aceste studii, managerii pot decide în cunoştinţă de
7

cauză şi, prin urmare, vor alege soluţiile optime, care
asigură creşterea performanțelor şi a competitivităţii
firmei, pe fondul dinamicii accentuate impuse de
economia cunoaşterii, de Uniunea Europeană şi, nu în
ultimul rând, de globalizare.
De asemenea, lucrarea are, prin excelenţă, un
caracter investigativ, metodologic şi practic, deoarece
pune accent pe concepte, principii şi modele de
analiză economico-financiară cu ajutorul cărora sunt
explicate mecanismele de influenţă ale factorilor şi a
conexiunilor cauzale dintre diverse fenomene şi
procese economice. Studiile de caz prezentate au ca
obiect de analiză o serie de indicatori economicofinanciari cheie, insistându-se îndeosebi asupra laturii
sistemice a diagnosticării.
În consecinţă, lucrarea are un rol esenţial în
formarea gândirii specialiştilor şi a managerilor,
precum şi în creşterea capacităţii acestora de a
înţelege mai exact complexitatea şi
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dialectica

fenomenelor cu care se confruntă. Diagnosticarea
corectă a aspectelor economice şi financiare permite
elaborarea profesionistă a strategiilor şi a politicilor de
gestionare a resurselor astfel încât să se asigure
dezvoltarea durabilă a afacerilor.
Testele grilă şi aplicaţiile propuse pentru rezolvare
au menirea să completeze informaţiile şi să favorizeze
aprofundarea cunoştinţelor dobândite în domeniul
analizei economico-financiare.
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