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APLICAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR ÎN EFICIENTIZAREA
MANAGEMENTULUI ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ALE ÎNTREPRINDERII
Nelli AMARFII-RAILEAN
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
În condițiile implementării tehnologiilor informaționale în organizarea activităților economice, diagnosticul financiar
al întreprinderii este una dintre funcțiile de bază ale sistemului decizional. În baza acestui diagnostic pot fi depistate
rezervele interne de sporire a eficienței funcționării entităților economice, care în procesul activităților desfășurate se
realizează prin elaborarea unor măsuri concrete ce asigură sporirea rezultatelor financiare, a indicatorilor rentabilității
producției, stabilității financiare, capacității de plată și a credibilității întreprinderii.
Studiul în cauză prezintă cercetările contemporane în domeniului diagnosticului financiar ca instrument în eficientizarea managementului activităților economice în condițiile automatizării proceselor de producție și implementării
produselor inovaționale ale revoluției industriale 4.0.
Cuvinte-cheie: diagnostic financiar, modele de analiză, eficiență managerială, potențial economic, tehnologii
informaționale, automatizarea proceselor decizionale.
FINANCIAL DIAGNOSIS APPLICATIONS TO ENHANSING PERFORMANCE
OF COMPANIES MANAGEMENT
The application of the informational technologies in business activities makes the financial diagnosis one of the basic
function of the decision making system. Using the tools of the financial diagnosis, the manager can identify internal
resources of the company to increase the economic activities’ efficiency. The financial diagnosis goal is to develop
practical models to ensure greater financial results, production profitability, financial stability, payment capacity and
company reliability.
This study presents the modern research in the field of financial diagnosis as a tool to increase the management efficiency of the companies that are implementing the innovative products of the industrial revolution 4.0.
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