
Mod .  Litera Coala  Col i  

99 

Data 

1  Analiza diagnostică 
a situației financiare 

la SA „Incomaș” 
 

UTM 521.8.1.006 ME 
Semn  

UTM FIMIT 
   gr. IMCM-141 

 

 

 

Coala      N. docum. 

Elaborat:      Mițul A. 

Verificat:      Ușanlî D. 

 

 

 



521.8.1.006 UTM 
 

 
 Coa la  Mod .  Coala      Nr. docum. Semn  Data 

 

 

      4 

 

 

 


	Introducere
	Capitolul 1 Analiza diagnostică (2015-2017) a situației financiare la S.A. „Incomaș”
	1.1 Analiza bilanțului contabil al SA “ Incomaș”
	1.1.1 Analiza activelor imobilizate
	1.1.2 Analiza activelor circulante
	1.1.3 Analiza capitalului propriu
	1.1.4 Analiza datoriilor pe termen lung
	1.1.5 Analiza datoriilor curente
	1.2 Calculul indicatorilor economico financiari
	1.2.1. Calculul rentabilității activelor
	1.2.2. Calculul Rentabilității capitalului propriu
	1.2.3. Calculul rentabilității veniturilor  din vînzări
	1.2.3.1 Calculată în baza profitului brut
	1.2.3.2. Calculul în baza profitului ( pierderii) din activitatea operațională
	1.2.3.3. Calculată în baza profitului ( pierderii ) pînă la impozitare
	1.2.3.4. Calculată în baza profitului net
	1.3.Analiza pozitiei financiare
	1.3.1.Analiza rotației activelor.
	1.3.2.Activele nete
	1.4. Analiza riscului de faliment la S.A. “Incomaș”
	1.5. Analiza SWOT
	Capitolul 2 Planul de restructurare a activității de producere la „Incomaș” S.A.
	Capitolul 3 Elaborarea procesului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei de tip Flanșă Ă624-61-44
	3.1Analiza desenelorde execuţie şi a cerinţelor tehnice.
	3.2Analiza tehnologică a construcţiei piesei
	3.4Alegerea metodei de prelucrare a suprafeţelor piesei.
	3.5 Elaborarea traseului tehnologic pentru prelucrarea piesei
	3.6 Determinarea adaosurilor de prelucrare
	3.7 Elaborarea desenului de executie a semifabricatului
	3.8 Alegerea maşinii unelte
	3.9  Alegerea sculelor aşchietoare
	3.10 Determinarea regimurilor de aşchiere
	4.1.11 Programarea prelucrării; determinarea fazelor, traseul sculelor, elaborarea programului de prelucrare.
	3.1.13 Normarea tehnica a operatiilor
	Capitolul 4
	4.1.Proiectarea sistemului de producţie de bază
	4.1.1 Determinarea tipului de producţie şi alegerea formei de organizare a producţiei.
	4.1.2 Determinarea numărului necesar de utilaje şi a coeficientului de încărcare a acestora.
	4.1.3 Determinarea numărului necesar de muncitori şi a coeficientului de încărcare a acestora.
	4.1.4 Determinarea suprafeței de producție.
	4.1.5 Organizarea raţională a sectorului de producere şi a locului de muncă
	4.2 Proiectarea sistemului logistic
	4.2.1  Proiectarea depozitelor necesare sectorului de producție.
	4.2.2 Proiectarea sistemului de asigurare cu SDV-uri şi determinarea necesarului de SDV-uri.
	4.2.3 Proiectarea sistemului de transport intern.
	4.2.4 Proiectarea sistemului de reparaţie şi întreţinere tehnică a utilajului
	4.2.5 Proiectarea sistemului de control al calităţii produsului
	4.3 Sinteza sistemului de producţie
	4.3.1 Determinarea suprafeţei totale şi a parametrilor sectorului.
	3.2 Precizarea combinării secţiilor
	4.4. Determinarea costului de producţie a piesei
	4.4.1 Determinarea consumurilor directe şi indirecte
	4.4.2 Determinarea amortizării utilajelor şi a clădirii
	4.4.3 Determinarea altor cheltuieli
	4.4. 4. Determinarea comsumurilor indirecte pe perioada de consum
	4.4.5. Calcularea costurilor de producție pe unitatea de produs
	4.5. Calculul indicilor tehnico-economici.
	4.5.1 Determinarea cheltuielilor capitale.
	4.5.2 Calculul nivelului rentabilității
	4.5.3. Calculul pragului de rentabilitate
	Capitolul 5 Securitatea activităţii vitale
	5.1. Surse de zgomot şi vibraţii activităţile de construcţii
	5.2.Acţiunea zgomotului vibraţiei asupra organismului uman
	5.3.Noţiunile de bază şi caracteristicile zgomotului şi vibraţiei
	5.4.Noţiunile de bază şi caracteristicile vibraţiei
	5.5.Normarea zgomotului şi vibraţiei la muncă
	5.6.Măsurile de combatere a zgomotului şi vibraţiei şi mijloacele individuale de protecţie
	Concluzii
	Bibliografie
	Anexe

