Cuprins
Rezumat………………………………………………………………………………………….3
Introducere………………………………………………………………………………………5

Capitolul I. Sursele de finanţare ale businessului mic şi mijlociu – pilonul activităţii….....10
1.1. Abordări conceptuale privind sistemul de finanţare a businessului mic şi mijlociu……..10
1.2. Componentele de finanţare ale micului business în Republica
Moldova………………...Error! Bookmark not defined.
1.3. Susţinerea şi promovarea businessului mic şi mijlociu din perspectiva aderării la Uniunea
Europeană………………………………………………………………………Error!
Bookmark not defined.

Capitolul II. Aspecte practice privind situaţia surselor de finanţare în cadrul întreprinderii
SRL “VITAL CONSTRUCT”………………………………....Error! Bookmark not
defined.
2.1. Evoluţia dezvoltării businessului mic şi mijlociu pe plan naţional – realizări şi
perspective……………………………………………………………………………….29
2.2. Prezentarea SRL „VITAL CONSTRUCT” şi evaluarea situaţiei economico-financiare
generale…………………………………………………………………………….……35

Capitolul III. Diversificarea surselor de finanţare ale businessului mic şi mijlociu……….54
3.1. Susţinerea businessului mic şi mijlociu pe mapamond şi în Republica Moldova…….....54
3.2. Previziuni strategice privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de finanţare a SRL
“VITAL CONSTRUCT” ………………………………………………………………..63

Concluzii şi recomandări………………………………………………………………………77
Bibliografie……………………………………………………………………………………...79
Declaraţia masterandului……………………………………………………………………....82
Anexe…….....................................................................................................................................85

Rezumat
Problematica studiului. Necesitatea cercetării surselor de finanţare, orientate spre dezvoltarea
businessului mic şi mijlociu rezultă din faptul că accesul limitat la sursele financiare este un factor
determinant şi important pentru activitatea antreprenorială, atât în statele cu o economie de piaţă
funcţională, cât şi în cele cu o economie modestă, cu caracteristici concrete a oricărui stat.
Teza de master este consacrată studiului bazelor teoretice şi metodologice a componentelor de
finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru gestionarea acestora şi orientat spre eficientizarea
activităţii mediului de afaceri în contextul dezvoltării proceselor economice din Republica Moldova.
Obiectul cercetării îl constituie SRL „VITAL CONSTRUCT” cu sediul în s. Gradişte, raionul
Cimişlia.
În procesul elaborării tezei de master s-a efectuat o analiză detaliată a situaţiei financiare a
întreprinderii selectate pentru analiză, s-au utilizat diverse metode de fundamentare a surselor de
finanţare. În cadrul studiului au fost folosite atât metodele ştiinţifice generale, cât şi metodele
specifice de cunoaştere: analiza sistemică, istorico-logică, structural-funcţională, analiza în timp
(dinamică), abstractizarea ştiinţifică, inducţia, deducţia, metoda de balanţă, statistică etc.
În lucrare se prezintă, de asemenea, sistemul actual de gestiune a situaţiei financiare la
întreprindere, se reflectă aspectele pozitive şi negative ale activităţii întreprinderii, precum şi se
aplică previziuni strategice privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
businessului mic şi mijlociu.
Sub aspect practic, în baza generalizării literaturii de specialitate şi analizei activităţii
financiare a întreprinderii sunt elaborate şi fundamentate, din punct de vedere teoretic,
recomandările practice privind perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ aferent activităţii
financiare a businessului mic şi mijlociu în vederea implementării precederilor Acordului de
asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Tezele teoretice, concluziile şi recomandările propuse determină importanţa lucrării.
Cuvinte-cheie: surse de finanţare, Acord de asociere, rezultate financiare, performanţe, profit,
rentabilitate, întreprindere, venit, cheltuieli, indicatori, capital, împrumut, credit, dobândă etc.
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