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Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 40 de surse,
anexe, 79 de pagini de text de bază, inclusiv tabele şi figurile, care reflectă activitatea întreprinderii
cooperatiste “COLPRODCOOP” din or.Sîngerei.
Cuvinte-cheie: patrimoniu, performanța, profit, pierderi, venituri, cheltuieli, evaluare, metode
și instrumente de evaluare, diagnostic, valoare, valoare de piață, întreprindere cooperatistă, entitate,
rentabilitate, rata de rentabilitate, volumul vânzărilor etc.
Domeniul de studii: Științe economice.
Scopul şi obiectivele lucrării: studierea şi cercetarea esenţei şi particularităţilor evaluării
economico-financiare, respectiv a performanțelor întreprinderii, precum şi elaborarea măsurilor
de ameliorare financiară și eficientizarea modalităților de evaluare a întreprinderilor; stabilirea
obiectivelor posibile de realizat, care să se materializeze în rezultate economico-financiare cât
mai bune; diagnosticul proceselor și metodelor de evaluare a performanței întreprinderii în
contextul asigurării creșterii economice.
Semnificaţia teoretică: constatările teoretice şi concluziile pot forma unele elemente
metodologice pentru cercetările ştiinţifice de perspectivă.
Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din propunerile privind: posibilitatea perfecţionării și
asigurării metodologiei de evaluare a patromoniului întreprinderii, utilizarea diferitor instrumente de
evaluare a performanțelor entității.
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