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REZUMAT
Problematica studiului. Fenomenul de criză, la general, şi în Republica Moldova, în particular, ca
unul din principalii factori destabilizatori în cadrul proceselor geopolitice, megaeconomice şi globale, cât
şi ai proceselor social economice interne, pe parcursul mai multor ani nu a fost apreciat la justa sa
valoare distructivă. Structura antreprenorială care posedă potenţial de viabilitate este capabilă să iasă din
declin, să desfăşoare activitate durabilă, să opună rezistenţă şi să supravieţuiască în contextul mediului
extern. Drept urmare, întreprinderile viabile creează premise obiective pentru revigorarea şi dezvoltarea
economiei naţionale şi înscrierea Republicii Moldova în rândul ţărilor economic dezvoltate.
Teza de master este dedicată studiului viabilităţii întreprinderii în condiţiile dificile de activitate.
Obiectul cercetării îl reprezintă viabilitatea întreprinderii, documentată în baza bilanţului contabil
a S.A. “ENERGOCOM” pentru perioada 2011-2015.
În procesul elaborării tezei de master s-a efectuat o analiză detaliată a situaţiei financiare a
întreprinderii selectate pentru analiză, cu scopul evidenţierii obstacolelor viabilităţii acesteia. 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 evaluare a viabilităţii întreprinderii, se
reflectă aspectele pozitive şi negative ale activităţii întreprinderii, precum şi se aplică previziuni
strategice privind viabilitatea acesteia în perspectivă.
Sub aspect practic, în baza generalizării literaturii de specialitate şi analizei viabilităţii
întreprinderii sunt elaborate şi fundamentate, din punct de vedere teoretic, recomandările practice privind
asigurarea viabilităţii structurii antreprenoriale.
Tezele teoretice, concluziile şi recomandările propuse determină importanţa lucrării.
Cuvinte-cheie: viabilitate economică, potenţial de viabilitate, dificultate financiară, echilibru
financiar, indicatori financiari, mijloace de finanţare, analiza-expres, performanţă, competitivitate etc.
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