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ADNOTARE 

la  teza de master elaborată de ANDONI Andrei, grupa 4MKsi-1421m 

specialitatea Marketing strategic şi internaţional 

Tema: Evaluarea competitivităţii mărfurilor întreprinderii pe piaţă  

(în baza întreprinderii „Sandar-Vs” SRL) 

 

La momentul actual, teoria şi practica în domeniul evaluării competitivităţii mărfurilor 

evoluează activ şi afectează întreprinderile şi mărfurile la nivel global. Din această cauza creşterea 

gradului de competitivitate a mărfurilor pe piaţă influenţează asupra sistemului de funcţionare a unei 

întreprinderi moderne, apare necesitatea evaluării nivelului de competitivitate a întreprinderii şi 

mărfurilor oferite pe piaţă pentru a adopta decizii operative şi de a asigura performanţa concurenţială 

prin implementarea unor strategii şi  sisteme noi prin perfecţionarea produselor, distribuţie şi 

comunicare cu consumatorii. 

Scopul tezei de masterat este în studierea procesului şi a metodelor de analiză şi evaluare a 

concurenţei şi de elaborare a măsurilor de avansare a nivelului competitivităţii mărfurilor şi 

întreprinderii pe piaţa în baza întreprinderii de comerţ „Sandar-Vs” SRL.   

În teză se argumentează esenţa şi conceptul concurenţei şi competitivităţii mărfurilor pe piaţă, 

metodele de analiză a concurenţilor şi a indicatorilor de evaluare a competitivităţii şi eficienţei 

strategiilor de creştere a nivelului concurenţial. 

În partea practică a tezei este realizat studiul căilor de avansare a nivelului de competitivitate 

a mărfurilor pe piaţă şi strategiile realizate pentru a spori competitivitatea mărfurilor şi întreprinderii 

pe piaţă. 

Teza este compusă din introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie şi anexe. Teza este 

expusă pe 66 pagini şi conţine 9 tabele, 8 figuri şi grafice, 3 anexe.  
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