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ADNOTARE
la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema
„Dezvoltarea relațiilor comerciale ale Republicii Moldova în contextul integrării economice
în spațiul comunitar european”, Chişinău, 2017,
elaborat de Hîrzob Mariana,
Specializarea: Managementul relaţiilor economice internaţionale
Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 26 de
surse, 61 de pagini de text de bază, inclusiv 2 tabele şi 19 figuri.
Cuvinte cheie:comerţ internaţional, export, import, reexport, tranzit, Uniunea Europeană,
Acordul de Asociere RM – UE, Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător,
Domeniul de studii: Managementul relaţiilor economice internaţionale.
Scopul şi obiectivele lucrării: constituie abordarea și analiza relaţiilor comerciale
externe ale Republicii Moldova în contextul integrării economice în spațiul comunitar european.
Pentru a atinge scopul prestabilit în teză, ne-am propus pentru realizare următoarele
sarcini:
-

studierea esenţei şi a factorilor de influenţă a comerţului internaţional contemporan;

-

caracteristica formelor de manifestare a activităţii comerciale externe;

-

descrierea etapelor de dezvoltare a relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și
Uniunea Europeană;

-

caracteristica conținutului și semnificației Acordului de Asociere RM-UE și a Acordului
de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC);

-

studierea tendinţelor de evoluție a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova cu
Uniunea Europeană;

-

analiza evoluției exportului și importului al Republicii Moldova pe regiuni și pe grupe de
mărfuri și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestei activități.
Semnificaţia teoretică: Constatările teoretice şi concluziilepot forma unele elemente

metodologice pentru cercetările ştiinţifice de perspectivă. Totodată, teza poate fi propusă ca
sursă didactică şi bibliografică pentru procesul de instruire în instituţiile de învăţământ superior
de profil economic.
Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din propunerile privind perspectivele de
dezvoltare a relaţiilor comerciale ale RMîn contextul integrării economice în spațiul comunitar
european.

Teza completă

