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ADNOTARE

la teza pentru obţinerea titlului de master cu tema

„ Dimensiunile și problemele micului business”

Lisnic Ecaterina, Chişinău, 2017

Specializarea: Managementul Relațiilor Economice internaționale 

Teza cuprinde introducere,  trei  capitole,  concluzii  şi  propuneri,  bibliografia  din 41 de

surse, 62 de pagini de text de bază, inclusiv 8 tabele şi 7 figuri.

           Cuvinte cheie: IMM, antreprenoriat, internaţionalizarea afacerilor, pieţe externe, resurse,

mediu de afaceri, economie , analiza economic financiară.                                               .

Domeniul de studii: Managementul Relațiilor Economice Internaționale.

            Scopul şi obiectivele lucrării:  Constă în aprecierea tendinţelor de dezvoltare micului

business din Republica Moldova, evidenţierea rolului acestuia în dezvoltarea social economică a

ţării  şi  fundamentarea  direcţiilor  de  bază  privind  mecanismul  de  finanţare  şi  politicile  de

susţinere.Obiectivele tezei:  evaluarea stării actuale şi a oportunităţilor de finanţare a  micului

business   în  Republica  Moldova,  abordarea  într-o  viziune  sistemică  a  celor  mai  importante

probleme  cu  care  se  confruntă  micului  business  la  etapa  actuală,  evidenţierea  şi  analiza

sistemului  de  susţinere  a  micului  business  de  către  stat  în  Republica  Moldova,  inclusiv  a

modalităţilor de aplicare a metodelor economice, organizatorice şi juridice.

.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:  posibilitatea

perfecționării  sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la etapa actuală .

Teza completă

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro

