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Adnotare
la teza de master 

“Dezvoltarea comerțului  electronic prin prisma politicilor și practicilor europene”
         Elaborată de Gașpar Natalia, 

specializarea Administrarea Businessului, grupa 4AB -1521m

Actualitatea temei de cercetare se fundamentează pe faptul că  e-comerțul este un domeniu de
dezvoltare cu o tendință de ascensiune galopantă. Aceasta se evidențiază prin faptul că tot mai
multe  afaceri  țin  să  apară  în  mediul  virtual  pentru  a  face  față  concurenței,  pentru  a  deveni
accesibile și a primi feedback-uri, care să fie utilizate în perfecționarea produselor și serviciilor. 

Important este faptul că comerțul electronic este un concept  ce generează  investiții în
acest domeniu și creează  noi domenii de activitate, noi forme de vînzare și  de marketing.

Scopul tezei  constă din abordarea teoretică și practică a comerțului electronic, analiza cadrului
legal  de  reglementare  și  deducerea  strategiilor  de  dezvoltare  pentru  sporirea  competitivității
businessului. 

Sarcinile  cercetării  se  rezumă  la  evaluarea  importanței  comerțului  electronic  în
dezvoltarea  afacerilor;  depistarea  barierelor  și  factorilor  ce  influențează  dezvoltarea  acestui
sector; punctarea orientărilor strategice de dezvoltare a  acestui domeniu.

 Structura tezei.  Lucrarea este formată din introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări și
include 73 de pagini text de bază,  17 de  figuri, 19 imagini și 2 tabele.

Cuvinte - cheie:  comerț electronic, e –business, accesibilitate, dezvoltare, poziție concurențială,
piață unică digitală, plăți online, strategii de dezvoltare, inovații, vînzări online, website.

Teza completă

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

