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ADNOTARE

LA TEZA DE MASTER „ BLOCAJUL FINANCIAR ŞI FENOMENUL PLĂŢILOR

RESTANTE”

Fenomenul  blocajului  financiar  s-a  manifestat   în  Moldova  odată  cu  abandonarea

conducerii  pe  plan  central  a  economiei.  Proliferarea  plăţilor  restante  în  economia

moldovenească a fost combătută prin practicarea unui sistem de creditare nelimitată, care avea în

vedere asigurarea în orice moment a întreprinderii cu resurse băneşti necesare stingerii datoriilor

lor exigibile. Plăţile restante, cauzate de neajunsurile din activitatea unor agenţi economici au

determinat un blocaj în lanţ la nivelul întregii economii. 

Structura tezei:  Teza de master este structurată pe 85 de pagini. Aceasta este formată

din: adnotare, lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări,  bibliografie,

anexe şi declaraţia pe propria răspundere. De asemenea, teza de master conţine 315 figuri, 5

tabele şi 72 de surse bibliografice. 

Cuvintele-cheie: Blocaj financiar, plăți restante, insolvabilitate.

Obiectul de cercetare îl apariţia blocajelor financiare şi adoptarea măsurilor adecvate de

prevenire şi combatere a blocajului financiar în Republica Moldova

Metodologia cercetării: pe parcursul elaborării tezei au fost utilizate următoarele metode

de  cercetare,  cum ar  fi:  metoda  de  sinteză,  analiză  economică,  compararea,  metoda  grafică

precum şi alte procedee şi instrumente  de cercetare.

Scopul lucrării: constă în identificarea şi caracterizarea fenomenului plăţilor restante şi a

blocajului financiar, a factorilor care determină apariţia acestor fenomene, manifestarea lor în

contextul  macroeconomic  al  României  şi  Republicii  Moldova,  dar  mai  ales  alegerea  căilor

optime  de  prevenire  şi  combatere  a  acestor  fenomene.  De  asemenea,  analiza  şi  evaluarea

echilibrului  financiar  al  întreprinderii,  precum şi dificultăţilor  pe care le  poate  avea şi  că de

soluţionare a lor. În lucrarea de faţă sunt prezentate şi exemple concrete de blocaje financiare,

cauzele apariţiei lor şi modul de evoluţie. În realizarea scopului propus am urmărit următoarele

sarcini:  analiza  echilibrului  financiar  al  întreprinderii,  studierea  particularităţilor  cadrului

macroeconomic  al  României  şi  Moldovei,  cauzele  apariţiei  plăţilor  restante  şi  a  blocajelor

financiare, consecinţele pe care le pot avea aceste fenomene asupra agenţilor economici şi asupra

economiei în ansamblu.

Valoarea aplicativă a lucrării  este determinată de posibilitatea utilizării  propunerilor

elaborate cu scopul de a  contribui la prevenirea şi combaterea blocajului financiar şi a plăţilor

restante, sau de depăşire cu succes a acestora.

Teza completă

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