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REZUMAT 

 
La teza de master CREDITAREA ÎNTREPRINDERILOR CA FUNDAMENT AL 

ASIGURĂRII VIABILITĂŢII 

 
Structura tezei: Teza de master este structurată pe 80 de pagini. Aceasta este formată 

din: adnotare (romănă, engleză), lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii şi 

recomandări, bibliografie, anexe şi declaraţia pe propriarăspundere. 

Totodată, teza de master conţine 14 figuri, 2 tabele şi 52 de surse bibliografice. 

Cuvintele-cheie: întreprindere, bancă, capital, credite, indicatori, stabilitate financiară, 

sistemul bancar, viabilitate, performanțe, eficiență. 

Domeniul de studii: evidenţierea aspectelor teoretice şi practice a asigurării viabilității 

prin intermediul creditării întreprinderilor de către sectorul bancar din Republica Moldova 

(RM). Scopul lucrării: să prezinte şi să dezvolte problemele fundamentale ale viabilității, 

stabilităţii și performanțelor întreprinderilor prin prisma metodelor moderne definanțare într-

unmediu instabil și flexibil. Concepută sub forma unei sinteze a principalelelor cunoştinţe 

existente în  literatură,  lucrarea  îşi  propune  să  ofere  o  bază  de  reflecţie  şi  de  dialog  cu 

teoreticienii, 

practicienii şi analiştii sectorului economic și financiar-bancar din RM. 

Obiectivele lucrării: 

• aprofundarea conceptelor fundamentale referitoare la metodele moderne de 

finanțare aîntreprinderilor; 

• examinarea problematicii privind funcționalitatea întreprinderilor în condițiile  

unui mediu instabil șiflexibil; 

• identificarea vulnerabilităţilor de bază cu care se confruntă întreprinderile 

autohtone; 

• aprofundarea analizei referitor la performanţele întreprinderilor şi stabilirea 

direcţiilor strategice de dezvoltare a acestora prin creditarebancară; 

• cercetarea direcţiilor de eficientizare a creditării întreprinderilor ca factor de 

menținere a viabilitățiiacestora; 

• stabilirea standardelor şi practicilor internaționale în domeniul finanțării 

întreprinderilor şi abordarea beneficiilor preluării şi aplicării unor practici 

eficiente în sistemul bancarautohton; 

• formularea recomandărilor cu privire la posibilitatea implementării unor 

produse financiare oferite întreprinderilor din Republica Moldova de către 

sectorul bancar ca fundament al asigurăriiviabilităţii. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că oferă soluţii viabile de depăşire a 

unor probleme deosebit de actuale din Republica Moldova, totodată principalul element al 

analizei şi monitorizării surselor de finanțare a întreprinderilor este creditul bancar și evaluarea 

soliditătăţii sectorului bancar autohton. 

 

 

Teza completă 

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

