
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele  principale ale 

cercetării au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice, publicate în diverse culegeri de articole, 

inclusiv: opt – în reviste ştiinţifice (2 – cat. B; 6 – cat. C), trei comunicări publicate în Anale 

universitare și patru – la conferinţe internaţionale și naționale, cu un volum de 5,16 c. a. 

Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată. Problema ştiinţifică abordată constă în cercetarea proceselor 

de distribuţie și furnizare a gazelor naturale în R. Moldova şi a managementului acestora; 

argumentarea necesităţii perfecţionării managementului prin optimizarea tarifelor şi creşterea 

eficienţei întreprinderilor cu activitate de distribuție și furnizare a gazelor naturale, prin 

identificarea și aplicarea diferitor metode și tehnici contemporane manageriale de eficientizare. 

2. Conţinutul de bază al tezei. În Introducere sunt prezentate aspectele generale privind 

actualitatea temei cercetate, sunt descrise obiectivele, sarcinile și elementele de noutate ale 

cercetării. 

Capitolul 1 – Liberalizarea pieţei gazelor naturale în Republica Moldova şi problemele 

asociate – reprezintă o sinteză a conceptelor de management al întreprinderilor între condițiile de 

monopol natural și ale economiei de piață. Au fost determinate funcțiile managementului 

sectorului gaze, rolul și importanţa distribuţiei și furnizării gazelor în eficientizarea 

managementului acestui sector; a fost caracterizată evoluţia pieței gazelor naturale din R. 

Moldova în context european; a fost elaborat conceptul managementului sectorului gaze. 

Capitolul 2 – Diagnosticul situaţiei economico-manageriale a sectorului de distribuţie și 

furnizare a gazelor naturale din Republica Moldova – expune evoluția sectorului energetic în 

funcție de sectorul gaze din Republica Moldova, specificul managementului distribuției și 

furnizării GN la nivel naţional. A fost efectuat diagnosticul economico-managerial al sectorului 

național de distribuire și furnizare a GN și au fost determinate problemele lui la etapa actuală.  

Capitolul 3 – Managementul distribuţiei și furnizării gazelor naturale la nivel regional. 

Studiu de caz SRL ,,Bălți-gaz“ – este destinat părţii aplicative a tezei și redă studiul de caz SRL 

,,Bălți-gaz“, în care se cercetează: managementului distribuţiei și furnizării GN în cadrul SRL 

,,Bălți-gaz“; analiza consumurilor, cheltuielilor și costurilor de producție, ca componente ale 

tarifelor; performanța activității economice ca element al distribuţiei și furnizării GN. Totodată, 

se prognozează comportamentul consumatorilor în funcție de schimbarea prețurilor la GN. 

Capitolul 4 – Metode şi tehnici de perfecţionare a managementului distribuţiei şi furnizării 

gazelor naturale în Republica Moldova – propune un șir de metode și instrumente privind 

creşterea eficienţei serviciilor respective la nivel naţional prin liberalizarea treptată a pieţei GN, 

formarea tarifului binom şi sporirea eficienței aprovizionării consumatorilor cu GN. 

3. Principalele rezultate obţinute sunt determinate de posibilitatea utilizării abordărilor 

teoretice și a propunerilor privind eliminarea treptată a tarifelor reglementate și liberalizarea 

sectorului gaze, ce au drept scop să contribuie la perfecţionarea managementului distribuţiei și 

furnizării gazelor naturale în Republica Moldova. 


