
REZUMATUL TEZEI 

1. Problema științifică soluționată 

Fundamentarea teoretică și metodologică a dezvoltării sistemului managerial de costuri 

prin perfecționarea managementului costurilor în activitățile de realizare a soft-ului la 

comandă prin crearea unui suport decizional privind utilizarea rațională a resurselor și 

asigurarea competitivității pe piață. 

2. Conţinutul de bază al tezei 

Teza are următoarea structură: introducere; trei capitole; concluzii generale și recomandări. 

În Introducere este prezentată actualitatea temei de cercetare, scopul şi obiectivele 

cercetării, metodologia de cercetare, suportul teoretico-metodologic și informațional, 

noutatea și originalitatea științifică, problema științifică soluționată, semnificația teoretică 

și valoarea aplicativă, entitățile în care au fost implementate rezultatele, evenimentele în 

cadrul cărora au fost aprobate rezultatele științifice și volumul publicațiilor la tema tezei. 

Capitolul I este axat pe studierea în retrospectivă a cercetării din domeniul managementul 

costurilor, pe studiul noțiunilor asociate managementului costurilor: contabilitate 

financiară, contabilitate managerială, contabilitatea costurilor, sistem de costuri, 

managementul costurilor, precum și studiul evoluției sistemului de management al costului 

în cadrul întreprinderii și importanța acestuia în structura managerială a acesteia. În 

Capitolul II a fost analizată sintagma Tehnologia Informației și Comunicațiilor, analizat 

rolul sectorului TIC în dezvoltarea economică a țării, precum și indicatorii ce 

caracterizează evoluția industriilor sectorului TIC în R. Moldova. Au fost analizate 

cheltuielile operaționale ale industriilor din sector, a fost studiat managementul costurilor 

în întreprinderile din industriile sectorului TIC. În vederea soluționării problemei științifice 

de bază, a fost efectuată o analiză mai detaliată a necesităților întreprinderilor ce au ca 

activități de bază activitățile de realizare a soft-ului la comandă. În Capitolul III a fost 

făcută o sinteză a constatărilor făcute în capitolul II și recomandări de dezvoltare a 

sistemelor de costuri în cadrul întreprinderilor din sectorul TIC, a fost descrisă metodologia 

de implementare și perfecționare a sistemului managerial de costuri, prin prisma dezvoltării 

elementelor sistemului de cost, care a fost validată în baza datelor furnizate de 

întreprinderile sectorului TIC ce au ca activități de bază activitățile de realizare a soft-ului 

la comandă. 

3. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere: noțiunile de contabilitate 

financiară, contabilitate managerială, contabilitatea costurilor, sistem de costuri, 

managementul costurilor; specificul sistemului managerial al costurilor în sistemul 

managerial al întreprinderii; definirea sectorului Tehnologia Informației și Comunicațiilor; 

caracteristicele managementului costurilor în întreprinderile sectorului Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor; metodologia de implementare a sistemului de costuri, 

reieșind din necesitățile întreprinderilor ce au activități de realizare a soft-ului la comandă 

(software orientate client). 

 


