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Rezumatul tezei
1. Problematica abordată este consacrată aspectelor teoretice și practice ale dimensiunilor
de natură strategică: strategiei, managementului eficient al strategiei și modelelor de afaceri.
Scopul tezei constă în analiza strategică sectorială necesară pentru identificarea barierelor în
dezvoltarea industriei autohtone de încălțăminte și justificarea direcțiilor strategice de dezvoltare
a industriei de încălțăminte a Republicii Moldova.
2. Conținutul de bază al tezei. În teză este argumentată actualitatea și importanța temei de
cercetare, care continuă cu un amplu studiu dedicat strategiilor și rolul acestora în asigurarea
dezvoltării durabile. Se pune accent pe procesul eficient de management al strategiilor și
corelația cu modelul de afacere. Analiza strategică sectorială, analiza economică, analiza pieței și
a consumatorului autohton de încălțăminte permite autorului să identifice direcțiile prioritare de
dezvoltare a sectorului autohton de încălțăminte. Autorul recomandă strategiile responsabile de
asigurarea dezvoltării sectorului, justificând scenariile prin instrumente proprii cercetării
științifice.
3. Principalele rezultate obținute:
• Propunerea procesului de management al strategiei corelat cu modelul de afaceri,
responsabil de finalitatea optimă a executării strategiei;
• Argumentarea necesității racordării direcțiilor strategice de dezvoltare către cursul
politicilor invocate la nivel de stat;
• Justificarea scenariului procesării externe, ca alternativă în afacerile autohtone de
producere a încălțămintei;
• Justificarea strategiilor de creștere sugerate de către Ansoff; strategiei de dezvoltare
prin concentrare și cooperarea entităților la nivel de ramură;
• Propunerea modelului de afaceri responsabil de finalitatea optimă în executarea
strategiei.

