
Rezumatul tezei 

 

1. Problema științifică de cercetare.  

Fundamentarea din punct de vedere științific, metodologic și practic a măsurilor în domeniul 

managementului întreprinderii. Scopul tezei constă în propunerea măsurilor de perfecţionare a 

managementului la întreprinderile de fabricare a produselor din carne din Republica Moldova în 

baza diagnosticului situaţiei şi constrângerilor de dezvoltare a acestora.  

2. Conţinutul de bază al tezei. 

În teză este argumentată actualitatea și importanța temei de cercetare, care continuă cu un amplu 

studiu dedicat diagnosticării situației economice în sectorul de producție, prelucrare și conservare 

a cărnii și produselor din carne din Republica Moldova și a sistemului de management la 

întreprinderile din subsectorul fabricarea produselor din carne. Se pune accent pe sistemul de 

management și posibilitățile creării unui sistem integrat de management, ceea ce a permis autorului 

să identifice oportunitățile de îmbunătățire a managementului la întreprinderile analizate. Autorul 

recomandă aplicarea unui set de măsuri care țin de politicile de stat, menite să eficientizeze 

activitatea sectorului, inclusiv din punct de vedere managerial, formulează strategia de dezvoltare 

a sectorului vizat prin justificarea eficienței economice, propune măsurile de îmbunătățire a 

subsistemelor organizatoric, informațional și metodologic. În scopul evaluării eficienței 

recomandărilor formulate în teză autorul propune o metodologie proprie de evaluare absolută şi 

relativă a managementului întreprinderilor de fabricare a produselor din carne din Republica 

Moldova. La fel autorul a identificat formatul sistemului integrat de management pentru 

întreprinderile cercetate alcătuit din sistemul de management al Siguranței alimentului – Calitate 

– Mediu – Sănătate  şi securitate ocupaţională. 

 

3. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere: 

 sintetizarea esenței și evoluției conceptelor de management și a sistemelor integrate de 

management, în contextul tendințelor de dezvoltare a managementului contemporan;  

 identificarea perspectivelor de dezvoltare a managementului la întreprinderile de 

fabricare a produselor din carne din Republica Moldova, în urma analizei situației 

economice și diagnosticului managementului;  

 formularea recomandărilor la nivel sectorial pentru eficientizarea activităţii economico-

manageriale a sectorului de producție, prelucrare și conservare a cărnii și produselor din 

carne;  

 justificarea economică a strategiei de integrare pe verticală în amonte în condițiile de 

funcționare a întreprinderilor de fabricare a produselor din carne autohtone;  



 elaborarea metodologiei de evaluare a eficienţei managementului pentru întreprinderile 

de fabricare a produselor din carne;  

 argumentarea necesității implementării sistemului integrat de management, reieşind din 

specificul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne. 

 


