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Rezumatul tezei
1. Problematica abordată. Domeniul de cercetare al tezei cuprinde fundamentarea teoretică şi
metodologică a dezvoltării continue a formelor şi metodelor de suport al activităţii antreprenoriale cu accent
pe întreprinderile inovatoare, fapt ce asigură confirmarea necesităţii promovării continue a afacerilor prin
stimularea organizării business incubatoarelor inovaţionale şi clusterelor.

Conținutul de bază al tezei. În teză este argumentată actualitatea şi importanţa temei de cercetare
prin impulsionarea activităţii antreprenoriale, îndeosebi a celor inovaţionale, pentru care este necesară
crearea unor metode şi forme de suport adecvate. Au fost sistematizate definiţiile şi caracteristicilor de bază
ale activităţii antreprenoriale, cu identificarea particularităţilor de dezvoltare a grupelor principale de
întreprinderi în funcţie de formele de proprietate, dimensiunile şi tipurile de activitate; elaborarea

metodologiei de calcul al ”portretului” statistic al unei întreprinderi medii din Republica Moldova. În urma
analizei activităţii antreprenoriale au fost depistate problemele ce stopează dezvoltarea businessului în
Republica Moldova; analizate cele mai bune practici de suport al afacerilor din ţările dezvoltate şi
argumentate cele mai potrivite forme şi metode de susţinere al afacerilor din Republica Moldova, cu accent
pe suportul instituţional al afacerilor inovatoare, care sunt concepute pentru a fi implementate şi pot fi
folosite în activitatea didactică. Rezultatele cercetării, de asemenea, rezidă în elaborarea propunerilor de
consolidare a cooperării dintre antreprenori şi cercetători în cadrul incubatoarelor de inovare; dezvoltarea
unui concept de curriculum pentru instruirea mediatorilor şi managerilor de clustere.

Principalele rezultate obținute.








Sistematizarea definiţiilor şi caracteristicilor de bază ale activităţii antreprenoriale cu evidenţierea
celor mai importante grupe de afaceri;
Sinteza formelor şi metodelor internaţionale existente de susţinere ale antreprenoriatului;
Elaborarea metodologiei de calcul al ”portretului” de grup al unei întreprinderi medii din Republica
Moldova;
Identificarea particularităţilor de dezvoltare a grupelor principale de întreprinderi în funcţie de
formele de proprietate, dimensiune, tipuri de activitate și identificarea impedimentelor privind
dezvoltarea acestuia în Republica Moldova;
Argumentarea şi elaborarea celor mai potrivite principii, direcţii, forme şi metode de susţinere a
afacerilor din Republica Moldova, cu accent pe suportul instituţional al afacerilor inovatoare;
Elaborarea propunerilor de consolidare a cooperării dintre antreprenori şi cercetători în cadrul
incubatoarelor de inovare.

