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Rezumatul tezei 

 
1. Problematica abordată. Domeniul de cercetare al tezei cuprinde aspectele teoretice şi 

practice ale funcţiei de evaluare în managementul public, aplicate în procesul de analiză a impactului 

de reglementare a activităţii antreprenoriale. Scopul tezei constă în analiza gradului de intervenţie a 

statului în economie în procesul executării funcției de reglementare, precum şi elaborarea unui sistem 

complex şi flexibil al indicatorilor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii 

antreprenoriale.  

2. Conținutul de bază al tezei. În teză este argumentată actualitatea şi importanţa temei de 

cercetare, este dată o analiză a nivelului actual de cercetare a  subiectului, apoi sunt expuse 

particularităţile funcţiei de evaluare în managementul public. În teză se realizează analiza 

documentelor de evaluare a impactului de reglementare, elaborate în Republica Moldova, precum 

și rezultatele Reformei regulatorii. În urma analizei efectuate, autorul propune unele recomandări, 

implementarea cărora va duce la perfecționare metodologiei de evaluare a impactului realizată de 

autoritățile publice din Republica Moldova. Astfel, sistemul propus al indicatorilor de evaluare a 

impactului de reglementare va putea deveni un instrument eficace la îndemâna decidenților 

publici, va argumenta și va fortifica procesul de luare a deciziilor regulatorii bazate pe dovezi și 

instrumente științifice. 

3. Principalele rezultate obținute 

 Definirea rezultatelor reglementării activităţii antreprenoriale. 

 Perfecţionarea Metodologiei de evaluare a impactului de reglementare asupra activităţii 

antreprenoriale din Republica Moldova. 

 Aplicarea managementului bazat pe rezultate în analiza Reformei Regulatorii din 

Republica Moldova. 

 Propunerea sistemului de indicatori privind evaluarea impactului de reglementare asupra  

activităţii  antreprenoriale. 

 Argumentarea necesităţii elaborării unei propuneri de politici publice în vederea stabilizării 

pieţei produselor agroalimentare în Republica Moldova. 

 Identificarea existenţei relaţiilor dintre funcţia de evaluare şi învăţarea organizaţională în 

managementul public. 
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