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                                                INTRODUCERE 

 

Actualitatea temei de cercetare. Investiţiile joacă rolul de impuls în orice afacere 

economică, de element generator, care face ca aceasta să se iniţieze, să se dezvolte în condiţiile impuse 

de mediul concurenţial al economiei de piaţă. 

Realizarea unui proiect de investiţii are ca efect sporirea şi diversificarea ofertei şi implicit, 

dacă aceasta este validată de piaţă, creşterea veniturilor sistemului de porducţie. Concomitent, însă, va 

fi influenţată direct, sau prin efectul de antrenare, creşterea gradului de oczupare a forţei de muncă. 

Dar creşterea numărului de angajaţi şi/sau a câştigurilor salariale conduc în ultimă instanţă, la sporirea 

cererii de bunuri şi servicii. Pe de altă parte, va avea loc o creştere a economiilor populaţiei şi 

sistemelor de producţie, deci o creştere a disponibilităţilor financiare ale acestora care vor opta pentru 

structuri mai mari şi mai performante, în acord cu opţiunile investiţiei.. 

 Scopul acestei lucrări este de a cerceta metodele gestiunii procesului investiţional, de a 

prezenta cele mai importanţi factori ai riscului investiţional aferent investiţiilor în Republica Moldova.  

Pentru atingerea scopului formulat, ne propunem realizarea următoarelor sarcini: 

analiza abordărilor conceptuale privind procesul investiţional; 

delimitarea tipurilor de investiţii; 

studierea particularităţilor mediului investiţional al Republicii Moldova cu evidenţierea 

riscurilor şi constrângerilor  aferente investiţiilor străine directe; 

studierea metodelor de analiză a riscurilor investiţionale; 

cercetarea strategiilor de diminuare a riscurilor aferente activităţii investiţionale în cadrul unei 

companii locale; 

identificarea problemelor privind gestionarea procesului investiţional în cadrul unei companii locale. 

Structura lucrării se prezintă în corespundere cu obiectivele preconizate şi ordinea de 

înfăptuire a cercetărilor. Teza cuprinde: introducerea, trei capitole, care redau conţinutul de bază al 

cercetării, concluzii şi recomandări şi literatura selectivă studiată. 
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