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Rezumatul tezei 

 
1. Problematica abordată. Cercetările efectuate de către autor au contribuit la rezolvarea 

unei serii de probleme teoretice și metodologice de formare a mecanismului de control al 

serviciilor sferei sociale în întreaga Republica Moldova și în profil teritorial. Scopul tezei constă în 

determinarea aspectelor conceptuale, metodologice şi aplicative, legate de conținutul şi 

dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova.  

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 a sferei serviiciilor sociale. În teză se realizează analiza 

dezvoltarii mecanismelor de îmbunătățire a calității serviciilor în sfera socială (educație, sănătate, 

cultură)  şi determinarea necesităţilor populaţiei în sectorul servicii, ţinând cont de specificaţiea şi 

asigurarea accesibilităţii pentru populaţia urbană şi rurală. În urma analizei efectuate, autorul 

http://utm.md/studii/doctorat/teze/rezumatul-tezei-cretu-vasilii.pdf


propune unele recomandări, implementarea cărora va duce la perfecționare metodologiei de 

evaluare a serviciilor sferei sociale din Republica Moldova.  

3. Principalele rezultate obținute 

 Argumentarea metodologică a serviciilor, ca o categorie economică.  

 Identificarea criteriilor de divizare a serviciilor în formă materială şi nematerială. 

 Determinarea caracteristicilor specifice ale dezvoltării serviciilor sociale în învăşământ, 

ocrotirea sănătăşii şi cultură.   

 Stabilirea modalităşilor de îmbunătăţire a calităţii şi eficienşei serviciilor sociale. 

 Elaborarea modelului de previziune a dinamicii şi structurii serviciilor sociale. 

 Elaborarea măsurilor de perfecşionare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul 

serviciilor sociale. 

 

 


