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Lucrarea „Întreprinderea – celula de bază a economiei” este 

destinată studenţilor specialităţilor economice şi inginereşti, care 
studiază cursul de Teorie Economică. Această lucrare urmăreşte 
scopul de a oferi studenţilor cunoştinţe trainice referitor la conceptul, 
trăsăturile şi importanţa întreprinderilor pentru economia naţională. 
În lucrare se atrage o atenţie deosebită proceselor de creare, 
reorganizare şi lichidare a întreprinderilor, precum şi analiza diferitor 
tipuri de asocieri de întreprinderi. Lucrarea este realizată în strânsă 
legătură cu legislaţia Republicii Moldova cu privire la organizarea şi 
gestionarea activităţii de antreprenoriat şi ţine cont de toate 
particularităţile ei. 

Deoarece conţine atât abordări teoretice, cât şi aspecte 
practice, consideram ca lucrarea „Întreprinderea – celula de bază a 
economiei” va fi de folos atât studenţilor, cât şi tuturor celor care 
doresc să se iniţieze cu specificul creării şi funcţionării 
întreprinderilor pe teritoriul Republicii Moldova.  

Avem speranţa, că după studiere acestei teme, va creşte 
interesul studenţilor faţă de oportunităţile creării unei întreprinderi pe 
teritoriul Republicii Moldova, dezvoltarea micului business şi 
tendinţele de creare a grupurilor consolidate de întreprinderi.  
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