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ADNOTARE 

 

la teza de master „Analiza mediului concurențial al intreprinderii „Furnigloss” S.R.L. în 

vederea sporii competitivitații”, Gorodenco Eugeniu, Chișinău, 2021 

 

Structura: Teza de master conform structurii sale cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii 

și recomandări, bibliografie cu 34 de surse, 1 anexă, 67 de pagini,  7 tabele, 13 figuri. 

Cuvinte-cheie: calitate, competitivitate, concurență, strategie, preț. 

Domeniul de studiu competitivitatea întreprinderii în condiții de concurență aprigă în baza 

întreprinderii . “Furnigloss” S.R.L. care activează în industria de fabricare a mobilei. 

Scopul cercetării presupune analiza mediului concurențial al intreprinderii „Furnigloss” S.R.L. 

în vederea sporii competitivitații.  

Obiectivele tezei:.abordarea funcțiile și rolul a concurenței; cercetarea conceptului de 

competitivitate și factorii determinanți a acesteia; examinarea managementului competitivitatii 

în condiții de condurență; studierea domeniului de fabricare a mobilei din Republica Moldova; 

prezentarea caracteristicii generale a întreprinderii “Furnigloss” S.R.L., analiza rezultatelor 

economico-financiare a activității “Furnigloss” S.R.L., analiza indicatorilor lichidității și 

solvabilității “Furnigloss” S.R.L., argumentarea strategiilor eficiente în vederea creșterii 

competitivității „Furnigloss” S.R.L., adaptarea strategiilor de perfectare și gestionare a 

portofoliului  de producție a „Furnigloss” S.R.L., propunerea instrumentelor eficiente de 

dezvoltare și de creștere a competitivității „Furnigloss” S.R.L. 

Valoarea teoretică constă în examinarea conceptului de competitivitate prin corelarea acestuia 

cu strategiile de dezvoltare a întreprinderii.  

Valoarea aplicativă reiese din argumentarea direcțiilor de îmbunătățire a competitivității 

întreprinderii „Furnigloss” S.R.L. în condițiile unei concurențe aprige. 
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ANNOTATION 

 

to the master's thesis "Analysis of the competitive environment of the company" Furnigloss 

"S.R.L. in order to increase competitiveness ”, Gorodenco Eugeniu, Chisinau, 2021  

Structure: The master's thesis according to its structure includes: introduction, three chapters, 

conclusions and recommendations, bibliography with 34 sources, 1 appendix, 67 pages, 7 

tables, 13 figures.  

Keywords: quality, competitiveness, competition, strategy, price.  

The field of study of the competitiveness of the enterprise in conditions of fierce competition 

on the basis of the enterprise. “Furnigloss” S.R.L. operating in the furniture manufacturing 

industry. The purpose of the research is to analyze the competitive environment of the 

company "Furnigloss" S.R.L. in order to increase competitiveness.  

Thesis objectives: .addressing the functions and role of competition; research on the concept of 

competitiveness and its determinants; examining the management of competitiveness in 

conditions of driving; studying the field of furniture manufacturing in the Republic of Moldova; 

presentation of the general characteristics of the company "Furnigloss" SRL, analysis of 

economic and financial results of the activity "Furnigloss" SRL, analysis of liquidity and 

solvency indicators "Furnigloss" SRL, argumentation of effective strategies to increase the 

competitiveness of "Furnigloss" SRL, adaptation of improvement and management strategies 

of the production portfolio of "Furnigloss" SRL, the proposal of efficient tools for the 

development and increase of competitiveness of "Furnigloss" SRL  

The theoretical value consists in examining the concept of competitiveness by correlating it 

with the development strategies of the enterprise.  

The applicative value arises from the arguments for improving the competitiveness of 

Furnigloss S.R.L. in the face of fierce competition. 
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INTRODUCERE 

 

Mediul concurențial în care își desfășoară activitatea unitățile economice a cunoscut o 

dinamică crescîndă de-a lungul anilor, ajungîndu-se acum la un mediu competitiv caracterizat 

de relații complexe. Dezvoltarea accelerată a relaţiilor competitive necesită un ritm rapid al 

procesului decizional. 

Mediul competitiv al anilor 1980 poate fi caracterizat prin următoarele procese cheie și 

anume: inovație, calitate și spirit corporativ. La sfîrșitul anilor 1970, cererea a scăzut, iar 

concurența a devenit din ce în ce mai globală. Liderii sunt nevoiți să facă față piețelor din ce în 

ce mai fragmentate. Noii concurenți care înțeleg mai bine caracteristicile noilor segmente de 

piață încep să vadă din ce în ce mai multe oportunități. Astfel, companiile sunt nevoite să-și 

extindă liniile de produse pentru a face față concurenței. Mediul concurențial suferă, de 

asemenea, schimbări majore în ceea ce priveşte segmentarea clienților şi organizarea 

companiei. De asemenea, responsabilitățile managerilor se schimba, au din ce in ce mai multe 

obligatii de a gasi un echilibru intre doua nevoi la polul opus si anume: stabilitatea necesăra 

pentru a pedepsi, a pune lucrurile in ordine. Anii 1990 au fost caracterizați de globalizarea 

piețelor, dezvoltarea și avansărea tehnologiilor existente, fenomenul de reglementare și o 

specializare pronunțată a piețelor financiare. Acestea sunt doar cîteva dintre motivele pentru 

care strategiile pentru găsirea și menținerea unui avantaj competitiv se schimbă. 

Globalizarea și e-business sunt cuvinte cheie care caracterizează peisajul competitiv al 

anilor 2000. Era Internetului și noile tehnologii schimbă radical întregul mediu competitiv. 

Aceste aspecte evidențiază pe scurt transformările pe care peisăjul concurențial le-a suferit de-

a lungul timpului. Avînd în vedere complexitatea relațiilor competitive, benchmarking-ul se 

dorește să devină un instrument suplimentar disponibil managerilor pentru a obține noi 

rezultate. 

Conceptul de competitivitate este un process complex și există o relație directă între 

competitivitate, calitate și productivitate, atât calitatea cât și productivitatea fiind determinanții 

competitivității unei întreprinderi. În același timp, competitivitatea unei întreprinderi și, în cele 

din urmă, competitivitatea unei industrii sau țări depind de competitivitatea produselor, 

deoarece concurența pe piață, de regulă, are loc între diferite bunuri, al căror succes este 

determinat de caracteristicile atribuite de întreprindere. marketingul acesteia. 

Scopul de bază al lucrării  presupune analiza mediului concurențial al intreprinderii 

„Furnigloss” S.R.L. în vederea sporii competitivitații. 

În vederea realizării scopului propus urmează a fi atinse următoarele obiective: 



9 

• Abordarea funcțiile și rolul a concurenței; 

• Cercetarea conceptului de competitivitate și factorii determinanți a acesteia; 

• Examinarea managementului competitivitatii în condiții de condurență; 

• Studierea domeniului de fabricare a mobilei din Republica Moldova 

• Prezentarea caracteristicii generale a întreprinderii “Furnigloss” S.R.L. 

• Analiza rezultatelor economico-financiare a activității “Furnigloss” S.R.L. 

• Analiza indicatorilor lichidității și solvabilității “Furnigloss” S.R.L. 

• Argumentarea strategiilor eficiente în vederea creșterii competitivității 

„Furnigloss” S.R.L. 

• Adaptarea strategiilor de perfectare și gestionare a portofoliului  de producție a 

„Furnigloss” S.R.L. 

• Propunerea instrumentelor eficiente de dezvoltare și de creștere a 

competitivității „Furnigloss” S.R.L. 

Noutatea științifică și valoarea aplicativă a cercetării constă în cercetarea conceptuală 

a competitivității și argumentarea direcțiilor de îmbunătățire a competitivității întreprinderii 

„Furnigloss” S.R.L. . 

Volumul și structura tezei. Prezenta teză de master are următoarea structură: 

introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie, anexă. 

În primul capitol „ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA MEDIULUI 

CONCURENȚIAL AL ÎNTREPRINDERII ÎN VEDEREA SPORIRII 

COMPETITIVITĂȚII” este examinat conceptul de competență și rolul acesteia în condițiile 

de economie de piață. O poziție importantă în acest capitol conceptul deține cercetarea 

conceptului de competitivitate și factorii determinanți a acesteia. La fel în acest capitol este 

asigurată cercetarea managementului competitivitatii în condiții de condurență. 

Capitolul doi al tezei de master „ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ȘI A 

EFICIENTEI ACTIVITATII INTREPRINDERII FURNIGLOSS S.R.L” este axat pe 

studierea domeniului de fabricare a mobilei din Republica Moldova – o analiză sectorială 

general pentru a forma viziunea general despre dezvoltarea sectorului. În aceast capitol este 

asigurată prezentarea caracteristicii generale a întreprinderii “Furnigloss” S.R.L. Rezultatelor 

economico-financiare a activității “Furnigloss” S.R.L. sunt analizate prin prisma problemelor 

specifice a dezvoltării întreprinderii. Totodată sunt supuți analizei indicatorii lichidității și 

solvabilității “Furnigloss” S.R.L. 
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Capitolul trei ai tezei „ STRATEGII DE CREȘTERE A COMPETITIVITĂȚII 

INTREPRINDERII „FURNIGLOSS” S.R.L” include argumentarea strategiilor eficiente în 

vederea creșterii competitivității „Furnigloss” S.R.L.. În aceast capitol sunt adaptate strategiile 

de perfectare și gestionare a portofoliului  de producție a „Furnigloss” S.R.L. și sunt propuse 

instrumente eficiente de dezvoltare și de creștere a competitivității „Furnigloss” S.R.L. 

Măsurile propuse în acest capitol sunt orientate spre creșterea competitivității întreprinderii 

„Furnigloss” S.R.L. pe piața utohtonă în vederea asigurării dezvoltării prospere a acesteia. 

În CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI sunt formulate succinct concluziile  și sunt 

formulate rezultatele analizei mediului concurențial al intreprinderii „Furnigloss” S.R.L. și 

direcțiile de sporire a competitivitații . 
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