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EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII Î.C.S. „INDUSTRIAL MANUFACTURING GROUP” 

S.R.L. ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DEZVOLTĂRII DURABILE A ACESTEIA 

Coadă CĂTĂLINA 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, Departamentul Economie și 

Management, grupa EAI-193M,mun. Chișinău , Republica Moldova 

Rezumat 

Problematica eficientizării activității entităților constă în fundamentarea mecanismului de 

adaptare și perfecționare a acestora pe baza unui sistem de gestiune a valorii sub influența 

diverșilor factori. Valoarea aplicativă a prezentei lucrări constă în aplicarea modalităților 

organizatorice și economice care vor contribui la analiza capacității dezvoltării entităților 

industriale ale Republicii Moldova. 

Obiectivele cercetării sunt: studierea conceptuală a noțiunii de eficiență; aprecierea rolului 

factorilor de creștere a eficienței economice; examinarea indicatorilor eficienței economice prin 

prisma importanței acestora pentru valoarea întreprinderii; cercetarea mediului economic și a 

perspectivelor dezvoltării entității în cadrul acestuia; identificarea și analiza problemelor în 

activitatea de management și de producere a Î.C.S „Industrial Manufacturing Group” S.R.L. și 

propunerea soluțiilor privind perfecționarea procesului decizional prin optica eficientizării valorii 

întreprinderilor. 

Structura tezei cuprinde: introducerea, în care este argumentată actualitatea și scopul 

cercetarării, 3 capitole, concluzii și bibliografie. Pentru realizarea cercetării a fost analizată 

activitatea economică a Î.C.S. „Industrial Manufacturing Group” S.R.L. care activează în 

domeniul industriei construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 

instalații. Pentru atingerea obiectivelor propuse a fost analizat mediul economic și perspectivele 

dezvoltării întreprinderii în cadrul acesteia și a fost efectuat: diagnosticul comercial; diagnosticul 

managementului și al resurselor umane; diagnosticul financiar-contabil și fluxul de numerar 

actualizat, calculat pentru a estima atractivitatea unei oportunități de investiții în vederea 

eficientizării activității. 

În urma analizei a fost accentuată importanța creșterii valorii întreprinderii prin 

implementarea metodelor de gestiune a valorii, determinând o funcționare îndelungată și stabilă și 

creează premise pentru creșterea bunăstării societății și dezvoltării social – economice a țării. 

Pentru aceasta s-a propus menținerea unui sistem al calității conform standardelor de referință; 

controlul sistematic al ciclului productiv precum și a relațiilor cu clientul și susținerea programelor 

de cercetare pentru realizarea proceselor de producere și de control tehnologic inovativ. 

Cuvinte cheie: eficiență, evaluare, gestiune, diagnostic, durabilitate. 
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EFFICIENCY OF ACTIVITY “INDUSTRIAL MANUFACTURING GROUP” S.R.L. IN 

ORDER TO ENSURE ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Coada CATALINA 

Technical University of Moldova, Faculty of Economic and Business Engineering, Department of 

Economics and Management, EAI-193M group, mun. Chisinau, Republic of Moldova 

Summary 

The issue of streamlining the activity of entities consists in substantiating the mechanism 

of their adaptation and improvement based on a value management system under the influence of 

various factors. The applicative value of this paper consists in the application of organizational 

and economic modalities that will contribute to the analysis of the development capacity of the 

industrial entities of the Republic of Moldova. 

The objectives of the research are: the conceptual study of the notion of efficiency; 

appreciation of the role of factors for increasing economic efficiency; examining the indicators of 

economic efficiency in view of their importance for the value of the enterprise; research of the 

economic environment and the prospects for the development of the entity within it; identification 

and analysis of problems in the management and production activity of Î.C.S „Industrial 

Manufacturing Group” S.R.L. and proposing solutions to improve the decision-making process 

with a view to streamlining the value of enterprises. 

The structure of the thesis includes: the introduction, in which the topicality and purpose 

of the research are argued, 3 chapters, conclusions and bibliography. In order to carry out the 

research, the economic activity of Î.C.S. Industrial Manufacturing Group S.R.L. operating in the 

field of metal construction and metal products, excluding machines, machinery and installations. 

In order to achieve the proposed objectives, the economic environment and the development 

prospects of the enterprise within it were analyzed and the following was performed: commercial 

diagnosis; management and human resources diagnosis; the financial-accounting diagnosis and 

the updated cash flow, calculated to estimate the attractiveness of an investment opportunity in 

order to streamline the activity. 

Following the analysis, the importance of increasing the value of the enterprise by 

implementing value management methods, determining a long and stable operation and creating 

premises for increasing the well-being of society and the socio-economic development of the 

country was emphasized. For this, it was proposed to maintain a quality system according to the 

reference standards; systematic control of the production cycle as well as customer relations and 

support of research programs for the production processes and innovative technological control.  

Keywords: efficiency, evaluation, management, diagnosis, sustainability. 
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INTRODUCERE 

 Problematica eficientizării activității entităților constă în fundamentarea mecanismului de 

adaptare și perfecționare a acestora pe baza unui sistem de gestiune a valorii sub influența 

diverșilor factori. 

 Actualitatea temei stabilește importanța adoptării deciziilor manageriale corecte pentru 

garantarea sporirii performanțelor afacerii. 

 Gestiunea valorii întreprinderii în contextul dezvoltării în permanență a mediului extern 

impune orientarea managementului spre maximizarea valorii de piață prin implementarea 

diverselor măsuri și utilizarea diferitor tehnici, ținând cont de urmărirea unei dezvoltări durabile. 

 Astfel, scopul cercetării constă în recunoașterea, dezvoltarea și utilizarea unui sistem 

managerial de eficientizare a activității economice în contextul asigurării dezvoltării durabile.  

 Obiectivele cercetării sunt:  

• Studierea conceptuală a noțiunii de eficiență; 

• Aprecierea rolului factorilor de creștere a eficienței economice; 

• Examinarea indicatorilor eficienței economice prin prisma importanței acestora pentru 

valoarea întreprinderii; 

• Cercetarea mediului economic și a perspectivelor dezvoltării entității în cadrul acestuia; 

• Identificarea și analiza problemelor în activitatea de management și de producere a Î.C.S 

„Industrial Manufacturing Group” S.R.L.; 

• Propunerea soluțiilor privind perfecționarea procesului decizional prin optica eficientizării 

valorii întreprinderilor. 

Obiectul cercetării este Î.C.S. „Industrial Manufacturing Group” S.R.L. care activează în 

domeniul industriei construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 

instalații. Această diviziune cuprinde fabricarea produselor din metal (containere, structuri și alte 

părți componente), de obicei cu o funcție statică, imobilă. 

 Pentru cercetarea și analiza diverșilor indicatori au fost utilizate documente din cadrul 

departamentului administrativ printre care Situațiile Financiare pentru 3 perioade de activitate 

consecutive: 2017; 2018 și 2019. 

Valoarea aplicativă a prezentei lucrări constă în aplicarea modalităților organizatorice și 

economice care vor contribui la analiza capacității dezvoltării entităților industriale ale Republicii 

Moldova. 

Structura tezei cuprinde: introducerea în care este argumentată actualitatea și scopul 

cercetarării, 3 capitole, concluzii și bibliografie. 

Capitolul 1 „Aspecte conceptuale privind eficiența economică și metodologia de evaluare 

a eficienței economice” este destinat însușirii noțiunii conceptuale de eficiență economică, a 
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factorilor ce contribuie la creșterea valorii activității organizațiilor precum și a indicatorilor 

eficienței economice utilizați în metodologia instituțiilor financiare internaționale. 

Capitolul 2 „Analiza eficienței activității Î.C.S. „Industrial Manufacturing Group” S.R.L.” 

include cercetarea mediului economic și a perspectivelor dezvoltării entității analizate în cadrul 

acestuia precum și diagnosticarea întreprinderii în aspect comercial; de management și financiar-

contabil. 

Capitolul 3 „Eficientizarea Î.C.S. „Industrial Manufacturing Group” S.R.L. în vederea 

asigurării dezvoltării durabile a acesteia” cuprinde informații privind evaluarea activității de 

management și de producere a entității caracterizând metodologia de gestiune a resurselor, a 

planificării realizării produselor și a proceselor referitoare la client. De asemenea, sunt înaintate 

propuneri vizând perfecționarea valorii organizațiilor. 

Structura tezei cuprinde: 78 pagini, 27 tabele, 40 figuri, 19 surse și anexe. 
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