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Adnotare 

 

pentru teza pentru gradul de masterat în științe economice Gherman Victoria  

„Măsuri de creștere a eficienței în contextul dezvoltării durabile a întreprinderii  

„TOPWASH” SRL”, 

Universitatea Tehnica a Moldovei, Chișinău, 2021 

 

Structura lucrării:introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 23 

de surse, 71 de pagini de text principal, 13 figuri și 21 tabele, 14 anexe. 

Cuvintele-cheie:dezvoltare durabilă, eficiență, dezvoltare economică, dezvoltare socială, 

dezvoltare a mediului. 

Problematica studiului rezidă în baza teoretică insuficientă pentru elaborarea de 

recomandări practice pentru formarea strategiilor de dezvoltare durabilă a companiilor care 

vizează creșterea eficienței activității economice. 

Scopul lucrăriiconstă în formarea și fundamentarea științifică a metodelor de creștere a 

eficienței unei întreprinderi în contextul dezvoltării durabile. 

Obiectivele:  

- Reflectarea obiectivelor generale privind dezvoltarea durabilă; 

- Studierea procesului de adaptarea sistemului dezvoltării durabile la contextul Republicii 

Moldova; 

- Studierea conceptelor teoretice a strategiei dezvoltării durabile în sectorul ÎMM; 

- Descrierea tendințelor privind dezvoltarea serviciilor „car wash”; 

- Descrierea caracteristicii generale a companiei „Top Wash” SRL; 

- Analiza activității comerciale a întreprinderii; 

- Analiza potențialului intern al intreprinderii și a eficienței utilizării lui; 

- Analiza situației financiare a intreprinderii; 

- Aprecierea nivelului dezvoltării durabile a companiei „Top Wash” SRL; 

- Dezvoltarea măsurilor de dezvoltare durabilă și influența lor asupra creșterilor eficienței 

intreprinderii; 

- Dezvoltarea proiectului strategiei de dezvoltare durbilă a întreprinderii „Top Wash” 

SRL. 

Metodele aplicate la realizarea cercetării. Autorul a folosit următoarele metode de 

cercetare în teza sa: analiza teoretică a fost efectuată prin studiul informațiilor din domeniul public; 

comparaţie; sistematizarea și sinteza datelor; observare; analiza documentelor; modelare. 

Rezultatele obținute. Conceptul de „dezvoltare durabilă a unei întreprinderi”a fost clarificat 

și caracteristicile sale au fost identificate. Analiza dezvoltării companiei a arătat că direcția 

strategică legată de dezvoltarea durabilă nu este o prioritate pentru managementul „Top Wash” 

SRL în acest moment, ceea ce la rândul său poate afecta negativ dezvoltarea și competitivitatea 

companiei în viitor. Eficacitatea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a companiei a fost 

dezvoltată și justificată, care constă din trei componente - economică, de mediu și socială. Un set 

de măsuri corespunzătoare direcțiilor strategiei de dezvoltare durabilă dezvoltată a fost propus 

pentru aplicare practică. A fost dezvoltat un algoritm pentru evaluarea eficienței implementării 

strategiei de dezvoltare durabilă a companiei. 
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Аnnotation 

 

for the thesis for the degree of Master of Economic Sciences Gherman Victoria 

„Measures to increase efficiency in the context of sustainable business development 

„TOPWASH” SRL”, 

Technical University of Moldova, Chisinau, 2021 

 

Structure of the thesis:introduction, three chapters, conclusions and recommendations, 

bibliography from 23 sources, 71 pages of main text, 13 figures and 21 tables, 14 appendices. 

Keywords: sustainable development, efficiency, economic development, social 

development, environmental development. 

The problem of the study consists in the insufficient theoretical basis for the development 

of practical recommendations for the formation of strategies for the sustainable development of 

companies aimed at increasing the efficiency of economic activity. 

The purpose of the thesis consists in the formation and scientific substantiation of methods 

for increasing the efficiency of an enterprise in the context of sustainable development. 

Objectives:  

- to reflect the general objectives on sustainable development; 

- to study the process of the adaptation of the sustainable development system to the context 

of the Republic of Moldova; 

- to explore theoretical concepts of the sustainable development strategy in the sector small 

and medium business; 

- describe trends in the development of car wash services; 

- to reflect the general characteristics of the company "Top Wash" SRL; 

- analyze the business activity of the enterprise; 

- analyze the company's internal potential and its efficiency; 

- analyze the financial situation of the enterprise; 

- appreciate the level of sustainable development of the company "Top Wash" SRL; 

- to develop the project of sustainable development measures and their influence on 

increasing the efficiency of the enterprise; 

- to develop the project of strategy for sustainable development of the enterprise „Top Wash” 

SRL. 

Methods applied to conducting research. The author used the following research methods 

in his thesis: theoretical analysis was carried out through the study of information in the public 

domain; comparison; systematization and synthesis of data; observation; analysis of documents; 

modeling. 

The results obtained. The concept of “sustainable development of an enterprise” has been 

clarified and its features have been identified. The analysis of the company's development showed 

that the strategic direction related to sustainable development is not a priority for the management 

of Top Wash SRL at the moment, which in turn may negatively affect the company's development 

and competitiveness in the future. The effectiveness of the implementation of the company's 

sustainable development strategy has been developed and substantiated, which consists of three 

components - economic, environmental and social. A set of measures corresponding to the 

directions of the developed sustainable development strategy has been proposed for practical 

application. An algorithm has been developed for assessing the effectiveness of the 

implementation of the company's sustainable development strategy. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea și importanța temei. Situația economică modernă se caracterizează prin 

imprevizibilitate și un număr mare de factori care destabilizează economia, instabilitate și 

instabilitate. Întreprinderile care operează în aceste condiții dificile se confruntă cu multe 

provocări legate de capacitatea însăși de a rămâne pe piață. Prin urmare, în stadiul actual al 

dezvoltării economice, problema dezvoltării durabile a întreprinderii devine relevantă, deoarece 

cu cât stabilitatea întreprinderii este mai mare, cu atât este mai mic riscul rezultatelor neplanificate 

ale activității. Mecanismele de dezvoltare durabilă care funcționează productiv permit 

întreprinderii nu numai să se adapteze la impactul negativ al mediului extern, ci și să se dezvolte 

constant în mod constant. Una dintre principalele probleme este asigurarea sustenabilității 

economice, care se exprimă în capacitatea unei întreprinderi de a-și îndeplini obligațiile față de 

contrapartide, de a furniza resurse pentru activitățile sale neîntrerupte, de a primi în mod 

consecvent un rezultat financiar pozitiv și de a construi o politică financiară eficientă, vizând 

dezvoltarea întreprinderii. Componentele sociale și de mediu sunt componente importante ale 

dezvoltării durabile a companiei. Dezvoltarea durabilă este baza pentru funcționarea stabilă și 

îmbunătățirea activităților oricărei entități de afaceri. Relevanța subiectului cercetării este cauzată 

de necesitatea de a crea un sistem eficient de management al întreprinderii bazat pe o strategie de 

dezvoltare durabilă. 

Scopullucrăriiconstă în formarea și fundamentarea științifică a metodelor de creștere a eficienței 

unei întreprinderi în contextul dezvoltării durabile.  

Obiectivele generale ale lucrării:reflectarea оbiectivelor generale privind dezvoltarea 

durabilă;examinarea procesului deadaptarea sistemului dezvoltării durabile la contextul Republicii 

Moldova; exstudierea conceptelor teoretice astrategiei dezvoltării durabile în sectorul 

ÎMM;descrierea tendințelor privind dezvoltarea serviciilor „car wash”; descrierea caracteristicii 

generale a companiei „Top Wash” SRL; аnalizarea activității comerciale a 

întreprinderii;analizaera potențialului intern al intreprinderii și a eficienței utilizării lui; analizarea 

situației financiare a intreprinderii; aprecia nivelului dezvoltării durabile a companiei „Top Wash” 

SRL; dezvoltarea măsurilor de dezvoltare durabilă și influența lor asupra creșterii eficienței 

intreprinderii;  dezvoltarea proiectului strategiei de dezvoltare durbilă a întreprinderii „Top Wash” 

SRL. 

Problema studiatăconstă în baza teoretică insuficientă pentru elaborarea de recomandări 

practice pentru formarea strategiilor de dezvoltare durabilă a companiilor care vizează creșterea 

eficienței activității economice. 

Metodologia de cercetare. Autorul a folosit următoarele metode de cercetare în teza sa: 

analiza teoretică a fost efectuată prin studiul informațiilor din domeniul public; comparaţie; 
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sistematizarea și sinteza datelor; observare; analiza documentelor;simulare. 

Rezultatele obținute. Conceptul de „dezvoltare durabilă a unei întreprinderi” a fost 

clarificat și caracteristicile sale au fost identificate. Analiza dezvoltării companiei a arătat că 

direcția strategică legată de dezvoltarea durabilă nu este o prioritate pentru managementul Top 

Wash SRL în acest moment, ceea ce la rândul său poate afecta negativ dezvoltarea și 

competitivitatea companiei în viitor. Eficacitatea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a 

companiei a fost dezvoltată și justificată, care constă din trei componente - economică, de mediu 

și socială. Un set de măsuri corespunzătoare direcțiilor strategiei de dezvoltare durabilă dezvoltată 

a fost propus pentru aplicare practică. A fost dezvoltat un algoritm pentru evaluarea eficienței 

implementării strategiei de dezvoltare durabilă a companiei.  

Structura lucrăriiconstă dinintroducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie 

din 23 de surse, 71 de pagini de text principal, 13 figuri și 21 tabele, 14 anexe. Capitolul 

unu„Dezvoltareadurabilă încadrul întreprinderii”dezvăluie conceptele de bază asociate 

conceptului de dezvoltare durabilă a companiei, precum și șaptesprezece obiective cheie de 

dezvoltare durabilă furnizate de ONU. În plus, conținutul acestui capitol include o descriere a 

procesului de adaptare a sistemului de dezvoltare durabilă în contextul Republicii Moldova. O 

parte importantă a acestui capitol este descrierea teoretică a esenței strategiei de dezvoltare 

durabilă în sectorul afacerilor mici și mijlocii.Capitolul doi„Analiza situației economico-

financiare in contextul dezvoltării a companiei „Top Wash” SRL”include o descriere și o 

analiză a tendințelor și perspectivelor pentru dezvoltarea serviciilor de spălare auto pe piață. Sunt 

prezentate caracteristicile generale ale companiei „TopWash” SRL: documente constitutive, date 

de înregistrare a companiei, structura organizațională, gama de servicii etc. Sunt prezentate 

rezultatele analizei activităților comerciale și analiza situațiilor financiare ale întreprinderii. 

Analiza este efectuată și rezultatele analizei potențialului intern al companiei și eficacitatea 

utilizării acesteia sunt reflectate. Capitolul trei„Măsuri de creștere a eficenței în contextul 

dezvoltării durabile a întreprinderii „Top Wash” SRL” include determinarea nivelului de 

dezvoltare durabilă în companie și, în consecință, identificarea problemelor existente în acest sens. 

Acest capitol descrie evoluțiile autorului cu privire la strategia de dezvoltare durabilă pentru 

compania „TopWash” SRL, precum și activitățile corespunzătoare a trei direcții strategice: 

economic, social, de mediu.  
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