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INTRODUCERE 

Evaluarea Academiei de Studii Economice din Moldova în vederea acreditării în sfera ştiinţei şi 
inovării a fost efectuată  în baza ordinului CNAA nr. 03-79 din 22  noiembrie 2012. Procesul de 
evaluare a demarat la 28 noiembrie 2012, Comisia de evaluare a examinat activitatea ASEM în 
sfera ştiinţei şi inovării în perioada 2007-2011, în baza documentelor depuse: Rapoartele de 
autoevaluare instituţională şi pe profiluri. Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu actele 
normative în vigoare: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 
15.07.2004 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.125-129/663 din 30.07.2004), 
anexa 1 Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Regulamentul privind 
activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, alte acte 
ce vizează domeniul. 
 
Academia de Studii Economice din Moldova a fost înfiinţată conform Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova din 25 septembrie 1991, nr.537, cu statut de instituţie de învăţământ superior 
şi de cercetări ştiinţifice în domeniul economiei. 
 
În prezent, în cadrul Academiei, activează 6 facultăţi: Business şi Administrarea Afacerilor; 
Economie Generală şi Drept; Relaţii Economice Internaţionale; Finanţe; Contabilitate; 
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Procesul de studii este organizat de 26 de 
catedre.  
 
Tematica de cercetare corespunde vectorului de dezvoltare a ştiinţei la scară naţională şi 
mondială, soldându-se cu rezultate importante şi relevante cu grad înalt de utilitate confirmate 
prin implementarea acestora, contribuţie substanţială la dezvoltarea potenţialului de cercetare în 
domeniul economic. 
 
În cadrul ASEM s-a format şi activează un personal ştiinţifico-didactic competent şi competitiv ce 
asigura antrenarea acestei instituţii în activitatea de cercetare şi inovare prin competiţie, la scară 
naţională şi internaţională. 
 
Baza tehnico-materială deţinută şi situaţia economico-financiară a instituţiei, managementul 
competent şi eficient, gradul înalt de implicare a personalului în activităţi ştiinţifice permite 
desfăşurarea eficientă a cercetării, valorificarea potenţialului ştiinţific, diseminarea rezultatelor 
obţinute şi dezvoltarea colaborării cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate. 
  
Pe parcursul activităţii sale de peste 20 de ani, ASEM s-a constituit drept o instituţie lider în 
pregătirea cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă şi de cercetare în domeniul economic. Doar în 
ultimii cinci ani (2007-2011) această instituţie a lansat în piaţa muncii 17127 absolvenţi ai ciclului 
I de licenţă şi 2098 de absolvenţi ai ciclului II de masterat. Şcoala doctorală a ASEM a format 221 
de doctoranzi, dintre care 43 de persoane au susţinut teza de doctor.  

ASEM şi în continuare optează pentru constituirea unei instituţii de excelenţă prin integrarea 
educaţiei şi a cercetării. 
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I  CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE 

 
1.1. Direcţiile principale de cercetare  

 
Activitatea de cercetare realizată în ASEM este axată pe obiective ştiinţifice importante în 
domeniul economiei, demografiei economice şi informaticii în formatul unor tematici ştiinţifice 
disciplinare şi interdisciplinare ce urmăreşte soluţionarea unor probleme importante la nivel 
naţional, promovarea ştiinţei peste hotarele ţării şi transferul de cunoştinţe ştiinţifice studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor. 
 
Activitatea de cercetare a instituţiei se încadrează în Direcţia strategică 2 din sfera ştiinţei şi 
inovării, aprobată de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică: „Valorificarea 
resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă”. 
 
Direcţiile ştiinţifice principale, pe care s-au axat cercetările în perioada de referinţă sunt:    

Elaborarea conceptului de creştere economică durabilă a Republicii Moldova. 
Complexitatea problematică a dezvoltării durabile, necesită cercetări ştiinţifice suplimentare  
pentru concretizarea şi aprofundarea conceptului de dezvoltare durabilă în contextul real a 
Republicii Moldova, care permite determinarea principalelor instrumente de susţinere a 
principiilor dezvoltării durabile în cadrul politicilor de coeziune socială şi modalităţilor de 
transpunere a principiilor dezvoltării durabile în politica regională.   

Managementul competitivităţii economiei naţionale în contextul globalizării. Realizarea 
cercetărilor în această direcţie strategică permite o mai bună cunoaştere a mecanismelor de 
generare şi de amplificare a proceselor de inovare, de atragere a investiţiilor străine, precum 
şi direcţionarea acestora spre ţinta finală, respectiv creşterea competitivităţii economice şi 
asigurarea unor traiectorii de creştere economica durabila.  

Analiza premiselor şi beneficiilor integrării europene a Republicii Moldova. Actualitatea 
direcţiei este determinată de faptul că integrarea europeană este prioritatea absolută a politicii 
interne şi externe a Republicii Moldova. Efectuarea cercetărilor permite fundamentarea 
strategiei de integrare europeană şi a politicii privind accelerarea proceselor de inovaţie din 
spaţiul economico-social naţional. 

Evoluţii şi prognoze demografice în Republica Moldova. În prezent se constată lipsa unor 
studii complexe asupra dezvoltării habitatului urban şi rural pe termen mediu, lipsa unei 
abordări ştiinţifice şi asupra bazei statistice necesare pentru studierea evoluţiei efectivului 
populaţiei şi fenomenelor demografice. Direcţia de cercetare permite elaborarea conceptului 
demografic de perspectivă şi elaborarea directivelor principale ale politicii demografice a 
Republicii Moldova.   

Strategii şi politici eficiente de ocupare a forţei de muncă în Republica Moldova. 
Actualitatea cercetărilor este dictată de necesitatea studierii aprofundate a fenomenelor 
negative ce s-au conturat pe piaţa forţei de muncă: exodul masiv al persoanelor în vârsta aptă 
de muncă şi şomajul ascuns din economia naţională.  
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1.2. Cadrul tematic de cercetare 
 
Activitatea ştiinţifică este realizată în cadrul proiectelor de cercetare obţinute prin competiţie la 
scară naţională şi internaţională, precum şi în cadrul unor teme instituţionale susţinute din cont 
propriu.  
 
Astfel, în perioada evaluată în cadrul Academiei de Studii Economice au fost realizate 17 proiecte 
de cercetare ştiinţifică, finanţate din bugetul de stat,  inclusiv: 

a) Proiecte instituţionale – 3; 
b) Proiecte în cadrul Programelor de Stat – 8; 
c) Proiecte independente pentru tineri cercetători – 2; 
d) Proiecte de transfer tehnologic – 1; 
e) Proiecte bilaterale – 3; 

 
Necesită menţionată activitatea de cercetare, efectuată în cadrul proiectelor de iniţiativă 
susţinute din surse proprii ale ASEM.  În perioada de evaluare au fost elaborate 33 de astfel de 
proiecte, care au avut un impact important asupra dezvoltării ştiinţei economice şi a sectorului 
economiei reale, rezultatele cărora vor fi precizate mai jos. 
 
ASEM este parte din diverse alte proiecte internaţionale conexe, orientate spre sporirea calităţii 
educaţiei prin cercetare. Pe această cale s-a reuşit obţinerea prin competiţie a 6 proiecte/granturi 
internaţionale, sporind astfel capacitatea instituţională, inclusiv cea de cercetare. 
 
Proiectele ştiinţifice executate în perioada de evaluare pot fi grupate în următoarele tematici mai 
importante: 

Economia bazată pe cunoaştere ca factor de creştere durabilă a Republicii Moldova; 
Direcţii şi posibilităţi de dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova; 
Crearea noii paradigme de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova în condiţiile 

tranziţiei la o economie bazată pe cunoaştere; 
Politici financiare şi contabile în condiţiile economiei cunoaşterii; 
Priorităţile relaţiilor economice şi comerciale externe ale Republicii Moldova în contextul 

cooperării transfrontaliere şi integrării europene; 
Analiza premizelor economice şi sociale, a riscurilor şi avantajelor integrării europene şi 

aderării Republicii Moldova la UE. 
 
Direcţiile şi tematica de cercetare pentru anii 2013-2017  urmează să fie precizate şi aprobate de 
Senatul ASEM în consens cu noile profiluri de cercetare.  
 
 

 

 

 

 



6 
 

 

1.3. Structura instituţională şi eficienţa ei 

Infrastructura de cercetare a ASEM este constituită din serviciul Ştiinţă, Centrul de Cercetare 
Economică, laboratoare de cercetări. Organigrama activităţii de cercetare în ASEM este 
prezentată în figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Organizarea procesului de cercetare şi consultanţă în ASEM în anii 2007-2011 
 
 
Parte componentă a infrastructurii de cercetare în ASEM este Centrul de Cercetare Economică, 
fondat în 2002. Centrul promovează cercetările de tip fundamental şi aplicativ în domeniul 
ştiinţelor economice, punând un accent deosebit în abordarea interdisciplinară a fenomenelor şi 
proceselor din economia naţională, în contextul evoluţiilor şi abordărilor teoretice şi practice 
naţionale, europene şi mondiale. Centrul dispune de 10 laboratoare de cercetare, formate din 
colectivele temporare de cercetare din cadrele universitare ale cadrelor ASEM pe perioada 
proiectului de cercetare. Consiliul Ştiinţific al Centrului este format din 9 membri aprobaţi de 
Senat. Activitatea Centrului este axată pe elaborarea unor proiecte ştiinţifice de interes naţional şi 
dezvoltarea unor parteneriate cu centrele universitare şi academice din alte ţări.  
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Iniţial ASEM a fost acreditată de Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare (Hotărârea 26/AC 
din 19.10.06., certificat de acreditare seria P nr.018) pentru profilurile: 

•Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale; 
•Informatică, statistică şi cibernetică economică; 
•Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale businessului modern. 

 
În urma dezvoltării bazei tehnico-materiale pentru asigurarea proceselor didactice şi ştiinţifice, 
consolidării potenţialului de cercetare, extinderii tematicii de investigaţii ştiinţifice, sporirii 
interesului şi implicării personalului instituţiei în cercetare, Senatul ASEM a decis majorarea 
numărului de profil de cercetare (5) pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea. Fiecare profil 
presupune implicarea în calitate de subdiviziuni de cercetare – echipe de cercetare formate din 
personalul ştiinţifico-didactic al catedrelor, al subdiviziunilor antrenate în cercetare, cercetători: 
 
1.Profilul „Economie fundamentală şi aplicativă” - implicarea cadrelor ştiinţifico-didactice din 

cadrul catedrelor: „Teorie şi politici economice” şi „Management Social”; 
2.Profilul „Finanţe, contabilitate şi analiză economico-financiară” - implicarea cadrelor 

ştiinţifico-didactice din cadrul catedrelor: „Bănci şi activitate bancară”, „Finanţe şi 
asigurări”, „Investiţii şi pieţe de capital”, „Contabilitate şi audit”, „Contabilitate” şi 
„Analiza activităţii economico-financiare”; 

3.Profilul „Informatică, statistică şi cibernetică economică” – implicarea cadrelor ştiinţifico-
didactice din cadrul catedrelor: „Statistică şi previziune economică”, „Cibernetică şi 
informatică economică” şi „Bazele informaticii economice”; 

4.Profilul „Business şi administrare” – implicarea cadrelor ştiinţifico-didactice din cadrul 
catedrelor: „Management”, „Marketing şi Logistică”, „Turism şi  servicii hoteliere”, „Mer-
ceologie şi comerţ”; 

5.Profilul „Integrare europeană şi politici sociale” – implicarea cadrelor ştiinţifico-didactice 
din cadrul catedrelor:„Relaţii Economice Internaţionale” şi „Gândire economică, demografie 
şi geoeconomie”. 

 
 
Abordarea instituţională aprobată de ASEM în sfera ştiinţei şi inovării, evidenţiază catedra drept 
unitate de bază a organizării activităţii de cercetare.  
 
Pe termen mediu ca obiectiv strategic Senatul ASEM a decis instituţionalizarea cercetării 
ştiinţifice prin reorganizarea Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Institutul de Cercetări 
Economice al ASEM cu  implicarea mai activă a cadrelor universitare în activitatea ştiinţifică la 
nivel de catedre şi laboratoare. 
 
Noua viziune instituţională a ASEM în sfera ştiinţei şi inovării este prezentată prin organigrama  
organizării procesului de cercetare şi consultanţă în ASEM în anii 2013-2017 (figura 2). 
 

Formatul de cercetare structurat pe profilurile propuse este optimal şi va permite eficientizarea 
activităţii de cercetare şi promovarea rezultatelor la nivel instituţional pe profiluri, implicarea în 
activitatea de cercetarea a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, transferul de cunoştinţe 
obţinute din proiectele de cercetare. 
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Figura 2. Organizarea procesului de cercetare şi consultanţă în ASEM în anii 2013-2017 
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II CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSE 

 

2.1. Potenţialul uman 

ASEM deţine un potenţial ştiinţific notabil în domeniu. Numărul de persoane din sfera ştiinţei şi 
inovării, în anul 2011 a constituit 338, persoane angajate prin cumul intern - 24 persoane. În 
perioada de evaluare se remarcă o reducere a numărului de persoane angajate de la 480 (a.2007) la 
338 (a.2011), per total reducerea a fost de 29,6%. 
 
Din numărul total de colaboratori implicaţi în activitatea de cercetare (338), 32 persoane deţin 
gradul ştiinţific de doctor habilitat (9,5%), iar 208 persoane posedă gradul ştiinţific de doctori 
(61,5%). Totodată 2 persoane au deţinut în perioada de raport titlul onorific de membru 
corespondent al AŞM. Recent rectorul ASEM, dl. Gr. Belostecinic a obţinut titlul de academician.  
 
Astfel, numărul personalului antrenat în cercetare cu grade ştiinţifice raportat la numărul total de 
cercetători ştiinţifici constituie 71,0% - un indicator ce reflectă performanţa şi potenţialul 
personalului uman. 
 
Numărul de persoane sub vârsta de 35 ani, în anul 2011 a constituit 67 persoane, sau 19,8% din 
numărul total de cercetători, iar în mediu pe perioada a.2007-2011, cota persoanelor tinere a 
înscris 18,6%.  
 
În mod special necesită menţionată activitatea ASEM în domeniul dezvoltării potenţialului de 
cercetare, susţinerii tinerilor cercetători. În acest aspect merită apreciere eforturile instituţiei de 
creare a Şcolii Doctorale în domeniul economiei (2011), fiind printre primele iniţiative de 
organizare a structurilor de acest gen lansate în ţară, orientate spre ajustarea sistemului 
educaţional şi de cercetare la prevederile procesului Bologna, care îşi confirmă oportunitatea şi 
eficienţa. 
 
În anul 2011, în cadrul Şcolii Doctorale ASEM studiau şi realizau cercetări 162 de doctoranzi. În 
perioada de evaluare dinamica doctoranzilor a fost următoarea:  2007 – 204 de persoane; 2008 - 
182 de persoane; 2009 – 175 de persoane; 2010 – 163 de persoane şi 2011 – 162 de persoane. 
Pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare este efectuată la toate specialităţile din domeniul 
economiei prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi ştiinţifice, fiind asigurată de 72 de doctori şi 
doctori habilitaţi abilitaţi cu dreptul de conducători de doctorat. 
 
Pe parcursul perioadei de evaluare au finalizat studiile de doctorat 221 de doctoranzi şi 
postdoctoranzi, dintre care 42 de doctoranzi au susţinut tezele, din ei 34 au susţinut tezele pe 
parcursul a doi ani după finalizarea studiilor. 
 
În ASEM sunt instituite şi activează 7 Seminare Ştiinţifice de Profil şi 6 Consilii Ştiinţifice 
Specializate. În perioada 2007-2011 în cadrul Consiliilor Ştiinţifice Specializate, per total, au fost 
susţinute 115 teze, dintre care 106 teze de doctor şi 9 teze de doctor habilitat. 
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Potenţialul ştiinţific al ASEM este promovat eficient – 34 de colaboratori ai ASEM, în perioada 
de evaluare, au obţinut gradul ştiinţific de doctor şi doctor habilitat, iar 1 doctorandă în perioada 
2007-2008 a făcut studii la Universitatea Pierre Mendès France - Grenoble 2. În acelaşi timp, un 
alt doctorand, după finalizarea studiilor doctorale la Universitatea Paris– Dauphine (în anii 2005-
2006),  a susţinut teza de doctorat şi a obţinut  gradul ştiinţific la care aspira. 
 
Calitatea şi eficienţa activităţii ştiinţifice şi inovaţionale este asigurată în mare măsură de echipa 
managerială: 
 

   Rector, academician Belostecinic Grigire, (a.n.1960), persoană remarcabila la scară 
naţională şi internaţională, este Doctor Honoris Causa al Universităţii ”Ovidius” din 
Constanţa (2008); Doctor Honoris Causa al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (2009); 
Doctor Honoris Causa al Universităţii Economice „D. Ţenov”, or. Sviştov (2010).  În 
calitatea sa de cercetător ştiinţific este coordonatorul Programului de Stat, director de 
proiecte instituţionale, bilaterale şi coordonatorul granturilor internaţionale obţinute prin 
concurs. Contribuţia rectorului este deosebit de relevantă atât la nivel de management, cât 
şi de cercetător; 
 

    Prim-prorector dr.hab., prof.univ. Cotelnic Ala (a.n.1961); ani în funcţie 1993-prezent; 
stagii peste hotare – Federaţia Rusă, Franţa, Belgia, Suedia, Portugalia, Germania. În 
activitatea ştiinţifică este antrenată ca executor la proiecte instituţionale şi proiecte din 
cadrul Programelor de Stat, este coordonatorul şi executor în cadrul a 6 proiecte 
educaţionale europene (TEMPUS); 
 

    Prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe, dr.,conf.cerc. Guţu Corneliu 
(a.n.1961), ani în funcţie 2010 - prezent; stagii peste hotare – Germania, România, Franţa, 
Polonia. În activitatea ştiinţifică a fost antrenat ca director de proiecte din cadrul 
Programelor de Stat şi executor la proiecte instituţionale şi proiecte bilaterale, a fost 
coordonator şi executor al 4 proiecte educaţionale europene (TEMPUS, ERASMUS 
MUNDUS); 
 

   Directorul şcolii de doctorat dr.hab., prof.univ. Feuraş Eugenia (a.n.1956); ani în 
funcţie 2011 - prezent; stagii peste hotare – Germania, Franţa; În activitatea ştiinţifică a 
fost antrenată ca executor de proiecte instituţionale, a fost executor al 1 proiect educaţional 
european (TEMPUS). 
 

Totodată un rol la fel de important revine  personalului implicat în diferite proiecte de cercetare-
inovare, graţie efortului căruia sporeşte performanţa şi competitivitatea instituţiei. 
 
 
În urma evaluării potenţialului uman în conformitate cu indicatorii din Fişa de evaluare, crt. 
1.1.1 - 1.1.11,  punctajul acordat de comisie constituie 115 puncte din 130 maximal posibile. 
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2.2. Mijloacele financiare disponibile 

ASEM  dispune de două surse de finanţare: mijloacele bugetului de stat sub aspectul clasificaţiei 
funcţionale a cheltuielilor de bază şi mijloacele speciale sub aspectul surselor de venit. 
 
Structura cheltuielilor de bază şi a mijloacelor speciale după destinaţii s-au efectuat în 
conformitate cu clasificaţia bugetară a Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor 
speciale ale instituţiilor publice finanţate din buget. 
 
ASEM în perioada de evaluare dispune de surse finanţate destinate cercetării în valoare de 
20090,8 mii lei, dintre care ponderea alocaţiilor de la bugetul de stat, în mediu a constituit 41,9%,  
iar a mijloacelor speciale – 58,1%. 
 
În perioada anilor 2007-2011 au fost alocate mijloace din bugetul de stat în sumă de 8417,3 mii 
lei, inclusiv pentru:  

Proiecte instituţionale – 1469,5 mii lei (sau 17,5% din total mijloace bugetare); 
Proiecte din cadrul Programelor de Stat – 1919,7 mii lei (22,8%); 
Proiecte de transfer tehnologic – 424,4 mii lei (5,0%); 
Proiecte independente – 255,0 mii lei (3,0%); 
Proiecte din cadrul programelor bilaterale, internaţionale–370,3 mii lei (4,4%); 
Pregătirea cadrelor ştiinţifice – 3978,4 mii lei (47,3%). 

 
Mijloace speciale obţinute de ASEM au constituit 11673,5 mii lei, inclusiv provenite din:  

Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin contract – 4351,4 mii lei (37,3% din total mijloace 
speciale); 

Prestarea serviciilor contra plată agenţilor economici autohtoni – 229,6 mii lei (2%); 
Alte surse (donaţii, sponsorizări naţionale) – 622,7 mii lei (5,3%); 
Granturi internaţionale – 4285,8 mii lei (36,7%); 
Alte surse (donaţii, sponsorizări internaţionale) – 2184 mii lei (18,7%). 

 
Structura mijloacelor acumulate în bugetul consolidat al ASEM în perioada 2007-2011 este 
prezentată în figura 3. 
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Figura 3. Structura mijloacelor acumulate în Bugetul consolidat al ASEM în perioada 2007-2011 

 
Ponderea majoră a alocaţiilor revine pregătirii cadrelor ştiinţifice prin contract – 21,7%, după 
care urmează granturi internaţionale cu o pondere de 21,3%. 
 
În perioada 2007-2011 volumul de finanţare a cercetării s-a majorat de 2,1 ori (a mijloacelor 
bugetare - de 1,6 ori, a celor speciale - de 2,8 ori). Dinamica surselor de finanţare destinate 
activităţii ştiinţifice în anii 2007-2011 este prezentată în figura 4. 

 

 
Figura 4.  Sursele de finanţare destinate activităţii ştiinţifice în anii 2007-2011 
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Cheltuielile pentru sfera ştiinţei şi inovării în 2007-2011 sunt prezentate în tabelul 1. Ponderea 
cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării în structura cheltuielilor totale ale ASEM, în perioada 
de referinţă a constituit în mediu  3,8%, majorându-se cu 2,7 p.p. (de la 1,94% în 2007 la 4,68% în 
2011). 
 

Tabelul 1 
Structura cheltuitelor pentru sfera ştiinţei şi inovării  

 
  2007 2008 2009 2010 2011 Total 
Total cheltuieli ale ASEM, mii lei 109147 89765 103768 115420 90902 509003 
Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării, mii 
lei 2113,5 3107,9 5317,1 4558,7 4253,5 19350,7 
Ponderea cheltuielilor pentru sfera ştiinţei 
şi inovării în total cheltuieli % 1,94 3,46 5,12 3,95 4,68 3,80 
Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (mii lei), inclusiv   
Cheltuieli de personal (salarizare, fond 
social şi medical) 

470,2 685,8 983,4 820 845,1 3804,5 

Procurarea de echipament ştiinţific 64,8 188,3 636,3 893,4 491,3 2274,1 
Pregătirea  cadrelor ştiinţifice 1409,9 1789,8 1400 2299,7 1430,4 8329,8 
Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 46,4 290,8 218,8 311,1 516,1 1383,2 
Plata serviciilor comunale şi a altor servicii 122,2 153,2 2078,6 234,5 970,6 3559,1 
Ponderea cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (%), inclusiv 
Cheltuieli de personal (salarizare, fond 
social şi medical) 22,2 22,0 18,5 18,0 19,9 19,7 
Procurarea de echipament ştiinţific 3,1 6,1 12,0 19,6 11,6 11,8 
Pregătirea  cadrelor ştiinţifice 66,7 57,6 26,3 50,5 33,6 43,0 
Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 2,2 9,4 4,1 6,8 12,1 7,1 
Plata serviciilor comunale şi a altor servicii 5,8 4,9 39,1 5,1 22,8 18,4 
Ponderea cheltuielilor pentru procurarea 
de echipament,  pregătirea cadrelor 
ştiinţifice, deplasări si delegaţii ştiinţifice 
în cheltuielile pentru sfera ştiinţei şi 
inovării  , % 

72,0 73,1 42,4 76,8 57,3 61,9 

 
Ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării a revenit 
cheltuielilor ce ţin de pregătirea cadrelor ştiinţifice - 43,0%, 19,7% au fost utilizate pentru 
remunerarea muncii, 11,8% - pentru procurarea echipamentului ştiinţific. 
 
Conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, instituţiile de cercetare 
trebuie să investească peste 20% din bugetul său, indiferent de sursele de finanţare, pentru 
achiziţionarea de echipament ştiinţific, pregătirea cadrelor ştiinţifice, deplasări şi delegaţii 
ştiinţifice). Această pondere în cadrul ASEM a variat în perioada de raport în limita de 42,4% -
76,9%, înregistrând 57,3% în a.2011, apreciat drept un indicator favorabil pentru dezvoltarea 
ştiinţei.  
 
Cheltuielile de personal, în perioada de analiză s-au majorat de 1,8 ori – de la 470,2 (a.2007) la 
845,1 mii lei (a.2011). Pe fundalul majorărilor a crescut salariul mediu lunar al unui cercetător 
ştiinţific de la 2137 lei în anul 2007 până la 3521,0 lei în anul 2011, sau de 1,6 ori. 
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ASEM, la 01.01.2012, dispunea de mijloace fixe destinate activităţii de cercetare ştiinţifică în 
valoare de 746,1 mii lei. În evidenţa gestionării mijloacelor fixe se respectă legislaţia în vigoare 
cu privire la calculul uzurii, casarea şi scoaterea din uz. Mijloacele fixe sunt catalogate conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 338 din 21.03.2003.  
 
Pe parcursul anilor 2007-2011 s-a procurat utilaj ştiinţific în suma totală de 2274,1 mii lei, 
volumul cheltuielilor pentru procurarea utilajului ştiinţific majorându-se de la 64,8 mii lei în anul 
2007 la 491,3 mii lei în anul 2011, sau de 7,6 ori.  
 
ASEM în activitatea economico-financiară se conduce de prevederile actelor normative în vigoare 
şi respectă disciplina financiar-bugetară. 
 
Pentru perioada evaluată ASEM  a achitat integral toate plăţile curente şi nu are datorii la salariu, 
Fondul Asigurărilor Sociale, Bugetul Consolidat, fapt demonstrat de informaţiile din fişa 
inspectoratului fiscal, datele din bilanţ şi formele 2 şi 4. 
 
În urma evaluării potenţialului logistic şi a infrastructurii de cercetare, Comisia a acordat 70 
de puncte  din 80 maximal prevăzute. 

 

2.3. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare  

Infrastructura didactică şi de cercetare a ASEM este constituită din 6 blocuri cu suprafaţă totală de 
40,6 mii m2. Spaţiile sunt adecvate activităţii de cercetare şi corespund normativele tehnico-
sanitare în vigoare. Sălile de conferinţă au o suprafaţă de 300 m2  şi sunt dotate cu echipament 
necesar pentru desfăşurarea Conferinţelor şi altor manifestări ştiinţifice. Sălile de curs şi spaţiile 
destinate activităţii de cercetare sunt asigurate cu 350 de calculatoare moderne şi au acces la 
Internet. 
 
Activitatea de cercetare este susţinută de bibliotecă ASEM. Biblioteca include 5 săli de lectură, cu 
o capacitate de 392 de locuri. Utilizatorii pot consulta circa 275 mii de documente, în sălile de 
împrumut sunt peste 170 mii de publicaţii: monografii, cărţi, documente normative, studii ale 
centrelor de excelenţă, reviste şi alte publicaţii. Biblioteca este dotată cu calculatoare performante, 
cu acces la Internet şi la baza de date ştiinţifice EBSCO. 
 
ASEM dispune de un Complex Editorial, care prestează un spectru larg de servicii editorial-
poligrafice: editarea revistelor de specialitate, lucrărilor ştiinţifice de popularizare a ştiinţei, 
informaţiei de sinteză, materiale şi lucrări ştiinţifico-didactice, etc. 
 
În urma evaluării potenţialului logistic şi a infrastructurii de cercetare, Comisia a acordat 
acestui criteriu 70 de puncte  din 90 posibile. 

 

Per total CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ a ASEM este apreciată cu 255 de puncte din 
300  posibile. 
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III  REZULTATELE CERCETĂRII: CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 

 

3.1 Publicaţii 

În perioada 2007-2011 au fost publicate de către cadrele ştiinţifico-didactice ale ASEM 1938 de 
lucrări ştiinţifice. Per cercetător numărul de lucrări publicate constituie 1,1 pe an. Dintre acestea, 
relevante sunt monografiile editate în ţară şi peste hotare - 73, articolele în reviste ISI - 4 şi 776 
articole publicate în reviste ştiinţifice recenzate din ţară şi peste hotare (respectiv 133 şi 643). 
Structura lucrărilor ştiinţifice publicate este prezentată în tabelul 2. 

 
Tabelul 2 

Structura lucrărilor ştiinţifice publicate în perioada 2007-2008 pe profiluri 
 

  Economie 
fundamen-
tală şi apli-

cativă 

 

Informatică, 
statistică şi 
cibernetică 
economică 

Finanţe, 
contabili-

tate şi 
analiză 
econo-
mico-

financiară 

Business 
şi 

admini-
strare 

Integrare 
europeană 
şi politici 
sociale 

TOTAL 
 

Total publicaţii,  
inclusiv 268 366 751 304 249 1938 

Monografii (editate în ţară şi 
peste hotare) 5 11 19 19 19 73 

Capitole în monografii 
(editate în ţară şi peste hotare) 31 9 10 8 19 77 

Articole în reviste cu factor de 
impact 1 2 1   4 

Articole în reviste recenzate, 
din străinătate 11 23 52 30 17 133 

Articole în culegeri de lucrări 
ştiinţifice, din străinătate 22 72 55 46 21 216 

Articole în reviste recenzate 
naţionale 81 84 245 138 95 643 

Articole în culegeri de lucrări 
ştiinţifice, naţionale 100 156 357 60 75 748 

Alte publicaţii (electronice) 17 9 12 3 3 44 
 

 

3.2. Lista a zece publicaţii de performanţă  
 

1. BELOSTECINIC, G., GUŢU, C. Premises and opportunities of Republic of Moldova for 
sustenable development in European context. In: Revista română de economie. 2008, year 
XVIII, tome 26,  issue 1(35), pp. 5-32. 

2. BELOSTECINIC, G., SAKOVICI, E., MOISEENCO, V. Securitatea economică a statului: 
teorie, metodologie, practică. Chişinău: ASEM, 2011. 174 p. ISBN 978-9975-75-574-0. 

3. BELOBROV, A., ARAGANCIU, A. Rolul migraţiei externe a forţei de muncă în economiile 
ţărilor de origine. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2011. 154 p. ISBN 978-606-
12-0255-3. 

4. CHISTRUGA, B. Integrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est:  realităţi şi 
perspective. Ch.: ASEM, 2007. 478 p. ISBN 978-9975-152-0. 
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5. COTELNIC, A. Sisteme de planificare în afaceri. Ch.: Departamentul Editorial-Poligrafic al 
ASEM , 2009. 255 p. ISBN 978-9975-75-474-3. 

6. GUŢU, C. Componenţa investiţională în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Realităţi 
economice: present şi perspective. Comisia Naţională de Prognoză. Anul IX, Serie nouă, 
2007, nr. 3, pp. 56-74. ISSN 1841–558 x. 

7. LOBANOV, N. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a 
economiei globale internaţionale. Ch.: ASEM, 2008. 326 p. ISBN 978-9975-75-403-3. 

8. MAN, A., SUHOVICI, A. Dualitate a paradisurilor fiscale: aspect teoretice şi practice. 
Timişoara: Mirton, 2011. 168 p.  ISBN 978-973-52-1067-0. 

9. ŞIŞCAN, Z. Fundamentarea de noia bordări metodologice ale managementului strategic şi 
cros-cultural în contextual megatendinţelor socio-economice. Ch.: ASEM, 2009. 350 p. 
ISBN 978-9975-75-470-5. 

10.VACULOVSCHI, D., VACULOVSCHI, E. Social inclusion – keyword in the process of 
adjusting the Republic of Moldova’s social policies to European values. In: Review of 
General management. 2010, nr. 12, pp. 92-105. 

 

3.3. Rezultate ştiinţifice mai importante. 

În perioada de evaluare Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic, a fost iniţiatorul  
elaborării Programului de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în 
contextul economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene”.  Acest 
Program a fost aprobat spre finanţare de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică pentru anii 2010-2013. În calitate de coordonator ştiinţific al Programului de Stat acad. 
Grigore Belostecinic coordonează cu succes cercetările aplicative din cadrul a 9 proiecte efectuate de 
cadrele ştiinţifice şi universitare de la ASEM, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitate de Stat „Alecu Russo”din Bălţi. 

 
Cercetările ştiinţifice din cadrul proiectelor obţinute prin concurs şi a celor de iniţiativă s-au soldat 
cu rezultate importante, implementate la scară naţională dar şi internaţională, cele mai remarcabile 
rezultate fiind: 
 
1. Evaluarea nivelului de competitivitate a economiei Republicii Moldova, pentru anii 2010 -2011 

şi poziţionarea Republica Moldova între statele lumii în Ratingul Global al Competitivităţii 
pentru anii 2010 şi 2011. Rezultatele obţinute au fost publicate de World Economic Forum din 
Geneva în următoarele rapoarte cu impact global: „The Global Competitiveness Report 2010–
2011” şi în „The Global Competitiveness Report 2011–2012.A fost efectuată prima cercetare 
ştiinţifică în Republica Moldova, cu privire la determinarea particularităţilor de realizare a 
activităţilor de responsabilitate socială corporativă în IMM în vederea creşterii competitivităţii 
(RSC). Rezultatele au fost obţinute în cadrul Proiectului „Elaborarea modelelor de dezvoltare 
regională prin formarea clusterelor”, cond. dr., conf. C. Guţu. 

2. Au fost elaborate proiecte de Standarde Naţionale de Contabilitate în cadrul grupurilor de lucru, 
şi anume: SNC-16 "Imobilizări corporale şi necorporale"; SNC-18 "Venitul"; SNC-11 
"Contracte de construcţie"; SNC-3 "Cheltuieli"; SNC-40 "Investiţii imobiliare"; SNC-21 
"Efectele variaţiilor de curs valutar şi de sumă"; SNC- "Capital propriu şi datorii"; SNC-1 
"Situaţii financiare". Aceste rezultate au fost obţinute în cadrul proiectului de iniţiativă 
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„Problemele contabilităţii în condiţiile implementării Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară (IFRS)”, conducător:prof. univ., dr. hab. V.Ţurcanu. 

3. Identificarea problemelor aferente activităţilor economico-financiare a întreprinderilor mici şi 
mijlocii din Republica Moldova; elaborarea recomandărilor privind direcţiile de optimizare a 
planificării fiscale în vederea măririi gradului de securitate fiscală. Aceste rezultate au fost 
obţinute în cadrul proiectului de iniţiativă „Dezvoltarea sistemului financiar şi contribuţia la 
dezvoltarea economiei Republicii Moldova”, conducător:prof. univ., dr. hab.L. Cobzari. 
 

4. Au fost elaborate recomandări concrete pentru Guvern privind eficientizarea implementării 
„Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015”; a fost 
elaborat un sistem al riscurilor investiţionale cu impact negativ important asupra sectorului real 
al economiei şi a fost prezentat organelor de resort (ME, MIEPO) şi  formulate propuneri 
privind oportunitatea elaborării de către instituţiile specializate a unui model de evaluare a 
riscurilor investiţionale aferente economiei naţionale. Aceste rezultate au fost obţinut în cadrul 
proiectului "Cercetarea riscurilor investiţionali în sectorul real al economiei", conducător: 
dr.hab., prof.univ. R. Hîncu. 

5. A fost efectuată analiza politicilor europene în dezvoltarea regională şi oportunităţilor de 
implementare în condiţiile Republicii Moldova; analiza complementară a potenţialului 
economic în regiunile de dezvoltare al Republicii Moldova, conform metodei concentrării 
cifrei de afaceri şi volumul exporturilor pe activităţi industriale în perioada 2007-2008. A fost 
identificat şi evaluat potenţialul de formare şi de dezvoltare a clusterului pilot în Republica 
Moldova în baza întreprinderilor din industria de confecţii textile. Rezultatele cercetării, la fel 
au fost folosite la elaborarea Strategiilor de dezvoltare a regiunilor Nord, Centru şi Sud pe 
perioada anilor 2010-2012. Rezultatele au fost obţinute în cadrul Proiectului „Elaborarea 
modelelor de dezvoltare regională prin formarea clusterelor”, conducător: dr., conf. cercetător 
C. Guţu. 

6. Fundamentarea teoretică a necesităţii şi argumentarea posibilităţilor de integrare postindustrială 
a Republicii Moldova ca formă a integrării economice internaţionale şi regionale, în baza 
determinării şi completării modelului de dezvoltare „catching-up", evidenţierii particularităţilor 
comportamentului uman postindustrial. Aceste rezultate au fost obţinute în cadrul proiectului 
"Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului 
financiar naţional în contextul integrării regionale", conducător: prof. univ., dr.hab. Chistruga 
Boris. 
 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt cu succes implementate în activitatea educaţională. Un 
indicator important în acest sens este numărul manualelor şi a materialelor didactice elaborate, 
editate şi puse la dispoziţia studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi altor beneficiari. În 
perioada de referinţă au fost editate 216 astfel de lucrări, dintre care 51 de manuale. 
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3.4. Activitatea editorială 
 
ASEM editează anual 2 reviste ştiinţifice recenzate. Revista „Economica” care este atribuită la 
categoria B şi apare trimestrial. "Analele ASEM" este o revistă recenzată, la categoria C şi se 
editează anual. Revista "Economica" se editează din anul 1991, înregistrând 82 numere, inclusiv 
22 de numere în perioada de evaluare. Revista reflectă principale rezultate de cercetare, efectuate 
în cadrul ASEM, în alte instituţii din ţară şi din străinătate, fiind cunoscută şi solicitată în mediu 
economic şi ştiinţific, apreciată la nivel internaţional. Revista respectă cerinţele faţă de acest tip de 
publicaţii, devenind în ultimii ani o ediţie bilingvă, ce-i asigură o vizibilitate internaţională 
sporită. Revista este plasată on-line pe site-ul ASEM. 
 
Activitatea editorială include publicarea monografiilor şi altor publicaţii ştiinţifice şi metodico-
didactice, elaborate de colaboratorii ASEM, materialele întrunirilor ştiinţifice internaţionale şi 
naţionale, întruniri ştiinţifico-practice desfăşurate în cadrul instituției. 
 
Printre publicaţiile cele mai relevante ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale cadrelor ştiinţifico-
didactice ale ASEM, colaborării din sfera cercetării-dezvoltării cu alte instituţii partenere din ţară 
şi de peste hotare, pot fi menţionate:  
• Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Republica Moldova: 20 de ani de  reforme 

economice”. 23-24 septembrie 2011. Ch.: ed. ASEM, 2011, vol.I-II 
• Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”. 24-25 septembrie 2010. Ch.: ed. ASEM, 2011, vol.I-II 
• Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”. 25-26 septembrie 2009. Ch.: ed. ASEM, 2009, vol.I-II 
• Materialele Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători – ASEM. 10-11 aprilie 2009. 

Ch.: ed. ASEM, 2009, vol.I-II 
• Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi R.Moldova”. 26-27 septembrie 2008. Ch.: 
ed.ASEM, 2008, vol.I-II 

• Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Instruirea şi cercetarea: modalităţi de 
integrare”. 16 aprilie 2008. Ch.: ed. ASEM, 2008 

• Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii 
Moldova în context european şi mondial”. 22-23 septembrie 2006. Ch.: ed. ASEM, 2007, vol.I-
II. 

 
3.5. Diseminarea rezultatelor ştiinţifice 
 
Rezultatele activităţii de cercetare au fost prezentate la diverse manifestări ştiinţifice 
internaţionale, naționale, regionale, întruniri ştiinţifico-practice, mese rotunde, seminare 
ştiinţifico-metodice. Cele mai relevante au fost publicate în materialele conferințelor, 
simpozioanelor ştiințifice. Numărul lucrărilor şi tezelor prezentate şi publicate în cadrul 
forumurilor ştiinţifice/ştiinţifico-practice a constituit, în perioada de evaluare,  964 de lucrări1.  
 

                                                            
1 Dintre acestea 216 au fost publicate în materialele conferinţelor internaţionale, iar 748 în materialele conferinţelor naţionale 
(conform tabelului 2) 
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Totodată, în perioada evaluată, în cadrul conferinţelor internaţionale, naţionale cu participare 
internaţională şi naţionale au fost prezentate 770 de rapoarte şi comunicări orale, dintre acestea 47 
fiind rapoarte în plen.  
 
Pe profiluri activitatea de diseminare a rezultatelor în cadrul manifestărilor ştiinţifico-practice sunt 
reflectate în tabelul 3.  

Tabelul 3 
Diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiințifice în cadrul manifestărilor ştiinţifico-practice 

 

 

Economie 
fundamentală 
şi aplicativă 

Informatică, 
statistic şi 
cibernetică 
economică 

Finanţe, 
contabilitate 
şi analiză 
financiară 

Business şi 
administrare 

Integrare 
europeană şi 

politici sociale

TOTAL

Rapoarte în baza 
invitaţiilor la conferinţe 
(în plen) 

4 5 1 7 6 23 

Comunicări orale la 
conferinţe 22 57 16 30 28 153 

Rapoarte (lecţii la 
invitaţie) la manifestări 
ştiinţifice naţionale 

2 6 7 4 5 24 

Comunicări la conferinţe 
naţionale 3 142 20 338 67 570 

 

În perioada de referinţă (2007-2011) ASEM a organizat 101 de manifestări ştiinţifice cu 
participare naţională şi internaţională, respectiv în anul  2007 – 19 manifestări, 2008 – 22, 
2009-21, 2010-19, 2011 – 20 de manifestări ştiinţifice. Dintre cele mai importante pot fi 
menţionate următoarele: 

1.   Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Priorităţile relaţiilor economice şi comerciale între 
Republica Moldova şi Ucraina în contextul cooperării transfrontaliere şi integrării europene”, 
21-22 octombrie 2011. 

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Republica Moldova: 20 de ani de reforme 
economice”,  23-24 septembrie 2011.  

3. The International Scientificand Practical Conference „European Neighbourhood Policyand 
Eastern Partnership: achievements, obstacles and perspectives” Project Jean Monnet, May 
5-7, 2011. 

4. Ediţia a IX al Simpozionului ştiinţific internaţional al tinerilor cercetători. 14-15 aprilie 2011.  
5. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei 

naţionale în contextul integrării europene”, 29 octombrie 2010.  
6. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Problemele economiei contemporane şi soluţionarea 

lor”, 15 octombrie 2010.  
7. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaş-

terii”, 24-25 septembrie 2010.  
8. Simpozion ştiinţific internaţional „Managementul proceselor de negociere a asocierii şi 

aderării la Uniunea Europeană”, 24-25 septembrie 2010.  
9. Ediţia a VIII al Simpozionului ştiinţific internaţional al tinerilor cercetători, 28-29 aprilie 2010.  
10. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici financiare de relansare a creşterii economice 

în condiţiile crizei economice mondiale”, 26-27 aprilie 2010.  
11. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Evoluţia demografică şi politicile securităţii demogra-

fice”, 16 aprilie 2010.  
12. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Managementul funcţionării întreprinderilor în 
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condiţiile economiei concurenţiale”, 25 februarie 2010.  
13. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării 

europene”, 6-7 noiembrie 2009.  
14. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Filosofia în contextul ştiinţei contemporane”, 23-24 

octombrie 2009.  
15. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”, 25-26 septembrie 2009.  
16. Ediţia a VII al Simpozionului ştiinţific internaţional al tinerilor cercetători. 10-11 aprilie 2009.  
17. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: 

probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova”, 25-26 septembrie 2009.  
18. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Activităţi transfrontaliere la graniţa răsăriteană a UE 

şi impactul acesteia asupra populaţiei, economiei şi politicii”, 12-15iunie 2008.  
19. Ediţia a VI al Simpozionului ştiinţific internaţional al tinerilor cercetători. 18-19 aprilie 2008.  
20. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare”, 16-

17 aprilie 2008.  
21. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Gestiunea eficientă a schimburilor organizaţionale ca 

factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor”, 11-12 aprilie 2008.  
 

Totodată cadrele ştiinţifico-didactice ale ASEM au participat la diverse  manifestări ştiinţifice, 
forumuri de afaceri organizate peste hotare, dintre care: 

1. International Conference "Rethinking Politics for the Knowledge Society", Institutul de 
Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, 30 November – 4 December 2011, Iaşi, Romania; 

2. International Conference „Green Enterprising sand Innovation for a Sustenable Future – How 
can Education contribute”, 6-9 november 2011, Stockholm, Sweden. 

3. Международная научная конференция „Экономическая теория и хозяйственная 
практика: глобальные вызовы„, 13-14 октября 2011, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация. 

4. XII th International Conference "Risk in contemporary economy", University „Dunărea de 
Jos”, 5-6 оctombrie 2011, Galaţi, România. 

5. International Jubilee Conference „Anniversary Pow Wow Fulbright Alumni”, 06-08 May 
2011, Berlin, Germany. 

6. Международная научно-практическая конференция „Товароведение и торговое 
предпринимательство: исследования,  инновации„, 6-7 апреля 2011, Киев, Украина. 

7. Simpozion Ştiinţific Internaţional „Managementul dezvoltării durabile şi dezvoltarea durabilă 
a managementului”, 25-27 martie 2011, Braşov, România. 

8. IV Мiжнароднoi бiзнес-форум "Проблеми та перспектив и розвитку iновацiйноi 
дiятельностi в Украiнi"  24 берез, 2011,  Киiв. 

9. Международная научно-практическая конференция „Развитие экономического 
сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе 
международной экономики", 17-18 мая 2010 г., Минск, Белоруссия. 

10. Международна научна практическа  конференция „Хоризонт 2020 пред икомическото 
знание и бизнеса”,7-8 октомбри 2010, Свиштов, Бьлгария. 

11. International Conference „Sites du patrimoine et du tourisme”, 2-4 iunie 2010 Quebec, 
Canada. 

12. Международна научна  конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и 
средни предприятия”,23-24 април 2010, Свиштов, Бьлгария. 

13. The 3d Central European Conference in regional science, October 7-9, 2009, Kosice, Slovak 
Republic. 

14. Международная научно-практическая конференция „Проблемы и перспективы 
сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского 
Экономического Сотрудничества” 17-20 сентября 2009, Севастополь, Украина. 
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15. Simpozion ştiinţific internaţional „Investiţiile şi relansarea economică”, ASE,  22-23 mai 
2009, Bucureşti, România.  

16. International Conference „Education facing Contemporan Word issuees”, June 6-8, 2008, 
Piteşti, România. 

17. Международная научно-практическая конференция „Теоретические и практические 
аспекты инновационной деятельности в условиях глобальной экономической 
системы”,  16-17 мая 2008, Мариуполь, Украина. 

18. Международная научная конференция „Миграция и развитиe”, 13-15 сентября 2008, 
Москва, Российская Федерация.  

19. 39th Conference on Medium Term Economic Assessment (CMTEA), September 25-27, 
2008, Iaşi, România. 

20. VII International Conference The Improvement of The Quality, Reliability and Long Usage 
of Technical Systems and Tehnological Processes, December 11-12, 2008, Sharm el Sheikh, 
Egypt. 

21. Международная научная конференция „XXI Международные Плехановские чтения”, 3-
4 апреля  2008, Москва, Российская Федерация. 

22. Международная научно-практическая конференция „Управление предприятием – 
теория и практика”, 22-23 ноября, 2007, Краков, Польша. 

23. Debt management in transition countries: Experience and perspectives. The Network of 
Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (Nispacee), 
October 2007, Bratislava, Slovak Republic. 

24. VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых, РУДН, 28-30 марта, 2007, Москва, Российская Федерация. 

25. XIII Международная научно-практическая конференция „Проблемы развития 
внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный 
аспект”, 25-27 января, 2007, Донецк, Украина. 

 
La fel, în perioada analizată au fost realizate alte activităţi, care au ca scop promovarea 
activităţilor ştiinţifice şi diseminarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare şi 
inovaţională: 

•  publicate 10 cărţi  şi 40 de articole de popularizare a ştiinţei; 
•  participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei - 35; 
•  organizarea de întruniri pentru utilizatori -37. 

 
IV COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL 

 
4.1. Colaborarea cu instituţii şi centre de cercetare 

 
Cadrele ştiinţifico-didactice ale ASEM au colaborat cu colegii din alte instituţii  academice în 
vederea elaborării proiectelor ştiinţifice în cadrul programelor de stat bilaterale, aplicarea acestora 
la concurs şi ulterior, la realizarea în parteneriat a proiectelor câştigate prin crearea echipelor 
mixte de cercetare. Astfel, în anii 2008-2009 la realizarea proiectului „Elaborarea modelelor de 
dezvoltare regională prin formarea clusterelor” (codul 08.814.08.04 A) din echipa de cercetare au 
făcut parte cercetătorii de la Universitatea Tehnică a Moldovei, colaboratori ai Ministerului 
Industriei. În anii 2010-2011 la realizarea proiectului „Creşterea economică durabilă în Republica 
Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului financiar naţional în contextul integrării regionale 
(codul: 10.840.08.02A)” din echipa de cercetare au făcut parte cercetătorii de la Institutul 
Economie Finanţe şi Statistică, Institutul de Matematică şi Informatică ale AŞM şi colaboratori ai 
Băncii Naţionale a Moldovei.  
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La solicitarea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, au fost elaborate 2 studii 
ştiinţifice: „Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova” şi „Situaţia femeilor pe 
piaţa muncii din Republica Moldova”, care au contribuit la elaborarea documentelor de politici şi 
strategii în domeniul ocupării forţei de muncă şi valorificării potenţialului uman. O importanţă 
deosebită revine participării colaboratorilor ASEM la elaborarea „Enciclopediei Moldovei”, 
editată de Academia de Ştiinţe a Moldovei. 
 
Cadrele ştiinţifico-didactice ale ASEM dezvoltă colaborarea interuniversitară cu alte centre 
universitare naţionale, şi anume cu: USM, UTM, UCCM, ULIM, IRIM, etc., prin elaborarea de 
lucrări ştiinţifice comune, recenzarea tezelor de doctor şi doctor habilitat, conducerea de doctorat, 
participarea în calitate de membri ai Consiliilor Ştiinţifice Specializate şi în Seminare Ştiinţifice 
de Profil, în diverse comisii de expertizare, la organizarea forumurilor ştiinţifice ş.a. 
 
La nivel naţional, în calitate de experţi, colaboratorii ASEM sunt antrenaţi în activităţi de 
evaluare, recenzare şi expertiză. Per total, în perioada de evaluare, 76 de doctori habilitaţi şi 
doctori au participat în aceste activităţi, inclusiv în calitate de: 

• Membru al colegiului de redacţie al unei reviste cotate CSŞDT şi CNAA (ales în 
perioada evaluată) -34 de persoane; 

• Expert al CSŞDT sau CNAA, altor proiecte şi activităţi ştiinţifice la nivel naţional 
(desemnat în perioada evaluată) – 24 de persoane; 

• Membru al comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizaţiilor 
(confirmat în perioada evaluată) – 18 persoane. 
 

4.2. Colaborarea cu Administraţia publică centrală, locală  
 
Rezultatele activităţii de cercetare sunt implementate în cadrul ministerelor, departamentelor, 
agenţiilor şi organizaţiilor centrale şi locale. Ca urmate, în perioada 2007-2011, au fost dezvoltate 
relaţiile de colaborare cu: Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 
Finanţelor, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă, Camera de Comerţ şi Industrie, etc. 
Dintre cele mai relevante activităţi din cadrul colaborării cu autorităţi publice sunt participările 
colaboratorilor ştiinţifici ai ASEM în calitate de experţi la elaborarea actelor legislativ-normative, 
documentelor de politici, studii de analiză şi impact. În acest sens pot fi menţionate: 

   Proiectul Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI (Monitorul oficial al RM nr.117-126 din 
10.08.07); 

   Proiectul Legii Contabilităţii nr.113-XVI (Monitorul Oficial al RM nr.90-93 din 29.06.07); 
   Elaborarea proiectului Standardului Naţional de Contabilitate nr.22 „Combinări de 

întreprinderi", aprobat prin ordinul nr.81-XVI al Ministerului Finanţelor (Monitorul oficial al 
RM nr.157-160 din 05.10.07); 

   Elaborarea propunerilor la „Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul 
corporativ pe anii 2009-2014” (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1507 din 31.12.2008); 

   Elaborarea proiectului „Planului strategic de dezvoltarea durabilă a turismului în raionul 
Ialoveni”; 

   Elaborarea Raportului „Monitorizarea implementării Legii cu privire la asigurarea egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi” şi a Planului naţional „Promovarea egalităţii genurilor umane în 
societate pentru perioada 2006-2009”, la elaborarea pachetului de documente în vederea 
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creării Consorţiului Academic pentru Egalitatea de Gen (2007), la elaborarea Programului 
Naţional de asigurare a egalităţii de gen în Republica Moldova pe anii 2010-2015 şi a setului 
armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în contextul ODM ş.a. 

Rezultatele colaborării ASEM cu autorităţile publice centrale şi locale, în perioada de evaluare 
sunt prezentate în tabelul 4. 

Tabelul 4 

Participări la elaborarea actelor normative şi activităţi de consultanţă 

  

Econo
mie 

funda-
mentală 

şi 

aplica-
tivă 

Informa
tică, 

statisti-

că şi 

ciberne-
tică 

econo-
mică 

Finanţe, 
contabi-

litate şi 

analiză 
finan-
ciară 

Busi-

ness şi 

admini-
strare 

Integra-
re 

europ-

eană şi 

politici 
sociale 

TOTAL 

Documente de politici  1 4 2 1  8 
Recomandări metodologice elaborată şi 
implementată în activitatea APC şi/sau 
APL 

1 15 2 1 2 21 

Aviz la  proiecte de lege sau de alte acte 
normative 2 3 2 3 1 11 

Participare în activitatea comisiilor 
instituite de Preşedinţie, Parlament, 
Guvern 

2 1 3  1 7 

Participare în activitatea grupurilor de 
lucru instituite de ministere, departamente 1 10 25  1 37 

 
 
4.3. Cooperare cu agenţi economici 

 
Servicii pentru agenţi economici sunt prestate de către centrele şi laboratoarele organizate în 
cadrul ASEM, şi anume: 

1. Centrul de plasament şi relaţii cu agenţii economici; 
2. Centrul pentru Instruire şi Consultanţă în Afaceri; 
3. Incubatorul de afaceri ASEM. 

 
Pe parcursul anilor 2009-2011 acestea au oferit diverse servicii de consultanţă şi instruire pentru 
agenţi economici, în bază contractuală. De aceste servicii au beneficiat peste 30 de întreprinderi şi 
organizaţii din Moldova, inclusiv: Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de 
Origine Animală din mun. Chişinău, B.C. „FinComBank”, S.A., „Fisc ServInform”, „CCCEC”, 
„Î.S. Poşta Moldovei S.A.”. În această perioadă au fost instruiţi peste 1250 de persoane.  
 
Totodată, în cadrul Incubatorul de afaceri ASEM, serviciile prestate s-au axat pe susţinerea 
iniţiativelor ce ţin de lansarea activităţii economice şi consultarea în procesul înregistrării şi 
lansării afacerii. Ca urmare s-a reuşit, cu suportul incubatorului, crearea a 51 de noi locuri de 
muncă – rezultat important pentru Incubatorul de afaceri al ASEM. 
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V COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 
 

5.1. Acorduri de colaborare cu parteneri străini 

ASEM menţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu peste 50 de instituţii şi agenţi de peste hotare, 
având la bază acorduri şi convenţii de colaborare de lungă durată.  În perioada de referinţă au fost 
înregistrate acorduri de parteneriat cu instituţii din:  

 Ţările UE -  25, inclusiv România – 16, Franţa - 6, Italia - 3; 
 Ţările CSI - 12; 
 Alte state (China, Turcia şi agenţi din  străinătate) - 14 acorduri. 

 
5.2. Numărul de proiecte prezentate în programe internaţionale 

În perioada 2007-2011 au fost obţinute prin competiţie 6 proiecte/granturi internaţionale cu finanţare totală 
în valoare de 4285,8 mii lei. Menţionăm în special proiectele educaţionale susţinute de Comisia 
Europeană:  

• Proiectul JEAN MONNET „Politica Europeană de vecinătate şi parteneriatul Estic: 
realizări, obstacole, perspective”; 

• Project JPHES, Joint Projects - Higher Education and Society 144544, “Development of 
partnerships with the Moldovan enterprises”; 

• Project JPCR, Joint Projects - Curricular Reform 144790 , „Création de 4 Ecoles Hôtelières 
Supérieures d'Application (ESHA)”; 

• Project JPCR, Joint Projects - Curricular Reform 144920, „MOdernisation et 
Developpement de cours Professionalisés (MODEP)”; 

• Project JPCR, Joint Projects - Curricular Reform 144976, „Professionnalisation des 
enseignements en travail social” ; 

• Project JEP 27034-2006, “Master Studies in European Integration and Neighbourhood 
Policy – MEINEPO”. 

 

5.3. Apartenenţa colaboratorilor ASEM  la societăţi ştiinţifice 

Potenţialul de cercetare al ASEM este apreciat de comunitatea ştiinţifică, academică, economică 
la nivel naţional şi internaţional, fapt valorificat în apartenenţa colaboratorilor ştiinţifici la diferite 
societăţi ştiinţifice, în colegii de redacţie a revistelor ştiinţifice, antrenarea în calitate de experţi, 
consultanţi. 

De remarcat că în perioada de raport au deţinut calitatea de: 
1.   Membru de onoare al unei Academii de Ştiinţe şi/sau a unei societăţi ştiinţifice internaţionale, 

ales în perioada evaluată - 11 persoane; 
2.   Membru al colegiului de redacţie al unei reviste de specialitate consacrate de peste hotare - 22 

de persoane; 
3.   Membru al Comitetului de program al unei manifestări ştiinţifice de peste hotare - 23 de 

persoane; 
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4.   Expert/consultant al unei organizaţii ştiinţifice de peste hotare, selectat în perioada evaluată - 
19 persoane; 

5.   Referent la teza de doctor susţinută în străinătate, desemnat în perioada evaluată - 3 persoane; 
6.   Cercetător invitat într-o instituţie universitară, ştiinţifică consacrată din străinătate - 17 

persoane. 
 

5.4. Pregătirea doctoranzilor în cadrul centrelor ştiinţifice internaţionale sau în cotutelă 

În baza convenţiilor de cotutelă doi doctoranzi ASEM au realizat studii şi cercetări în instituţii de 
peste hotare :   
•    la Universitatea Pierre Mendès France - Grenoble 2, un doctorand a urmat studii doctorale 

(2008-2009); 
•     la Universitatea Paris – Dauphine, un alt doctorand (a urmat studiile în 2005-2006) a 

susţinut teza de doctorat şi a obţinut  gradul ştiinţific de doctor. 
 

5.5. Efectuarea unor stagii pe baza centrelor ştiinţifice internaţionale  

Anual cadrele ştiinţifico-didactice efectuează stagii peste hotare, în instituţii şi centre ştiinţifice 
din:  
•   România: ASE, Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Universitatea „Ovidius”, 

Constanţa; Universitatea din Clij-Napoca; Universiataea „Babeş Bolyai; Universitatea ”Ioan 
Cuza”, Iaşi ş.a.; 

•   Slovenia, Universitatea din Maribor 
•   Franţa: Universitatea Grenoble, Universitatea Auvergneş.a.; 
•   Suedia, Universitatea din Stockholm; 
•   Polonia, Universitatea de �tiinţe Economice din Krakov; 
•   Grecia,Universitatea Aristotelus, Tesalonike;  
•   Spania,Universitatea Deusto. 
•   precum şi în alte instituţii din Croaţia, Israel, Italia, Belarus, Rusia, Ucraina  etc. 

 
În perioada analizată au efectuat stagii 106 persoane, în mediu, pe an 21 de colaboratori 
ştiinţifico-didactici urmează stagii de formare continuă.  
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VI  PUNCTAJUL PE COMPARTIMENTE ŞI  INTEGRAL  

6.1. Punctajul pe compartimente şi integral 
 
În urma evaluării activităţii ştiinţifice a ASEM, estimării indicatorilor din Rapoartele de 
autoevaluare instituţională şi pe profiluri, studierii documentelor ce vizează activitatea instituţiei, 
consultării documentelor normative şi confruntării informaţiei prezentate cu acestea, discuţiilor cu 
persoanele manageriale şi cele antrenate nemijlocit în cercetare, cu unii parteneri ai ASEM a fost 
obţinut următorul punctaj de evaluare pe compartimente şi profiluri: 
 
I. Capacităţii instituţionale de cercetare. 

1.1. Personalul uman – 115 puncte; 
1.2. Potenţial logistic  - 70 puncte; 
1.3 Activitatea economico-financiară - 70 puncte 

 TOTAL – 255 puncte. 

La compartimentul I „Capacitatea instituţională de cercetare” ASEM a acumulat 255 din 
punctajul maximal de 300 puncte, ce constituie 85 %. 

Punctajul acumulat pe profiluri, conform rapoartelor şi fişelor de evaluare este prezentat în tabelul 5. 

Tabelul 5 
Punctajul acumulat pe profiluri (conform compartimentelor II-V din Fişa de evaluare) 

Punctajacordat Criterii/Aprecieri 
Economie 
fundamen-

tală şi 

aplicativă 
 

(600) 

Informatică, 

statistică şi 

cibernetică 
economică 

 
(700) 

Finanțe, 

contabilitate 
şi analiză 

economico-
financiară 

(600) 

Business 

şi 

administrare
 
 

(600) 

Integrare 
europeană 

şi politici 

sociale 
 

(600) 
2. Performanţă şi vizibilitate la 
nivel internaţional 

128 210 132 120 114 

3.Contribuţie ştiinţifică şi 
recunoaştere naţională 

73 85 68 90 87 

4. Relevanţa economică 86 149 64 57 87 
5. Relevanţa socială 86 95 87 81 93 

Total punctaj pe profiluri 373 539 351 348 381 
Ponderea punctajului acumulat 
în punctajul maxim (600/700) 62,2% 77,0% 58,5% 58,0% 63,5% 
Aprecieri ale performanţei bine foarte bine bine bine bine 

 
Ajustarea punctajului acumulat la profilul „Informatică, statistică şi cibernetică economică” 
constituie 462 de puncte, raportate la 600 punctaj maxim - 77% . 
 
Media pe profiluri la compartimentele II-V este de 383 puncte din 600 maximal posibile, ceea ce 
constituie 63,8%. 
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Punctajul total acumulat la nivel instituţional este de 638 puncte ( 255+383) din 900 maximal 
posibile sau 70,9%. 
 

Având ca temei p.29 al Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a 
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ţinând cont de performanţele înregistrate de ASEM în 
perioada evaluată, Comisia consideră justificată acordarea unui punctaj suplimentar de 8% pentru 
management eficient şi fezabilitatea planului managerial de scurtă şi lungă durată. Argumente în 
favoare: 

Dispunerea de un potenţial ştiinţific performant (cota personalului antrenat în cercetare cu 
grade ştiinţifice raportat la numărul total al cercetătorilor constituie 71,0%); 
Contribuţia substanţială la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare (115 de teze de 
doctor şi de doctor habilitat susţinute în perioada de raport); 
Constituirea primei Scoli Doctorale în economie (2011); 
Antrenarea în numeroase proiecte de cercetare la nivel naţional, în proiecte internaţionale;  
Implicarea masivă în activităţi de cercetare a cadrelor ştiinţifico-didactice ale instituţiei; 
Atragerea surselor extrabugetare în scopuri de cercetare şi inovare (58,1% din sursele 
destinate activităţilor de cercetare); 
Investiţii majore în dezvoltare potenţialului ştiinţific şi a bazei tehnico-materiale pentru 
cercetare (61,9%); 
Transferul rezultatelor cercetărilor ştiinţifice către mediul educaţional, de afaceri prin 
editarea lucrărilor didactico-ştiinţifice şi prestarea de servicii de consultanţă; 
Organizarea a peste 100 de manifestări ştiinţifico-practice internaţionale şi naţionale; 
Depăşirea multiplă a valorii criteriilor minime pentru unii indicatori din fişa de evaluare: 
2.1.1.-2.1.3; 2.3.1-2.3.4; 3.3.2-3.3.8; 3.3.10-3.3.12; 4.3.7-4.3.8; 5.1.8 -5.1.9. 

 
Punctajul general acordat constituie 689 puncte (638*1,08) sau 76,6% din punctajul maximal.  
Performanţa ASEM se apreciază cu calificativul „Foarte bine”. 
 
6.2. Fişa de evaluare se anexează. 
 
VII OBIECŢII ŞI RECOMANDĂRI 
 
În urma evaluării criteriilor stabilite pentru aprecierea capacităţii instituţionale de cercetare, 
analizei rapoartelor de evaluare prezentate de Comisiile pe profiluri, a vizitelor în cadrul 
subdiviziunilor ASEM, discuţiilor cu personalul instituţiei, Comisia specializată de evaluare 
formulează următoarele obiecţii şi recomandări. 
 
Obiecţii: 

1.Raportul de autoevaluare instituţională nu reflectă întreaga informaţie conform cerinţelor 
stabilite de reglementările în vigoare. 

2.Mediatizarea publică a activităţilor ştiinţifice este insuficientă. Lipseşte pe pagina web a 
instituţiei informaţia privind proiectele de cercetare realizate în cadrul ASEM, rezultatele 
cercetărilor promovate de către cadrele ştiinţifico-didactice, deşi succesele sunt relevante. 
Informarea publică prin alte mijloace media (scrisă, TV, radio, electronică etc.) la fel 
urmează a fi amplificată.  
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3.Susţinerea tezelor de doctorat în multiple cazuri depăşeşte termenul de trei ani după 
finalizarea studiilor. 

4.Realizarea cercetării la solicitarea agenţilor economici este inferioară capacităţii 
instituţionale şi potenţialului ştiinţific ale ASEM 

Recomandări: 

a. adresate ASEM 

1. Sporirea vizibilităţii activităţilor şi rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, prin diseminarea 
acestora în mijloace media, în special pagina web a ASEM.  

2. Atragerea tinerilor în cercetare, sporirea ponderii tinerilor cercetători.  

3. Sporirea eficienţei studiilor doctorale, intensificarea activităţilor de conducere a 
elaborărilor tezelor de doctorat în scopul creşterii  ponderii tezelor susţinute în termen.  

4. Intensificarea activităţilor ce vizează participarea în Programul-cadru pentru cercetare si 
inovare ”Orizont 2020”.  

5. Extinderea vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a instituţiei prin editarea lucrărilor în 
parteneriat cu cercetătorii din străinătate, inclusiv în reviste de categoria A, reviste cotate 
internaţional ISI, etc.  

6. Amplificarea colaborării cu mediul de afaceri, realizarea cercetărilor la solicitarea 
agenţilor economici, sporirea impactului rezultatelor cercetărilor asupra creşterii 
economice la nivel organizaţional, ramural şi al economiei naţionale.  

7. Valorificarea oportunităţilor oferite prin acordurile internaţionale încheiate.  

8. Implementarea unor mecanisme eficiente de stimulare a cadrelor ştiinţifico-didactice, a 
echipelor de cercetare pentru creşterea performanţelor ştiinţifice.  

9. Catalogarea şi evidenţa rezultatelor activităţii ştiinţifice. 

10.Creşterea antrenării studenţilor (ciclului I şi II) în realizarea cercetărilor ştiinţifice din 
cadrul diferitor proiecte promovate de instituţie, în scopul dezvoltării abilităţilor de 
cercetare ale studenţilor pe parcursul formării profesionale. 

11.Colaborarea cu instituţiile de învăţământ preuniversitar în vederea promovării educaţiei 
economice, diseminării performanţelor ştiinţei economice, a rezultatelor cercetărilor şi 
ştiinţifice în mediul preuniversitar.  

 
b. adresate CNAA 

1. Examinarea preventivă a rapoartelor de autoevaluare prezentate CNAA şi neadmiterea 
pentru demararea procedurii de acreditare a instituţiilor rapoartele cărora sunt imperfecte 
sau incomplete şi nu permit evaluarea obiectivă şi calitativă a  performanţei ştiinţifice a 
acestora. 

2.Perfecţionarea procedurii de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării  prin: 
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a.revizuirea şi ajustarea: 
• criteriilor de evaluare pentru diferite tipuri de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării 

la specificul acestora: instituţii de cercetare şi instituţii de învăţământ; 
• punctajului acordat pentru diferite criterii la relevanţa şi impactul acestora asupra 

performanţei ştiinţifice generale a instituţiei supuse acreditării; 
b.alocarea timpului pentru evaluarea ştiinţifică a instituţiilor supuse acreditării în funcţie 

de dimensiunea acesteia şi numărul de profiluri solicitate pentru acreditare. 
 

c. adresate autorităţile centrale responsabile de managementul activităţii 
educaţionale şi de cercetare  

 Instituirea unei proceduri unice de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ 
superior, ce ar integra ambele componente ale proceselor de bază ale acestor instituţii – 
educaţie şi cercetare şi ajustarea cadrului normativ în domeniu. 

 

VIII.  CONCLUZII FINALE 

Având în vedere priorităţile de dezvoltare ale Republicii Moldova, priorităţile strategice de 
cercetare în domeniul economic şi de consolidare a potenţialului uman, integritatea proceselor 
educaţie – cercetare – inovare - dezvoltare, Comisia specializată de acreditare a ASEM constată 
oportunitatea profilurilor propuse spre acreditare.  

Instituţia dispune de potenţial intelectual, logistic, financiar-economic pentru realizarea eficientă 
şi calitativă a activităţilor, proiectelor de cercetare. Profilurile supuse acreditării au dovedit 
relevanţa cercetărilor ştiinţifice şi performanţa rezultatelor acestora, acumulând un punctaj 

echivalent calificativului ”foarte bine” la profilul Informatică, statistică şi cibernetică economică şi 

”bine” la celelalte profiluri. 

Instituţia se distinge prin aport considerabil la pregătirea cadrelor ştiinţifice în domeniul 
economic, implementarea performanţelor ştiinţei economice şi a rezultatelor cercetării în procesul 
educaţional, nivel înalt de recunoaştere internaţională a performanţelor cadrelor ştiinţifico-
didactice, participare în proiecte internaţionale, investiţii substanţiale în dezvoltarea capacităţii 
instituţionale, în special în dezvoltarea resurselor umane.  

 
Comisia specializată pentru evaluare activităţii ASEM în sfera ştiinţei şi inovării, în 
perioada 2007-2011, în scopul reacreditării, ţinând cont de cele expuse şi de punctajul 
integral acumulat  HOTĂRĂŞTE: 
1.  Se aprobă:  

• Punctajul pe Profilurile propuse spre acreditare după cum urmează: 
Economie fundamentală şi aplicativă – 373 puncte (62,2%), bine; 
Finanţe, contabilitate şi analiză economico-financiară - 359 puncte (58,5%) bine; 
Informatică, statistică şi cibernetică economică - 539 puncte (77%) foarte bine; 
Business şi administrare - 348 puncte (58%) bine; 
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Integrare europeană şi politici sociale - 381 puncte (63,5%) bine. 
• Acordarea unui punctaj suplimentar de 8% ASEM pentru performanţele înregistrate 

şi fezabilitatea planului managerial de scurtă şi lungă durată. 
• Acordarea Academiei de Studii Economice din Moldova a unui  punctaj de 689 

puncte. 
2.  De a propune CNAA acreditarea ASEM cu aprecierea „foarte bine” şi calificativul 

„organizaţie cu recunoaştere internaţional”. 
 
 
Preşedinte:  ŞAVGA Larisa, dr. hab., prof. univ. 

Secretar: TIMUŞ Angela, dr., conf. cerc. 

Economist:  GUDÎM Maria 

 

PROFILUL I Economie fundamentală şi aplicativă 

4.BAJURA Tudor, dr.hab., prof.; 

5.MANOLE Tatiana, dr.hab., prof.; 

6.TROFIMOV Victoria, dr., conf. 

PROFILUL II Informatică, statistică şi cibernetică economică 

4.GUŢULEAC Emilian, dr.hab., prof. 

5.GAINDRIC  Constantin, m.c. 

6.GREMALSCHI Anatol, dr.hab., prof. 

PROFILUL III Finanţe, contabilitate şi analiză economico-financiară 

4.TUHARI Tudor, dr.hab., prof. 

5.ULIAN Galina, dr.hab., prof.  

6.ILIADI Gheorghe, dr.hab., prof. 

PROFILUL IV Business şi administrare 

4.BUGAIAN Larisa, dr.hab., prof. 

5.CERTAN Semion, dr.hab., prof.  

6.DOGA Valeriu, dr. hab., prof. 

PROFILUL V Integrare europeană şi politici sociale 
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4.ROŞCA Petru, dr.hab., prof.  

5.VARZARI Pantelemon, dr.hab., prof. 

6.OCERETNÎI Anastasia, dr., conf. 


