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1. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE
Aprecieri generale
Prezentul raportul analitic a fost elaborat în baza informaţiilor de autoevaluare, pregătite
de Comisia pentru autoevaluare, profilul „Economie fundamentală şi aplicată” a ASEM, a
verificării corespunderii acestor date rezultatelor reale, obţinute conform listei de indicatori
specificaţi de Comisia specializată de acreditare creată de CNAA a Republicii Moldova, precum
şi în baza documentaţiei prezentate de preşedintele Comisiei pentru autoevaluare.
Conform Strategiei de dezvoltare a cercetării-inovării 2020 „Moldova cunoaşterii”,
imperativ pentru procesul de dezvoltare a Republicii Moldova este implementarea „triunghiului
cunoaşterii”: educaţie – cercetare – inovare”. Ca urmare, raportul de evaluare a profilului
„Economie fundamentală şi aplicată” va reflecta activităţile din toate cele trei domenii, al treilea
domeniu fiind bazat, preponderent, pe inovaţii organizaţionale. Dorim a menţiona că membrii
profilului au fost printre primii care au abordat, sub aspect fundamental şi aplicativ, necesitatea
integrării ştiinţei şi a educaţiei, organizând, în anul 2008, sub egida Ministerului Educaţiei şi
Tineretului din R.Moldova şi ASEM a conferinţei internaţionale „Instruirea şi cercetarea:
modalităţi de integrare”, cu o largă participare a specialiştilor din străinătate.
Raportul privind evaluarea profilului a fost elaborat în baza informaţiilor de autoevaluare,
prezentate de Comisia pentru autoevaluare, profilul „Economie fundamentală şi aplicată” a
ASEM. Evaluarea Profilului „Economie fundamentală şi aplicată” (în continuare, Profil)
demonstrează că, criteriile de bază înaintate pentru obţinerea acreditării au fost respectate. În
evaluarea comisiei, Profilul:
-

îşi corelează activităţile în sfera ştiinţei şi inovării cu politica de stat precum şi cu
tendinţele mondiale de dezvoltare a ştiinţei;

-

activează cu respectarea deplină a cadrului normativ;

-

este caracterizat prin prezenţa Consiliului Ştiinţific Specializat;

-

dispune de cel puţin 13 doctori habilitaţi şi doctori, drept urmare potenţialul uman al
Profilului corespunde indicatorilor cantitativi şi calitativi de activitate;

-

participă activ în procesul de pregătire a cadrelor calificate prin instruirea universitară şi
postuniversitară;

-

reflectă suficient de bine rezultatele obţinute în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale
şi internaţionale, revistelor ştiinţifice, monografiilor, culegerilor de articole şi în alte
categorii de publicaţii;
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-

înregistrează indicatori de activitate superiori minimului de performanţă stabilit pentru
domenii ştiinţifice respective.
Atât după forma, cât şi după conţinut rezultatele cercetărilor ştiinţifice, efectuate în cadrul

profilului acreditat, corespund cerinţelor actuale şi permit elaborarea unor recomandări eficiente
pentru perfecţionarea mecanismului economico-managerial al economiei naţionale.
1.1. Structura instituţională şi eficienţa ei
Profilul de cercetare „Economie fundamentală şi aplicată” în cadrul ASEM este bazat pe
funcţionarea catedrelor „Teorie şi politici economice” şi „Managementul social”, precum şi pe
activitatea laboratoarelor „Analize şi politici economice” şi „Ovidiu Bădină”.
Catedra „Teorie şi Politici Economice” a fost formată la 1 iulie 2010 în urma comasării
a două catedre – „Teorie Economică şi Doctrine Economice” şi „Economie şi Politici
Economice”. Această comasare a fost rezultatul unei inovaţii organizaţionale duble – formative
şi ştiinţifice. În primul rând, concentrarea eforturilor didactice necesare unificării şi ridicării la un
nivel calitativ superior a predării disciplinei fundamentale „Teorie Economică (Microeconomie
şi Macroeconomie)”, soldate cu elaborarea, publicarea şi implementarea în procesul de instruire
a manualului catedral de noua generaţie „Teorie Economică. Microeconomie”. În al doilea rând,
concentrarea eforturilor ştiinţifice necesare creării cunoştinţelor noi, dezvoltării ştiinţei
economice fundamentale autohtone şi pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.
Ca urmare, catedra „Teorie şi Politici Economice” asigură instruirea studenţilor la
specialitatea 366.1 „Economie Generală”, studenţii obţinând diploma de licenţiat în ştiinţe
economice. Totodată, catedra este responsabilă de pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă
calificare la specialitatea ştiinţifică 08.00.01 – „Economie politică; Doctrine economice”.
În strictă concordanţă cu prevederile Strategiei de dezvoltare a cercetării-inovării 2020
„Moldova cunoaşterii”, unde este stipulat că „obiectul învăţării este un anumit domeniu ştiinţific
şi, în consecinţă, activitatea de învăţare este de aceeaşi natură cu cea de cercetare ştiinţifică, iar
pedagogul-cercetător formează competenţele de cercetare ale studenţilor” (p.30), studenţii
instruiţi la specialitatea „Economie Generală”, ciclul I licenţă, obţin un set de competenţe şi
abilităţi care îi fac competitivi pe piaţa muncii şi în activităţile de cercetare:
•
•
•
•
•
•
•

cunosc bazele teoretice şi legităţile funcţionării economiei;
cunosc principiile şi mecanismul adoptării şi realizării deciziilor economice şi de gestiune
la nivel micro şi macro;
posedă metode de analiză a proceselor micro şi macroeconomice;
pot identifica tendinţele de creştere economică;
pot determina priorităţile de dezvoltare la nivel regional;
pot determina nivelul de competitivitate a diferitor ramuri ale economiei naţionale;
pot identifica oportunităţile şi riscurile în activitatea unităţilor economice;
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•
•
•

pot elabora strategiile de dezvoltare la nivel de întreprindere;
posedă aptitudini de efectuare a cercetărilor ştiinţifice;
şi alte.
Aceste competenţe nu sunt doar declarate, ci recunoscute de universităţi prestigioase din

alte ţări. Astfel, la adresarea şefului catedrei „Teorie şi Politici Economice” de estimare a calităţii
testelor la examenul de licenţă „Teorie Economică”, trei universităţi – College of Business
Louisiana State University (SUA), Universite Paris 13 (Franţa) şi Framligham College (Marea
Britanie) au apreciat pozitiv calitatea testelor prezentate şi aplicate în cadrul examenului de
licenţă, corespunderea lor programelor standard la disciplinele fundamentale „Microeconomie”
şi „Macroeconomie” utilizate în ţările cu un nivel avansat de studii universitare.
Această practică poate fi considerată în calitate de importantă inovaţie organizaţională,
care denotă gradul înalt de formare a potenţialului ştiinţific al Profilului, acest potenţial fiind
format din 4 categorii: cercetători ştiinţifici + cadre didactice ocupate cu cercetarea ştiinţifică +
doctoranzi + studenţi.
La nivelul studiilor doctorale, ciclul III, specialitatea ştiinţifică 08.00.01- Economie
politică; doctrine economice” doctoranzii sunt capabili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

să analizeze critic ideile existente şi să sintetizeze idei noi;
să extindă sau să redefinească cunoştinţele existente;
să integreze cunoştinţe din domenii conexe pentru a efectua cercetări interdisciplinare;
să adopte decizii într-un mediu incert şi turbulent;
să demonstreze un nivel ridicat de aplicare a abilităţilor de învăţare;
să elaboreze cercetări ştiinţifice originale;
să prezinte şi să argumenteze rezultatele cercetării;
să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare necesare efectuării
cercetării;
să respecte normele eticii ştiinţifice.
Catedra „Management social”, înfiinţată în 1970 în cadrul Universităţii Tehnice a

Moldovei şi transferată ulterior la Academia de Studii Economice a Moldovei, are ca domeniu
tradiţional de formare profesională pregătirea specialiştilor în domeniul managementului
resurselor umane. Însă inovaţia organizaţională recentă i-a extins aria de activitate, domenii noi
de pregătire a cadrelor devenind specialitatea „Managementul administraţiei publice”, ciclul I
licenţă şi „Managementul afacerilor publice”, ciclul II masterat.
Competenţele şi abilităţile obţinute de absolvenţii specialităţii „Managementul
administraţiei publice” sunt următoarele:
•
•
•

cunoaşterea bazelor ştiinţelor economice fundamentale;
cunoaşterea particularităţilor de funcţionare a sistemului administraţiei publice centrale şi
locale;
însuşirea metodelor şi tehnicilor de investigare ştiinţifică a sistemului de administrare
publică;
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•
•
•
•
•
•

cunoaşterea politicilor, strategiilor, proceselor, metodologiei de angajare, motivare,
recompensă şi evaluare a performanţelor profesionale a resurselor umane din cadrul
administraţiilor publice;
cunoaşterea elementelor de drept administrativ ce ţin de funcţionarea sistemului de
administrare publică;
elaborarea politicilor şi strategiilor din domeniul managementului public, precum şi a
procesului decizional din cadrul instituţiilor publice;
aplicarea corectă a diferitor tehnici de analiză şi proiectare a activităţilor din cadrul
instituţiilor publice;
elaborarea şi implementarea politicilor regulatorii pe diverse ramuri ale economiei
naţionale;
aplicarea deontologiei profesionale a funcţionarului public în activitatea profesională.
Motivaţia apariţiei programului de masterat a fost condiţionată de faptul că în ultimii ani

tot mai mult se dezvoltă parteneriatul public-privat şi funcţionarii din administraţia publică
centrală şi locală trebuie să demonstreze cunoştinţe profunde specializate în domeniul afacerilor
publice pentru a asigura buna dezvoltare economică şi socială a localităţii. Ca urmare, programul
de masterat „Managementul afacerilor publice” asigură obţinerea de către absolvenţi a
următoarelor competenţe:
•
•
•
•
•
•
•

cunoaşterea profundă a mecanismului de derulare a afacerilor în sectorul public;
evaluarea oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor în sectorul public şi impactul lor
asupra dezvoltării economice a localităţii;
capacitatea de luare a deciziilor în domeniul afacerilor publice în baza diagnosticului
economic şi financiar a administraţiei publice;
cunoaşterea modalităţilor de gestiune a proprietăţii publice şi a investiţiilor publice;
cunoaşterea aspectelor legate de managementul afacerilor sociale;
racordarea politicilor în domeniul managementului afacerilor publice şi sociale naţionale
la rigorile celor europene;
elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniul managementului afacerilor
publice şi sociale.

1.2. Direcţiile principale de cercetare în cadrul profilului
„Economie fundamentală şi aplicată”
Direcţiile principale de cercetare dezvoltate în cadrul Profilului au fost elaborate în
corespundere cu:
1. Direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, pentru anii 2006-2010,
elaborate de Academia de Ştiinţe a Moldovei, compartimentul Valorificarea resurselor
umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.
2. Strategiile dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi Planului de acţiuni
„Republica Moldova – Uniunea Europeană”.
3. Direcţiile de cercetare ale ASEM reflectate în planul de activitate a secţiei Ştiinţe exacte
şi economice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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Dorim a menţiona că din 5 direcţii de cercetare ale ASEM, 3 au fost valorificate prin
participarea membrilor Profilului:
1. Elaborarea conceptului de creştere economică durabilă ( Tomşa A., Pâşchina T., Cara
E., Stratan S., Coban M., Gutium T., Ţăruş V.).
2. Managementul competitivităţii economiei naţionale (Guţi C., Feuraş E.).
3. Strategii şi politici eficiente de ocupare a forţei de muncă în Republica Moldova (Bârcă
A., Vaculovschi D., Boguş A.).
Una din particularităţile de organizarea a procesului de cercetare din ASEM este
libertatea creaţiei şi mediul instituţional favorabil elaborării temelor de cercetare de iniţiativă. Ca
urmare, activitatea ştiinţifică a catedrelor şi laboratoarelor ştiinţifice s-a axat pe următoarele
direcţii de cercetare cu caracter fundamental şi aplicativ:
Tabelul 1
Direcţiile de cercetare din cadrul profilului „Economie fundamentală şi aplicată”
Catedra Teorie şi Politici Economice

Laboratorul Analize şi Politici Economice

- Aspecte instituţionale ale dezvoltării
durabile.
- Crearea societăţii informaţionale ca premisă
a sporirii competitivităţii economiei
naţionale.
- Securitatea sistemului economiei naţionale
în
condiţiile
echilibrării
intereselor
economice a agenţilor acesteia.
- Modificarea ordinii social-economice în
contextul formării economiei noi.
- Aplicarea
metodelor
de
echilibru
macroeconomic în promovarea politicilor de
creştere economică.
- Politici şi modele de creştere economică:
aspecte teoretice şi metodologice

- Rolul statului în dezvoltarea echilibrată a
economiei Republicii Moldova.
- Folosirea experienţei mondiale în alegerea
modelului de dezvoltare economică a
R.Moldova.
- Priorităţile structurale în economia
R.Moldova.
- Politici de stabilizare şi creştere economică.
- Elaborarea bazei legislative, normative şi
organizaţionale
pentru
îmbunătăţirea
nivelului de trai al populaţiei prin
intermediul organizării şi funcţionării
Sistemului Naţional de economii şi
împrumuturi investiţionale.
- Monitorizarea şi analiza situaţiei socialeconomice, elaborarea prognozei şi
actualizarea concepţiilor de dezvoltare a
ţării în domeniul economic, social,
ştiinţifico-tehnologic,
inovaţional
şi
informaţional.
- Comunităţile rurale şi renaşterea satului.

Catedra Management Social

Laboratorul Ovidiu Bădină

- Strategii şi politici în domeniul ocupării şi - Rolul managementului resurselor umane în
raporturilor de muncă în contextul reformei
activitatea organizaţiilor.
administraţiei publice.
- Situaţia femeilor pe piaţa muncii din
- Redistribuirea
puterii
publice
între
Republica Moldova.
autorităţile publice şi agenţii independenţi - Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din
de reglementare
Republica Moldova.
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- Situaţia forţei de muncă cu vârstă de peste
50 ani pe piaţa muncii din Republica
Moldova.
- Dezvoltarea umană durabilă în Republica
Moldova.
- - Dezvoltarea parteneriatului public-privat
în Republica Moldova.
Toate direcţiile de cercetări ştiinţifice sunt actuale şi corespund direcţiilor strategice de
dezvoltare a economiei Republicii Moldova.
1.3. Informaţie privind temele, programele şi proiectele de cercetare
Pe parcursul perioadei de evaluare de către membrii Profilului au fost realizate mai multe
produse ştiinţifice create sub forma proiectelor de cercetare:
Tabelul 2
Tipul şi tematica proiectelor de cercetare
Tipul produsului
ştiinţific

Denumirea produsului ştiinţific
1.ELABORAREA
MODELELOR
DE
DEZVOLTARE
REGIONALĂ PRIN FORMAREA CLUSTERELOR.

Proiecte de cercetare
din cadrul
programelor de stat

2.MANAGEMENTUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A
REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DE
GLOBALIZARE
ŞI
INTEGRARE
REGIONALĂ
ŞI
EUROPEANĂ.
3.CREŞTEREA
ECONOMICĂ
ŞI
PRIORITĂŢILE
STRUCTURALE: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE.

Proiect bilateral
internaţional

IN SEARCH OF CREATIVE GOVERNMENT: COMPARING
PUBLIC
AND
PRIVATE
KNOWLEDGE-BASED
ORGANIZATIONS
1.PROIECTUL „BRAINNet WORKING” în cadrul Programului
AENEAS al Comisiei Europene – „EXTERNAL ACTIONS OF
THE EUROPEAN COMMUNITY
2.ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИК ПОГРАНИЧЬЯ
3. ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
ЧАСТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В
УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ

SPECIFICE
ALE
COPIILOR
ŞI
Proiecte
(granturi) 4.NECESITĂŢILE
VÂRSTNICILOR
LĂSAŢI
FĂRĂ
ÎNGRIJIREA
MEMBRILOR
internaţionale
DE FAMILIE PLECAŢI LA MUNCĂ PESTE HOTARE
5.STUDIUL SITUAŢIONAL AL FORŢEI DE MUNCĂ ÎN
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MEDIUL RURAL, INCLUSIV PRIN PRISMA DE GEN
6.REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2011:
BEYOND TRANZITION TOWARDS INCLUSIVE SOCIETIES
7.RAPORT DE STARE A ŢĂRII 2007
8.RAPORTUL NAŢIONAL AL DEZVOLTĂRII UMANE 2011:
DE LA EXCLUZIUNE SOCIALĂ LA O DEZVOLTARE UMANĂ
INCLUZIVĂ
1.APLICAREA
METODELOR
DE
ECHILIBRU
MACROECONOMIC ÎN PROMOVAREA POLITICILOR DE
CREŞTERE ECONOMICĂ: IMPACTUL CAPITALULUI UMAN
2.PROPRIETATEA INTELECTUALĂ CA BAZĂ ECONOMICĂ
A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
3.PRIORITĂŢILE
INSTITUŢIONALE
ALE
COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE
Proiecte de iniţiativă

CREŞTERII

4.CREAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE CA PREMISĂ A
SPORIRII COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE
5.SECURITATEA SISTEMULUI ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN
CONTEXTUL ECHILIBRĂRII INTERESELOR ECONOMICE A
AGENŢILOR ACESTEIA
6.MODIFICAREA
ORDINII
SOCIAL-ECONOMICE
CONTEXTUL FORMĂRII ECONOMIEI NOI

ÎN

7.PRIORITĂŢILE STRUCTURALE
CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII

ÎN

ALE

ECONOMIEI

8.APLICAREA
METODELOR
DE
ECHILIBRU
MACROECONOMIC ÎN PROMOVAREA POLITICILOR DE
CREŞTERE ECOOMICĂ: IMPACTUL INVESTIŢIILOR
9.POLITICI ŞI MODELE DE CREŞTERE ECONOMICĂ:
ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE
10.STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL OCUPĂRII ŞI
RAPORTURILOR DE MUNCĂ ÎN CONTEXTUL REFORMEI
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
11.REDISTRIBUIREA
PUTERII
PUBLICE
ÎNTRE
AUTORITĂŢILE PUBLICE ŞI AGENŢI INDEPENDENŢI DE
REGLEMENTARE
În fiecare din aceste proiecte au fost analizate una sau câteva probleme din direcţiile
strategice de dezvoltare a economiei naţionale a Republicii Moldova. În conţinutul raportului de
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autoevaluare pe paginile 10–36 pentru fiecare proiect aparte sunt specificate: Denumirea
proiectului, Obiectivele generale ale proiectului, Componenţa nominală a grupului de executori,
Rezultatele ştiinţifice obţinute (rezumat).
Din analiza succintă a conţinutului proiectelor elaborate putem concluziona că rezultatele
obţinute în cadrul lor sunt originale şi au un impact pozitiv asupra economiei naţionale, precum
şi asupra ştiinţei în întregime (în aspect fundamental şi aplicativ).

2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1. Personalul uman
Pentru autoevaluarea ştiinţifică a Profilului au fost selectaţi 26 specialiştii care au
participat la realizarea proiectelor şi au obţinut rezultate semnificative în cadrul temelor de
cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate. Conform tabelului de la pagina 37-38, personalul
uman selectat poate fi structurat după următoarele categorii:
•

În funcţie de gradul ştiinţific deţinut: 6 doctori habilitaţi, 16 doctori şi 4 persoane fără
grad ştiinţific, dar în proces de elaborare a tezelor de doctorat.

•

În funcţie de titlul ştiinţific deţinut: 5 profesori universitari, 16 conferenţiari universitari,
4 lectori superiori şi 1 lector universitar.

•

În dependenţă de funcţia administrativă deţinută: 1 prorector cu activitate ştiinţifică şi
relaţii externe, 1 director al ;colii doctorale, 1 decan, 2 şefi de catedră, restul –
colaboratori ai catedrelor vizate.
Dorim a menţiona că nivelul înalt al raportului „doctor/doctor habilitat” (4,2) şi

„persoane cu grade ştiinţifice/număr total de cercetători”(0,8) denotă un potenţial intelectual
sporit al Profilului.
Toţi specialiştii antrenaţi în activităţile de cercetare - inovare sunt angajaţi cu funcţia de
bază şi îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică în limitele de 0,2-0,8 sarcină ştiinţifică, astfel încât
prin aplicarea formulei de calcul a unităţilor de cercetători ştiinţifici numărul lor în cadrul
profilului „Economie fundamentală şi aplicată” este de 9,8 unităţi, sau, pentru simplitatea
calculelor, 10 unităţi.
Structura de vârstă a cercetătorilor Profilului este relativ omogenă:1/3 persoane în vârstă
de până la 44 ani, 1/3 între 45 - 54 ani şi 1/3 în vârstă de peste 55 ani. Aceasta asigură o
transmitere relativ eficientă a experienţei profesionale de la o categorie de vârstă la alta şi evită
situaţii de stagnare a procesului de educare – cercetare - inovare, persoanele vârstnice fiind mai
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reticente faţă de inovaţiile organizaţionale şi pedagogice. Totuşi, ponderea cercetătorilor în
vârstă de până la 35 ani (4%) denotă existenţa problemei atragerii tineretului în procesul
didactico-ştiinţific. Pornind de la acest fapt, devine stringentă problema deschiderii unei
specializări „Teorie economică” la ciclul II, masterat, care ar asigura afluxul de tineret în
domeniul cercetărilor fundamentale, iar componenţa numerică a laboratorului ar fi raţional să
crească în baza tinerilor doctoranzi şi chiar a unor studenţi de excelenţă.
Eficienţa activităţii de cercetare este determinată, în mare măsură, de eficienţa formării
cadrelor. Sursa principală de formare a cadrului de cercetători ştiinţifici este sistemul de doctorat.
Conform datelor prezentate în Raportul de autoevaluare, numărul doctoranzilor Profilului este în
continuă scădere: de la 19 doctoranzi în 2007 la 6 doctoranzi în 2011, adică o scădere triplă. Sunt
cunoscute motivele reducerii numărului de doctoranzi la majoritatea specialităţilor ştiinţifice:
locuri bugetare insuficiente, taxe înalte pentru studiile doctorale la contract, insuficienţa
mecanismului de finanţare a cercetărilor doctorale prin proiecte, practica sofisticată şi uneori
voluntaristă de susţinere a tezelor de doctorat. Însă la specialitatea ştiinţifică 08.00.01”Economie
politică; Doctrine economice” numărul de doctori şi doctori habilitaţi este relativ limitat, ce
stopează procesul de reproducere lărgită a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul ştiinţei
economice fundamentale şi, deci, dezvoltarea ei la nivelul performanţei superioare.
Însă dorim a menţiona că reducerile cantitative sunt parţial compensate prin schimbările
calitative în organizarea lucrului cu doctoranzii, activitatea Şcolii doctorale a ASEM fiind o
adevărată inovaţie organizatorică pentru condiţiile Republicii Moldova. În cadrul Programului de
Pregătire Avansată doctoranzii ascultă 6 discipline fundamentale obligatorii (Microeconomie şi
Macroeconomie avansată, Econometrie avansată, Istoria şi metodologia cercetării, disciplină
avansată de specialitate, Tehnologii informaţionale, Limbi moderne) şi 4 discipline opţionale
care le acordă competenţe generice ( Managementul cercetării ştiinţifice /Managementul
proiectelor; Deontologia şi comunicarea ştiinţifică /Dreptul proprietăţii intelectuale; Timemanagement /Gestiunea carierei; Gestiunea financiară a cercetării ştiinţifice /Leadership şi lucrul
în echipă).
Baza tehnico - materială a profilului este performantă şi se bazează pe potenţialul logistic
al ASEM. Fiecare cercetător ştiinţific dispune de acces la un calculator modern pentru procesul
didactic sau de cercetare, conectat la reţeaua locală a ASEM şi la reţeaua Internet. Fiabilitatea
funcţionării reţelelor de calculatoare de la ASEM este susţinută de Centrul de Calcul al
instituţiei.
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Pentru evaluare Comisiei i-au fost prezentate doar acele obiecte logistice care nemijlocit
sunt antrenate în procesul de cercetare a catedrei „Teorie şi Politici Economice” şi
„Managementul social”. Ca urmare, costul total al echipamentului utilizat este de 120469 lei sau
12 mii lei per unitate convenţională de cercetător. Ambele catedre posedă câte 4 calculatoare, 3
unităţi de notebook, 1 scanner, un NDD şi 350 unităţi de carte. Majoritatea covârşitoare a
echipamentului logistic poate fi caracterizat ca modern.
Conducerea ASEM a asigurat membrii catedrelor din Profil şi cu spaţii de lucru care
corespund perfect normativelor tehnico-sanitare în vigoare şi design-ului modern.

3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA,
RELEVANŢA, IMPACTUL
3.1. Publicaţiile colaboratorilor Profilului „Economie fundamentală şi aplicată”
În domeniul ştiinţelor economice produsele ştiinţifice create iau, preponderent, forma
publicaţiilor ştiinţifice. Dacă ne referim la rezultatele ştiinţifice ale membrilor Profilului,
eforturile lor intelectuale s-au soldat cu următoarele caracteristici cantitative:
Tabelul 3
Numărul de publicaţii realizate de membrii Profilului în perioada 2007-2011

Publicaţii total
Publicaţii pe unitate
de cercetători

Total
228
22,8

2007
42
4,2

2008
53
4,3

Inclusiv
2009
2010
44
34
4,4
3,4

2011
55
5,5

Media
45,6
4,5

După cum denotă datele tabelului, activitatea ştiinţifică a membrilor Profilului a fost
relativ stabilă, fluctuaţiile anuale nefiind semnificative ( cu excepţia anului 2010 când a avut loc
procesul de comasare a catedrelor „Teorie economică şi Doctrine economice” şi „Analiza şi
Politici Economice”). Totodată, numărul mediu de publicaţii anuale per unitate de cercetător de
4,5 reflectă o activitate ştiinţifică destul de intensă şi fructuoasă.
Sub aspect structural, principalul tip de publicaţii au fost articolele în revistele ştiinţifice
(51,3%), ce denotă alinierea la tendinţele mondiale de difuzare a rezultatelor cercetării, 45,2%
prezintă rezumatele, ce indică asupra unei participări active la diferite manifestări ştiinţifice şi
2,2% - monografiile ştiinţifice, ponderea lor pentru un potenţial ştiinţific atât de solid fiind prea
modestă.
Calitatea cercetărilor poate fi parţial estimată prin numărul şi ponderea articolelor în
reviste recenzate. Din totalitatea articolelor, ponderea celor publicate în reviste recenzate de
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categoria A a fost 0%, de categoria B – 30,1%, categoria C – 57,1%, editate în străinătate –
11,8% şi în reviste recenzate cu indice impact – 1%. Deci, membrii Profilului trebuie să posede
mai mult curaj pentru a-şi publica rezultatele cercetărilor efectuate în revistele de peste hotare şi
în cele cu indice impact.
3.2. Lista a 10 publicaţii de performanţă a Profilului
„Economie fundamentală şi aplicată”
Deşi toate publicaţiile prezintă interes, ne-am permis să includem în Top10 următoarele
publicaţii:
1. Guţu C., Belostecinic G. Premises and opportunuties of Republic of Moldova for
sustenable development in European context //Revista română de economie, 2008, Year
XVIII, Tome 26, Issue 1(35), pp. 5-32
2. Guţu G. Componenta investiţională în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.
Realităţi economice: prezent şi perspective //Comisia Naţională de Prognoză. Anul IX,
Serie nouă, 2007, nr.3, pp. 56-74
3. Vaculovschi D. Regional Human Development Report 2011: Beyond transition towards
inclusive societies. UNDP, Bratislava, 2011, pp. 13-35.
4. Vaculovschi D., Vaculovschi E. Social inclusion – key word in the process of adjusting
the Republic of Moldova’s social policies to European values //Review of General
management, 2010, nr.12, pp.92-105
5. Cara E., Neamţu N. Statistical and econometric methods applied to markets analisis. În
Instituţii şi performanţă economică. Iaşi,2010, pp.435-448
6. Pîşchina T. Инновационный потенциал как фактор конкурентоспособности и
подходы к его оценке. În Системе за управление на бизнеса в малки и средни
предприятия. Свищов, 2010, pp. 271-276
7. Sorocean O., Coşelev N., Filip N. Восточно-Европейское Пограничъе: социальноэкономическая динамика. Вильнюс: Европейский Гуманитарный Университет,
2011
8. Chircă S. Sisteme economice în timp şi spaţiu. Chişinău, ARC, 2009
9. Feuraş E. Metodologia cercetării economice. Chişinău, ASEM, 2008
10. Şişcan N., Koss A. Новая экономика и современные особенности рынка
(методологический аспект). Chişinău, ASEM, 2008

3.3. Brevete şi acte de implementare
Membrii Profilului nu doar creează cunoştinţe, ci şi le implementează în activitatea
practică. Astfel, E.Vaculovschi a obţinut de la Centrul de Inginerie, Economie şi Management 3
certificate de elaborare a standardelor în construcţii, T.Pîşchina – confirmare de la Ministerul
Economiei şi Comerţului al R.Moldova despre utilizarea rezultatelor activităţii ştiinţifice la
elaborarea propunerilor de dezvoltare durabilă în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare pe anii
2008-2011; T.Pîşchina, A.Tomşa şi D.Vaculovschi – adeverinţă de înregistrare a rezultatelor
activităţii de cercetare ştiinţifică pe tema „Creştere economică şi priorităţile structurale: aspecte
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teoretice şi practice” de la AGEPI.nr.301 din 05.07.2010; C.Guţu – adeverinţă de înregistrare a
rezultatelor cercetării ştiinţifice nr. 317 din 14.09.2010
Tezele de doctorat elaborate în cadrul profilului au îmbinat aspectele teoretice de
cercetare cu cele aplicative, fiind obţinute 7 acte de implementare: O.Leviţchi (4), S.Sobor (1) şi
M.Stoican (2).
3.4. Rezultate ştiinţifice mai importante
Cele mai importante rezultate ale cercetărilor în cadrul proiectelor nominalizate, în
viziunea noastră, sunt următoarele:
În aspect teoretic (fundamental):
1.

În proiectul „ELABORAREA MODELELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN
FORMAREA CLUSTERELOR” (cond.: dr.,conf.-cercetător C.GUŢU), metodologia
utilizată de identificare a clusterelor relevante s-a bazat pe 3 mari componente verificate
simultan: 1) proximitatea fizică a întreprinderilor; 2) dominanţe IMM; 3) reţele inter-firme şi
câteva dintre industriile interconectate. Identificarea şi evaluarea potenţialului de formare şi
dezvoltare a clusterului pilot în R.Moldova a fost efectuată în baza întreprinderilor din
industria de confecţii textile. Rezultatele cercetării au fost folosite la elaborarea Strategiilor
de dezvoltare a regiunilor Nord, Centru şi Sud pe perioada anilor 2010-2012.

2. În proiectul „MANAGEMENTUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A R.MOLDOVA
ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DE GLOBALIZARE ŞI INTEGRARE REGIONALĂ ŞI
EUROPEANĂ” (cond.: dr.,conf.-cercetător C.GUŢU), algoritmul ştiinţific de cercetare s-a
bazat pe combinarea metodelor calitative şi cantitative, precum şi pe analize de caz şi sondaj.
Grupul intervievat a constituit 184 întreprinderi şi manageri ai IMM din diverse domenii de
activitate şi regiuni.
Cercetarea efectuată a permis evaluarea Indicelui Global al competitivităţii R.Moldova
pentru anul 2010 şi poziţionarea R.Moldova între cele 130 de state în Ratingul Global al
Competitivităţii pentru anul 2010. Totodată, aceasta a fost prima cercetare ştiinţifică,
efectuată în R.Moldova, cu privire la determinarea particularităţilor de realizare a activităţilor
de responsabilitate socială corporativă în IMM în vederea creşterii competitivităţii (RSC).
3. În proiectul „CREŞTERE ECONOMICĂ ŞI PRIORITĂŢILE STRUCTURALE: ASPECTE
TEORETICE ŞI PRACTICE” a fost elaborată o nouă concepţie de creştere economică pentru
R.Moldova, nominalizată „Concepţia Noii Dezvoltări Structurale”, ea evidenţiind premisele
necesare pentru tranziţia R.Moldova la o economie orientată spre inovaţii. Prin aplicarea
metodei simulării au fost elaborate o serie de scenarii de creştere economică pentru economia
R.Moldova.
În aspect aplicativ:
1. În cercetarea „SITUAŢIA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII DIN REPUBLICA
MOLDOVA” Agenţiei Naţionale a ocupării forţei de muncă i-au fost transmise o serie de
recomandări: renunţarea treptată de la experienţa de muncă ca cel mai important criteriu
decizional în procesul de angajare; evidenţierea avantajelor pe termen lung pe care le-ar
putea avea angajatorii în urma acordării priorităţii tinerilor la angajare; reducerea
contribuţiilor la sistemul de asigurări sociale pentru angajarea anuală a unui anumit număr de
tineri; subvenţionarea salariului tânărului angajat pentru primul an de activitate în organizaţia
respectivă; promovarea uceniciei la locul de muncă în calitate de alternativă pentru tinerii cu
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un nivel scăzut de instruire şi fără calificare; focalizarea pe situaţia tinerilor proveniţi din
centrele de plasament sau orfelinate prin implementarea unor programe speciale de integrare
socio-profesională; organizarea serviciilor specializate de informare şi consiliere profesională
şi a serviciilor de mediere a muncii; stimularea băncilor comerciale în vederea acordării
creditelor cu dobânzi preferenţiale tinerilor care doresc iniţierea şi dezvoltarea propriei
afaceri; stimularea agenţilor economici în vederea încheierii unor acorduri de colaborare de
lungă durată cu instituţiile de învăţământ pentru petrecerea practicii de producţie de către
cursanţii acestora, etc.
2. Cercetarea „SITUAŢIA FEMEILOR PE PIAŢA MUNCI DIN REPUBLICA
MOLDOVA”s-a soldat cu următoarele recomandări transmise ANOFM: elaborarea unei
politici sociale care ar avea drept scop protejarea femeilor pe piaţa muncii; promovarea
egalităţii de gen şi a echilibrului între muncă şi viaţa personală prin intermediul instituţiilor
guvernamentale (ANOFM, MEC); susţinere din partea statului în vederea angajării femeilor
în sectorul public la posturi de conducere; majorarea nivelului salariilor în sectorul public în
vederea reducerii migraţiei forţei de muncă feminine; elaborarea unei politici de promovare a
egalităţii de gen şi sancţionarea drastică a agenţilor economici de către Inspecţia Muncii în
cazul identificării cazurilor de discriminare între bărbaţi şi femei.
3.5. Activitatea editorială
În perioada 2007-2010, cercetătorii ştiinţifici au contribuit la pregătirea şi editarea
lucrărilor conferinţelor şi simpozioanelor internaţionale:
1. Culegerea de lucrări ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Instruirea şi cercetarea:
modalităţi de integrare”. 16 aprilie 2008. Ch.: ed.ASEM, 2008
2. Culegerea de lucrări ale 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. Culegerea de lucrări ale 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
4. Culegerea de lucrări ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii”. 25-26 septembrie 2009. Ch.: ed.ASEM, 2009, vol.I-II
5. Culegerea de lucrări ale Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători – ASEM. 10-11
aprilie 2009. Ch.: ed.ASEM, 2009, vol.I-II
6. Culegerea de lucrări ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii”. 24-25 septembrie 2010. Ch.: ed.ASEM, 2011, vol.I-II
7. Culegerea de lucrări ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Republica Moldova: 20 de ani
de reforme economice”. 23-24 septembrie 2011. Ch.: ed.ASEM, 2011, vol.I-II
În perioada de referinţă, membrii profilului au contribuit, de asemenea, la elaborarea
articolelor ştiinţifice şi editarea lor în revista „Economica” şi „Analele Academiei de Studii
Economice a Moldovei”.
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3.6. Diseminarea rezultatelor cercetării
În vederea diseminării rezultatelor ştiinţifice, cercetătorii Profilului au participat la
diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, informaţia fiind prezentată în Raportul
de autoevaluare la pag. 43-44, 45-47, 56-62.
Totodată, conlucrarea activă a fost cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi cu Agenţia
Naţională a ocupării forţei de muncă.

4. COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL
Cooperarea în cadrul naţional s-a realizat în următoarele direcţii:
•

Cercetări efectuate la comanda ANOFM („Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din
Republica Moldova” şi „Situaţia femeilor pe piaţa muncii din republica Moldova”);

•

Contracte pentru lucrări de creaţie încheiate cu „Enciclopedia Moldovei” (Feuraş E.,
Vaculovschi D., Bârcă A.);

•

Consultanţă (Şişcan N. la 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 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).

5. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Colaborarea internaţională s-a realizat în cadrul încheierii acordurilor de colaborare cu
instituţii din străinătate, îndeplinirii proiectelor şi grant-urilor ştiinţifice internaţionale, antrenarea
membrilor Profilului în calitate de experţi şi consultanţi ai organizaţiilor internaţionale, precum
şi în efectuarea unor stagii ştiinţifice peste hotare cu o durată > 1 lună.
În anul 2010 catedra „Teorie şi Politici Economice” a semnat acord de cooperare
bilaterală cu catedra „Economie şi Politici Economice” ASE Bucureşti în domeniul
învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice (p. 44 din Raportul de autoevaluare).
Proiecte de cercetare câştigate prin competiţie de la organizaţii din străinătate au fost:
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1. „IN SEARCH OF CREATIVE GOVERNMENT: COMPARING PUBLIC AND PRIVATE
KNOWLEDGE – BASED ORGANIATIONS”. Co-coordonatorul proiectului: dr.hab.,
conf.univ. T.Pîşchina. Organizaţia: Şcoala de Business a Universităţii Central Europene,
Marea Britanie. Termenul executării: 2011-2014
2. «ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИК
ПОГРАНИЧЬЯ». Coordonatorul proiectului: dr.hab., prof.univ. O.Sorocean. Organizaţia:
Center for Advanced Studies and Education, Lituania. Termenul executării: 2009-2010
3. «ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
ЧАСТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ» : grant în cadrul proiectului „Social Transformations in the Western
Eurasia Border region”. Deţinătorul grantului individual: lect.superior universitar T.Bucos.
Organizaţia: Center for Advanced Studies and Education, Lituania. Termenul executării:
2011-2012.
Pe lista de experţi ai organizaţiilor internaţionale figurează 7 membri ai Profilului:
1. ŞIŞCAN Nadejda, dr.hab., prof.univ. – în perioada 2008-2011 – expert/consultant în cadrul
realizării Programului UNIFEM / UNWomen şi MMPPS „Promoting Gender Equality in
National Development Politici Plans”
2. SOROCEAN Olga, prof.univ., dr.hab.; FILIP Nelea, dr., conf.univ.; COŞELEV Natalia, dr.,
conf.univ. – experţi în cadrul Consiliului Naţional de Educaţie Economică (CNEE), SUA şi
Centrul Român de Educaţie Economică (CREE) (perioada 2007-2009) şi deţinători ai
diplomelor de antrenori (traineri) pentru antrenarea profesorilor de economie din cadrul
liceelor din R.Moldova şi România.
3. VACULOVSCHI Dorin, dr.,conf.univ. – expert în cadrul “BRIDGE expert conference on
migration, asylum, EU external border management and visa regimes” (aprilie 2010),
organizată în cadrul International Project co-financed by the European Commission, Europe
AID.
4. VACULOVSCHI Dorin, dr.,conf.univ. – expert în cadrul Proiectului UNDP „Assess the
implementation of the NHRAP Chapter 2 (Part II): The observance of the right to work and
favorable conditions” (aprilie-octombrie 2008).
5. ISAC Eufrosinia, dr.,conf.univ. – expert în cadrul Proiectului Internaţional „BrainNet
Working” (Programul AENEAS al Comisiei Europene, Grant MIGR/2007/130-078/7)
(perioada 2008-2010)
6. BÎRCĂ Alic, dr., conf.univ. – National Consultant on Employment, Social Protection and
Service Provision (WEE programme inception phase) on United Nations Development Fund
for Women (UNIFEM). 15 February – 31 March 2010
În perioada de referinţă, 4 cercetători ai Profilului au fost invitaţi în centre ştiinţifice şi
universitare din străinătate, şi anume:
1.

PÎŞCHINA T., dr.hab., conf.univ. – participarea la 5-th Joint Regional Workshop on WTO
Matters for Academics from Central and Eastern Europe, Central Asia & the Caucasys,
organizată de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) în perioada 25-27 iunie 2008 la
Kiev, Ucraina.
2. TOMŞA Aurelia, dr., conf.univ. – participarea la Programul Comisiei Europene, destinat
politicienilor, jurnaliştilor şi profesorilor universitari, care include turul instituţiilor
comunitare şi întrevederi bilaterale conform intereselor vizitatorilor, în perioada 10-16
februarie 2008
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3. VACULOVSCHI Dorin, dr., conf.univ. – participarea la vizita de studiu din cadrul
proiectului TEMPUS IV ITF – JP-00471-2008 „Professionalisation des enseignements en
travail social” (LMTS) în intervalul 12-18 Octombrie 2009 la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi.
4. VACULOVSCHI Dorin, dr., conf.univ. – participarea în cadrul Seminariilor educaţionale
pentru dezvoltarea studiilor sociologice, în cadrul Cattolica Universita del Sacro Cuore –
Milano, în perioada 05-09 Octombrie 2009.
Procesul de perfecţionare a competenţelor de predare-cercetare s-a manifestat în stagiile
efectuate de membrii Profilului în centrele ştiinţifice şi universitare din străinătate cu o durată de
1 lună şi mai mult. Locurile de destinaţie au fost: Franţa, Canada, Germania, Belgia, Rusia,
România (informaţia din Raportul de autoevaluare, p.48).
Ţinînd cont de faptul că strategia de dezvoltare a activităţii ştiinţifice a ASEM vizează
racordarea învăţămîntului economic superior la exigenţele sistemului european de învăţămînt
putem afirma cu certitudine că această strategie va contribui esenţial la perfectarea în continuare
atât a procesului didactic, cât şi a celui de activitate ştiinţifică fructuoasă.
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6. PUNCTAJUL ACORDAT CONFORM FIŞEI DE EVALUARE
6.1. Fundamentarea valorilor indicatorilor din Fişa de evaluare
Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu structura Fişei de evaluare a profilului, iar
argumentările punctajului acordat sunt prezentate în tabelul ce urmează:
Tabelul 1.1
I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ DE CERCETARE
Nr.
crt.

Indicator
de
rezultat

Indicatorul

Punctaj
Prevăzut
Acordat
(standart)

1.1. Personal uman
1.1.1*

Ponderea cercetătorilor ştiinţifici titulari în numărul
total de cercetători:
•
cercetători ştiinţifici titulari ≥ 80%
•
cercetători ştiinţifici titulari < 80%

88%

20
10

20

Din cadrul profilului fac parte 23 cercetători ştiinţifici
titulari, ceea ce constituie 88% (3 persoane sunt angajate în
bază de contract)
1.1.2*

1.1.3*

1.1.4*
1.1.5**

1.1.6**
1.1.7**

Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi este:
•
≥ 5
•
<5
Din numărul total de cercetători ştiinţifici, 16 persoane
deţin gradul de doctor în ştiinţe economice şi 6 persoane –
gradul de doctor habilitat, raportul fiind de 4,2
Raportul cercetătorilor cu grade ştiinţifice la numărul
total de cercetători:
•
≥ 0,5
•
<0,5
În cadrul profilului, 22 cercetători deţin gradul ştiinţific de
doctor / doctor habilitat în ştiinţe economice, raportul
acestora faţă de numărul total fiind de 0,8
Deţinerea dreptului de instruire prin doctorat
(10 persoane)
Cota susţinerilor în termene a tezelor de doctorat este:
•
≥ 20%
•
<20%
Cota susţinerilor tezelor de doctorat pe durata
ultimilor 3 ani depăşeşte 30% din numărul celor ce nu
s-au înscris în termenele stabilite
Organizaţia dispune de doctoranzi care studiază în
centre ştiinţifice şi universitare peste hotarele republicii

4,2

10
20

20

0,8

10
5

10

10

5

5

10%

10
5

5

-

5

-

2

10

10

38,4%

10
5

10

Stoican Mirela – România
Vrabie Adrian – Germania
1.1.8*

Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de
conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat în
numărul total de cercetători:
•
≥ 10%
•
< 10%
În perioada evaluată, 10 cercetători ştiinţifici din cadrul
profilului au fost abilitaţi cu dreptul de conducător
/consultant ştiinţific al tezelor de doctor/doctor habilitat

19

1.1.9**

1.1.10*

1.1.11**

Numărul cercetătorilor ştiinţifici care au efectuat stagii
de cercetare şi/sau documentare în centre ştiinţifice de
peste hotare pe parcursul perioadei evaluate, cu o
durată sumară ≥ 30 zile:
•
≥ 5 cercetători
•
< 5 cercetători
§ 4.3.9 :
Pe parcursul perioadei evaluate, 11 cercetători ştiinţifici
din cadrul profilului au efectuat stagii de cercetare în
centre ştiinţifice de peste hotare, cu o durată sumară mai
mult de 30 zile: V.Zbarciog, E.Cara, M.Coban, S.Stratan,
A.Tomşa, N.Filip, E.Vaculovschi, T.Bucos, T.Gutium,
D.Ignatiuc, A.Bîrcă
Ponderea cercetătorilor tineri < de 35 de ani în
numărul total de cercetători:
•
≥ 20%
•
< 20%
La momentul evaluării, din numărul total de cercetători
ştiinţifici din cadrul profilului, 1 persoană se află la vârsta
sub 35 ani
Susţinerea tezelor de către cercetătorii ştiinţifici din
organizaţie în perioada evaluată este:
a. Teze de doctor habilitat:
•
≥ 2
•
< 2
b. Teze de doctor în ştiinţe:
•
≥ 5
•
< 5
Pe parcursul perioadei evaluate, 2 cercetători ştiinţifici din
cadrul profilului au susţinut teza, obţinând grad ştiinţific:
Pîşchina T. – teza de doctor habilitat
Barbăneagră Oxana – teza de doctor

11

10
5

10

1

10
5

5

1

10
5

5

1

10
5

5

130

110

5

5

10
5

10

5
10

5

10
10
10
5
5

10
10
5

10
5
5

10

Total
Notă: *- se apreciază valorile indicatorului la momentul evaluării;
** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
1.2. Potenţial logistic
1.2.1*
1.2.2*

1.2.3*

1.2.4*

1.2.5**
1.2.6*

1.2.7*

Deţinerea spaţiilor corespunzătoare normativelor
tehnico-sanitare
Ponderea echipamentului procurat pe durata ultimilor 5
ani (reieşind din cost) constituie:
•
≥ 30%
•
<30%
Costul echipamentului/unitate ocupată de cercetător
este:
•
<100 mii lei
•
≥ 100 mii lei
Prezenţa/aplicarea:
• laboratoarelor specializate
• echipamentului unic modern
• instalaţiilor şi metodelor de cercetare computerizate
• laboratoarelor acreditate
Baza materială respectivă este utilizată şi de alte
organizaţii
Asigurarea personalului din sfera ştiinţei şi inovării
(persoane fizice) cu calculatoare:
•
≥ 60%
•
<60%
Conectarea calculatoarelor la reţea locală

20

<30%

13000

>60%

5

1.2.8*

Conectarea calculatoarelor la reţelele informaţionale
•
≥60%
•
<60%
Total
Notă: *- se apreciază valorile indicatorului la momentul evaluării;
** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată

>60%

10
5
90

10
70

1.3. Activitatea economico-financiară
Finanţarea organizaţiei are loc inclusiv din contul:
a) proiectelor naţionale/granturi
b) proiectelor internaţionale /granturi
c) contractelor economice (ştiinţifice) cu agenţi autohtoni
d) contractelor economice (ştiinţifice) cu agenţi economici
străini
e) altor servicii contra plată
1.3.2** Cota mijloacelor financiare, acumulate în baza
proiectelor selectate prin concurs, raportată la volumul
total al alocaţiilor prevăzute pentru realizarea tematicii
ştiinţifice
• <10%
• ≥ 10%
1.3.3** Ponderea mijloacelor speciale (cu excepţia surselor
provenite din darea în arendă) în bugetul instituţiei:
• <20%
• ≥ 20%
1.3.4** Investirea a peste 21% din său (indiferent de sursa
finanţării) pentru achiziţionarea de echipament
ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de specializare,
stagiere, cooperare tehnico-ştiinţifică, participare la
manifestări ştiinţifice şi de detaşare a personalului
pentru schimb de experienţă
Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
Smax = 300 puncte
1.3.1**

10
15
5
10
5

5
10

5
10

15

80

75

Tabelul 2.1
II. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
Nr.
crt.

Indicator
de rezultat

Indicatorul

Punctaj
Prevăzut
Acordat
(standard)

2.1. Publicaţii în străinătate
2.1.1**
2.1.2**

2.1.3**
2.1.4#

Monografii
Capitole în monografii
• >1
• 1
§ 4.1.2 :
La acest capitol, pentru perioada evaluată s-a înregistrat un
rezultat pozitiv, cercetătorii din cadrul profilului fiind
coautori la 2 monografii colective editate în străinătate.
În total: 5 cercetători – 6 capitole în 2 monografii.
Cărţi de specialitate pentru învăţământul universitar
(dicţionare, manuale)
Articole în reviste ISI
• ≥ 0,1
• <0,1

21

-

20

-

6

10
7

10

-

10

-

1

25
15

25

§ 4.1.4 :
În: Globalization and Higher Education in Economics and
Business Administration (Iaşi)
2.1.5#
Articole în alte reviste editate în străinătate
11
• ≥2
• <2
§ 4.1.5 :
La acest capitol se atestă un rezultat pozitiv : de către
cercetătorii din cadrul profilului au fost publicate 11
articole în 8 reviste ştiinţifice de specialitate, editate în
străinătate (Bucureşti, Iaşi, Vilnius)
2.1.6#
Articole în culegeri
• ≥3
11
• <3
§ 4.1.6 :
Pentru perioada evaluată s-au înregistrat rezultate
satisfăcătoare la capitolul dat: 8 cercetători din cadrul
profilului au publicat 11 articole ştiinţifice în 9 culegeri
editate în străinătate (7 ţări)
2.1.7#
Publicaţii ştiinţifice electronice
• ≥ 0,3
1
• <0,3
La acest capitol s-au înscris materialele Conferinţei
Internaţionale Jubiliare „Economic growth and
Democracy” Fulbright Alumni, Berlin, 06-08 May, 2011.
http://www.fulbright-alumni
2.1.8 #
Rezumate(teze) la conferinţe ştiinţifice
• ≥4
11
• <4
§ 4.1.8 :
La acest capitol s-a înregistrat un rezultat mai puţin
semnificativ : în perioada evaluată 4 cercetători au prezentat
11 teze la 8 conferinţe ştiinţifice, desfăşurate în 5 ţări
Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 cercetători/an
2.2.1**

2.2.2.*
2.2.3**
2.2.4#

Rapoarte la invitaţie la conferinţe (în plen)
• ≥ 0,5
• <0,5

22

10

10
7

7

5
3

3

5
3

3

95

58

25
15

15

-

15

-

-

15

-

4

15
10

15

2.2. Impactul internaţional al cercetărilor şi elaborărilor
Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie de la
organizaţii din străinătate
• cu un volum de finanţare ≥ 100 mii EU
3
• cu un volum de finanţare < 100 mii EU
§ 4.2.2 :
În perioada evaluată, de către cercetătorii ştiinţifici din
cadrul profilului, de la organizaţii din străinătate au fost
obţinute prin concurs 3 proiecte:
1) Pîşchina T. – proiect internaţional (Ambasada SUA)
2) Sorocean O., Filip N., Coşelev N. – grant colectiv
(Universitatea Umanistică Europeană, Lituania).
Volum de finanţare: 10000$
3) Bucos T. – grant individual (Universitatea Umanistică
Europeană, Lituania). Volum de finanţare: 2000$
Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele
cercetării
Brevete obţinute în străinătate

10
7

2.2.5#

2.2.6**
2.2.7#

§ 4.2.5 :
La acest capitol s-au înscris rapoartele prezentate în plen de
către d-l Corneliu Guţu, la invitaţia organizatorilor
conferinţelor internaţionale petrecute în România (Tulcea,
Constanţa, Suceava, Oradea)
Comunicări orale la conferinţe
• ≥2
• <2
§ 4.2.6 :
Pentru perioada evaluată s-a înregistrat un rezultat
satisfăcător la acest capitol, cercetătorii din cadrul profilului
prezentând 22 comunicări la 19 manifestări ştiinţifice
desfăşurate în 10 oraşe din 8 ţări.
Medalii obţinute la expoziţii sau saloane internaţionale
Alte distincţii de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi
elaborărilor
• ≥ 0,1
• <0,1

22

10
7

10

-

15

-

1

5
3

5

115

45

-

15
10

-

-

10
7

-

4

5

5

§ 4.2.8 :
La acest capitol a fost menţionată DIPLOMA DE
EXCELENŢĂ, acordată în anul 2011 de INCE al Academiei
Române, d-lui Corneliu Guţu pentru merite deosebite în
promovarea cercetării ştiinţifice şi a cooperării ştiinţifice, bişi multilaterale, în domeniul economiei, în condiţiile
globalizării şi ale societăţii bazate pe cunoaştere
Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 cercetători/an
2.3. Apreciere internaţională şi antrenare în activităţi de expertiză
2.3.1**

2.3.2 **

2.3.3**

Membru de onoare al unei Academii de Ştiinţe şi/sau ai
unor societăţi ştiinţifice internaţionale, aleşi în perioada
evaluată
• >1
• 1
Membru al colegiului de redacţie al unei reviste de
specialitate consacrate de peste hotare
• >1
• 1
Membru al Comitetului de program al unei manifestări
ştiinţifice de peste hotare
§ 4.3.3 :
La acest capitol se cere remarcată activitatea d-lui Corneliu
Guţu, în calitate de membru al Comitetelor de Program al
manifestărilor ştiinţifice, organizate în diferiţi ani în
România. Pentru perioada evaluată, au fost nominalizate 2
Seminare Internaţionale (Constanţa, Tulcea) şi 2 Conferinţe
Internaţionale (Suceava, Oradea)

2.3.4**

8
Expert/consultant al unei organizaţii ştiinţifice de peste
5
5
hotare, selectat în perioada evaluată
§ 4.3.4 :
Pentru perioada evaluată se atestă o activitate prodigioasă a cercetătorilor ştiinţifici în calitate de
experţi şi consultanţi în cadrul realizării Proiectelor Internaţionale, fiind observată o implicare mai
mare în anul 2010 :
1. ŞIŞCAN N. – expert/consultant în cadrul Programului UNIFEM (2008-2011)
2. SOROCEAN O.; FILIP N.; COŞELEV N. – experţi în cadrul Consiliului Naţional de Educaţie
Economică (SUA) şi Centrul Român de Educaţie Economică (2007-2009)
3. VACULOVSCHI D.– expert în cadrul International Project co-financed by the European
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Commission, Europe AID (2010)
4. VACULOVSCHI D. – expert în cadrul Proiectului UNDP (2008)
5. ISAC E. – expert în cadrul Proiectului Internaţional „BrainNet Working” (2008-2010)
6. BÎRCĂ A. – National Consultant on Employment, Social Protection and Service (UNIFEM) (2010)
2.3.5**

2.3.6**
2.3.7**

Referent ştiinţific al revistei cotate ISI, desemnat în
perioada evaluată
• >1
• 1
Referent la teza de doctor susţinută în străinătate,
desemnat în perioada evaluată

-

-

5
3
5

-

Cercetător invitat într-o instituţie universitară, ştiinţifică
consacrată din străinătate
3
15
15
• >1
10
• 1
§ 4.3.7 :
La acest capitol se atestă un rezultat pozitiv, pentru perioada evaluată fiind înregistrate patru invitaţii
din partea instituţiilor din străinătate:
1) VACULOVSCHI D. : participarea în cadrul Seminariilor educaţionale pentru dezvoltarea studiilor
sociologice, în cadrul Cattolica Universita del Sacro Cuore (Milano) . 05-09 Octombrie 2009
2) VACULOVSCHI D. : Vizită de studiu în cadrul proiectului la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi. 12-18 Octombrie 2009
3) TOMŞA A. : participarea la Programul Comisiei Europene, care include turul instituţiilor
comunitare şi întrevederi bilaterale conform intereselor vizitatorilor 10-16 februarie 2008
4) PÎŞCHINA T. : participarea la 5-th Joint Regional Workshop on WTO Matters for Academics from
Central and Eastern Europe, Central Asia & the Caucasys, organizată de Organizaţia Mondială a
Comerţului 25-27 iunie 2008
Total

60

25

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată

Smax = 270

Tabelul 3.1
III. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ
Nr.
crt.

Indicator
de
rezultat

Indicatorul

Punctaj
Prevăzut
(standard)

Acordat

5

15
10

15

25

7
5

7

-

10

3.1. Publicaţii în ţară
3.1.1#

3.1.2#

3.1.3**

Monografii
• ≥1
• <1
§ 5.1.1 :
Un rezultat foarte bun se atestă la acest capitol, în perioada
evaluată fiind publicate 5 monografii de către 3 profesori
universitari din cadrul profilului
(Şişcan N., Chircă, Zbârciog V.)
Capitole în monografii
• ≥ 0,5
• <0,5
§ 5.1.2 :
La acest capitol s-au înregistrat rezultate semnificative,
cercetătorii ştiinţifici din cadrul profilului fiind coautori în 11
monografii colective editate în ţară. În total, au fost publicate
25 capitole de către 5 autori.
Articole în reviste naţionale, categoria A
• >1

24

-

3.1.4#

3.1.5#

3.1.6#

3.1.7#

• 1
Articole în reviste naţionale, categoria B
• ≥3
• <3

7

§ 5.1.4 :
Pentru perioada evaluată, starea lucrurilor la acest capitol
poate fi considerată satisfăcătoare. În reviste recenzate şi-au
publicat articole ştiinţifice majoritatea cercetătorilor ce deţin
grad ştiinţific (14) :
 Revista „Economica” – 27 articole
 Revista „Economie şi Sociologie” – 1 articol
Articole în reviste naţionale, categoria C
• ≥5
• <5
§ 5.1.5 :
La acest capitol au fost înregistrate rezultate pozitive, fiind
menţionaţi 18 cercetători cu publicaţii în 6 reviste naţionale :
 Anale ştiinţifice – 40 articole
 „Drept, Economie şi Informatică” – 2 articole
 „Profit” – 1 articol
 „Administrare Publică” – 1 articol
 „Studia Universitas” – 2 articole
 „Contabilitate şi audit” – 7 articole
Articole în culegeri
• ≥6
• <6
§ 5.1.6 :
4 cercetători şi-au publicat lucrările în 5 culegeri editate în
ţară (în total 8 articole)
Publicaţii ştiinţifice electronice
• ≥ 0,3
• <0,3

§ 5.1.7 :
La acest capitol s-a înscris 2 publicaţii, care sunt rezultatele
unor studii, şi care au fost plasate pe Internet de către 2
conferenţiari universitari:
1. PÎŞCHINA T. http://www.eecon.
2. VACULOVSCHI D.
http://ipp.md/public/files/Publicatii/2007/StudiuVaculovs
chiDorin.doc
3.1.8#
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice
• ≥6
• <6
§ 5.1.8 :
La acest capitol se atestă o implicare a
majorităţii
cercetătorilor din cadrul profilului (23 persoane – 88,5%),
fiind publicate 92 rezumate ştiinţifice, care au fost prezentate
la 2 manifestări naţionale şi 24 manifestări ştiinţifice
internaţionale, desfăşurate în ţară.
Total
Notă: # - se determină valorile indicatorului per 10 cercetători/an

28

7
4

53

5
3

8

5
3

7

5

3

2

3
2

3

92

3
2

3

55

43

10

-

6

-

3.2. Impactul şi relevanţa ştiinţifică
3.2.1**
3.2.2**

Premii de Stat ale Republicii Moldova, obţinute în
perioada evaluată
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, obţinute în
perioada evaluată

25

-

3.2.3**

3.2.4#

3.2.5#

3.2.6**

Alte premii naţionale, obţinute în perioada evaluată
• >1
• 1

5

3.3.2**
3.3.3**

3.3.4**

3.3.5**

4

§ 5.2.3 :
La acest capitol au fost menţionate Diplomele de gradul I şi
gradul II, conferite de Guvernul Republicii Moldova
(S.Chircă, E.Feuraş, D.Vaculovschi) şi Diplomele de merite,
acordate de A.Ş.M. şi Ministerul Educaţiei al Republicii
Moldova (C.Guţu, A.Tomşa)
Rapoarte (lecţii la invitaţie) la manifestări ştiinţifice din
ţară
• ≥4
• <4

2

5
2

2

§ 5.2.4 :
La acest capitol au fost menţionate lecţiile d-lui Dorin
Vaculovschi, citite în cadrul Institutului Muncii al Republicii
Moldova şi IREX, tematica fiind axată pe problemele sociale
a statului.
Comunicări la conferinţe din ţară
• ≥5
• <5

3

5
2

2

§ 5.2.5 :
La acest capitol se observă o implicare foarte nesemnificativă
a cercetătorilor, fiind înscrise doar 3 comunicări orale la
manifestări ştiinţifice desfăşurate în ţară
Medalii obţinute la expoziţii naţionale

-

5

-

35

8

Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 cercetători/an

3.3.1**

4
3

3.3. Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării
Academician, membru-corespondent al AŞM, ales în
perioada evaluată
Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada evaluată
Profesor cercetător, conferenţiar cercetător conferit în
perioada evaluată
• >1
1
• 1
În perioada evaluată, d-na Balan Aliona a obţinut titlul de
conferenţiar
Membru al colegiului de redacţie al unei reviste cotate
CSŞDT şi CNAA, aleşi în perioada evaluată
• >1
• 1
§ 5.3.4 :
2 cercetători ştiinţifici din cadrul profilului sunt membri ai
colegiilor de redacţie ale revistelor „Economica” şi „Analele
ştiinţifice ale ASEM”: Guţu C. şi Feuraş E.
Conducător al programelor de stat, proiectelor de
cercetare, desemnat în perioada evaluată
• >1
• 1

26

10

-

5

-

5
3

3

2

2
1

2

7

5
3

5

§ 5.3.5 :
Pe parcursul perioadei evaluate, 7 cercetători ştiinţifici din
cadrul profilului au fost desemnaţi în calitate de conducători
ai proiectelor de cercetare: 1) C.Guţu: două proiecte de
cercetare din cadrul programelor de stat; 2) T.P.îşchina :
proiect de cercetare din cadrul programului de stat, proiect
bilateral, proiect de iniţiativă; 3) Vaculovschi D. : grant
internaţional, proiect de iniţiativă; 4) Sorocean O.: grant
internaţional, două proiecte de iniţiativă; 5) Tomşa A.: trei
proiecte de iniţiativă; 6) Şişcan N.: trei proiecte de iniţiativă;
7) Bîrcă A.: proiect de iniţiativă

3.3.6**

3.3.7**

3.3.8**

Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de program al
unei manifestări ştiinţifice din ţară, ales în perioada
evaluată
• >1
• 1
§ 5.3.6 :
În anii din perioada evaluată, cercetătorii din cadrul profilului
au participat în calitate de membri ai Comitetelor de Program
la 2 manifestări ştiinţifice petrecute în ţară : D.Vaculovschi şi
A.Bîrcă – Comitetul de organizare a Conferinţei Ştiinţifice
(ASEM, 2009); A.Tomşa: 1) Comitetul de Program al
Seminarului Internaţional organizat în cadrul Ministerului
Educaţiei R.M. (2011); 2) Comitetul de Program al
Seminarului Metodic Ştiinţific (IMI-MOLDOVA, 2011)
Expert al CSŞDT sau CNAA, altor proiecte şi activităţi
ştiinţifice la nivel naţional, desemnat în perioada evaluată
• >1
• 1
§ 5.3.7 :
La acest capitol este relevată recenzarea publicaţiilor
ştiinţifice de către cercetătorii profilului: rapoarte ştiinţifice,
monografii, manuale ş.a.
Membru al comisiilor specializate de evaluare în scopul
acreditării organizaţiilor, confirmat în perioada evaluată

3

2
1

2

9

2
1

2

1

-

1

8

3
2

3

2

2
1

2

2

1

§ 5.3.8 :
În perioada evaluată, 2 cercetători ştiinţifici din cadrul
profilului au activat în calitate de Preşedinte al Comisiei de
acreditare ştiinţifică: 1) E.Feuraş – UCCM (2007); A.Tomşa
– UAM (2007) ; Universitatea „Perspectiva INT” (2008)
3.3.9**
3.3.10**

3.3.11**

Membru al comisiilor pentru Premiile de Stat ale
Republicii Moldova, A.Ş.M., ales în perioada evaluată
Preşedinte, secretar, membru al consiliilor ştiinţifice
specializate de susţinere a tezelor de doctor, doctor
habilitat, desemnat în perioada evaluată
• >2
• ≤2
§ 5.3.10 :
Pe parcursul perioadei evaluate, 8 cercetători ştiinţifici din
cadrul profilului au fost implicaţi în procesul de susţinere a
tezelor de doctor/doctor habilitat, fiind incluşi în componenţa
Consiliilor ştiinţifice specializate din cadrul ASEM şi altor
instituţii universitare
Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific de profil, ales
în perioada evaluată
• >1
• 1
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-

§ 5.3.11 :
În perioada evaluată, E.Feuraş a activat în calitate de
Preşedinte şi A.Balan – în calitate de Secretar ştiinţific al
Seminarului de Profil la specialitatea ştiinţifică 08.00.01 –
Economie politică; Doctrine economice
Referent la teza de doctor habilitat /doctor, desemnat în
perioada evaluată
4
• >1
• 1
§ 5.3.12 :
Participând în activitatea de pregătire a cadrelor, în perioada
evaluată, 4 cercetători ştiinţifici au fost desemnaţi în calitate
de referenţi oficiali la susţinerea tezelor de doctorat:
D.Vaculovschi (2009, 2010, 2011); A.Tomşa (2009);
N.Şişcanu (2007); N.Filip (2007, 2011)
Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
Smax = 130
3.3.12**

2
1

2

40

22

Tabelul 4.1
IV. RELEVANŢA ECONOMICĂ
Nr.
crt.

Indicatorul

Indicator
de rezultat

Punctaj
Prevăzut
(standard)

Acordat

4.1. Activitatea de brevetare, licenţiere, certificare a produselor
4.1.1**
4.1.2**
4.1.3**

Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, knowhow
Brevete implementate
• >1
• 1
Brevete obţinute, documentaţii, regulamente tehnice,
standarde înregistrate
• >1
• 1

-

-

15

-

15
10

-

3

15
10

15

2

5
3

5

50

20

§ 6.1.3 :
În perioada evaluată, de către E.Vaculovschi au fost încheiate
3 contracte cu Centrul de Inginerie, Economie şi
Management în Construcţii (CIEMC) pentru perioada
elaborării documentelor normative
4.1.4**

Cereri de brevetare înaintate la AGEPI, cereri înaintate
la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de plante
• >1
• 1

§ 6.1.4 :
La această poziţie s-au înscris două cereri de brevetare la
AGEPI: ♦ prima a fost înaintată din partea unui grup de
cercetători (T.Pîşchina, A.Tomşa, D.Vaculovschi) pentru
înregistrarea rezultatelor obţinute în urma elaborării unui
raport ştiinţific final. Adeverinţa de înregistrare a rezultatelor
activităţii de cercetare ştiinţifică, nr.301 din 05.07.2010. ♦ A
doua cerere a fost înaintată de către C.Guţu: Adeverinţa de
înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică,
nr.317 din 14.09.2010
Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
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4.2.1 **
4.2.2 **

4.2.3 **
4.2.4 **

4.2.5 **

4.2.6 **
4.2.7 **

4.2. Transfer tehnologic
Produse, echipamente asimilate şi fabricate în serie
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi realizate şi
valorificate de agenţi economici prin contract cu un
volum de finanţare
• ≥ 100 mii lei
• <100 mii lei
Produse noi valorificate de agenţi economici prin
colaborare sau contracte royalty
Proiecte de transfer tehnologic şi/sau proiecte înaintate la
concurs în cadrul PC7
• >1
• 1
Proiecte înaintate la alte concursuri în cadrul
programelor internaţionale
• >2
• ≤2
§ 6.2.5 :
Pe parcursul perioadei evaluate, de către cercetătorii
profilului au fost înaintate trei propuneri de proiecte care,
însă, nu au fost acceptate spre realizare: ♦ două proiecte
moldo-române; ♦ proiect înaintat în cadrul unui program al
CNEE (SUA)
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţionale
elaborate în perioada evaluată
Produse ştiinţifice create, înregistrate

-

3

20

-

15
10
12

-

8
6

-

5
3

5

-

10
23

10

10

8

10
7

10

100

25

7
5

7

7
5

-

§ 6.2.7 :
Rezultatele cercetării ştiinţifice au fost reflectate în 23
produse ştiinţifice create sub forma proiectelor de cercetare
4.2.8**

Alte tipuri de rezultate documentate (metode, procedee,
material, tehnologii, substanţe, soft-uri)
• >1
• 1
§ 6.2.8 :
Pe parcursul perioadei evaluate, de către cercetătorii
profilului au fost obţinute confirmări de implementare a
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, în cadrul întreprinderilor şi
instituţiilor din R.Moldova şi România.

Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată

4.3.1 #

4.3.2**

4.3. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate
Recomandări ştiinţifico-practice documentate
2
• ≥ 0,1
• <0,1
§ 6.3.1 :
În perioada evaluată, de către cercetătorii ştiinţifici din cadrul
profilului (A.Bîrcă, D.Vaculovschi, A.Boguş) au fost realizate
2 recomandări ştiinţifico-practice, transmise pentru
implementare către Agenţia Naţională a ocupării forţei de
muncă (2007, 2008)
Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO
• >1
• 1
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-

4.3.3**

Prestări de servicii în alte subdiviziuni ştiinţifice
• >1
• 1

3

5
3

5

§ 6.3.3 :
În perioada evaluată, au fost încheiate 3 contracte pentru
lucrări de creaţie cu Instituţia publică „Enciclopedia
Moldovei” (E.Feuraş, D.Vaculovschi, A.Bîrcă)
4.3.4#

Lucrări executate la comanda beneficiarilor din
străinătate
• ≥3
• <3
§ 6.3.4 :

1

7
5

5

La acest capitol s-a prezentat activitatea realizată de către
D.Vaculovschi în baza Contractului de prestare a serviciilor,
încheiat cu UNDP.
4.3.5#

4.3.6#

4.3.7 **

4.3.8 **

Consultanţă (documentată)
• ≥ 0,5
• <0,5
§ 6.3.5 :
La acest capitol s-a înregistrat activitatea de consultanţă a dnei N.Şişcan la elaborarea pachetelor de documente în cadrul
Programelor naţionale
Expertize ecologice, tehnice, medicale, terminologice,
testări biologice, chimice etc.
• ≥1
• <1
§ 6.3.6 :
Această poziţie este suplinită de activitatea cercetătorilor din
cadrul profilului (D.Vaculovschi, A.Tomşa) în calitate de
recenzenţi la Proiecte de cercetare care au fost înaintate spre
aprobare
Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale
• >3
• ≤3
§ 6.3.7 :
În perioada evaluată, de către cercetătorii ştiinţifici din cadrul
profilului au fost organizate 2 conferinţe ştiinţifice, 1
conferinţă comemorativă şi 1 conferinţă republicană
metodico-ştiinţifică
Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale,
organizate în ţară
• >2
• ≤2

3

5
3

5

2

7
5

7

4

5
3

5

6

7
5

7

50

41

§ 6.3.8 :
Cercetătorii ştiinţifici din cadrul profilului, în anul 2008, au
organizat 1 conferinţă ştiinţifică internaţională (organizatori:
F E.euraş, N.Şişcan), iar în perioada 2007-2011 au făcut parte
din comitetul organizatoric al Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale anuale din cadrul ASEM (C.Guţu –
vicepreşedinte; D.Vaculovschi – membru )
Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 cercetători/an
Smax = 200
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Tabelul 5.1
V. RELEVANŢA SOCIALĂ
Nr.
crt.

5.1.1#

5.1.2#

5.1.3#

5.1.4#

5.1.5#

5.1.6#

5.1.7 **

5.1.8 **

Indicatorul

Indicator
de rezultat

5.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică
Manuale pentru învăţământul universitar şi dicţionare
2
•
≥ 0,1
•
<0,1
§ 7.1.1 :
La acest capitol se înregistrează rezultate nesemnificative, în
perioada evaluată fiind publicate 2 manuale pentru
învăţământul universitar (E.Feuraş, S.Stratan)
Capitole în manuale pentru învăţământul universitar
•
≥ 0,1
•
<0,1
§ 7.1.2 :
La această poziţie s-a înregistrat un rezultat satisfăcător
datorită elaborării manualului colectiv la „Teoria economică”,
care conţine 11 capitole, autorii fiind 8 cercetători ştiinţifici
din cadrul profilului
Manuale pentru învăţământul preuniversitar
•
≥ 0,1
•
<0,1
Capitole în manuale pentru învăţământul preuniversitar
•
≥ 0,1
•
<0,1
Articole în enciclopedii
•
≥ 0,1
•
<0,1
În perioada evaluată, de către cercetătorii ştiinţifici ai
profilului (E.Feuraş şi D.Vaculovschi) au fost publicate 4
articole în Enciclopedia Republicii Moldova, cu un volum
total de 133 pagini
Lucrări metodice, note de curs, compendiumuri
•
≥ 0,5
•
<0,5
§ 7.1.6 :
La acest capitol s-au înregistrat rezultate semnificative, în
perioada evaluată fiind publicate lucrări metodice, curs de
lecţii, culegeri de teste şi aplicaţii
Curs nou elaborat
•
>3
•
≤3
§ 7.1.7 :
La această poziţie se atestă rezultate satisfăcătoare, fiind
elaborate 5 cursuri universitare noi, pentru nivelul Licenţă şi
nivelul Masterat
Conducători ai tezelor de licenţă/ masterat susţinute
•
>3
•
≤3
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Punctaj
Prevăzut
Acordat
(standard)

10
7

10

11

8
6

8

-

7
5

-

-

6
4

-

4

3
2

3

14

5
3

5

5

6
4

6

22

5
3

5

§ 7.1.8 :
În perioada evaluată, 22 cercetători din cadrul profilului au
fost implicaţi în conducerea tezelor de licenţă şi tezelor de
masterat în cadrul ASEM şi USM.
Conducători/consultanţi ştiinţifici ai tezelor de doctor /
doctor habilitat susţinute
5
•
>1
•
1
§ 7.1.9 :
La acest capitol s-au înregistrat rezultate semnificative,
cercetătorii ştiinţifici din cadrul profilului fiind implicaţi activ
în procesul de pregătire şi susţinere a tezelor de doctor/doctor
habilitat. În perioada evaluată, au fost susţinute 8 teze de
doctor în ştiinţe economice şi 1 teză de doctor habilitat,
conducători ştiinţifici fiind: 1) Chircă S. (2007, 2008, 2009);
2) Şişcanu N. (2007, 2009, 2010); 3) Sorocean O. (2009); 4)
Cara E. (2010); 5) Zbârciog V. (2008)
Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 cercetători/an
5.1.9 **

5.2.1**

5.2.2**

10
7

10

60

47

5.2. Participări la elaborarea actelor normative şi în activităţi de consultanţă
Document de politici elaborat şi aprobat
1
7
§ 7.2.1 :
Prognoza pieţei muncii pentru anul 2011, elaborată la
solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (executor: D.Vaculovschi)
1
Recomandare metodologică elaborată şi implementată în
6
activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale

§ 7.2.2 :
Recomandări pentru autorităţi şi companii, propuse în cadrul
Studiului „Relaţiile de muncă în Republica Moldova din
perspectiva companiilor” (co-executor: A.Bîrcă)
2
5.2.3 ** Aviz la proiecte de lege sau de alte acte normative
§ 7.2.3 :
Sunt menţionate avizele prezentate de către d-l Alic Bîrcă
asupra unor proiecte de Hotărâri ale Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale a Familiei a Republicii Moldova
5.2.4 ** Participare în activitatea comisiilor instituite de
2
Preşedinţie, Parlament, Guvern
§ 7.2.4 :
La acest capitol s-a reflectat activitatea cercetătorilor ştiinţifici
în calitate de membri ai comisiilor instituite de Guvernul
Republicii Moldova, şi anume: 1) Şişcanu N. – membru ales
al Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între femei şi
bărbaţi (2008); 2) Chircă S. – membru inclus în „Comisia
Cojocaru”, preocupată de studierea şi evaluarea genocidului
fizic şi spiritual declanşat de RSSM de către regimul totalitar
comunist (2010)
5.2.5 ** Participare în activitatea grupurilor de lucru instituite de
2
ministere, departamente
§ 7.2.5 :
În perioada evaluată, cercetătorii ştiinţifici au participat în
activitatea grupurilor de lucru organizate de Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei (A.Bîrcă: 2009-2011)
şi EXPERT-GRUP (A.Tomşa: 2008)
Total
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
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7

6

4

4

5

5

3

3

25

25

5.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei
Cărţi de popularizare a ştiinţei
2
5
• ≥ 0,1
3
• <0,1
§ 7.3.1 :
La acest capitol au fost nominalizate cărţile publicate de
V.Şoimaru, care se atribuie la categoria de cărţi de
popularizare a ştiinţei
Articole de popularizare a ştiinţei
12
4
• ≥ 0,1
2
• <0,1
§ 7.3.2 :
În perioada evaluată, de către cercetătorii ştiinţifici din cadrul
profilului au fost publicate articole în reviste ce promovează
imaginea ştiinţei: „Pro Didactica”, „Economica XXI” şi
„Magazin Istoric” , editate în România (S.Chircă); Ziarul
„Timpul”, Chişinău (V.Şoimaru)
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei
3
2
• ≥1
1
• <1
§ 7.3.3 :
La acest capitol, este menţionată participarea activă a dlui
D.Vaculovschi la emisiuni radio şi TV, cu oferirea
interviurilor
asupra
ştiinţei,
inclusiv: ♦
Despre
particularităţile fenomenelor de excludere socială în Moldova
(Interviul dimineţii la Europa Liberă); ♦ Interviu pe marginea
lansării Raportului Naţional al Dezvoltării umane: De la
excluziune socială la o dezvoltare umană inclusivă („Rostul
zilei”, Vocea Basarabiei.); ♦ «Проблемы экономического
роста» («Прямой разговор», postul Jurnal TV)

5.3.1#

5.3.2#

5.3.3#

Seminare sau alte manifestări organizate pentru
utilizatori
• ≥ 0,5
• <0,5
§ 7.3.4 :
Cercetătorii ştiinţifici din cadrul profilului au participat la
organizarea trainingurilor pentru funcţionarii publici în
domeniul Parteneriatului public-privat, la organizarea
Seminarelor cu genericul Lansarea Raportului Global al
Dezvoltării Umane (co-organizator: D.Vaculovschi) şi la
organizarea „Workshop on CESCR shadow report process”
din cadrul Programme on Women’s Economic, Social and
Cultural Rights (N.Şişcan). De asemenea, în cadrul
proiectelor internaţionale, un grup de cercetători (O.Sorocean,
N.Filip, N.Coşeleva) au organizat seminare pentru profesorii
de economie din Republica Moldova.
Total
Notă: # - se determină valorile indicatorului per 10 cercetători/an
Smax = 100
5.3.4#

5

5

4

1

4
2

4

15

14

Total puncte cu evidenţa compartimentelor II – V: 373 puncte.
Profilul „Economie fundamentală şi aplicată” a acumulat 373 puncte, ceea ce
constituie 62,2% din suma maximală de puncte 600 posibilă, fără punctul 1 din fişa de
evaluare.
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6.2. Corecţiile de punctaj aplicate şi argumentările de rigoare
În procesul verificării veridicităţii indicatorilor de autoevaluare au fost depistate unele
abateri nesemnificative legate, preponderent, de terminologia utilizată în Fişa de autoevaluare. În
rezultatul prezentării unor date suplimentare referitoare la indicatorii verificaţi de comisie, au
fost corectate valorile indicatorilor de autoevaluare, în majoritatea cazurilor în favoare profilului
evaluat.
6.3. Punctajul general acordat profilului
Suma generală de puncte acumulată de profil (fără p.1.Capacitatea instituţională de
cercetare) este de 373 puncte.

7. APRECIERILE DATE PROFILULUI DE CERCETARE „ECONOMIE
FUNDAMENTALĂ ŞI APLICATĂ”
După cum se vede din punctajul general acordat profilului „Economie fundamentală
şi aplicată”, acest profil a acumulat 373 puncte, ceea ce constituie 62,2 % din suma
maximală de puncte - 600 posibilă, fără p.1 din Fişa de evaluare.
Indicatorii caracteristici pentru p.1. Capacitatea instituţională e cercetare sunt relativ buni.
Daca le vom evidenţia aparte pentru profil, atunci punctajul general acumulat (de 628 de puncte)
ar constitui 69,8% din punctajul maxim de 900 puncte pentru instituţie din domeniul socioumanistic şi economic.

Concluzia generală:
Rezultatele evaluării calitative, având în vedere că au fost acumulate 62,2% din punctajul
maxim, ceea ce corespunde diapazonului de 51-75%, specificat în Regulament ne permit să
apreciem activitatea ştiinţifică a profilului „Economie fundamentală şi aplicată” cu
calificativul „BINE”.
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IV. UNELE OBSERVAŢII ŞI SUGESTII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROCESULUI DE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN CADRUL PROFILULUI „ECONOMIE
FUNDAMENTALĂ ŞI APLICATĂ”
Deşi nivelul general de organizare a activităţii ştiinţifice în cadrul profilului evaluat este
înalt, Comisia de profil a evidenţiat unele rezerve şi sugestii, mai importante fiind următoarele:
¾ planificarea activităţii ştiinţifice în cadrul laboratorului „Analize şi Politici Economice”;
¾ atragerea mai activă a doctoranzilor la specialitatea ştiinţifică 08.00.01;
¾ publicarea rezultatelor cercetării în reviste cotate ISI;
¾ difuzarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin publicaţii electronice de peste hotare;
¾ participarea mai activă la manifestaţiile ştiinţifice din ţară;
¾ publicarea unei culegeri de lucrări ştiinţifice a membrilor profilului;
¾ amplificarea activităţii de consultanţă şi expertiză;
¾ extinderea legăturilor de colaborare cu administraţiile publice centrale şi locale;
¾ efectuarea transferului de cunoştinţe în învăţământul preuniversitar.

Membrii Comisiei de profil:
Preşedinte:

Bajura Tudor, dr. hab., prof. cerc.

_________________

Membrii:

Manole Tatiana, dr. hab., prof. univ.

_________________

Trofimov Victoria, dr., conf. univ.

_________________
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