Avizul
Comisiei specializate de evaluare
a activităţii ştiinţifice şi inovaţionale a profilului
Integrare Europeană şi Politici Sociale, ASEM
pentru anii 2007-2011
1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare:
Direcţiile de cercetare ale catedrelor ce corespund profilului de Integrare Europeană şi
Politici Sociale sunt urmatoarele:
1. Premisele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană în condiţiile regionalizării
şi globalizării;
2. Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în contextul integrării
europene şi asigurării avantajului competitiv;
3. Integrare Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate;
4. Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului
financiar naţional în contextul integrării regionale;
5. Dezvoltarea mediului de afaceri comun al Uniunii Europene şi Republicii Moldova;
6. Evoluţia politicilor sociale ale Republicii Moldova în contextul politicilor respective ale
Uniunii Europene.
Proiecte de cercetare din cadrul programelor de stat (3)
1.

„Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în contextul integrării

europene şi asigurării avantajului competitiv” (2009-2010, cifrul 09.814.08.02A) , în cadrul
programului de stat ”Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice,
de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS”. Conducătorul
proiectului: prof.univ., dr.hab. Chistruga Boris şi executorii: prof.univ., dr.hab. Chistruga Boris,
conf.univ. dr. Pisaniuc Maia, dr. Sirbu Olesea, dr.conf.univ. Dodu-Gugea Larisa, dr.conf.univ.
Harcenco Dorina, lect.univ. Braşovschi-Velenciuc Victoria.
2.

”Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului

financiar naţional în contextul integrării regionale” (2010-2011, cifrul 09.814.08.02A), în cadrul
programului de stat ”Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul
economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene” (coordonator
membru cor. Grigore Belostecinic). Conducătorul proiectului: prof.univ., dr.hab. Chistruga Boris
şi M. Pisaniuc, dr.conf.univ., R. Crudu lect. sup., M. Popa, lect. V.Braşovschi-Velenciuc, dr.
Osmatescu A., lect. univ., drd. T. Trofimov.
3. ”Situaţia Demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul
rural din Republica Moldova şi Rusia” (2008-2009, cifrul149 MRF 088200701.RF), în cadrul
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programului de stat ”Fondul de Cercetări Fundamentale”. Conducătorul proiectului: prof.univ.,
dr.hab. Constantin Matei şi executorii: V. Sainsus, C. Matei, M. Mâtcu, M. Hachi.
Proiecte instituţionale de cercetare (2)
În perioada evaluată au fost executate 2 proiecte instituţionale de cercetare:
1. ”Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării Republicii Moldova în
uniunea europeană” (ianuarie – decembrie 2011, cifrul 11.817.08.81A). Conducătorul
proiectului: prof.univ., dr.hab. Chistruga Boris şi executorii: Chistruga B., Crudu R. Harcenco D.
Braşovschi- Velenciuc V. Popa M. Botnaru I. Rotaru V., Turcov A., Aramă R.
2. ”Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului angroindustrial în localităţile rurale în
Republica Moldova” (2006-2008). Conducătorul proiectului: Conf. univ., dr. Sainsus V. şi
executorii: V. Sainsus, C. Matei, M. Mâtcu, M. Hachi, A. Grozav.

Proiecte internaţionale
Granturi Internaţionale (4)
1. ”Starea Naţiunii” (2007). Conducătorul proiectului: conf. univ., dr. Sainsus V. şi executorii:
conf. univ., dr. Sainsus V., prof. univ., dr. hab. Matei C., conf. univ., dr. Bacal P.
2. ”Cartea Verde a populaţiei Republicii Moldova” (2009). Conducătorul proiectului: prof.
univ., dr. hab. Matei C. şi executorii: conf. univ., dr. Sainsus V., prof. univ., dr. hab. Matei C.
3. Studii de Master în Integrare Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate (MEINEPO).
Cifrul: TEMPUS JEP_27034_2006. Finanţator: TEMPUS JEP Comisia Europeană – Direcţia
Generală de Educaţie şi Cultură (2007-2009). Conducătorul proiectului: Dr. Olesea Sîrbu.
Executorii din partea catedrei REI: prof.univ., dr.hab. Chistruga B., conf.univ.dr.hab. Şişcan Z.,
lect. univ. Braşovschi-Velenciuc V.
4. ”Ageing of population Republic of Moldova 20 years ago. Demographical Economical and
Social implication” (2009-2010). Conducătorul proiectului: conf. univ., dr. SainsusV. şi
executorii: conf. univ., dr. Sainsus V., lect. sup. Cocoş I.
Participări la granturi internaţionale:
¾ În calitate de experţi naţionali în cadrul proiectelor internaţionale:
1. Chistruga B., prof. univ., dr.hab. şi Şişcan Z., conf.univ., dr.hab. – experţi naţionali în cadrul
proiectului MEINEPO, Studii de Master în Integrare Europeană şi Politica Europeană de
Vecinătate. Finanţator - TEMPUS JEP Comisia Europeană – Direcţia Generală de Educaţie şi
Cultură. 2007-2009.
2. Moldovanu D. prof.univ., dr. hab., expert naţional în cadrul Proiectului Internaţional
”Integrarea europeană a Republicii Moldova: premise, avantaje, oportunităţi pierdute”, 2009.
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3. Matei C., prof. univ., dr. hab. - expert naţional în cadrul proiectului internaţional ”Starea
Naţiunii”, 2007.
4. Şişcan Z. conf.univ., dr. hab. - Expert naţional în cadrul proiectului internaţional „Bridge –
Fostering mutual uniderstanding and cooperation of the EU with Belarus, Moldova, and
Ukraine” 2008-2012.
5. Hachi M. conf. univ. dr.- Expert naţional în cadrul proiectului internaţional „European Union
& The World seen from Abroad” (EUROBROADMAP), în colaborare cu Universitatea „Al. I.
Cuza”, Iaşi, România, contractul european FP7 intitulat European Union & The World seen from
Abroad” (EUROBROADMAP) în cadrul centrului de cercetări Cuguat-TIGRIS, partener într-un
consorţiu de echipe europene de cercetare condus de Centre National de Recherche Scientifique
din Franţa (2009).
6. Sainsus V., conf. univ., dr. - expert naţional în cadrul proiectului internaţional ” Ageing of
population of the Republic of Moldova 20 years ago. Demographical Economical and Social
implication”, 2009-2010.
¾ În calitate de premianţi ai burselor internaţionale:
1. Conf. univ., dr. Maia Pisaniuc, Program de

burse Erasmus Mundus, Universitatea

Aristotelus, Tesalonike, Grecia. Conducătorul proiectului– Stella Kostopulu. Rezultatele
ştiinţifice: publicaţii şi elaborarea planului pentru teza de doctor habilitat în ştiinţe economice.
Perioada desfăşurării: martie – august 2009.
2. Conf. univ., dr. Dodu-Gugea L. Program de burse – Eugen Ionescu, Universitatea Alexandru
Ioan Cuza,

Iaşi. Denumirea proiectului: „Mijloace de sporire a competitivităţii ţărilor în

dezvoltare în comerţul internaţional în procesul de globalizare”. Conducătorul proiectului: Ion
Ignat – prof.univ., dr.hab., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România. Termenul executării: 1
mai – 30 septembrie 2011.
3. Conf. univ., dr. Harcenco Dorina, Program de

burse

Erasmus Mundus, Universitatea

Deusto, Spania, septembrie – decembrie 2010.
Participări la proiecte bilaterale:
1. Conf. univ., dr. hab. Natalia Lobanov a participat la proiectul bilateral, moldo-ucrainean
”Priorităţile relaţiilor economice şi comerciale între Republica Moldova şi Ucraina în contextul
cooperării transfrontaliere şi integrării europene” executat în perioada 2010-2011. Academia de
Studii Economice din Moldova şi Национальный Торгово-Экономический Университет
(KNTEU), Ukraina.
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Proiecte, teme de iniţiativă (nefinanţate) (4)
1. ”Probleme ale creării premiselor integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană în
condiţiile globalizării şi regionalizării” (2007). Conducătorul proiectului: prof. univ., dr.hab.
Chistruga B.; conf.univ., dr. Postică C. şi executorii: membrii catedrei REI.
2. ”Probleme privind adaptarea economiilor naţionale ale ţărilor mici la noile tendinţe în
economia mondială contemporană” (2008). Conducătorii proiectului: prof.univ., dr.hab.
Chistruga B.; conf.univ., dr. Constantin Postică şi executorii: membrii catedrei REI.
3. ”Perspectivele dezvoltării sistemului economic mondial şi naţional” (2009). Conducătorii
proiectului: prof. univ., dr.hab. Chistruga B., conf.univ., dr.hab. Şişcan Z. şi executorii: conf.
univ. dr. hab Şişcan Z., conf. univ. dr. hab. Lobanov N., conf. univ. dr. Galaju I., conf. univ.
dr. Lupu V.,conf. univ. dr. Dodu-Gugea L.,conf. univ. dr. Crudu R.
4. ”Economiile ţărilor lumii în contextul cooperării şi integrării economice internaţionale”
(2010). Conducătorii proiectului: prof. univ., dr.hab. Chistruga B., conf. univ., dr. hab. Şişcan
Z. şi executorii: conf.univ., dr.hab Şişcan Z., conf. univ. dr. Postică C., conf. univ. dr.
Harcenco D., dr. Osmatescu A., lect. Ciumac C., drd. Toma A., drd. Bâlba T., drd. Deleu C.
Participări la proiecte de iniţiativă (2):
1. Proiect al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ”Impactul proceselor de globalizare şi
transnaţionalizare asupra dezvoltării durabile a economiei Republicii Moldova”, Nr. 76 IND
din 5.01.2007. Conducărul proiectului – conf.univ., dr. Pisaniuc Maia.
2. „Preluarea experienţei universităţilor româneşti în predarea cursurilor de integrare
europeană”, Fundaţia Soros, 2011. Partener al proiectului - conf.univ., dr. Hachi M., catedra
”REI”, ASEM.
3. Capacitatea instituţională şi resursele
2.1. Personalul uman:
Profilul ”Integrare Europeană şi Politici Sociale” ASEM include 32 persoane dintre care
titulari – 30 şi 2 persoane angajate pe 0,25.
Distribuirea cercetătorilor conform spectrului de vârstă:
- Sub 35 de ani -11
- 35-44 de ani - 7
- 45-54 de ani - 5
- 55-64 de ani - 6
- Peste 65 de ani - 3.
În cadrul profilului ”Integrare Europeană şi Politici Sociale” activează 18 doctori în ştiinţe
şi 6 doctori habilitaţi. Numărul total al doctoranzilor este 20.
2.2 Mijloacele financiare disponibile:
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În cadrul proiectului ”Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în
contextul integrării europene şi asigurării avantajului competitiv” (cifrul 09.814.08.02A) pentru
anul 2009 au fost alocate 135 mii lei, dintre care:
•

procurarea rechizitelor de birou şi a materialelor de uz gospodăresc – 3,6 mii lei;

•

manuale, materiale didactice intuitive – 9,0 mii lei;

•

procurarea de utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe – 23,5
mii lei.
Pentru proiectul ”Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea

stabilităţii sistemului financiar naţional în contextul integrării regionale”, (cifrul 09.814.08.02A)
devizul de cheltuieli pe anul 2010 a constituit 200 mii lei, dintre care:
• procurarea rechizitelor de birou şi a materialelor de uz gospodăresc – 3,1 mii lei;
• lucrări de cercetări ştiinţifice – 7 mii lei;
• procurarea de fonduri fixe – 26,1 mii lei.
În cadrul aceluiaşi proiect, devizul de cheltuieli pe anul 2011 a constituit 200 mii lei, dintre care:
•

plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare – 14,2 mii lei;

•

procurarea rechizitelor de birou şi a materialelor de uz gospodăresc – 3,1 mii lei;

•

manuale, materiale didactice, literatură tehnico-ştiinţifică şi metodică – 7 mii lei;

•

serviciu de cercetări ştiinţifice – 27,5 mii lei

•

procurarea de fonduri fixe – 27,8 mii lei.
3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul

În perioada 2007-2011 au fost elaborate 41 publicaţii în străinătate, din care:
•

17 articole în reviste editate în străinătate;

•

12 articole în culegeri editate în străinătate;

•

3 publicaţii ştiinţifice electronice în străinătate;

•

9 rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice în străinătate.
În perioada 2007-2011 au fost elaborate 208 publicaţii în ţară, din care:

y monografii - 19;
y capitole în monografii - 19 ;
y articole în reviste naţionale, categoria B - 44;
y articole în reviste naţionale, categoria C – 51;
y Articole în culegeri – 5.
Lista publicaţiilor de performanţă (10):
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1. CHISTRUGA, B. Integrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est: realităţi şi
perspective. Ch.: ASEM, 2007. 478 p. ISBN 978-9975-152-0.
2. LOBANOV, N. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a
economiei globale internaţionale. Ch.: ASEM, 2008. ISBN 978-9975-75-403-3.
3. ŞIŞCAN, Z. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului strategic şi
cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice. Ch.: ASEM, 2009. 350 p. ISBN
978-9975-75-470-5.
4. CHISTRUGA, B.; PISANIUC, M.; SÎRBU, O.; DODU-GUGEA, L.; BRAŞOVCHI, V.;
HARCENCO, D. Integrarea şi cooperarea economică regională. Ch.: ASEM, 2010. ISBN
978-9975-75-545-0.
5. GALAJU, Ion. Organizaţii Economice Internaţionale. Ch.: I.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”,
2008. 324 p. ISBN 978.9975-78-656-0.
6. DODU-GUGEA, L. ; GRIBINCEA, A. Competitivitatea ţărilor Europei Centrale şi de Est.
Ch.: ASEM, 2010. ISBN 978-9975-9930-7-4.
7. CRUDU, R. Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii. Ch.: ASEM, 2011. 185 p. ISBN 978-9975/75-566-5.
8. HARCENCO, D. Piaţa valorilor mobiliare în abordarea investiţională prin prisma
globalizării. Ch.: ASEM, 2011. 271 p. ISBN 978-9975-75-592-4.
9. MATEI C.; MÂTCU M.; SAINSUS V.; HACHI M.

Situaţia demografică, utilizarea

resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova.
Ch.: ASEM, 2009. ISBN 978-9975-75-485-9.
10. MÂTCU, M.; HACHI, M. Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetări geodemografice
Ch.: ASEM, 2008. ISBN 978-9975-75-421-7.
Brevete obţinute, rezultate ştiinţifice înregistrate:
1.

Adeverinţă de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, nr. 298 din

18.06.2010 cu privire la proiectul „Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale
în contextul integrării europene şi asigurării avantajului competitiv” (coordonatorul proiectului
prof.univ., dr.hab. Chistruga Boris) în cadrul programului de stat „Elaborarea mecanismelor şi
metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii
vieţii în contextul SCERS” (conducător dr. Alexandru Muravschi).
2.

Adeverinţă de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, nr. 738 din

16.05.2012 cu privire la proiectul „Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin
asigurarea stabilităţii sistemului financiar naţional în contextul integrării regionale”
(coordonatorul proiectului prof.univ., dr.hab. Chistruga Boris) în cadrul programului de stat
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„Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe
cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene” (coordonator membru cor. Grigore
Belostecinic).
3. Conf. univ., dr. Hachi Mihai - Înregistrarea rezultatelor proiectului „Situaţia demografică,
utilizarea resurselor umane şi migraţia populaţiei spaţiului rural din R. Moldova”, AGEPI,
certificat de înregistrare Nr. 149, MRF din 10 iulie, 2008.
4. Conf. univ., dr. Pisaniuc M. - Înregistrarea rezultatelor proiectului „Impactul proceselor de
globalizare şi transnaţionalizare asupra dezvoltării economiei Republicii Moldova”, AGEPI,
2009.
Rezultate ştiinţifice de performanţă
1. CHISTRUGA, B. Integrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est: realităţi şi
perspective. Ch.: ASEM, 2007, 478 p. ISBN 978-9975-75-152-0.
2. MOLDOVAN, D., BENEA-POPUŞOI, E. Integrarea europeană şi valorificarea avantajelor
economiei moldoveneşti prin intermediul clusterelor. ASEM, Chişinău 2009. ISBN 978-997567-635-9.
3. MOLDOVAN, D., BENEA-POPUŞOI, E. Analiza tendinţelor dezvoltării parteneriatului
economic în cadrul organizaţiilor regionale, ASEM Chişinău 2009. ISBN 978-9975-67-6359.
4. LOBANOV, N. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a
economiei globale internaţionale. Ch.: ASEM, 2008. ISBN 978-9975-75-403.
5. ŞIŞCAN, Z. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului strategic şi
cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice. Ch.: ASEM, 2009. 350 p., ISBN
978-9975-75-470-5.
6. MATEI, C., SAINSUS, V. Cartea Verde a populaţiei Republicii Moldova Chişinău, 2009,
ISBN 978-9975-4034-9-8.
7. GALAJU, I. Organizaţii Economice Internaţionale. Ch.: I.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”,
2008, 324 p. ISBN 978.9975-78-656-0.
În vederea diseminării rezultatelor ştiinţifice colaboratorii catedrelor de profil au participat
activ la 44 conferinţe, simpozioane, mese rotunde naţionale şi internaţionale.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice:
a) Beneficiarii rezultatelor ştiinţifice sunt instituţiile cu care cercetătorii au acte de
implementate;

7

b) În perioada anilor 2007-2011 au fost elaborate şi perfecţionate 65 de cursuri şi elaborate şi
lansate 6 programe de master. Au fost obţinute acte de implementare ale tezelor de doctor şi
doctor habilitat.
c) Rezultatele înregistrate menţionate mai sus.
1. Cooperare în cadrul naţional:
Personalul uman al profilului ”Integrare Europeană şi Politici Sociale” este angajat în
procesul învăţământului universitar şi postuniversitar.
Membrii profilului participă activ în colaborarea interuniversitară şi anume cu aşa instituţii
ca: USM, ULIM, UTM, IRIM, etc.
Sunt stabilite relaţii de colaborare cu mai multe instituţii naţionale aşa ca: Ministerul
Economiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor, Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor, Camera de Comerţ şi Industrie, etc.
5. Cooperare internaţională:
Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie de la organizaţii din străinătate
1. Studii de Master în Integrare Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate (MEINEPO).
Cifrul: TEMPUS JEP_27034_2006. Finanţator: TEMPUS JEP Comisia Europeană – Direcţia
Generală de Educaţie şi Cultură (2007-2009). Conducătorul proiectului: Dr. Olesea Sîrbu.
Executorii din partea catedrei REI: prof.univ., dr.hab. Chistruga B., conf.univ.dr.hab. Şişcan Z.,
Braşovschi-Velenciuc V.
Alte proiecte, granturi internaţionale au fost menţionate în p.1.
II. Relaţii internaţionale stabilite:
Membrii profilului ”Integrare europeană şi politici sociale” au stabilit relaţii de cooperare
cu mai multe universităţi din străinătate:
1. Universităţile din România (ASE Bucureşti, Univ. Al. I. Cuza din Iaşi, Univ. din Galaţi,
Sibiu, Universitatea Lucian Blaga, Universitatea din Oradea etc.) D. Moldovan, B. Chistruga,
C. Matei, I. Galaju, C. Postică, Z. Şişcan, N. Lobanov, M. Hachi, Sainsus, P. Bacal, L. DoduGugea, M. Popa, R. Crudu, C. Ciumac ş.a.
2. Universităţile din SUA (D. Moldovan, B. Chistruga, Z. Şişcan)
3. Universităţile din Franţa (Universitatea Grenoble, D. Moldovan)
4. СПбГУ, Санкт Петербург (B. Chistruga, C. Postică )
5. Universitatea din Minsk (D. Moldovan, B. Chistruga)
6. Universitatea din Potsdam (C. Matei, colaboratorii catedrei GEDG)
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7. Universitatea tehnică din Kosice, Slovacia (L. Dodu-Gugea)
8. Universităţile din Ucraina (B. Chistruga N. Lobanov, Z. Şişcan, M. Pisaniuc)
9. Universitatea Deusto, Spania (D. Harcenco, beneficiara Bursei Erasmus Mundus, 2010)
10. Universitatea de la Tessaloniki, Grecia (M. Pisaniuc, beneficiara Bursei Erasmus Mundus,
2009, B. Chistruga )
11. Relaţii de colaborare cu experţi internaţionali din EUBAM (Şişcan Z., Palii N.)
12. Consorţium-ul universităţilor de la Maribor (Slovenia), Frankfurt (Germania), Cluj-Napoca
(Romania), Trieste (Italy) (B. Chistruga, Şişcan Z.)
13. Relaţii de colaborare cu experţi internaţionali din consortium-ului universităţilor europene
din cadrul proiectului internaţional „Bridge” (Slovenia, Italia, Romania, Germania, Ucraina,
Belarus) (Şişcan Z.)
14. Universitatea din Stockholm, Suedia (D. Moldovan, Z.Şişcan)
15. Relaţii de colaborare cu experţii din Institutul de Management, Universitatea Tehnică din
Braunschweig, Germania (Şişcan Z.)
16. Universitatea din Cologne, Sofia (M. Pisaniuc)
17. Universitatea din Haifa, Israel (V. Sainsus)
Efectuarea stagiilor didactico-ştiinţifice în străinătate (21):
1. Chistruga Boris, prof.univ.dr.hab., România, ASE Bucureşti, martie 2007.
2. D. Moldovan, Universitatea Grenoble, Franţa.
3. Hachi M., conf. univ. dr., Cluj -Napoca, Universitatea „Babeş Bolyai”, martie 2008.
4. Şişcan Zorina conf.univ., dr.hab., Slovenia, Universitatea din Maribor, 2008.
5. Chistruga Boris, prof.univ.dr.hab., Franţa, Universitatea D-Auvergne, noembrie 2010.
6. Lobanov Natalia, ASE Bucureşti Mai, 2010.
7. Pisaniuc Maia, conf. univ. dr., ASE Bucureşti, Aprilie 2010.
8. Hachi Mihai, conf. univ. dr., ASE Bucureşti, Mai 2010.
9. Dodu-Gugea Larisa , conf. univ. dr. ASE, Bucureşti, octombrie 2010.
10. Sainsus Valeriu, conf. univ. dr., Florenţa, Italia, iunie 2010.
11. Sainsus Valeriu, conf. univ. dr., Haifa, Izrael, februarie 2010.
12. Lobanov Natalia, conf.univ., dr.hab., România, Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative (SNSPA), Bucureşti, mai 2011.
13. Şişcan Zorina, conf.univ., dr.hab., Suedia, Universitatea din Stockholm, noiembrie 2011.
14. Pisaniuc Maia, conf.univ., dr., ULB, Sibiu, România, 2011.
15. Hachi Mihai , conf. univ. dr., România, Cluj-Napoca, aprilie 2011.
16. Dodu-Gugea Larisa, conf. univ. dr., Sibiu, România, martie 2011.
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17. Dodu-Gugea L., conf. univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2011.
18. Harcenco D. conf. univ. dr., Universitatea Deusto, Spania, septembrie-decembrie, 2011.
19. Harcenco D. conf. univ. dr., ASE Bucureşti, aprilie 2011.
20. Popa Marina , lect.sup., Sibiu, România, aprilie 2011.
21. Sainsus Valeriu, La Valeta, Malta, INIA, 2011.
22. Sainsus Valeriu, Split, Croaţia, 2011.
6. Fişa de evaluare a profilului ”Integrare Europeană şi Politici Sociale” (se anexează)
7. Obiecţiile şi recomandările Comisiei specializate către profilul ”Integrare Europeană şi
Politici Sociale”
Planul de acţiuni:
1. De a încheia acordurile de colaborare naţională şi internaţională la nivel de profil pentru a
formaliza modalităţile de colaborare existente la nivel de membri profilului.
2. De a plasa publicaţiile membrilor profilului în formă electronică în mediateca ASEM în scopul
facilitării valorificării şi aplicării rezultatelor ştiinţifice şi didactice de către studenţi, masteranzi
şi doctoranzi.
3. De a efectua evidenţa strictă a participărilor membrilor profilului la diverse manifestări
ştiinţifice, prin specificarea acestora la şedinţele catedrelor şi la adunările generale ale profilului.
4. De a manifesta o participare mai activă a membrilor profilului în cadrul proiectelor
internaţionale.
5. De a elabora un plan de promovare a articolelor, monografiilor şi manualelor membrilor
profilului spre editare în străinătate.
Recomandări către autorităţile ASEM:
1.

De a dezvolta standardele europene în vederea prestării serviciilor de consultanţă pentru
doctoranzi în scopul eficientizării studiilor de doctorat şi susţinerii tezelor de doctor şi
doctor habilitat la timp.

2.

De a facilita accesul membrilor profilului la publicaţiile în ediţii din străinătate, inclusiv
categoria A, revistelor cotate ISI, etc., prin beneficierea din acorduri internaţionale
încheiate la nivel instituţional.

Recomandări către CNAA:
1. De a include în fişa de evaluare p. 3.1.9 dedicat comunicărilor, rapoarteleor publicate,
divizînd astfel rezumatele şi comunicările publicate.
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2. De a preciza şi de a specifica criteriile de evaluare a instituţiilor de cercetare şi
învăţământ superior înaintate spre acreditare în conformitate cu profilurile lor
profesionale (tehnic, umanitar, etc.)

8. Concluzia de ansamblu a Comisiei specializate
În urma evaluărilor rezultatelor activităţii profilului ”Integrare Europeană şi Politici
Sociale” în perioada 2007-2011, s-a decis:
1. De a aprecia activitatea profilului ”Integrare Europeană şi Politici Sociale” cu 381
puncte.
2. De a recomanda profilul ”Integrare Europeană şi Politici Sociale” Comisiei Naţionale
de Acreditare şi Atestare spre acreditare.

10.12.2012

Preşedintele Comisiei de Acreditare,
prof.univ., dr. hab., Petru Roşca
Membru Comisiei de Acreditare,
conf. univ., dr. Pantelimon Varzari
Membru Comisiei de Acreditare,
conf. univ. , dr. Anastasia Oceretnîi
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