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I. DATE GENERALE
1.1. Istoricul catedrelor
Catedra „TEORIE ŞI POLITICI ECONOMICE” a fost formată la 1 iulie 2010 în urma
unirii a două catedre – „Teorie Economică şi Doctrine Economice” şi „Economie şi Politici
Economice”.
Catedra „Teorie Economică şi Doctrine Economice” a fost fondată în anul 1977, odată cu
transferarea facultăţii „Economie” din cadrul Universităţii Tehnice din Moldova la Universitatea de
Stat a Moldovei. Pe parcursul existenţei sale, catedra a purtat diferite denumiri: iniţial „Economie
Politică”, apoi „Economie Politică şi Doctrine Economice”, ulterior „Teorie Economică şi Doctrine
Economice”.
În perioada anilor 1977-1992 catedra a fost condusă de către dr.hab., prof.univ. Nadejda
Şişcan, în 1992-1998 de către dr.hab., prof.univ. Dumitru Moldovan, iar în 1998-2009 de către
dr.hab., prof.univ. Eugenia Feuraş.
Catedra „Economie şi Politici Economice” a fost înfiinţată în aprilie 1995. Pe parcursul
existenţei sale ea, de asemenea, şi-a modificat multiplu denumirile: „Micro şi Macroeconomie”,
apoi „Economie Generală”, ulterior „Economie şi Politici Economice”.
În perioada anilor 1995-2002 catedra a fost condusă de către dr.hab., prof.univ. V.Zbârciog, în
2002-2005 de către dr., conf. univ. Svetlana Stratan, iar în 2005-2011 şi până în prezent – de către
dr., conf.univ. Aurelia Tomşa.
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”.
Catedra „MANAGEMENT SOCIAL” a fost înfiinţată în septembrie, 1970, sub denumirea
"Economia muncii" în cadrul Universităţii Tehnice din Moldova (pe atunci Institutul Politehnic
"Serghei Lazo" din Chişinau). Chiar de la bun început, domeniul prioritar de activitate al catedrei a
fost pregătirea specialiştilor cu studii superioare pe problemele muncii, precum şi cercetarea
ştiinţifică în domeniul economiei muncii. În septembrie 1991, în urma înfiinţării primei instituţii
superioare de învătământ economic din Moldova, catedra "Management Social" este transferată în
cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, domeniul de activitate rămânând acelaşi, doar
redimensionat la noile exigente ale economiei concurenţiale. Noile rigori ale economiei
concurenţiale a impus extinderea domeniului de activitate al catedrei. În afară de pregătirea
specialiştilor în domeniul economiei şi managementului resurselor umane (domeniul iniţial de
activitate), catedra pregateşte specialişti în domeniul managementului social. O direcţie relativ
inedită pentru catedră o constituie pregătirea specialiştilor în domeniul managementului
administraţiei publice.
1.2. Istoricul laboratoarelor de cercetare
Laboratorul „ANALIZE ŞI POLITICI PUBLICE”
În scopul intensificării cercetărilor ştiinţifice la ASEM şi conform Deciziei Senatului ASEM
din 23 februarie 2005, în cadrul Centrului de Cercetare Economică au fost create 6 laboratoare
ştiinţifice, inclusiv laboratorul „Analize şi Politici Economice” cu 13 cercetători şi şef al
laboratorului dr., conf.univ. Aurelia Tomşa.
Laboratorul “OVIDIU BĂDINĂ”
Laboratorul de cercetări sociologice „Ovidiu Bădină” a fost creat în anul 2004, pe lângă
catedra „Management Social” având drept scop efectuarea cercetărilor ştiinţifice cu caracter social.
Iniţial, în cadrul laboratorului activau 10 cercetători ştiinţifici, şeful acestuia fiind desemnat Alic
Bîrcă, conf. univ. dr.
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II. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1. Structura şi direcţiile de cercetare ale laboratoarelor de cercetare
Laboratorul „ANALIZE ŞI POLITICI ECONOMICE”
Laboratorul ştiinţific „Analize şi Politici Economice” include cercetători de la două catedre:
„Teorie şi Politici Economice” şi „Management social”. Membrii laboratorului sunt 11 persoane,
inclusiv:
1. Tomşa Aurelia – conferenţiar, doctor în economie, specialist în macroeconomie şi politici
economice. Activitatea de cercetare în cadrul laboratorului cuprinde economia naţională, şi
anume: evaluarea şi aprecierea economiei reale, eficienţa, emergenţa şi selecţia politicilor
economice; direcţiile eficientizării economiei la nivel micro, mezo şi macroeconomic,
stabilitatea economică, investiţiile şi eficienţa lor.
2. Pâşchina Tatiana – doctor habilitat, conferenţiar universitar. Spectrul intereselor ştiinţifice
reprezintă: creşterea şi dezvoltarea economică, reducerea sărăciei în Republica Moldova,
stabilitatea macroeconomică, inclusiv cea financiară şi monetară, politica bugetar-fiscală,
problemele comerţul extern şi a balanţei de plăţi a Republicii Moldova.
3. Vaculovschi Dorin – conferenţiar, doctor în economie. Specialist în domeniul dezvoltării
durabile, dezvoltării umane, atenuării şi evaluării sărăciei, în problemele şi politicile sociale,
problemele adaptării ţărilor în tranziţie, în special a Republicii Moldova, la exigenţele
globalizării.
4. Chircă Sergiu – profesor universitar, doctor habilitat. Este specialist în economia muncii,
economia regională, economia tranziţiei şi a teoriei sistemelor economice comparate.
5. Cara Elena – conferenţiar, doctor în economie. Cercul intereselor ştiinţifice sunt:
microeconomia concurenţială, ocuparea informală, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
economia unităţilor administrativ-teritoriale, politicile de administrare a bunurilor publice,
problemele gender.
6. Zbârciog Valeriu – doctor habilitat, profesor universitar. Efectuează cercetări în domeniul
economiei tranziţiei şi a noii economii.
7. Bejan Ghenadie – conferenţiar, doctor în economie. Specialist în modelarea sistemelor
economice, analiza proceselor micro şi macroeconomice,a problemelor businessului mic şi
mijlociu.
8. Coban Marina – conferenţiar, doctor în economie. Este preocupată de domeniile:
competitivitatea firmelor, analiza mediului concurenţial; antreprenoriatul la general şi în
Republica Moldova în particular; globalizare şi schimbările social-economice.
9. Stratan Svetlana – conferenţiar, doctor în economie. Cercetările ştiinţifice le efectuează în
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, evaluarea business-planului, evaluarea activităţii la
nivel microeconomic.
10. Vaculovschi Elena – conferenţiar universitar, doctor în economie. Aria intereselor ştiinţifice
este: dezvoltarea durabilă; problemele gender; economia ramurilor; businessul mic şi mijlociu;
administraţie publică.
11. Balan Aliona – conferenţiar, doctor în economie. Este preocupată de: aspectele micro şi macro
ale activităţii economice; eficienţa comerţului exterior; politicile vamale şi tarifare; impozitele şi
plăţile vamale; reglementarea activităţii economice externe, mecanismul de gestiune a
sistemului vamal, activitatea economică a organelor vamale.
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Laboratorul „OVIDIU BĂDINĂ”
Laboratorul de cercetări sociologice „Ovidiu Bădină” include cercetători de la catedra
„Management social”, inclusiv:
1. Bîrcă Alic – conferenţiar universitar, doctor în economie, specialist în domeniul
managementului resurselor umane şi pieţei muncii. Direcţiile de cercetare în cadrul
laboratorului se referă la: managementul resurselor umane, instruirea şi dezvoltarea forţei de
muncă, evaluarea pieţei muncii, evaluarea personalului în cadrul organizaţiilor.
2. Vaculovschi Dorin – conferenţiar universitar, doctor în economie, specialist în domeniul pieţei
muncii, economiei muncii, politicilor sociale, dezvoltării umane, politicilor de ocupare a forţei
de muncă, eradicării sărăciei şi economiei sectorului public.
3. Chircă Sergiu – profesor universitar, doctor habilitat în economie, specialist în domeniul
economiei muncii, economiei în tranziţie, sistemelor economice comparate şi managementului
educaţional.
4. Şoimaru Vasile – conferenţiar universitar, doctor în economie, specialist în domeniul
sociologiei, dezvoltării regionale, problemelor cu caracter social, administraţiei publice.
5. Boguş Angela – conferenţiar universitar, doctor în economie, specialist în domeniul ştiinţelor
administrative, managementului public, dezvoltării comunitare, problemelor cu caracter social.

Direcţiile de cercetare
Catedra „TEORIE ŞI POLITICI ECONOMICE”
¾ Aspectele instituţionale ale dezvoltării durabile.
¾ Crearea societăţii informaţionale ca premisă a sporirii competitivităţii economiei naţionale.
¾ Securitatea sistemului economiei naţionale în condiţiile echilibrării interesolor economice a

agenţilor acesteia.
¾ Modificarea ordinii social-economice în contextul formării economiei noi.
¾ Aplicarea metodelor de echilibru macroeconomic în promovarea politicilor de creştere
economică.
¾ Politici şi modele de creştere economică: aspecte teoretice şi metodologice

Catedra „MANAGEMENT SOCIAL”
¾ Strategii şi politici în domeniul ocupării şi raporturilor de muncă în contextul reformei

administraţiei publice.
¾ Redistribuirea puterii publice între autorităţile publice şi agenţi independenţi de reglementare.
Laboratorul „ANALIZE ŞI POLITICI ECONOMICE”
¾ Rolul statului în dezvoltarea echilibrată a economiei Republicii Moldova.
¾ Folosirea experienţei mondiale în alegerea modelului de dezvoltare economică a R.Moldova.
¾ Priorităţile structurale în economia Moldovei.
¾ Politici de stabilizare şi creştere economică.
¾ 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
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¾ Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a

economiei ţări
¾ Monitorizarea şi analiza situaţiei social-economice, elaborarea prognozei şi actualizarea
concepţiilor de dezvoltarea a ţării în domeniul economic, social, ştiinţifico-tehnologic,
inovaţional şi informaţional
¾ Comunităţile rurale şi renaşterea satului.
Laboratorul „OVIDIU BĂDINĂ”
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Rolul managementului resurselor umane în activitatea organizaţiilor
Situaţia femeilor pe piaţa muncii din Republica Moldova
Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova
Situaţia forţei de muncă cu vârsta de peste 50 ani pe piaţa muncii din Republica Moldova
Dezvoltarea umană durabilă în Republica Moldova
Dezvoltarea parteneriatului public – privat în Republica Moldova.
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2.2. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare (perioada 2007-2011)
2.2.1. Proiecte instituţionale de cercetare --2.2.2. Proiecte de cercetare din cadrul programelor de stat (3 proiecte)
1.

Cifrul
Denumirea

Termenul
executării
Departamentul/
Catedra
Conducător
Executori

Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

08.814.08.04 A
ELABORAREA MODELELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
PRIN FORMAREA CLUSTERELOR.
Programul de stat:
Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice şi
reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS,
Programul Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planului de acţiuni „Republica
Moldova – Uniunea Europeană”
01.01.2008 – 31.12.2009
ASEM, Centrul de Cercetare Economică
Guţu Corneliu - dr. în economie, conf. cercetător, director Centrul de
Cercetare Economică
Belostecinic Grigore, m.c. al AŞM, prof. univ., dr. hab.
Mamaliga Vasile, conf. univ., dr.; Cotelnic Ala, prof. univ., dr. hab.
Păuna Carmen-Beatrice, conf. univ., dr.; Gheorghiţă Maria, conf. univ., dr.
Prodan Mariana, lector superior, dr.
(i) identificarea regiunilor de dezvoltare cu potenţialul de specializare şi
aglomerare de întreprinderi orientate spre export prin implementarea
tehnologiilor moderne. (ii) evaluarea şi consolidarea mecanismului de
parteneriat între centrele universitare cu agenţii economici din regiunile de
dezvoltare a ţării. (iii) susţinerea sectorului ÎMM din regiunile de dezvoltare
în promovarea şi fortificarea lanţului de valori regional în industria de
confecţii textile.
Printre metodele de cercetare folosite in studiu au fost utilizate următoarele
metodologii ale mapping-ului: (1) metoda coeficientului localizării; (2)
metoda statisticii de export şi metoda input-output. Cercetarea s-a bazat pe
metoda coeficientului, numită şi metoda K a lui Ripley. Metodologia folosită
este bazată pe coeficientul de localizare. În proiectul de cercetare ca
coeficienţi de localizare sunt utilizaţi următorii indicatori: a) coeficientul de
concentrare a întreprinderilor unui sector industrial în regiunea de dezvoltare
în comparaţie cu coeficientul de concentrare în mediu pe ţară; b) rata de
specializare a regiunii de dezvoltare; c) rata de industrializare a regiunii de
dezvoltare examinate; d) indicele densităţii întreprinderilor din regiunea de
dezvoltare data. Metodologia utilizată de identificare a clusterele relevante sa bazat pe trei mari componente, verificate simultan: i) proximitatea fizică a
întreprinderilor (concentrarea geografică); ii) dominanţa IMM – nivel ridicat
de concentrare a companiilor mici (numărul de IMM mai mare decât numărul
companiilor mari); iii) reţele inter-firme in câteva dintre industriile
interconectate. Pentru evaluarea oportunităţilor de creare a clusterelor pe
lângă datele statistice la aplicarea analizei sistemice a fost folosit
instrumentariu specializat cu caracter metodic şi tehnic sub formă de sondaj.
Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului:
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Impactul
ştiinţific,
economic şi
social
2. Cifrul
Denumirea

Termenul
executării
Departamentul/
Catedra
Conducător
Executori

Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor

(i) sintetizarea abordărilor teoretice şi conceptuale privind dezvoltarea
clusterelor; sinteza abordărilor teoretice şi conceptuale privind dezvoltarea
clusterelor, (ii) sinteza conceptelor de dezvoltare şi a politicilor de susţinere a
clusterelor în statele Europei Centrale şi de Est; (iii) analiza politicilor
europene în dezvoltarea regională şi oportunităţilor de implementare în
condiţiile Republici Moldova; (iv) analiza complementară a potenţialului
economic al regiunilor de dezvoltare ale Republicii Moldova conform
metodei concentrării cifrei de afaceri şi volumul exporturilor pe activităţi
industriale în perioada 2007-2008; (v) identificarea şi evaluarea potenţialului
de formare şi dezvoltare a clusterului pilot în Republica Moldova în baza
întreprinderilor din industria de confecţii textile.
Rezultatele cercetărilor au fost folosite la elaborarea Strategiilor de
Dezvoltare a regiunilor Nord, Centru şi Sud pe perioada anilor 2010-2012,
etc.
10.840.08.01 A
MANAGEMENTUL
COMPETITIVITĂŢII
ECONOMICE
A
REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DE
GLOBALIZARE ŞI INTEGRARE REGIONALĂ ŞI EUROPEANĂ
Programul de stat:
Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul
economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi
europene
01.01.2009 - 31.12.10
ASEM, Centrul de Cercetare Economică
Guţu Corneliu - dr. în economie, conf. cercetător, director Centrul de
Cercetare Economică
Belostecinic Grigore - consultant ştiinţific, dr.hab., prof. univ.
Cara Oleg - cercetător şt., coordonator, Biroul Naţional de Statistică,
Covaş Lilia - cercetător şt. principal, conf. univ. dr.
Solcan Angela - cercetător şt. principal, conf. univ. dr.
Stihi Ludmila - cercetător şt. principal, conf. univ. dr.
Melnic Igor - cercetător şt. principal, conf. univ. dr.
Hîrbu Eduard - cercetător şt. principal, conf. univ. dr.
Buciuşcan Silvia - cercetător, lector.
(i) identificarea avantajelor şi dezavantajelor competitive ale Republicii
Moldova în context regional şi mondial pentru anii 2010-2011; (ii) analiza şi
determinarea impedimentelor şi punctelor slabe în dezvoltarea
competitivităţii pe termen mediu; (iii) identificarea factorilor determinanţi ai
creşterii competitivităţii în context mondial şi regional; (iv) identificarea
aspectelor teoretico-aplicative cu privire la responsabilitatea socială
corporativă; (v) determinarea nivelului de cunoaştere şi aplicare de către
ÎMM a unor practici specifice de RSC; (vi) identificarea efectului RSC
asupra nivelului de competitivitate şi dezvoltare durabilă a ÎMM; (vii)
elaborarea concluziilor şi recomandărilor referitoare la dezvoltarea
competitivităţii şi conceptului de RSC la nivelul IMM din Republica
Moldova.
În cercetarea data s-au utilizat abstracţia şi sinteza ştiinţifică, analiza
factologică comparativă, metode cantitative şi calitative,
evaluarea
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ştiinţifice

Impactul
ştiinţific,
economic şi
social

3.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul/
Catedra
Conducător
Executori
Obiectivele
generale

experţilor. Algoritmul ştiinţific de cercetare s-a bazat pe combinarea
metodelor calitative, prin analize de caz, sondaj şi metode cantitative, de
culegere şi prelucrare a datelor. Pentru prelucrarea rezultatelor sondajelor s-a
folosit programa statistică specializată SPSS 16.0. Sondajele a fost realizat în
perioada aprilie - octombrie 2010 în raionale şi localităţile Republicii
Moldova, folosindu-se metoda de chestionare. Grupul intervievat a constituit
184 de întreprinzători și manageri ai IMM din diverse domenii de activitate,
din mun. Chişinău reprezentate partea de nord, sud şi de centru al ţării.
Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului: (i)
Elaborarea bazei informaţionale pentru evaluarea calitativă şi cantitativă a
nivelului competitivităţii Republicii Moldova în context mondial şi regional.
(ii) Evaluarea Indicelui Global al Competitivităţii Republicii Moldova pentru
anul 2010. (iii) Poziţionarea Republicii Moldova între cele 130 de state in
Ratingul Global al Competitivităţii pentru anul 2010. (iv) Elaborarea
conceptului privind responsabilitatea socială corporativă în ÎMM în vederea
creşterii competitivităţii. (v) Elaborarea recomandărilor privind stimularea
ÎMM în vederea realizării acţiunilor de responsabilitate socială corporativă.
(vi) Realizarea primei cercetări ştiinţifice din Republica Moldova cu privire
la determinarea particularităţilor de realizare a activităţilor de RSC a IMMurilor. (vii) Abordarea integrată a conceptului de RSC: ÎMM – mediu –
societatea. (viii) Scoaterea în evidenţă şi accentuarea importanţei acţiunilor
de RSC atât pentru competitivitatea ÎMM, cât şi pentru dezvoltarea durabilă
a economiei naţionale. (ix) Identificarea particularităţilor naţionale (percepţii,
practici) în realizarea acţiunilor de RSC de către întreprinzători din sectorul
ÎMM, reprezentanţii instituţiilor publice, experţilor.
(i) Promovarea potenţialului economic al Republicii Moldova prin referinţă la
poziţionarea în Ratingului Global al Competitivităţii pentru anul 2010. (ii)
Popularizarea conceptul de RSC prin intermediul instituţiilor de învăţământ,
mass-mediei, programelor speciale ale autorităţilor publice. (iii) Organizarea
unor traininguri cu întreprinzătorii în vederea explicării beneficilor şi
metodelor concrete de realizare a activităţilor de RSC a ÎMM. (iv) Implicarea
angajaţilor în activităţile de RSC ce ar contribui la majorarea nivelului de
loialitate şi constituie o resursă de sporire a competitivităţii. (v) Elaborarea
unor programe/proiecte de stat în scopul promovării acţiunilor de RSC a
ÎMM, introducerea unor prevederi legale, inclusiv în legislaţia fiscală. (vi)
Elaborarea şi implementarea unor strategii la nivel micro şi macro de
stimulare a activităţilor de RSC şi de familiarizare a antreprenorilor privind
avantajele şi particularităţile realizării acţiunilor RSC în cadrul IMM.
09.814.08.01.A.
CREŞTEREA ECONOMICĂ ŞI PRIORITĂŢILE STRUCTURALE:
ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE
02.01.2009-31.12.2009
„Economie şi Politici Economice”
conferenţiar universitar, doctor habilitat Tatiana Pîşchina
conf.univ., dr. A.Tomşa; conf.univ., dr. D.Vaculovschi;
lector univ., doctorand D.Stăvilă; V.Roşca
Scopul proiectului este elaborarea Concepţiei Noii dezvoltări Structurale şi
a mecanismelor de stimulare a creşterii economice prin trecerea la modelul
economiei orientate inovaţional. Acest scop a determinat următoarele
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Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Impactul
ştiinţific,
economic şi
social

obiective de cercetare: analiza unor aspecte metodologice de alegere a
priorităţilor structurale care ar stimula creşterea economică; studierea
experienţei mondiale în domeniul aplicării modelelor de creştere
inovaţională; depistarea tendinţelor majore în dezvoltarea economiei
naţionale; fundamentarea matricei logico-conceptuale a Concepţiei Noii
Dezvoltări Structurale; construirea „arborelui scopurilor” Concepţiei Noii
dezvoltări Structurale; elaborarea scenariilor de creştere economică pentru
Republica Moldova.
1. A fost elaborată Concepţia Noii dezvoltări Structurale (CNDS) ca
concepţie de tranziţie la modelul economiei orientate spre inovare.
2. Pentru elaborarea Concepţiei Noii Dezvoltări Structurale a fost utilizată
metoda „arborelui scopurilor”.
3. Prin aplicarea metodei simulării au fost elaborate o serie de scenarii de
creştere economică pentru economia Republicii Moldova.
Cercetările efectuate ne-au condus la următoarele concluzii generalizate:
 Republica Moldova este un tânăr stat european, a cărui dezvoltare
economică, după obţinerea independenţei, s-a desfăşurat în condiţii relativ
dificile. Ca urmare, unul din scopurile principale ale Guvernului Republicii
Moldova devine susţinerea unei creşteri economice calitative şi durabile,
ce poate fi asigurată doar prin intermediul unor politici economice
eficiente şi a unor scenarii particularizate.
 Nu se poate conta pe o creştere economică durabilă şi pe o ameliorare
substanţială a nivelului de trai al populaţiei fără schimbări sistemice în
politica structurală.
 În acest scop devine necesar a schimba priorităţile structurale în vederea
trecerii la o economie orientată spre inovare, a cărei fundament teoretic
este Concepţia Noii Dezvoltări Structurale, propusă în proiect.
 Cercetarea a luat forma unui Raport ştiinţific final în volum de 97 p.,
certificat de AŞM şi înregistrat de AGEPI cu adeverinţa nr. 301 din
5.07.2010.
Sub aspect ştiinţific, a fost elaborată o nouă concepţie de creştere
economică pentru Republica Moldova, nominalizată în proiect „Concepţia
Noii Dezvoltări Structurale”. Ea indică premisele necesare pentru tranziţia
R.Moldova la o economie orientată spre inovaţii. Elaborarea acestei concepţii
s-a bazat pe un suport metodologic solid, inclusiv metoda „arborelui
scopurilor” şi metoda simulării scenariilor de creştere economică.
Importanţa practică se bazează pe recomandările concrete ce ţin de
efectuarea schimbărilor stringente în domeniul politicii structural-ramurale,
elaborată şi promovată de administraţia publică centrală.
Impactul social al cercetării efectuate constă în avantajele de bunăstare şi
nivel de trai pe care le-ar obţine populaţia Republicii Moldova şi agenţii
economici din implementarea recomandărilor ce decurg din Concepţia Noii
dezvoltări Structurale.
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2.2.3. Proiecte bilaterale naţionale şi internaţionale (1 proiect)
1.

Cifrul
Denumirea

IN SEARCH OF CREATIVE GOVERNMENT: COMPARING
PUBLIC AND PRIVATE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATIONS
(„ÎN CĂUTAREA GUVERNULUI CREATIV: COMPARAREA
ORGANIZAŢIILOR CARE ÎNVAŢĂ PUBLICE ŞI PRIVATE”)
2011-2014

Termenul
executării
Departamentul / Şcoala de Business a Universităţii Central Europene
Catedra
co-moderator : dr.hab., conf.univ. T.Pîşchina
Conducător
Grupul de iniţiativă pe problemele reglementării inovaţiilor a Şcolii de
Executori
Business din cadrul Universităţii Central Europene
Instituirea legăturilor dintre Şcoala de Business a Universităţii Central
Obiectivele
Europene şi practicieni în găsirea noilor abordări de ameliorare a calităţii
generale
gestiunii organizaţiilor care învaţă în Europa Centrală
Guvernul s-a confruntat cu imposibilitatea alegerii între reducerea producerii
Rezumatul
bunurilor vital necesare şi instabilitatea deficitelor bugetare.
rezultatelor
Situaţia actuală, ca niciodată în perioada anterioară, pune sarcini serioase şi
ştiinţifice
stringente în faţa Guvernului.
Ameliorarea calităţii gestiunii organizaţiilor care învaţă din Europa Centrală
Impactul
ştiinţific,
economic şi
social
2.2.4. Granturi internaţionale (8 proiecte)
1.

Cifrul
Denumirea

MIGR 2007/130-078(7)
Proiect Internaţional „BrainNet Working”
În cadrul Programului AENEAS al Comisiei Europene - "EXTERNAL
ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY"
1 iunie 2008 – 20 iunie 2010

Termenul
executării
Departamentul / Program aprobat de Comisia Europeană pentru perioada de realizare de un
consorţiu constituit din Universitatea "La Sapienza" din Roma (coordonatorul
Catedra
Proiectului), Fundaţia Fundeun a Universităţii din Alicante (Spania),
Asociaţia Universitară de Cercetări Ştiinţifice din Italia, Municipalitatea din
Roma, Asociaţia Internaţională Caritas. Din partea Republicii Moldova
participanţi ai Consorţiului au fost Institutul Mass Media, Municipiul
Chişinău, ONG „Acţiunea Civică”
Victor Moraru – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe politice,
Conducător
Director al Institutului „Integrare europeană şi ştiinţe politice” al A.Ş.M.
Grup de cercetători, inclusiv:
Executori
doctor în economie, conferenţiar universitar Eufrosinia Isac (ASEM)
Scopul cercetării este analiza specificului pieţei muncii şi migraţiunii
Obiectivele
populaţiei din R.Moldova. În baza acestui scop au fost stabilite următoarele
generale
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Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

obiective:
 influenţa crizei economice şi financiare asupra ocupării forţei de muncă
din R.Moldova;
 structura, trăsăturile şi specificul şomajului în R.Moldova;
 impactul emigraţiei asupra pieţei muncii din R.Moldova.
În cadrul Proiectului a fost efectuată cercetarea multiaspectuală a
tendinţelor noi, înregistrate în fenomenul fluxurilor migraţionale din Europa
de Est (în particular din Moldova) spre Occident (Italia şi Spania), şi o serie
de acţiuni în vederea optimizării procesului mi graţiei (organizare de
conferinţe ştiinţifice şi mese roi unde, publicaţii, deschiderea unei reţele de
Ghişee ale muncii, precum şi desfăşurarea unei stagieri pentru o perioada de 6
luni, de către 40 de tineri din Republica Moldova în companiile italiene
private din diverse domenii.
Au fost efectuate studiile „Şomajul în Moldova” şi „Piaţa muncii în
Republica Moldova”, în care a fost făcută evaluarea stării de lucruri în ceea ce
priveşte situaţia reală în domeniul antrenării în piaţa muncii a populaţiei din
Republica Moldo /a, au fost evidenţiate tendinţele principale ale proceselor ce
au loc în acest sector, formulate unele recomandaţii, orientate spre
optimizarea proceselor de migraţie.
Formarea şi funcţionarea pieţei muncii, ca o piaţă derivată reflectă
succesele şi insuccesele realizate de economia naţională. Ca urmare, au fost
cercetate transformările semnificative ale pieţei muncii din R.Moldova în
ultimii ani: reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate; îmbătrânirea
populaţiei; necorelarea între cererea şi oferta forţei de muncă; nivelul extrem
de scăzut de plasare în câmpul muncii a tineretului şi, mai ales, a
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. În R.Moldova prezenţa sectorului şi
a ocupării informală este destul de semnificativă.
Problema majoră a pieţei muncii în condiţiile economiei de piaţă este
şomajul. Au fost analizate cauzele specifice ale şomajului în R.Moldova,
formele şi structura lui în condiţiile crizei economice şi financiare mondiale.
Ultima a dus la diminuarea investiţiilor, micşorarea cererii la bunurile de
consum. În rezultat sunt afectate locurile de muncă din sectorul real –
construcţiile, industria şi agricultura. O problemă aparte pentru R.Moldova
este subocuparea forţei de muncă, ce determină o ocupare parţială.
Comparând cu ratele de şomaj şi de subocupare, s-a determinat că decalajul
dintre ele nu este atât de mare.
Fenomenele majore existente la moment pe piaţa muncii generează
sporirea migraţiei în scop de angajare în Rusia, Italia, Spania ş.a. A fost
efectuată analiza socio-demografică a migranţilor, distribuirea migranţilor
după ocupaţia la locul de muncă în străinătate, distribuirea migranţilor după
modalitatea de utilizare a remitenţelor.
Cercetarea impactului migraţiunii asupra economiei naţionale a
demonstrat necesitatea schimbării structurii economiei naţionale, sistemului
de pregătire a cadrelor şi necesitatea stabilităţii social-politice în R.Moldova.
În scopul ameliorării ocupării forţei de muncă în R.Moldova, au fost
înaintate următoarele propuneri:
1. De îmbunătăţit calitatea serviciilor educaţionale. De elaborat programe
de specializare şi formare a profesională mai atractive şi căutate pe piaţă.
Programele curriculare trebuie să fie stabilite în strânsă legătură cu structura
în schimbare a economiei naţionale şi cu evoluţia de pe piaţa muncii.
2. Stipularea clară în Legea „Privind ocuparea forţei de muncă şi
protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă” a
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Impactul
ştiinţific,
economic şi
social

Cifrul
Denumirea

măsurilor de protecţie socială a şomerilor, a acordării de informaţii reale
privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţilor.
3. De elaborat la nivel naţional principii şi mecanisme de perfecţionare a
medierii muncii – a colaborării dintre angajator şi persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unor raporturi de muncă.
4. Implementarea reală a remunerării muncii în sectorul bugetar şi în
agricultură.
Rezultatele cercetării au fost publicate în formă de Raport Ştiinţific, de
asemenea fiind reflectate în publicaţii şi comunicate, prezentate în cadrul
conferinţelor ştiinţifice internaţionale.
Impactul social al cercetărilor ştiinţifice rezidă în sintetizarea
informaţiei cu privire la problema migraţiei şi difuzarea pe larg a
cunoştinţelor din acest domeniu pentru a optimiza procesul respectiv.
Metodele de cercetare contemporane presupun perfecţionarea relaţiilor în
domeniul ocupării forţei de muncă, micşorării nivelului şomajului şi a
îmbunătăţirii sistemului de pregătire a cadrelor cu scopul creşterii eficienţei şi
competitivităţii economiei naţionale.

2.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИК ПОГРАНИЧЬЯ
2009-2010

Termenul
executării
Departamentul / Grant colectiv în cadrul proiectului «Social Transformations in the Western
Eurasia Border Region», Center for Advanced Studies and Education
Catedra
(CASE), Vilinius, Lituania.
profesor universitar, doctor habilitat Olga Sorocean
Conducător
conf.univ., dr. Galuşca G. (Universitatea de Stat din Cernăuţi, Ucraina);
Executori
conf.univ., dr. N.Filip (ASEM); conf.univ., dr. N.Coşelev (ASEM);
doctorandă Dilan N. (USM)
Obiectivele
• studiul comparativ al proceselor liberalizării economice în ţările de
generale
frontieră Est-Europene în conexiune cu analiza dinamicii sociale;
• cercetarea direcţiilor de modernizare a sistemelor instituţionale naţionale;
• analiza dinamicii proceselor economice în ţările de frontieră Est
Europeană;
• elucidarea efectelor sociale şi a costurilor transformărilor în ţările de
frontieră Est-Europene.
În cadrul cercetărilor efectuate au fost elucidate tendinţele generale ale
Rezumatul
transformării sistemelor instituţionale în ţările de frontieră Est-Europene:
rezultatelor
formarea sectorului privat, deetatizarea, restructurarea economiei naţionale,
ştiinţifice
formarea infrastructurii de piaţă, deschiderea economiilor naţionale. S-a
efectuat analiza comparativă a modelelor şi nivelului liberalizării economice
în Belarusi, Ucraina şi Moldova. De asemenea, a fost studiată dinamica
economică a ţărilor de frontieră Est-Europene în condiţiile tranziţiei,
concomitent cu analiza raitingurilor internaţionale individuale (Indicele de
transformare Berthelsann, Indicele libertăţii economice The Heritage
Fondation şi The wall Street Journal).
Au fost analizaţi indicatorii generalizatori ai securităţii sociale în ţările de
frontieră Est-Europene, cauzele şi scara diferenţei sociale pe ţările respective;
au fost elucidate riscurile şi ameninţările securităţii sociale în Belarusi,
Ucraina şi Moldova: creşterea şomajului, diminuarea veniturilor reale ale
populaţiei, aprofundarea diferenţierii veniturilor populaţiei şi extinderea
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sărăciei la scară, migraţia în masă a forţei de muncă.
În baza abordării instituţionaliste au fost evidenţiate direcţiile principale
de modernizare şi eficientizare a dezvoltării social-economice a ţărilor de
frontieră Est-Europene în concordanţă cu matricea lor instituţională.
Rezultatele cercetării au fost reflectate în monografia „ВосточноЕвропейское Пограничье: социально-экономическая динамика” editată în
Vilnius (Lituania), anul 2010 Concluziile şi recomandările pot fi utilizate în
corectarea strategiilor naţionale a transformărilor social-economice.
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
ЧАСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
01.06.2011 - 01.04.2012

Termenul
executării
Departamentul / Grant individual în cadrul proiectului «Social Transformations in the Western
Eurasia Border Region», Center for Advanced Studies and Education
Catedra
(CASE), Vilinius, Lituania.
Conducător
Doctoranda ASEM, lector superior universitar Tatiana Bucos
Executori
Obiectivele
• Justificarea teoretică a investiţiilor private şi publice în învăţământul
generale
universitar;
• Analiza comparativă a tendinţelor de complimentare a finanţării publice a
învăţământului universitar prin finanţarea privată şi efectele acestor
tendinţe asupra pieţei forţei de muncă (R. Moldova, Ucraina şi Belarus).
• Identificarea impactului finanţării private a învăţământului universitar
asupra calităţii şi structurii potenţialului uman al Republicii Moldova;
• Analiza comparativă a modalităţilor de control din partea statului a
ofertei serviciilor educaţionale contra plată de către instituţiile
universitare (R. Moldova, Ucraina şi Belarus).
În epoca economiei bazate pe cunoaştere, educaţia în general, şi
Rezumatul
învăţământul superior, în particular, sunt tratate drept determinante ale
rezultatelor
dezvoltării social-economice a ţărilor, astfel investiţiile în educaţie devin unul
ştiinţifice
dintre factorii decisivi ai creşterii economice. Creşterea în masă a cererii
pentru educaţia universitară atrage în discursul ştiinţific problema finanţării
învăţământului superior, datele statistice, la nivel mondial, evidenţiind
tendinţă de substituire a finanţării publice prin cea privată.
Indicatorii statistici caracteristici ţărilor R. Moldova, Ucraina şi Belarus,
demonstrează transformarea învăţământului superior în unul în masă pe
fundalul reducerii finanţării din partea statului, pe parcursul anilor 90.
Creşterea numărului de studenţi cu mai mult de 2 ori către anul 2005,
comparativ cu 1991, în R. Moldova, Ucraina şi Belarus, a devenit posibilă ca
urmare a tranziţiei învăţământului superior la relaţiile de piaţă:
1) apăr instituţii universitare private;
2) instituţiile universitare publice oferă servicii educaţionale contra
plată. Conform datelor statistice, în Ucraina şi Belarus circa 65% din
studenţii plătesc pentru educaţie, în Republica Moldova acest
indicator este de 80% în 2007.
Prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile universitare a făcut
posibilă supravieţuirea învăţământului superior din aceste ţări, pe durata
tranziţiei, caracterizată prin reducerea drastică a posibilităţilor de finanţare ale
bugetului de stat. În acelaşi timp, comercializarea serviciilor de învăţământ
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superior a condus la o serie de probleme care au discreditat sistemul de
învăţământ superior: calitatea educaţiei a scăzut, apare fenomenul inflaţiei
diplomelor, creşte cota şomerilor cu studii superioare în rata globală a
şomajului, creşte rata emigranţilor cu studii superioare.
Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în două articole „Частное и
государственное финансирование высшего образования: сравнительный
анализ (Молдова, Украина, Беларусь)” în revista „Перекрестки”, nr.1-2,
2012, pag.80-95, ISSN 1822-5136 şi „Социально-экономические эффекты
взаимодополнения частного и государственного финансирования
высшего образования в Р. Молдова” în redacţie, revista „Перекрестки”.
Cercetarea realizată atrage în discursul ştiinţific problema finanţării
învăţământului universitar în spaţiul ex-sovietic, astfel, finanţarea privată ce
are menirea de a asigura echitate socială şi utilizarea priorităţilor
mecanismului de piaţă în acest domeniu, de facto, discreditează învăţământul
universitar în spaţiul ex-sovietic.
Rezultatelor cercetărilor indică asupra necesităţii redresării politicii financiare
a instituţiilor universitate, dependenţa financiară a acestora de cererea pentru
serviciilor educaţionale ce vine din partea menajelor putând fi substituită prin
obţinerea de venituri din prestarea serviciilor consultative business-ului,
instituţiile date fiind dotate cu un potenţial intelectual înalt.

4.

NECESITĂŢILE SPECIFICE ALE COPIILOR ŞI VÂRSTNICILOR
LĂSAŢI FĂRĂ ÎNGRIJIREA MEMBRILOR DE FAMILIE PLECAŢI
LA MUNCĂ PESTE HOTARE. STUDIU CALITATIV
Octombrie 2010-Martie 2011

Termenul
executării
Departamentul / Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,
Catedra
Agenţia de Dezvoltare din Cehia
Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe sociologice Diana Cheianu-Andrei
Conducător
Executori
Obiectivele
generale
Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Impactul
ştiinţific,
economic şi
social

dr., conf.univ. Dorin Vaculovschi, Rodica Grama, Stela Milicenco,
Valentina Priţcan, Virginia Rusnac
Cercetarea impactului negativ al migraţiei internaţionale de muncă asupra
copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la
muncă peste hotare
Efectele negative ale migraţiei asupra familiilor rămase în ţară, în special
asupra celor mai vulnerabili membri ai acestora, reprezintă o problemă
deosebit de importantă pentru o ţară ca Republica Moldova, în care migraţia
masivă a forţei de muncă lasă fără atenţie şi îngrijire un număr impunător de
copii şi vârstnici. Acest fapt nu poate să nu-şi lase amprenta asupra bunăstării
acestor persoane, afectând adesea starea emoţională şi psiho-socială, sănătatea
fizică şi psihică a copiilor şi vârstnicilor, dar şi bunăstarea lor economică.
Abordarea complexă întreprinsă în cercetare a rezultat într-o analiză
aprofundată a nevoilor copiilor şi persoanelor în etate rămase fără îngrijire în
rezultatul migraţiei şi în formularea unor propuneri de politici, întemeiate pe
constatări verificate.
Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea
membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare. Studiu calitativ
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6. Cifrul
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STUDIUL SITUAŢIONAL AL FORŢEI DE MUNCĂ ÎN MEDIUL
RURAL, INCLUSIV PRIN PRISMA DE GEN
Decembrie 2009-august 2010
Studiu elaborat în cadrul proiectului comun „Consolidarea Sistemului
Statistic Naţional” cu suportul UNIFEM şi PNUD
Aurelia Spataru; Veaceslav Bulat
Dr., conf.univ. Dorin Vaculovschi;
Eduard Hârbu, Galina Precup, Veaceslav Bulat
Evaluarea situaţiei (principalele caracteristici şi tendinţe) pe piaţa muncii în
mediul rural în toată complexitatea sa prin prisma (diferenţelor) de gen.
Raportul analitic include evaluarea situaţiei (principalele caracteristici şi
tendinţe) pe piaţa muncii în mediul rural în toată complexitatea sa prin
prisma (diferenţelor) de gen. Majoritatea datelor utilizate pentru acest studiu
au fost oferite de Biroul Naţional de Statistică, ANOFM şi Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Lucrarea include şi o serie de
recomandări de îmbunătăţire a politicilor în domeniul forţei de muncă din
mediul rural. Recomandările vizează şapte domenii de intervenţie şi acţiuni
prioritare de orientare şi conjugare a eforturilor autorităţilor responsabile şi
factorilor de interes pentru a asigura, în special, creşterea angajării în mediul
rural, inclusiv în rândul femeilor, şi reducerea discrepanţei salariale în
funcţie de gen şi alţi factori (amplasare geografică, tipul activităţii, etc.).
Printre recomandările enunţate de autori studiului se numără ajustarea
cadrului de politici existente şi a cadrului legal în vigoare la modificările ce
au survenit pe piaţa muncii în ultimii 2-3 ani. De asemenea, se impune
necesitatea dezvoltării şi modernizării infrastructurii, atragerea investiţiilor
străine şi a surselor financiare nerambursabile şi diversificarea structurii
ocupaţionale în mediul rural.
Studiul situaţional al forţei de muncă în mediul rural, inclusiv prin prisma de
gen.

REGIONAL HUMAN DEVELOPEMENT REPORT 2011: BEYOND
TRANZITON TOWARDS INCLUSIVE SOCIETIES
August 2009 – August 2010

Termenul
executării
Departamentul / UNDP Bratislava
Catedra
Susanne Milcher, Lovita Ramguttee
Conducător
Din Republica Moldova: Iulia Sevciuc (coordinator), Petru Bogatu, Varvara
Executori
Buzilă, Viorica Craievschi-Toarta, Dorin Vaculovschi, Maria Vremis
Impactul excluziunii sociale asupra dezvoltării umane
Obiectivele
generale
Raportul Regional al Dezvoltării Umane, elaborat de PNUD şi consacrat
Rezumatul
excluziunii sociale – „Dincolo de tranziţie: către societăţi incluzive” –
rezultatelor
priveşte cercul vicios al sărăciei din perspectiva celor care au cunoscut sărăcia
ştiinţifice
nu din auzite. Se pare că sărăcia nu înseamnă doar lipsa banilor şi a
veniturilor.
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În lucrare sunt analizate tendinţele dezvoltării umane din cadrul regiunii,
şi anume: Republica Moldova, Kazahstan, Macedonia, Ucraina, Serbia,
Uzbekistan, Tadjikistan.
Potrivit datelor colectate în cele şase state incluse în studiu – în toate
ţările, cu excepţia Tadjikistanului, accesul restrâns la servicii sociale şi nu
excluziunea economică explică în principal de ce oamenii se află în afara
societăţii.
Accesul la venituri, serviciile sociale şi reţelele sociale se află într-o
legătură directă. De exemplu, atunci când o femeie îşi poate înscrie copilul la
grădiniţă, ea îşi poate găsi mai uşor un loc de muncă. Atunci când ea are un
serviciu, reşeaua ei socială are mai multe posibilităşi de extindere. Însă şi
afirmaţia inversă este, de asemenea, adevărată: excluderea dintr-o zonă poate
determina începutul spiralei care conduce la sărăcie şi izolare.
Raportul prezintă o nouă modalitate de măsurare a gradului în care
persoanele sunt excluse din viaţa economică, din serviciile sociale, reţelele
sociale şi participarea civică. Estimarea oferă factorilor de decizie dovezile de
care au nevoie pentru a răspunde la nevoile cetăţenilor.
Datele raportului pot fi dezintegrate astfel încât factorii de decizie să
poată vedea imaginea excluziunii în ţara lor, unde este localizată aceasta din
punct de vedere geografic şi în ce măsură ea este determinată de excluziunea
economică sau să urmărească elemente de multe ori neglijate precum accesul
la servicii sociale şi la reţele sociale.
Nivelul de complexitate solicită ca politicile să fie adaptate contextului
de dezvoltare local, iar capacităţile locale să fie consolidate pentru a identifica
oportunităţi, a formula răspunsuri adecvate la nivel de politici şi pentru a le
implementa în mod eficient.
Raportul Regional PNUD prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în
şase ţări, inclusiv Republica Moldova, şi oferă o privire generală asupra
excluziunii sociale în regiune şi, de asemenea, conţine acţiuni recomandate.
Cercetarea sugerează că persoanele vârstnice, copiii, tinerii, persoanele
care locuiesc în regiunile rurale, şomerii şi persoanele fără studii sunt
marginalizate.
Regional Human Developement Report 2011: Beyond tranziton tovards
inclusive societies

RAPORT DE STARE A TARII 2007
iunie 2007 - septembrie 2007
Expert-grup, UNDP Moldova
Prohnitschi Valeriu
Grup de experţi-organizatori ai programului,
inclusiv: Dorin Vaculovschi, dr., conf.univ. (ASEM)
Prezentarea unei viziuni integrate asupra dezvoltării Republicii Moldova..
Această cercetare oferă o viziune integrată asupra dezvoltării Republicii
Moldova. Spre deosebire de alte rapoarte, Raportul de Stare a Ţării îmbină o
abordare sectorială cu o viziune plenară asupra procesului şi perspectivelor de
modernizare şi dezvoltare în Republica Moldova.
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Raport de stare a ţării 2007

RAPORTUL NAŢIONAL AL DEZVOLTĂRII UMANE 2011: DE LA
EXCLUZIUNE SOCIALĂ LA O DEZVOLTARE UMANĂ
INCLUZIVĂ
August 2009 – aprilie 2011

Termenul
executării
Departamentul / UNDP Bratislava
Catedra
Dumitru Vasilescu, Lovita Ramguttee, Dorin Vaculovschi
Conducător
Dorin Vaculovschi, Viorica Craievschi-Toarta, Maria Vremis, Arcadii
Executori
Toritsin
Impactul excluziunii sociale asupra dezvoltării umane
Obiectivele
generale
Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2010/2011 „Republica Moldova
Rezumatul
– de la excluziune socială la o dezvoltare umană incluzivă” abordează
rezultatelor
rădăcinile excluziunii sociale, identifică grupurile vulnerabile şi excluse social
ştiinţifice
şi oferă recomandări necesare pentru eliminarea obstacolelor în incluziunea
socială pentru toţi.
Raportul abordează problema excluziunii sociale din perspectiva
dezvoltării umane şi identifică factorii determinanţi ai acesteia:
Mecanisme slabe de susţinere instituţională. Instituţiile ar putea fi
inadecvate sau de calitate joasă, fiind astfel incapabile să creeze oportunităţi
pentru cei vulnerabili la excluziune socială.
Cadrul legal discriminatoriu sau inadecvat în implementare. Legislaţia
imperfectă poate agrava excluziunea unor grupuri sociale. Deseori, la baza
excluziunii sociale stau reguli şi comportamente care discriminează, direct
sau indirect, unele grupuri faţă de altele.
Obstacolele politice şi instituţionale. Instituţiile sau organizaţiile publice
pot contribui la excluziunea socială prin lipsa înţelegerii dinamicii
vulnerabilităţii şi printr-o reflectare necorespunzătoare a necesităţilor
grupurilor excluse social în procesele politice.
Valori sociale şi practici culturale discriminatorii. Există mai multe
mecanisme ale excluziunii: comunităţile etnice minoritare deseori nu au acces
la oportunităţile de educaţie disponibile altor grupuri şi nu au posibilitate de a
excela în mediul academic sau în lumea profesională, unele grupuri pot fi
supuse discriminării pe piaţa forţei de muncă sau în alte sectoare, din cauza
limbii vorbite sau a culorii pielii.
Excluziunea cauzată de factori de ordin geografic – unele zone
îndepărtate sau mai puţin populate, de exemplu, pot avea o infrastructură
socială subdezvoltată, compromiţând sistemul public de livrare de servicii,
care nu satisface necesităţile sociale care, în mod normal, sunt satisfăcute în
alte comunităţi.
Acest raport oferă o analiză în profunzime a fenomenelor de excluziune
socială şi dezvoltare umană din ultimii 20 de ani de tranziţie. Excluziunea
socială este un concept relativ nou în domeniul cercetării în Republica
Moldova, de şi, fenomenul însuşi a fost anterior analizat într-un mod mai
simplist şi sporadic. Acest raport are un caracter unic prin faptul că abordează
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excluziunea
socială
dintr-o
perspectivă
multidisciplinară
şi
multidimensională. Raportul susţine ideea că incluziunea socială necesită
abordări integrate, care vizează, simultan, toate dimensiunile excluziunii.
Raportul naţional al dezvoltării umane 2011 de la excluziune socială la o
dezvoltare umană incluzivă

2.2.5. Proiecte de transfer tehnologic --2.2.6. Proiecte pentru tineri cercetători --2.2.7. Proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific --2.2.8. Contracte economice --2.2.9. Proiecte, teme de iniţiativă (11 teme)
1.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori
Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

APLICAREA METODELOR DE ECHILIBRU MACROECONOMIC
ÎN PROMOVAREA POLITICILOR DE CREŞTERE ECONOMICĂ:
IMPACTUL CAPITALULUI UMAN
01.01.2007-20.12.2009
catedra „Economie şi Politici Economice”
conferenţiar universitar, doctor în economie Aurelia Tomşa
dr.hab., conf.univ. T.Pîşchina; dr.hab.,prof.univ. V.Zbârciog;
dr.,conf.univ. M.Coban; dr.,conf.univ.A.Balan; dr.,conf.univ.E.Vaculovschi;
lect.univ. T.Gutium; lect.univ.V.Ţăruş
Scopul cercetării constă în determinarea impactului capitalului uman şi
a schimbărilor calitative şi cantitative ale acestuia asupra dezvoltării
economiei durabile. În baza acestui scop au fost delimitate următoarele
obiective de cercetare: prezentarea dependenţei nivelului de dezvoltare
socio-economică a R.Moldova în contextul valorificării actuale a capitalului
uman şi edificării economiei durabile; cercetarea impactului fenomenelor
sociale pozitive şi negative asupra tendinţelor de atingere a obiectivului de
dezvoltare durabilă; demonstrarea exemplificată a impactului calităţii
serviciilor sociale, şi anume a educaţiei, şi a ocrotirii sănătăţii asupra
capitalului uman şi al acestuia asupra procesului de edificare a economiei
durabile.
Cercetarea a pornit de la definirea noţiunii „capital uman”: acele
abilităţi ale indivizilor, care sunt caracteristice acestora şi rămân aceleaşi în
orice mediu social, putând fi valorificate pe piaţa muncii în schimbul unor
resurse economice de orice tip. El este format din capitalul educaţional şi
capitalul biologic.
La nivel macrosocial capitalul uman este estimat prin agregarea
stocurilor individuale de capital uman. O măsură comună constă în adunarea
anilor sau nivelelor şcolare parcurse de indivizi şi stabilirea fie a ponderii
populaţiei adulte care a parcurs fiecare nivel de şcolarizare, fie a mediei
numărului de ani de şcoală parcurşi de populaţia adultă. În ce priveşte starea
de sănătate, măsurile macrosociale sunt mai dezvoltate decât cele la nivel
individual, incluzând în plus estimări privind incidenţa unor tipuri de boli
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infecţioase sau cronice.
Guvernul joacă rolul central în direcţionarea formării şi dezvoltării
capitalului uman, beneficiarii dezvoltării capitalului uman fiind indivizii,
firmele şi societatea în ansamblu. Investirea în capitalul uman presupune 5
tipuri de opţiuni majore: decizia asupra nivelului optim al investirii pentru
societatea în cauză şi membrii săi; modul de repartizare a costurilor între
bugetul public, gospodării şi organizaţii; alocarea optimă a resurselor
economice rare (accesul în învăţământul superior sau cel şcolar, accesul la
îngrijire medicală), dată fiind inegalitatea distribuirii beneficiilor; asigurarea
echităţii în ce priveşte distribuţia beneficiilor investite în capital uman;
asigurarea echităţii în ce priveşte distribuţia beneficiilor investirii în capital
uman; stabilirea procedurilor de monitorizare, măsurare, evaluare şi asumare
a responsabilităţii pentru rezultatele investiţiei pe termen scurt, mediu şi
lung.
Studiul estimativ pentru ţările OCDE arată că participarea la un
adiţional de educaţie medie amplifică creşterea economică cu până la 5% ca
rezultat imediat şi, mai departe, cu 25% pe termen lung. Totodată,
îmbunătăţirea în domeniul capitalului uman a fost cauza creşterii cu 20% sau
chiar mai mult a creşterii anuale în câteva din ţările UE în timpul anilor 90,
în comparaţie cu decada anterioară.
2.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ CA BAZĂ ECONOMICĂ A
SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
01 ianuarie – 31 decembrie 2007
catedra „Teorie economică şi Doctrine economice”
profesor universitar, doctor habilitat Nadejda Şişcanu

Executori

conf.univ., dr. N.Coşeleva; doctorand S.Sobor (ASEM)

Obiectivele
generale

Scopul cercetării constă în evidenţierea particularităţilor formării
proprietăţii intelectuale în economia contemporană şi a problemelor ei de
manifestare la nivel micro şi macroeconomic.
Acest scop a determinat următoarele sarcini de cercetare: determinarea
locului proprietăţii intelectuale în sistemul economic de relaţii; stabilirea
legăturilor proprietăţii intelectuale cu alte forme de proprietate; concretizarea
specificului obiectelor proprietăţii intelectuale şi a caracteristicilor ei marfare
şi nonmarfare; depistarea problemelor cu care se confruntă realizarea
proprietăţii intelectuale în R.Moldova şi la nivel mondial.
Abordarea metodologică utilizată în cadrul cercetării proprietăţii
intelectuale solicită folosirea metodelor ştiinţifice de „valul al treilea”:
evoluţionare, holistice, semilineare, interdisciplinare ş.a. În cadrul realizării
temei de cercetare au fost determinate premisele metodologice ale cercetării
şi a fost relevată esenţa proprietăţii intelectuale prin separarea relaţiilor
subiect-obiectiv şi subiect-subiectiv: relaţia cu privire la formarea,
diseminarea, materializarea şi utilizarea produsului intelectual în scopul
obţinerii venitului de la dezvoltarea factorului uman.
Au fost evidenţiate condiţiile şi premisele formării şi dezvoltării
proprietăţii intelectuale ca nou tip de relaţii economice: a) apariţia capitalului
intelectual ca materializare a cunoştinţelor ştiinţifice; b) informaţiile ca

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice
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resursă economică; c) transformarea muncii intelectuale în factor de
producţie dominant; d) dezvoltarea teoriei dreptului proprietăţii.
De asemenea, au fost relevate proprietăţile şi formele social-economice
ale produsului intelectual, a fost argumentat rolul relaţiilor multifactoriale
ale proprietăţii intelectuale şi efectuată diviziunea consecutivă a dreptului
proprietăţii asupra produsului intelectual între fondator, stat şi firmă.
În cadrul temei de cercetare au fost descoperite şi formulate problemele
de bază ale formării, utilizării şi gestiunii proprietăţii intelectuale. Au fost
determinate formele şi metodele fundamentale de reglementare a procesului
de utilizare şi realizare a produsului intelectual: a) formarea politicii tehnicoştiinţifice, industriale, inovaţionale şi informaţionale; b) prezenţa diverselor
forme şi metode de stimulare a activităţii intelectuale (finanţări din partea
statului, garanţii, asigurări, scutiri fiscale, granturi, etc.); c) efectuarea
diverselor acţiuni (manifestări, măsuri) informaţionale în vederea răspândirii
cunoştinţelor şi a realizărilor tehnico-ştiinţifice; d) utilizarea avantajelor
schimbului tehnico-ştiinţific internaţional.
Stimularea activităţii inovaţionale în Republica Moldova impune
utilizarea pe larg a scutirilor fiscale pentru participanţii la procesul
inovaţional. Se impune micşorarea impozitului pe venit, coordonat cu
nivelul activităţii inovaţionale al întreprinderii, ţinând cont de specificul
calculului inovaţional.
Rezultatele cercetării au arătat că, în practică, întreprinderile autohtone
se confruntă cu un şir de probleme legate de gestionarea proprietăţii
intelectuale, printre care: lipsa surselor de finanţare atât pentru elaborarea,
cât şi pentru înregistrarea obiectelor proprietăţii intelectuale; insuficienţa
cunoştinţelor necesare în domeniul înregistrării obiectelor proprietăţii
intelectuale; deprecierea morală a obiectelor proprietăţii intelectuale; lipsa
stimulării întreprinderilor din partea statului pentru crearea obiectelor
proprietăţii intelectuale; nerecuperarea cheltuielilor pentru crearea şi
înregistrarea obiectelor proprietăţii intelectuale în legătură cu volumul mic
de producere.
Sub aspect ştiinţific, cercetarea permite conceperea proprietăţii
intelectuale nu doar sub aspect juridic, ci şi economic, realizarea ei
influenţând atât dezvoltarea personalităţii, cât şi a noii economii
informaţionale.
Valoarea practică a cercetării rezidă în propuneri de modificare a actelor
legislative referitoare la perfecţionarea relaţiilor în domeniul proprietăţii
intelectuale şi în elaborarea măsurilor strategice cu referinţă la administrarea
proprietăţii intelectuale la nivel naţional şi corporativ. Totodată rezultatele
pot fi utile în elaborarea cursurilor de lecţii în domeniul managementului
proprietăţii intelectuale.
3.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori

PRIORITĂŢILE INSTITUŢIONALE ALE CREŞTERII
COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE
ianuarie – decembrie 2007
catedra „Teorie economică şi Doctrine economice”
profesor universitar, doctor habilitat Olga Sorocean
doctoranzii ASEM: D.Ignatiuc, C.Malcoci, A.Ceaicovschi
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Obiectivele
generale

 analiza aprofundată a aspectelor teoretico-metodologice a competitivităţii;
 cercetarea dinamicii şi a nivelului competitivităţii economiei naţionale a
R.Moldova;
 elaborarea propunerilor şi recomandărilor privind ameliorarea nivelului de
competitivitate a economiei naţionale.

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Rezultatele ştiinţifice se rezumă la următoarele:
- au fost determinate aspectele conceptuale a competitivităţii ca categorie
economică;
- a fost evidenţiat specificul şi factorii determinanţi ai competitivităţii la
diferite nivele a activităţii economice (micro, mezo, macro);
- a fost analizată starea competitivităţii economiei naţionale a Republicii
Moldova şi determinate principalele avantaje competitive, aşa ca: situaţia
geo-politică a republicii Moldova în potenţialul educaţional-profesional
adecvat; starea şi posibilitatea de asimilare a potenţialului tehnologic şi
informaţional, etc.;
- au fost evidenţiate principalele riscuri şi ameninţări pentru dezvoltarea
durabilă a economiei naţionale apărute ca rezultat al nivelului scăzut al
competitivităţii Republicii Moldova, în special în domeniul producţiei
industriale, a prestării serviciilor, producţiei agricole;
- sunt argumentate măsurile privind ridicarea nivelului de competitivitate a
economiei naţionale a Republicii Moldova: reformarea monopolurilor
naturale, promovarea unei politici eficiente antimonopol şi a politicii de
stimulare a activităţii de antreprenoriat; susţinerea întreprinderilor
competitive;
- au fost recomandate direcţiile prioritare de ridicare a nivelului de
competitivitate a economiei naţionale, precum crearea unui sistem
inovaţional competitiv prin creşterea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare
în PIB, modernizarea sistemului de învăţământ, implementarea
standardelor UE privind valorificarea proceselor de cercetare-dezvoltare
şi inovare.
Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul elaborării şi promovării
strategiei de stat de ridicare a nivelului de competitivitate economică
naţională; în procesul de predare-învăţare în instituţiile superioare de
învăţământ şi la cursurile de perfecţionare a funcţionarilor publici a
cursurilor de Strategii de creştere economică şi Economie naţională.

4.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori
Obiectivele
generale

CREAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE CA PREMISĂ A
SPORIRII COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE
02.01.2008 – 30.12.2008
catedra „Teorie economică şi Doctrine economice”
profesor universitar, doctor habilitat Nadejda Şişcanu
conf.univ., dr. N.Coşelev; lector universitar, doctorandă O.Barbăneagră;
doctoranda O.Liviţchi
Scopul cercetării este de a evidenţia esenţa şi principalele concepte ale
societăţii informaţionale şi importanţei ei pentru creşterea competitivităţii
ţării. Acest scop a determinat următoarele sarcini de cercetare: determinarea
premiselor metodologice de investigare a societăţii informaţionale şi, în
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această bază, analiza principalelor concepte cu referinţă la societatea
informaţională; evidenţierea caracteristicilor informaţiei ca bun economic,
argumentarea rolului şi importanţei informaţiei în creşterea competitivităţii
naţionale.
Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Analiza literaturii socio-economice prin prisma metodologiei moderne
(evolutive, multidimensionale, interdisciplinare, etc.) şi efectuarea
investigaţiilor sociologice concrete, atât la nivel global cât şi la cel naţional
privind esenţa şi conţinutul procesului de edificare a unei societăţi
informaţionale, axate pe mărirea gradului de competitivitate a economiei
naţionale, a demonstrat că informaţia este concepută şi interpretată foarte
îngust. Aceasta diminuează rolul în creşterea competitivităţii economiei
naţionale.
Conform rezultatelor cercetărilor noastre, în societatea modernă,
informaţia reprezintă un sistem informaţional de o calitate avansată, care
include:
1) Interconexiuni comunicaţionale (tehnologii comunicaţionale, reţele
comunicaţionale, mediu comunicaţional etc.). În esenţă, aceste
componente reprezintă în sine nişte parametri care contribuie la
creşterea vitezei de transmitere şi recepţionare a informaţiei.
2) Cunoştinţele şi inovaţiile acumulate în rezultatul activităţii intelectuale.
3) Mediul intelectual şi instituţional care asigură funcţionarea procesului
de comunicare şi asimilarea produsului intelectual.
Conceperea informaţiei ca o sursă de formare a unui sistem
informaţional permite să constatăm prezenţa unei etape superioare din punct
de vedere calitativ în dezvoltarea socială, şi anume formarea şi dezvoltarea
societăţii informaţionale.
Cercetările efectuate au demonstrat că principalele segmente ale
societăţii informaţionale sunt: a) noua administrare (include organizarea
business-ului şi utilizarea masivă a inovaţiilor în administrare şi conducere);
b) noile tehnologii informaţionale; c) noile sisteme de relaţii sociale (spaţiul
policultural, sistemul de „parteneriat social electronic”, sistemul de
„democraţie electronică”; d) etica nouă.
Investigaţia efectuată a permis, totodată, delimitarea trăsăturilor
competitivităţii în societatea pre-informaţională şi informaţională. Au fost
definitivate trăsăturile microeconomice ale noii economii: schimbarea
modelului de piaţă sub influenţa tehnologiilor informaţionale, manifestarea
legii productivităţii marginale descrescânde şi a efectului de scară; specificul
tendinţelor monopoliste.
Trăsăturile macroeconomice ale noii economii, conform investigaţiei
efectuate, se referă la nerespectarea modelului gravitaţional, la formarea
clusterelor inovaţionale, la impactul TIC asupra nivelului productivităţii
naţionale.
Cercetarea efectuată permite a conclude că formarea societăţii
informaţionale devine una din megatendinţele centrale ale economiei
naţionale. În condiţiile pieţei, a rarităţii relative a resurselor şi amplificării
acţiunii legii nevoilor crescânde creşte semnificativ rolul bunului
informaţional în ridicarea eficienţei producţiei, dezvoltării capacităţilor
intelectuale a oamenilor şi a competitivităţii la nivel local, naţional şi
internaţional.
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5.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori
Obiectivele
generale
Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

SECURITATEA SISTEMULUI ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN
CONTEXTUL ECHILIBRĂRII INTERESELOR ECONOMICE A
AGENŢILOR ACESTEIA
ianuarie – decembrie 2008
catedra „Teorie economică şi Doctrine economice”
profesor universitar, doctor habilitat Olga Sorocean
conf.univ., dr. N.Filip; conf.univ., dr. N.Coşeleva;
doctoranzii ASEM: M.Stoican, D.Ignatiuc, C.Malcoci, A.Ceaicovschi
Scopul cercetării a constat în elucidarea complexă, teoretico-aplicativă a
fenomenului puterii, în vederea determinării rolului şi a particularităţilor
instituţiilor puterii în condiţiile economiei de tranziţie.
În cadrul cercetărilor a fost redată evoluţia abordărilor conceptuale ale
evaluării puterii economice şi rolului ei, este prezentată viziunea
contemporană asupra acestui fenomen, se propune un model categorialconceptual al puterii economice. Din perspectiva transformărilor sistemice,
s-a efectuat analiza funcţiilor şi a rolului statului, au fost argumentate
tendinţele şi experienţa de modificare a sistemului puterii. Este elaborat un
model ce caracterizează influenţa diverşilor factori asupra nivelului de
concentrare a puterii economice în ramură. De asemenea, sunt analizate
principiile şi formele moderne de colaborare a statului şi businessului, este
evaluată eficienţa parteneriatului de stat şi privat, la nivel regional, pe baza
exemplului business-incubatorului.
În cadrul cercetărilor:
• au fost analizate tendinţele şi rolul instituţiilor puterii în condiţiile
transformărilor sistemice;
• au fost evaluate nivelul şi consecinţele puterii monopoliste în anumite
ramuri;
• au fost elaborate recomandări de interacţiune constructivă a statului şi
businessului în formă de parteneriat.
Generalizările şi concluziile efectuate dezvoltă metodologia analizei
fenomenului puterii economice, aprofundează abordările teoretice actuale
asupra rolului instituţiilor puterii în funcţionarea şi alegerea alternativelor de
dezvoltare a economiilor în transformare.
În cadrul temei de cercetare au fost examinate problemele actuale ale
capitalului uman şi ale formării economiei inovaţionale, au fost propuse
soluţii adaptate la situaţia concretă din România şi prin extensie în Republica
Moldova. Propunerile efectuate au fost motivate de eficienţa implementării
acestora în mediul economico-social. Valoarea practică a cercetărilor rezidă
din utilizarea de către comunitatea de afaceri a modelului de determinare a
capacităţii inovative a capitalului uman al firmei şi definirea indicelui
capacităţii inovative a capitalului uman din cadrul acesteia. Aceasta constă
în identificarea factorilor determinanţi ai potenţialului creativ al individului
pe baza rezultatelor cercetării din cadrul proiectului ştiinţific aplicativ
,,Managementul organizaţional în economia inovaţională”.
Rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare în activitatea
a două întreprinderi din sectorul producţie, industria textilă din judeţul
Vrancea, S.C.Pandora Prod SRL; S.C.PHONIX PROD SRL; în procesul
educaţional din cadrul Universităţii Biotera Bucureşti.
27

Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul elaborării şi promovării
strategiei de stat de ridicare a nivelului de competitivitate economică
naţională; în procesul de predare-învăţare în instituţiile superioare de
învăţământ şi la cursurile de perfecţionare a funcţionarilor publici a
cursurilor de Strategii de creştere economică şi Economie naţională.
6.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori
Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

MODIFICAREA ORDINII SOCIAL-ECONOMICE ÎN CONTEXTUL
FORMĂRII ECONOMIEI NOI
02.01.2009-30.12.2009
catedra „Teorie economică şi Doctrine economice”
profesor universitar, doctor habilitat Nadejda Şişcanu
conf.univ., dr.hab. Z.Şişcan; lector superior universitar O.Barbăneagră;
lector universitar T.Bucos
Scopul cercetării este evidenţierea esenţei şi modificării ordinilor
economice în interlegătură cu evoluţia şi formarea „noii economii”. Pornind
de la acest scop, obiectivele cercetării au fost următoarele.
• determinarea premiselor metodologice ale cercetării;
• sistematizarea filiaţiei de idei privind esenţa ordinii economice;
• examinarea interferenţei dintre ordinea economică şi relaţiile de
proprietate;
• explicarea esenţei noii economii şi a necesităţii constituirii unei noi
ordini economice.
Fundamentul filosofico-metodologic al cercetării l-a constituit conceptul
structuralist, dat fiind faptul că în teză accentul se pune pe studierea
aspectelor structurale şi evolutive, pe îmbinarea analizei calitative şi
cantitative. Din cadrul metodelor teoretico-logice a fost aplicată analiza şi
sinteza (la cercetarea interferenţei dintre ordinea juridică şi cea economică,
dintre ordinea economică şi ordinea proprietăţii). Metoda comparativă a
permis să analizăm specificitatea proceselor de privatizare în diferite ţări şi
să apreciem gradul de soluţionare a sarcinilor perioadei de tranziţie în
domeniul reformării relaţiilor de proprietate. Metoda modelării a fost
utilizată pentru a determina gradul de încadrare a sectorului public autohton
în limitele optimale şi necesitatea unor privatizări ulterioare masive. Analiza
datelor empirice a fost succedată de abordări pozitive şi recomandări
normative, care rezultă din principii generale şi condiţii naţionale specifice.
Cercetările efectuate ne-au adus la următoarele concluzii:
1. La luarea deciziilor privind privatizarea obiectelor este necesar a se ţine
cont de principiile privatizării: privatizarea prioritară a structurilor
economice de proporţii mici; orientarea strategică în cazul privatizării
întreprinderilor de proporţii mari; gradul de importanţă socială a
obiectului supus privatizării; uniformitatea privatizării; evitarea situaţiei
dominante pe piaţă; coerenţa mediului instituţional, eficienţa bugetară;
conjunctura favorabilă pentru privatizare.
2. Valoarea întreprinderii supuse privatizării trebuie să fie determinată de
veniturile nete totale de până şi după privatizare:
V (t , T ) = ∫ f (u )e −( r +τ
T

b
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unde, t, T – perioadele de timp; τb - impozit asupra valorii adăugate până
la privatizare; τa – impozit asupra valorii adăugate după privatizare; r –
28

rata anuală a discontului.
Administraţia publică trebuie să privatizeze întreprinderea în momentul
când beneficiul marginal, rezultat din creşterea valorii întreprinderii,
devine egal cu costurile marginale de păstrare a întreprinderii în
proprietate publică (costurile fiind egale cu suma ratelor discontului şi
impozitării minus rata profitului aflate în proprietate publică).
3. Depăşirea limitelor optimale ale raportului intersectoral (sector public sector privat) denotă necesitatea elaborării şi aplicării în Republica
Moldova a unei politici flexibile de monitorizare a proprietăţii. Dacă în
cadrul elaborării politicii fiscale se poate orienta la proporţiile
„segmentului de aur”, la elaborarea politicii de ocupare a braţelor de
muncă devine raţional a se orienta la alte modele, în particular la modelul
econometric dinamic „prădător-pradă”.
Cercetarea a permis o definire nouă, economico-politică a ordinii
economice şi a noilor relaţii de proprietate în noua economie. Investigaţia
efectuată poate fi utilă la elaborarea strategiei modificării relaţiilor de
proprietate, cont ţinând de principiile privatizării şi a modalităţii de evaluare
a întreprinderilor supuse privatizării. Materialele studiului efectuat pot
constitui baza teoretico-metodologică pentru elaborarea actelor normative
privind definirea mai exactă şi protecţia mai sigură a drepturilor de
proprietate. Totodată, rezultatele investigaţiei pot servi în calitate de material
suplimentar la disciplinele „Economie instituţională”, „Economie în
tranziţie”, „Istoria economiei naţionale”.
7.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori
Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

PRIORITĂŢILE STRUCTURALE ALE ECONOMIEI ÎN
CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
2007-2009
catedra „Economie şi Politici Economice”
conferenţiar universitar, doctor habilitat Tatiana Pîşchina
conf.univ., dr. A.Tomşa; conf.univ., dr.D.Vaculovschi;
lector superior universitar T.Gutium
Cercetarea presupune elaborarea unei metodologii de alegere a
priorităţilor structurale pentru creşterea economică naţională, propunerea
unei noi concepţii de dezvoltare structurală şi a mecanismelor de stimulare a
creşterii economice necesare trecerii la modelul economiei orientate spre
inovaţii.
Sub aspect fundamental, cercetarea efectuată reprezintă un suport
teoretic privind impactul schimbărilor structurale ramurale, care se manifestă
recent în economia mondială, asupra competitivităţii economiei naţionale.
Fundamentul teoretic la cercetării îl constituie Concepţia Noii Dezvoltări
Structurale (CNDS), elaborată de dr.hab. Tatiana Pâşchina, care propune
mecanismele de tranziţie la modelul economiei orientate spre inovaţii pentru
un grup de ţări, inclusiv Republica Moldova.
În proiectul realizat:
• sunt sistematizate principalele tendinţe de dezvoltare a economiei
Republicii Moldova;
• sunt analizate structura, dinamica şi tendinţele de dezvoltare a sectorului
extern;
• sunt examinate posibilităţile de aplicare a experienţei mondiale a
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transformărilor structurale la economia naţională;
• sunt apreciate eventualele perspective de dezvoltare a R.Moldova ca stat
de orientare europeană;
• este elaborată Concepţia Noii Dezvoltări Structurale (CNDS);
• este propus modelul dinamic al condiţiilor de dezvoltare a economiei
naţionale, care a permis efectuarea unor anticipări şi pronosticuri ale
ritmurilor medii anuale ale creşterii economice naţionale până în 2015,
ţinând cont de eventualele transformări structurale.
Sub aspect aplicativ, au fost formulate o serie de propuneri privind
schimbările necesare a fi efectuate în politica structural-ramurală promovată
de guvernanţă.
Valorificarea rezultatelor cercetării se preconizează a fi efectuate prin
propunerile adresate Guvernului Republicii Moldova, prin organizarea de
seminare ştiinţifice, întruniri, mese rotunde, conferinţe cu participarea
factorilor de decizie din economia naţională şi din organele de reglementare
a economiei naţionale, prin publicarea rezultatelor cercetărilor în articole şi
lucrări ştiinţifice.
Rezumând rezultatele cercetării efectuate, conducătorul proiectului a
propus recomandări ce reflectă noul vector al dezvoltării structurale în
condiţiile intensificării proceselor de globalizare, care par mai elocvente de
pe poziţiile creşterii competitivităţii naţionale în ţările cu structuri de piaţă
imperfecte, inclusiv în Moldova.
Importanţa practică a cercetării constă în posibilitatea aplicării
aparatului teoretic propus, a modelelor şi recomandărilor în vederea corecţiei
direcţiilor de dezvoltare structurală şi a creării unei economii orientată spre
inovaţii competitive.
Concluziile teoretice, precum şi recomandările practice au fost utilizate
la elaborarea unor programe de stat. Este posibilă implementarea lor în ţările
cu economie în tranziţie şi cu structuri de piaţă imperfecte. Materialele
investigaţiei se folosesc şi pot fi utilizate pe viitor în calitate de recomandări
metodice în procesul de instruire a specialiştilor de profil economic.
8.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori
Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor

APLICAREA METODELOR DE ECHILIBRU MACROECONOMIC
ÎN PROMOVAREA POLITICILOR DE CREŞTERE ECONOMICĂ:
IMPACTUL INVESTIŢIILOR
1.01.2010 – 30.12.2010
catedra „Teorie şi Politici Economice”
conferenţiar universitar, doctor în economie Aurelia Tomşa
dr.hab., conf.univ. T.Pîşchina; dr.hab.,prof.univ. V.Zbârciog;
dr.,conf.univ. M.Coban; dr.,conf.univ.A.Balan; dr.,conf.univ.E.Vaculovschi;
lect.univ. T.Gutium; lect.univ.V.Ţăruş
Scopul principal este determinarea eficienţei utilizării investiţiilor şi a
rolului lor asupra creşterii economice. Acest scop a determinat următoarele
obiective: analiza situaţiei investiţionale în Republica Moldova, estimarea
climatului investiţional autohton, aprecierea politicii investiţionale în
Republica Moldova
Corelaţia dintre investiţii şi creşterea economică este de tipul legăturilor
duble: pe de o parte, investiţiile influenţează creşterea economică prin
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ştiinţifice

volumul lor, pe de altă parte, creşterea economică este influenţată de
calitatea investiţiilor realizate, aspect ce se reflectă în eficienţa economică a
investiţiilor. Dar creşterea economică nu este în funcţie numai de volumul
investiţiilor. Ea este şi urmarea modului în care fondurile băneşti disponibile
sunt realizate pe obiecte concrete, a manierei în care aceste fonduri sunt
eşalonate în timp, a felului cum sunt gestionate.
În condiţiile economiei informaţionale, omul devine exponentul
principalei forţe productive. Acest fapt este condiţionat de proprietatea
unică a muncii umane de a produce şi utiliza noua informaţie. Munca de
creaţie este principala sursă de creştere economică.
Cu regret, politica investiţională a Republicii Moldova şi a altor ţări din
CSI la moment nu iau în consideraţie acest lucru. O producţie care
degradează din punct de vedere tehnologic nu are nevoie de forţă de muncă
de înaltă calificare. Cadrele cu studii pleacă în sfera comerţului, iar altele
completează rândurile şomerilor sau emigrează în ţări străine.
Într-un sistem economic, activitatea de investiţii joacă un rol dublu: în
primul rând, agenţii economici declanşatori de acţiuni investiţionale, care
implementează diverse proiecte de investiţii, îşi sporesc oferta de bunuri şi
/sau servicii prin creşterea capacităţii lor productive, realizând venituri
suplimentare. În al doilea rând, orice proiect de investiţii va genera nevoi
sau cereri suplimentare în sectoare conexe, amonte sau aval. Implicit va
avea loc o creştere în lanţ a veniturilor la toţi agenţii economici antrenaţi.
Cauzele multor probleme investiţionale actuale sunt legate de regresul
esenţial din anii ’90. Însă „prăbuşirea” activităţii investiţionale nu se
compară cu declinul PIB şi nici cu scăderea veniturilor reale ale populaţiei.
Astfel, în anul 1999 – pragul minim al crizei economice, investiţiile în
capital fix au constituit doar 11,1%.
În perioada anilor 2001-2009 evoluţia indicilor investiţiilor în capital
fix a fost caracterizată de creşteri fluctuante, cu excepţia anului 2008, unde
se remarcă cea mai înaltă majorare. Intensificarea activităţii investiţionale a
fost determinată, în special, din contul capitalului întreprinderilor şi
organizaţiilor din sectorul privat al economiei.
Actualmente, majoritatea ţărilor dezvoltate din Occident, precum şi
unele ţări în tranziţie promovează o politică investiţională agresivă,
inovaţională, care are ca obiectiv asigurarea creşterii economice pe calea
social-inovaţională, adică acumulând capital uman. Ponderea capitalului
uman în volumul total al reproducţiei bogăţiei depăşeşte 70% în ţările
europene dezvoltate, precum şi în America de Nord.
Crearea sau menţinerea climatului investiţional al ţării constituie
obiectivul strategic al politicii investiţionale. Pentru atragerea investiţiilor
este necesar un climat investiţional mai favorabil, care include stabilitatea
macroeconomică pe termen lung, stabilitatea legislaţiei ce va asigura
drepturile investitorilor şi reguli clare privind activitatea investiţională,
dezvoltarea infrastructurii de afaceri, inclusiv serviciile financiare, juridice,
transparenţa în activitatea organelor de stat, încrederea în mediul de afaceri,
etc.
Cauzele şi factorii determinanţi ai crizei investiţionale din Republica
Moldova sunt: distorsiunile şi dezechilibrele structurale moştenite de la
economia de comandă; lipsa unei relaţii dintre politica investiţională şi cea
fiscală, monetar-creditară, bugetară; riscuri înalte economice, politice,
sociale, caracterul instabil şi imprevizibil al legislaţiei, ce face imposibilă
realizarea unor estimări investiţionale corecte; lipsa unei culturi
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investiţionale a antreprenorilor; slaba funcţionare a pieţei de capital, nivelul
înalt al corupţiei şi a criminalităţii, lipsa unei transparenţe informaţionale.
9.

Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori
Obiectivele
generale
Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

POLITICI ŞI MODELE DE CREŞTERE ECONOMICĂ: ASPECTE
TEORETICE ŞI METODOLOGICE. STUDII DE CAZ PRIVIND
REPUBLICA MOLDOVA
ianuarie-decembrie 2011
catedra „Teorie şi Politici Economice”
conferenţiar universitar, doctor în economie Aurelia Tomşa
dr.hab., conf.univ. T.Pîşchina; dr.hab.,prof.univ. V.Zbârciog;
dr.,conf.univ. M.Coban; dr.,conf.univ.A.Balan; dr.,conf.univ.E.Vaculovschi;
lect.univ. T.Gutium; lect.univ.V.Ţăruş
Scopul cercetării presupune studiul teoretico-metodologic şi aplicativ al
impactului politicilor economice asupra eficienţei activităţii economice
naţionale.
În prezent, un nou model de creştere economică este în curs de apariţie.
Este o economie în care factorul-cheie a prosperităţii şi creării de noi locuri
de muncă îl constituie gradul de implementare a inovării, a noilor
tehnologii.
Caracteristici importante ale acestei economii sunt:
 Creşterea se bazează nu numai pe sporirea ofertei de capital ci, în primul
rând, pe sporirea cantităţii de cunoştinţe şi a numărului de inovări.
 Economia cunoaşterii presupune un sistem riguros al managementului
cunoaşterii.
 Managementul cunoştinţelor utilizează conceptul de capital intelectual,
prin care se identifică şi se definesc activele intangibile – cunoştinţe care
pot fi transformate în venit.
•
•
•
•

Subsistemele noii economii se reduc la următoarele:
Subsistemul noilor relaţii sociale;
Subsistemul instituţional adecvat;
Subsistemul e-aplicaţii;
Subsistemul tehnologii informaţionale şi de comunicare.

Stdierea eficienţei politcior economice a fost evaluată cu ajutorul modelului
de echilibru macroeconomic IS-LM.
¾ A fost cercetat impactul modificării politcii fiscale prin influenţa ei
asupra: cererii agregate ofertei agregate ratei dobânzii cheltuielilor pentru
investiţii
¾ A fost analizată ionfluenţa politcii monetare asupra structurii producţiei
¾ Au fost studiate efectele politicii expansioniste mixte asupra echilibrului
macroeconomic pe piaţa bunurilor
¾ A fost analizată situaţia pe piaţa muncii şi efectele politicii stabilizatoare
de ocupare „integrală” a forţei demuncă prin: soluţia lui Keynes, soluţia
lui Friedman şi soluţia mixtă
¾ Au fost evidenţiate particularităţile politicii de ocupare a forţei de muncă
în perioada de recesiune economică
¾ Au fost depistaţi principalii factori perturbatori ai echilibrului
macroeconomic (faza ciclului afacerilor politice, schimbările în condiţiile
de producţie, modificările accidentale în cheltuielile guvernamentale,
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modificările imprevizibile ale exportului, modificarea preferinţelor
consumatorilor, a cheltuielilor investiţionale, a cererii monetare, precum
şi majorările nejustificate de salarii)
¾ A fost elucidată nesiguranţa efectelor politicilor macroeconomice.
Republica Moldova se confruntă cu o povară dublă în procesul edificării
societăţii informaţionale: pe de o parte, tranziţia la o economie de piaţă
ineficientă, iar pe de altă parte – complementarea procesului de creare a
economiei de piaţă funcţionale axată pe oportunităţile noii economii.
Dacă societăţile „primului” şi celui de al „doilea val” au generat
polarizări sociale, care au divizat aceste societăţi în bogaţi şi săraci şi au
generat revolte, revoluţii şi chiar războaie, globalizarea economiei mondiale,
dezvoltarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor poate conduce
la un nou tip de polarizare la nivel mondial: pe lângă acumulările de capital,
de bogăţii se pot acumula şi capitaliza informaţia şi cunoştinţele. Iar
„informaţia reprezintă puterea” (A.Toffler). Este de datoria guvernelor, a
societăţii civile, a tuturor cetăţenilor să acţioneze pentru ca aceasta să nu se
concentreze în mâinile unui singur om, ale unui singur grup social sau ale
unei singure naţiuni.
10. Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul /
Catedra
Conducător
Executori

Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

STRATEGII ŞI POLITICI IN DOMENIUL OCUPĂRII ŞI
RAPORTURILOR DE MUNCĂ ÎN CONTEXTUL REFORMEI
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
2010-2012
Catedra „Management Social”
Doctor în economie, conferenţiar universitar Alic Bîrcă
Chircă Sergiu, prof. univ. dr. hab.
Vaculovschi Dorin, conf. univ. dr.
Baieşu Marina, conf. univ. dr.
Boguş Angela, conf. univ. dr.
Abramihin Cezara, conf. univ. dr.
Eremia Liliana conf. univ. dr.
 Identificarea problemelor de pe piaţa muncii şi propunerea de soluţii în
vederea redresării domeniului cercetat.
 Evaluarea situaţiei diferitor categorii de forţă de muncă pe piaţa muncii
în aspect dinamic.
 Determinarea raporturilor de muncă din Republica Moldova.
¾ În Republica Moldova se constată un proces de îmbătrânire a populaţiei.
Schimbările de ordin economic şi social au influenţat considerabil nivelul de trai al
populaţiei Republicii Moldova. Aceste şi alţi factori au influenţat direct asupra
nivelului natalităţii, ceea ce a condus nemijlocit la îmbătrânirea populaţiei.
¾ Rata de ocupare a persoanelor cu vârsta peste 50 ani este într-o descreştere
continuă. Cu toate că populaţia ocupată cu vârsta peste 50 ani este în creştere, rata
de ocupare a acesteia se află în descreştere.
¾ Serviciile de asistenţă pe piaţa muncii, caracteristice unei economii
concurenţiale, nu sunt suficient de bine dezvoltate. Piaţa muncii din Republica
Moldova se află în faza de dezvoltare, iar unii factori, atât din interiorul cât şi din
exteriorul ţării a perturbat evoluţia normală a acesteia. Diversitatea serviciilor de
asistenţă pe piaţa muncii, cum ar fi cele de consiliere profesională, de mediere a
locurilor de muncă şi de asistenţă psihologică pe piaţa muncii sunt puţin dezvoltate
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pe piaţa muncii. în Republica Moldova nu există centre specializate care să se ocupe
de prestarea serviciilor de asistenţă pe piaţa muncii.
¾ Sectorul agrar reprezintă domeniul în care este antrenată cea mai mare parte
a populaţiei ocupate cu vârsta peste 50 ani. Aceasta ne vorbeşte despre faptul că
pentru persoanele cu vârsta peste 50 ani sectorul agrar reprezintă unica posibilitate
unde îşi pot desfăşura o activitate de pe urma căreia să obţină un anumit venit.
¾ Limitarea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu
vârsta peste 50 ani este determinată de nivelul redus al studiilor pe care acestea le
deţin. Aceasta este determinată de faptul că un procent foarte mare al populaţiei cu
vârsta peste 50 ani nu au studii profesionale ce le-ar permite să desfăşoare o
oarecare activitate ce necesită cunoştinţe şi abilităţi profesionale. în condiţiile
economiei concurenţiale, agenţii economici se orientează spre acele persoane care
deţin aptitudinile şi cunoştinţele profesionale adecvate pentru a contribui la
creşterea valorii adăugate a organizaţiei. Prin urmare, lipsa cunoştinţelor şi
abilităţilor profesionale creează impedimente persoanelor respective de a se integra
mai rapid pe piaţa muncii şi riscă să devină un şomer pe o perioadă lungă de timp.
¾ Populaţia cu vârsta peste 50 ani nu au o educaţie antreprenorială ce le-ar
permite dezvoltarea propriei afaceri. Lipsa cunoştinţelor şi abilităţilor
antreprenoriale la persoanele cu vârsta peste 50 ani se datorează faptului că
persoanele în cauză au fost educate şi instruite într-un alt sistem, bazat pe economia
centralizată în care nu erau dezvoltate calităţile antreprenoriale specifice economiei
concurenţiale. Aceasta, în mare parte, determină multe persoane cu vârsta peste 45
ani de a nu iniţia şi dezvolta propria afacere.
¾ Persoanele cu vârsta peste 50 ani sunt „condamnate" involuntar la şomaj pe
o perioadă îndelungată de timp. Schimbările majore din ultimii ani, condiţionate de
procesul de restructurare al majorităţii întreprinderilor autohtone s-a soldat cu
disponibilizarea unui număr impunător de angajaţi, deţinători ai diferitor meserii sau
calificări. Ca rezultat, pe piaţa muncii a apărut un surplus de forţă de muncă pentru
anumite meserii. De asemenea, trecerea de la societatea industrială la cea
informaţională a făcut ca o anumită categorie de meserii sau calificări să devină
inutile pe piaţa muncii. în mare parte, persoanele cu vârsta peste 50 ani deţin astfel
de meserii sau calificări, obţinute în urma studiilor secundare profesionale efectuate
în perioada sovietică în care accentul era pus pe specializarea îngustă a acestora.
Cerinţele impuse de piaţa muncii faţă de potenţialii angajaţi sunt mult mai mari la
etapa actuală, iar persoanele cu vârsta peste 50 ani tot mai greu le fac faţă. Din
rândul persoanelor cu vârsta peste 50 ani, cel mai mult sunt afectate de şomaj
persoanele cu studii secundare profesionale şi persoanele fără meserii.
¾ Pe piaţa muncii persistă fenomenul discriminatoriu din partea agenţilor
economici referitor la unele categorii sociale, în special a persoanelor cu vârsta
peste 50 ani. Acest fenomen se observă, în special, la angajare când agenţii
economici sunt mai puţin tolerabili cu persoanele de vârsta peste 50 ani.
Discriminarea se observă şi în cazul instruirii profesionale a angajaţilor, când
agenţii economici oferă prioritate la instruirea profesională persoanelor tinere.

11. Cifrul
Denumirea
Termenul
executării
Departamentul
/Catedra
Conducător
Executori

REDISTRIBUIREA PUTERII PUBLICE ÎNTRE AUTORITĂŢILE
PUBLICE ŞI AGENŢI INDEPENDENŢI DE REGLEMENTARE
2005 - 2008
Catedra „Management Social”
Doctor în economie, conferenţiar universitar Dorin Vaculovschi
Vaculovschi Dorin, conf. univ. dr.
Bîrcă Alic, conf. univ. dr.
Boguş Angela, conf. univ. dr.
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Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Ioniţă Veaceslav, conf. univ. dr.
Paladi Ion, prof. univ. dr. hab.
Pavelco Svetlana, doctorand
• Evaluarea reformei administraţiei publice în R Moldova.
• Determinarea gradului de autonomie locală a agenţilor publici locali în
Republica Moldova.
• Evaluarea raporturilor de delimitare a puterii publice între autorităţile
publice şi agenţi independenţi de reglementare.
• În Republica Moldova se constată un proces de îmbătrânire a populaţiei.
Schimbările de ordin economic şi social au influenţat considerabil nivelul de
trai al populaţiei Republicii Moldova. Aceste şi alţi factori au influenţat direct
asupra nivelului natalităţii, ceea ce a condus nemijlocit la îmbătrânirea
populaţiei.
• Rata de ocupare a persoanelor cu vârsta peste 50 ani este într-o descreştere
continuă. Cu toate că populaţia ocupată cu vârsta peste 50 ani este în creştere,
rata de ocupare a acesteia se află în descreştere.
• Serviciile de asistenţă pe piaţa muncii, caracteristice unei economii
concurenţiale, nu sunt suficient de bine dezvoltate. Piaţa muncii din
Republica Moldova se află în faza de dezvoltare, iar unii factori, atât din
interiorul cât şi din exteriorul ţării a perturbat evoluţia normală a acesteia.
Diversitatea serviciilor de asistenţă pe piaţa muncii, cum ar fi cele de consiliere
profesională, de mediere a locurilor de muncă şi de asistenţă psihologică pe
piaţa muncii sunt puţin dezvoltate pe piaţa muncii. În Republica Moldova nu
există centre specializate care să se ocupe de prestarea serviciilor de asistenţă pe
piaţa muncii.
• Sectorul agrar reprezintă domeniul în care este antrenată cea mai mare parte
a populaţiei ocupate cu vârsta peste 50 ani. Aceasta ne vorbeşte despre faptul
că pentru persoanele cu vârsta peste 50 ani sectorul agrar reprezintă unica
posibilitate unde îşi pot desfăşura o activitate de pe urma căreia să obţină un
anumit venit.
• Limitarea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu vârsta
peste 50 ani este determinată de nivelul redus al studiilor pe care acestea le
deţin. Aceasta este determinată de faptul că un procent foarte mare al populaţiei
cu vârsta peste 50 ani nu au studii profesionale ce le-ar permite să desfăşoare o
oarecare activitate ce necesită cunoştinţe şi abilităţi profesionale. În condiţiile
economiei concurenţiale, agenţii economici se orientează spre acele persoane
care deţin aptitudinile şi cunoştinţele profesionale adecvate pentru a contribui la
creşterea valorii adăugate a organizaţiei. Prin urmare, lipsa cunoştinţelor şi
abilităţilor profesionale creează impedimente persoanelor respective de a se
integra mai rapid pe piaţa muncii şi riscă să devină un şomer pe o perioadă
lungă de timp.
• Populaţia cu vârsta peste 50 ani nu au o educaţie antreprenorială ce le-ar
permite dezvoltarea propriei afaceri. Lipsa cunoştinţelor şi abilităţilor
antreprenoriale la persoanele cu vârsta peste 50 ani se datorează faptului că
persoanele în cauză au fost educate şi instruite într-un alt sistem, bazat pe
economia centralizată în care nu erau dezvoltate calităţile antreprenoriale
specifice economiei concurenţiale. Aceasta, în mare parte, determină multe
persoane cu vârsta peste 45 ani de a nu iniţia şi dezvolta propria afacere.
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• Persoanele cu vârsta peste 50 ani sunt „condamnate” involuntar la şomaj pe
o perioadă îndelungată de timp. Schimbările majore din ultimii ani,
condiţionate de procesul de restructurare al majorităţii întreprinderilor
autohtone s-a soldat cu disponibilizarea unui număr impunător de angajaţi,
deţinători ai diferitor meserii sau calificări. Ca rezultat, pe piaţa muncii a apărut
un surplus de forţă de muncă pentru anumite meserii. De asemenea, trecerea de
la societatea industrială la cea informaţională a făcut ca o anumită categorie de
meserii sau calificări să devină inutile pe piaţa muncii. În mare parte,
persoanele cu vârsta peste 50 ani deţin astfel de meserii sau calificări, obţinute
în urma studiilor secundare profesionale efectuate în perioada sovietică în care
accentul era pus pe specializarea îngustă a acestora. Cerinţele impuse de piaţa
muncii faţă de potenţialii angajaţi sunt mult mai mari la etapa actuală, iar
persoanele cu vârsta peste 50 ani tot mai greu le fac faţă. Din rândul persoanelor
cu vârsta peste 50 ani, cel mai mult sunt afectate de şomaj persoanele cu studii
secundare profesionale şi persoanele fără meserii.
• Pe piaţa muncii persistă fenomenul discriminatoriu din partea agenţilor
economici referitor la unele categorii sociale, în special a persoanelor cu
vârsta peste 50 ani. Acest fenomen se observă, în special, la angajare când
agenţii economici sunt mai puţin tolerabili cu persoanele de vârsta peste 50 ani.
Discriminarea se observă şi în cazul instruirii profesionale a angajaţilor, când
agenţii economici oferă prioritate la instruirea profesională persoanelor tinere.
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2.3. Personal uman
2.3.1. Lista cercetătorilor ştiinţifici
N
r
d/
o

Numele, Prenumele

1

Funcţia

2

Titlul
ştiinţific

Abilitare
cu drept
cond./cons.

Anul
naşterii

Ultima
atestare

10

Sarcina
ştiinţifică
(a)

Sarcina
didactică
(b)

Total
sarcina
ştiinţ.
a + b/3

11

12

13

0,5

1

0,8

1

0,3

1

0,8

1

0,3

6

7

8

9

00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)

doctor în
economie

conferenţiar
cercetător

-

1961

Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie

doctor
habilitat

profesor
universitar

abilitat

1934

2011

VACULOVSCHI
DORIN

decan

Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

abilitat

1968

2011

4.

BÂRCĂ
ALIC

şef-catedră

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

abilitat

1971

2011

5.

TOMŞA
AURELIA
FEURAŞ
EUGENIA

şef-catedră

Academia de Studii Economice
din Moldova, facultatea
„Management”
Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie
Universitatea Tehnică din
Moldova, facultatea de Economie

08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice
08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice
00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)
00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1965

2012

0,5

1

0,8

doctor
habilitat

profesor
universitar

abilitat

1956

2007

0,5

1

0,8

7.

ŞIŞCANU
NADEJDA

profesor
universitar

08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice
08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice

doctor
habilitat

profesor
universitar

abilitat

1935

2011

0,5

0,2

8.

ZBÂRCIOG
VALERIU

profesor
universitar

08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice

doctor
habilitat

profesor
universitar

abilitat

1948

2012

0,5

0,2

9.

SOROCEAN
OLGA

profesor
universitar

08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice

doctor
habilitat

profesor
universitar

abilitat

1952

2011

1

0,3

10.

PÂŞCHINA
TATIANA

conferenţiar
universitar

doctor
habilitat

conferenţiar
universitar

abilitat

1950

2010

1

0,8

11.

BEJAN
GHENADIE
CARA
ELENA

conferenţiar
universitar

00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)
08.00.14 – Economie
mondială; relaţii economice
internaţionale
08.00.13 – Metode
economico-matematice

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1957

2009

1

0,3

00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

abilitat

1960

2010

1

0,3

STRATAN
SVETLANA

conferenţiar
universitar

00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1957

2011

1

0,3

2.

CHIRCĂ
SERGIU

3.

6.

12.

13.

profesor
universitar

conferenţiar
universitar

Universitatea de Economie şi
Finanţe din Sankt-Petersburg,
facultatea de Economie şi Finanţe
Universitatea Tehnică din
Moldova, facultatea de Economie
şi Inginerie
Universitatea de Stat
„M.V.Lomonosov” din Moscova,
facultatea de Economie
Universitatea Tehnică din
Moldova, facultatea de Economie
şi Inginerie
Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie
Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie
a Comerţului
Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie

5

Gradul
ştiinţific

Institutul economiei naţionale
„G.Plehanov”, Moscova,
facultatea de Economie generală

GUŢU
CORNELIU

4

Specialitatea
ştiinţifică

Director al
Centrului de
Cercetare
Economică
profesor
universitar

1.

3

Studiile (Instituţia / Facultatea)

0,5

0,5

14.

COBAN
MARINA

conferenţiar
universitar

15.

COŞELEV
NATALIA

conferenţiar
universitar

16.

FILIP
NOLEA
ISAC
EUFROSENIA

conferenţiar
universitar

18.

BALAN
ALIONA

conferenţiar
universitar

19.

VACULOVSCHI
ELENA

conferenţiar
universitar

20.

ŞOIMARU
VASILE

conferenţiar
universitar

21.

BOGUŞ
ANGELA

conferenţiar
universitar

22.

BARBĂNEAGRĂ
OXANA

lector
superior

23.

GUTIUM
TATIANA
ŢĂRUŞ
VICTORIA

lector
superior

BUCOS
TATIANA
IGNATIUC
DIANA

lector
superior

17.

24.

25.
26.

conferenţiar
universitar

lector
superior

lector
universitar

Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie
şi Comerţ
Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie
Universitatea Tehnică din
Moldova, facultatea de Economie
Universitatea de Stat din
Leningrad, facultatea de
Economie
Academia de Studii Economice
din Moldova, facultatea
„Management”
Universitatea Tehnică din
Moldova, facultatea de Economie
şi Management în Construcţii
Universitatea Tehnică a
Moldovei, facultatea de Economie
şi Management în Construcţii
Academia de Studii Economice
din Moldova,
facultatea „Management”
Academia de Studii Economice
din Moldova,
facultatea „Marketing”
Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Economie
Academia de Studii Economice
din Moldova, facultatea
„Management”
Universitatea de Stat din Belarusi,
facultatea de Economie
Academia de Studii Economice
din Moldova, facultatea
„Management”

05.19.08 – Merceologia
produselor nealimentare şi
materiilor prime

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1963

2009

1

0,3

08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice
08.00.06
Marketing; Logistică

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1957

2011

1

0,3

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

abilitat

1955

2009

1

0,3

08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1952

2012

0,5

0,2

00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1973

2007

1

0,3

00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1971

2007

1

0,3

00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1949

2008

1

0,3

00.08.05 – Economie şi
management (în ramură)

doctor în
economie

conferenţiar
universitar

-

1970

2011

1

0,3

08.00.01
Economie politică;
Doctrine economice

doctor în
economie

lector
superior

-

1976

2007

0,25

0,1

-

-

lector
superior

-

1965

2009

1

0,3

-

-

lector
superior

-

1974

2011

1

0,3

-

-

lector
superior

-

1974

2011

1

0,3

-

-

lector
universitar

-

1977

2011

1

0,3

Total: 0,8 × 5 + 0,3 × 17 + 0,2 × 3 + 0,1 × 1 = 9,8 unităti de cercetători ştiinţific
2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare (se prezintă în raportul pe organizaţie)
2.5. Activitatea economico-financiară (se prezintă în raportul pe organizaţie)
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III. REZULTATELE CERCETĂRII: CALITATEA, EFICIENŢA,
RELEVANŢA, IMPACTUL
3.1. Lista publicaţiilor de performanţă (5)
1. VACULOVSCHI D. Regional Human Development Report 2011: Beyond transition towards
inclusive societies. UNDP, Bratislava, 2011, p.13-35. ISBN 978-92-95092-31-0
2. 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.
3. VACULOVSCHI D., MONACI M. Atribuţiile, responsabilităţile şi autoritatea managerului
din instituţiile de protecţie a consumatorilor // Review of General Management.
4. GUŢU C. Componenta investiţională în dezvoltarea durabilă a R.Moldova. Realităţi
economice: prezent şi perspective // Comisia Naţională de Prognoză.
5. GUŢU C., BELOSTECINIC Gr. Premises and opportunities of Republic of Moldova // Revista
română de economie
3.2. Produse noi obţinute, nivelul şi forma de implementare --3.3. Rezultate ştiinţifice de performanţă (3)
Rezultate ştiinţifice de performanţă pot fi considerate cele reflectate în proiectele de cercetare
din cadrul Programelor de stat – proiecte selectate în urma unui concurs riguros.
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.
3.4. Activitatea editorială (7)
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”

3.5. Diseminarea rezultatelor cercetării
În vederea diseminării rezultatelor ştiinţifice, cercetătorii profilului au participat la diferite
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
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IV. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
4.1. Publicaţii în străinătate :
4.1.1. Monografii --4.1.2. Capitole în monografii ( 6 )
1. SOROCEAN O. (coautor) Глава 3: Концептуальные основы социальной эволюции. În:
„Восточно-Европейское Пограничье: социально-экономическая динамика” (коллективная
монография). / Сорочан О. (руковод.) / Вильнюс: Европейский Гуманитарный
Университет, 2011, стр.30-43. ISBN 978-9955-773-45-0.
2. SOROCEAN O. (coautor) Глава 4: Модернизация институциональной системы в период
транзиции. În: „Восточно-Европейское Пограничье: социально-экономическая динамика”
(коллективная монография). / Сорочан О. (руковод.) / Вильнюс: ЕГУ, 2011, стр.45-56.
ISBN 978-9955-773-45-0.
3. SOROCEAN O.; COŞELEVA N. Глава 5: Рыночное реформирование: от концепций к
реалиям. În: „Восточно-Европейское Пограничье: социально-экономическая динамика”
(коллективная монография). / Сорочан О. (руковод.) / Вильнюс: ЕГУ, 2011, стр.57-88.
ISBN 978-9955-773-45-0.
4. COŞELEVA N., FILIP N. Глава 6: Международный мониторинг экономической динамики
в странах Восточно-Европейского Пограничья. În: „Восточно-Европейское Пограничье:
социально-экономическая динамика” (коллективная монография). / Сорочан О. (руковод.)
/ Вильнюс: ЕГУ, 2011, стр.89-133. ISBN 978-9955-773-45-0.
5. COŞELEVA N.; FILIP N. Глава 9: Социальные издержки трансформации в странах
Восточно-Европейского Пограничья. În: „Восточно-Европейское Пограничье: социальноэкономическая динамика” (коллективная монография). / Сорочан О. (руковод.) /
Вильнюс: ЕГУ, 2011, стр.205-254. ISBN 978-9955-773-45-0.
6. VACULOVSCHI D. (coautor) Regional Human Developement Report 2011: Beyond tranziton
towards inclusive societies (monografie colectivă). Bratislava: UNDP, 2011. 112 p. ISBN 97892-95092-31-0.
4.1.3. Cărţi de specialitate pentru învăţământ universitar --4.1.4. Articole în reviste ISI (1)
1. CARA E. Sustainability of the educational environment in the Republic of Moldova. În:
Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration. Iaşi, 2010,
p.185-188. ISBN 978-973-703-550-9
4.1.5. Articole în reviste editate în străinătate (11)
2007
1. GUŢU, C. Componenta investiţională în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Realităţi
economice: prezent şi perspective/ Comisia Naţională de Prognoză// Anul IX, Serie nouă, 2007,
nr.3, p.56-74. Bucureşti. ISSN 1841-558 x.
2. PÎŞCHINA T. Priorităţile dezvoltării structurale a economiei mondiale. Revista Economică.
2007, nr.1(32), 40-46. ISSN 1582-6260.
3. CARA E.; PÂRŢACHI I. Metode statistice de calcul a inflaţiei de bază. Economie teoretică şi
aplicată. 2007, nr.2 (507), 65-72. ISSN 1841-8678.
4. VACULOVSCHI D., MOHACI M. Atribuţiile, responsabilitatea şi autoritatea managerului din
instituţiile de protecţie a consumatorilor. Review of General Management. 2007, nr.2, 53-65.
ISSN 1841-818X.
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2008
1. GUŢU, C., BELOSTECINIC, Gr. Premises and opportunities of Repubic of Moldova for
sustainable development in European context. Revista romană de economie. 2008, Year XVIII,
Tome 26, Issue 1 (35), 5-32, ISSN 1220-5567
2. PÎŞCHINA T. Priorităţile structurale şi competitivitatea economiei naţionale în condiţiile
globalizării. Revista Economică. 2008, vol.1, 150-157. ISSN 1582-6260.
3. CHIRCĂ S. Ştiinţa Academică din R.Moldova pierde independenţa. Revista Academiei Române
„Academica”. 2008, nr.4, 24-27. ISSN 1841-8864.
4. VACULOVSCHI D., VACULOVSCHI E. Analiza tendinţelor în ocuparea tineretului din
Republica Moldova în condiţiile proceselor de integrare europeană. Review of General
Management. 2008, nr.1, vol.7, 25-44. ISSN 1841-818X.
2009
1. SOROCEAN O. Национальный медиа-рынок: современное состояние и тенденции
развития. Журнал исследований Восточноевропейского Пограничья. Перекрёстки, 2009,
nr.3-4, 106-124. ISSN 1822-5136.
2010
1. 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, 92-105. ISSN 1841-818X.
2. CARA E.; BOLOGAN M. Migraţia tinerilor din Republica Moldova – analiză statistică. Revista
Română de Statistică. 2010, nr.1, 33-61. ISSN 1018-046X.
4.1.6. Articole în culegeri editate în străinătate ( 11 )
1.

1.
2.
3.

1.

2.

2007
VACULOVSCHI D. The Wage – An Important Element of the Market Economy. În: Buletinul
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. (Seria Ştiinţe Economice). Ploieşti, 2007, nr.2, vol.IX,
p.27-32. ISSN 224-6832.
2009
PÎŞCHINA T. Глобализация и информатизация мировой экономики –взаимодействие и
структурная направленность. În: Счетоводството и одита в информационната
глобализация. Свищов, 2009, p.518- 524. ISBN 978-954-23-0436-4
SOROCEAN O.; COŞELEVA N. Институциональная матрица и "рамки" рыночных
трансформаций в Восточно-Европейском Пограничье. În: Інституційна природа
ринкових трансформацій. Чернівці, 2009, р.256-258. ISBN 978-966-2021-23-3
FILIP N.; FILIP A. «Архитектура» совершенствования системы власти в период рыночной
трансформации. În: Інституційна природа ринкових трансформацій. Чернівці, 2009, p.2627. ISBN 978-966-2021-23-3
2010
GUŢU C. Конкурентные преимущества экспортного потенциала Республики Молдова и
пути их реализации на рынке Республики Беларусь. În: Развитие сотрудничества между
Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе международной экономики.
Минск, 2010, ISBN 978-985-484-739-9.
PÎŞCHINA T. Иновационно-ориентированная экономика как фактор повышения
национальной конкурентоспособности. În: Развитие сотрудничества между
Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе международной экономики.
Минск, 2010, р.127-134. ISBN 978-985-484-739-9.
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3. 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, р.271-276. ISBN 978-954-23-0455-5
4. SOROCEAN O. Моldovan national economy under the pressure of external and internal
threats. În: Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Społeczno-ekonomiczne determinanty
funkcjonowania polskiej gospodarki w XXI wieku”, 15-17.04.2010 / Zeszyty Naukowe.
Politechniki Rzeszowskiej. Zarzadzanie I Marketing, nr.1/2010 - Polsca, Rzeszow, p.367-374.
ISSN 1234-3706
5. CARA E. Официальная статистика – неотъемлемый инструмент экономического и
социального анализа. În: Труды школы-семинара «Системное моделирование социальноэкономических процессов» имени С.С.Шаталина. Звенигород, 2010, р.172-174. ISBN 9785-9273-1732-5.
6. CARA E.; NEAMTU N. Statistical and econometric methods applied to capital markets
analisis. În: Instituţii şi performanţă economică – 2010. Iaşi, 2010, p. 435-448. ISBN 978-973703-549-3.
2011
1. ŞIŞCAN N. Социально-экономические проблемы интеграции РМ в ЕС. În: European
Neighbourhood Policy and Eastern Partnership: Achievements, Obstacles and Perspectives.
Maribor-Chişinău, 2011, p.190-199. ISBN 978-9975-4176-6-2.
4.1.7. Publicaţii ştiinţifice electronice --4.1.8. Rezumate teze la conferinţe ştiinţifice (11)
1.

2.
3.

4.

2007
SOROCEAN O. Устойчивое развитие и экономическая безопасность как приоритеты
государственной политики. În: Проблемы развития транзитивной экономики:
инновационость, устойчивость, глобализация : conf. şt.-pract. intern., 22-23 mai, 2007.
Minsk, 2007, p.203-204. ISBN 978-985-484-434-3.
COŞELEVA N. Бедность как ограничитель устойчивого роста. În: Проблемы развития
транзитивной экономики: инновационость, устойчивость, глобализация” : conf. Şt.pract. Intern., 22-23 mai, 2007. Minsk, 2007, p.181-182. ISBN 978-985-484-434-3.
FILIP N. Миграционные процессы Республики Молдова: детерминанты и эффекты. În:
Проблемы развития транзитивной экономики: инновационость, устойчивость,
глобализация : conf. Şt.-pract. Intern., 22-23 mai, 2007. Minsk, 2007, p.207-208. ISBN 978985-484-434-3 .
FILIP N., BRANAŞCO N. Аспекты международной миграции рабочей силы Республики
Молдова. În: Генезис iнституцiйнноi системи сучасноi економiики Украiни : conf. şt.pract. intern., 9-10 ianuarie, 2007. Cernăuţi, 2007, p.198-201. ББК65, Т34,УДК33(477).

2008
1. GUŢU C. Competitiveness, Clusters and Innovation in Republic of Moldova. În: The Improvement
of The Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Tehnological Processes :
Scientific Edition // VII International Conference, December, 2008. Sharm el Sheikh, Egypt,
p.154-157, (170 p.). ISBN 966-330-048-5
2. GUŢU C.; BELOSTECINIC Gr. Competitiveness Management in Economy Based on
Knowledge. În: The Improvement of The Quality, Reliability and Long Usage of Technical
Systems and Tehnological Processes : Scientific Edition // VII International Conference,
December, 2008. Sharm el Sheikh, Egypt, p.151-154, (170 p.). ISBN 966-330-048-5
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2010
1. ГУЦУ, К. И. Национальная конкурентоспособность и инновационная активность. În:
Проблеми та перспективи розвитку iновацiйноi дiятельностi в Украiнi : мaтерiали IV
Мiжнар. бiзнес-форуму. Киiв, 26 берез, 2010. К.: Киив. нац. торг.-екон. ун-т, 2010, c.50-52
(174 c.) ISBN 978-966-629-430-5.
2. ГУЦУ, К. И. Конкурентные преимущества экспортного потенциала Республики Молдова
и пути их реализации на рынке Республики Беларусь. «Развитие экономического
сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе
международной экономики»: материалы международной научн.-практ. Конференции
(Минск, 18 мая 2010 г.). – Минск: БГЭУ, 2010. –с.41-47 (155 с.). ISBN 978-985-484-739-9
2011
1. GUŢU C. Evaluation of the competitiveness of the Republic of Moldova vis-a-vis the western
Balkan states. În: European Integration – New Challenges : conf. şt. intern., 27-28 mai, 2011.
Oradea, 2011, 7th edition, 202 p. ISSN 1844-5519.
2. GUŢU C. Инновационный фактор повышения конкурентоспособности Республики
Молдова. În: Проблеми та перспективи розвитку iновацiйноi дiятельностi в Украiнi :
мaтерiали IV Мiжнар. бiзнес-форуму. Киiв, 24 берез, 2011. К.: Киив. нац. торг.-екон. унт, 2011, c. 38-42 (189 c.) ISBN 978-966-629-491-6.
3. GUŢU C. Reflecţii asupra competitivităţii Republicii Moldova în contextul crizei financiare.
În: European Economy: present and perspectives : conf. şt. intern., 7-9 octombrie 2010.
Suceava, 2011, 10th edition, 402 p. ISSN 2065-085X.
4.2. Impactul internaţional al cercetărilor şi elaborărilor :
4.2.1. Acorduri de colaborare ştiinţifică (1)
Colaborarea internaţională se realizează în cadrul îndeplinirii proiectelor şi granturi ştiinţifice
internaţionale, a acordurilor de colaborare cu instituţii din străinătate, precum şi în cadrul invitaţiilor
personale ale centrelor ştiinţifice din străinătate a cercetătorilor din profil.
În anul 2010 catedra „Teorie şi Politici Economice” a semnat acord de cooperare bilaterală cu
catedra”Economie şi Politici Economice” ASE Bucureşti. În baza dorinţei exprimate de cele două
instituţii, referitor la colaborarea în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice, se
convine asupra următoarelor:
– colaborarea în vederea activităţii în comun privind perfecţionarea procesului de învăţământ şi
de cercetare, schimbul de experienţă în elaborarea şi concretizarea programelor de studii şi
cercetare;
– formarea colectivelor comune pentru elaborarea şi editarea monografiilor, manualelor,
cursurilor de prelegeri, programelor de studii;
– schimbul de literatură ştiinţifică şi didactico-metodică editată;
– asigurarea pe bază de reciprocitate a stagiilor de reciclare-perfecţionare metodico-didactice, de
documentare şi cercetare ştiinţifică;
– colaborare şi cooperare pentru efectuarea cercetărilor pe temele ştiinţifice ce prezintă interes
reciproc;
– participarea reciprocă a cadrelor didactice şi ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice;
– acordul este semnat pentru un termen de 5 ani şi intră în vigoare din ziua semnării lui de către
ambele părţi;
– condiţiile acestui acord pot fi modificate cu acordul ambelor părţi;
– după expirarea termenului, prezentul acord poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.
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4.2.2. Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie de la organizaţii din străinătate (3)
1. „IN SEARCH OF CREATIVE GOVERNMENT: COMPARING PUBLIC AND PRIVATE
KNOWLEDGE – BASED ORGANIATIONS”
Coordonatorul proiectului: dr.hab., conf.univ. T.Pîşchina
Termenul executării: 2011-2014
2. «ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИК
ПОГРАНИЧЬЯ»
Coordonatorul proiectului: dr.hab., prof.univ. O.Sorocean
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
Termenul executării: 2011-2012
4.2.3. Premii obţinute din străinătate pentru rezultatele cercetării --4.2.4. Brevete obţinute în străinătate --4.2.5. Rapoarte la invitaţie la conferinţe (în plen) (3)
GUŢU Corneliu a prezentat raporarte în plen la conferinţele internaţionale:
1. Galaţi (2007)
2. Braşov (2009)
3. Suceava (2010)
4.2.6. Comunicări orale la conferinţe (22)
2007
1. BÎRCĂ A. Assuring sustainable development of the Republic of Moldova through investments
in intellectual capital. În: Dezvoltarea durabilă a României şi R Moldova în contextul european
şi mondial : conf.şt.intern., 20-21 septembrie 2007. Constanţa (România).
2. CHIRCĂ S. Premise şi factori ce generează fenomenul de corupţie. În: Dezvoltarea durabilă a
României şi R.Moldova în contextul european şi mondial : conf.şt.intern., 20-21 septembrie
2007. Constanţa (România)
3. ŞOIMARU V. Dezvoltarea regională şi perspectiva integrării europene pentru Republica
Moldova. În: Evaluarea şi gestiunea riscurilor ecologice: simp.şt.intern., iunie 2007, Bucureşti
(România).
4. VACULOVSCHI D. Dezvoltarea umană versus dezvoltare durabilă: puncte de tangenţă şi
diferenţe. În: Dezvoltarea durabilă a României şi R Moldova în contextul european şi mondial :
conf.şt.intern., 20-21 septembrie 2007. Constanţa (România)
5. VACULOVSCHI D. Calitatea politicilor promovate pe piaţa muncii din R Moldova în contextul
integrării europene. În: Investiţiile străine directe şi dezvoltarea economiilor naţionale:
conf.şt.intern., 2007, Braşov (România).
2009
1. PÎŞCHINA T. The Financial and Economic Crisis and Implications for Moldova`s Economy”.
La: World Trade Organization: WTO Workshop on WTO Matters for Academics from Central
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2.
3.

4.
5.

6.

and Eastern European, Central Asian and Caucasus Countries. 18-20 May 2009, Geneva
(Switzerland)
PÎŞCHINA T. Every crisis also means "opportunity". La: International Conference “The Pow
Wow 2009 change@crisis”. 11-13 september 2009, Munich (Germany)
PÎŞCHINA T. Глобализация и информатизация мировой экономики –взаимодействие и
структурная направленность. La: Международная научно-практическая конференция
«Счетоводството и одита в информационната глобализация», 4-5 ноября 2009 г., Свищов,
Болгария
SOROCEAN O. Национальный медиарынок: современные тенденции развития. La:
“Communicative Revolution - Media and Social Change in Eastern Europe After 1989”:
Conferinţa Internaţională, 21-22 mai 2009, European Humanities University, Vilnius, Lituania.
SOROCEAN O., COŞELEVA N. Институциональная матрица и "рамки" рыночных
трансформаций в Восточно-Европейском Пограничье. La: Сессия САSE по Программе
«Социальные трансформации в Пограничье (Беларусь, Украина, Молдова)» Беларусь,
Минск, 17-18 февраля 2009.
FILIP N.; FILIP A. «Архитектура» совершенствования системы власти в период
рыночной трансформации. La: XIX Mіжнароднa науково-практичнa конференціa.
«Інституційна природа ринкових трансформацій». М.Чернівці, 15-16 жовтня 2009 року.

2010
1. PÎŞCHINA T. Инновационный потенциал как фактор конкурентоспособности и
подходы к его оценке. La: Международная научно-практическая конференция «Системе
за управление на бизнеса в малки и средни предприятия», 23-24 апреля 2010, г.Свищов
(Болгария)
2. PÎŞCHINA T. Иновационно-ориентированная экономика как фактор повышения
национальной конкурентоспособности. La: Международная научно-практическая
конференция «Развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой
Молдова в системе международной экономики». 18 мaя 2010. Минск (Республика
Беларусь)
3. VACULOVSCHI D. Situaţia tinerilor pe piaţa muncii. La: Managementul dezvoltării durabile
în condiţii de criză : Simpozion Ştiinţific Internaţional, 23-25 aprilie, 2010. Braşov (România).
4. VACULOVSCHI E. Situaţia tinerilor pe piaţa muncii sub aspectul gender. La Managementul
dezvoltării durabile în condiţii de criză : Simpozion Ştiinţific Internaţional, 23-25 aprilie, 2010.
Braşov (România).
5. COBAN M. Impactul crizei mondiale asupra economiei Republicii Moldova. În: Congresul
XXXIV ARA, Scientific research-security sustainable development-connections din 8-23 mai
2010. Bucureşti, România
6. ISAC E. Labour Market Peculiarities and employment policies in Republic of Moldova
(Particularităţile pieţei muncii şi dezvoltarea politicilor de ocupare în Republica Moldova). La:
Final Conference in Project co-financed by the EU AENEAS Programme. Chisinau, 8 May
2010.
2011
1. PÎŞCHINA T. Growth and Democracy in Moldova. La: International Conferences on Eurasian
Economies. 12-14 Octomber, 2011, Bishkek (Kyrgyzstan)
2. PÎŞCHINA T. Economic Growth and Democracy. La: Dezvoltările transatlantice semnificative
în ultima pătrime a secolului XX: conferinţă organizată de Fulbright Alumni e.v. / The German
Fulbright Alumni Association. Martie, 2011 (https://www.fulbright-alumni.de/events/eventarchive/powwow-20..)
3. VACULOVSCHI D. Problemele cheie ale excluziunii sociale. La: Managementul dezvoltării
durabile şi dezvoltarea durabilă a managementului: Simpozion Ştiinţific Internaţional. 25-27
martie, 2011. Braşov (România).
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4. VACULOVSCHI E. Aspecte economice ale managementului diversităţii sociale în cadrul
urban. La: Managementul dezvoltării durabile şi dezvoltarea durabilă a managementului:
Simpozion Ştiinţific Internaţional. 25-27 martie, 2011. Braşov (România).
5. TOMŞA A. „Neofactorii” creşterii economice. La: Managementul dezvoltării durabile şi
dezvoltarea durabilă a managementului: Simpozion Internaţional. 25-27 martie, 2011. Braşov
(România).
4.2.7. Medalii obţinute la expoziţii sau saloane internaţionale --4.2.8. Alte distincţii de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor (1)
1. GUŢU Corneliu : „DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ PENTRU MERITE DEOSBEITE ÎN
PROMOVAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI A COOPERĂRII ŞTIINŢIFICE, BI- ŞI
MULTILATERALE, ÎN DOMENIUL ECONOMIEI, ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII ŞI
ALE SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE”, acordată de Academia Română, Institutul
de Economie Naţională, Bucureşti, septembrie 2011.
4.3. Apreciere internaţională şi antrenare în activităţi de expertiză
4.3.1. Membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare a unei Academii de Ştiinţe şi/sau
ai unor societăţi ştiinţifice internaţionale, aleşi în perioada evaluată --4.3.2. Membri ai colegiilor de redacţie ale unor reviste de specialitate consacrate de peste hotare,
desemnaţi în perioada evaluată --4.3.3. Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de program al unei manifestări ştiinţifice de peste
hotare, desemnat în perioada evaluată --4.3.4. Expert al unui proiect şi/sau al unei activităţi ştiinţifice de peste hotare,
desemnat în perioada evaluată (8)
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 20082010)
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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
4.3.5. Referent ştiinţific al revistei cotate ISI, desemnat în perioada cotată --4.3.6. Referent la teza de doctor susţinută în străinătate, desemnat în perioada evaluată --4.3.7. Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară, ştiinţifică consacrată din străinătate
(de nominalizat) în perioada evaluată (4)
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
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.
4.3.8. Pregătirea doctoranzilor în cadrul centrelor ştiinţifice internaţionale sau în cotutelă --4.3.9. Efectuarea unor stagii în centrele ştiinţifice internaţionale (11)
1. ZBARCIOG Valeriu – Stagiu, participări la manifestări ştiinţifice în cadrul Universităţii din
Paris „Sorbona”, Franţa (ianuarie-iunie, 2007)
2. CARA Elena – Stagiu, participări la manifestări ştiinţifice în cadrul Universităţii „Pierre
Mendes”, Grenoble, Franţa (noiembrie-decembrie, 2007)
3. COBAN Marina –Stagiu ştiinţific în cadrul Universităţii din Montreal, Canada (martie, 2007)
4. CARA Elena – Stagiu de perfecţionare în cadrul Şcolii Economice Superioare „S.S.Şatalin”
or.Zvenigorod (Rusia) (februarie-august, 2007)
5. STRATAN Svetlana – Stagiu de perfecţionare în cadrul Corporaţiei “Kronos”, or.Regensburg
(Germania) (octombrie-noiembrie, 2009)
6. VACULOVSCHI Elena – Stagiu de perfecţionare şi Practical training for NCP în cadrul
Programului FP-7 Romanian Office for Science and Technology, Brussels, (Belgia) (24-27
octombrie, 2011)
7. BUCOS Tatiana – Stagiu de perfecţionare în cadrul Universităţii Europene Umanitare, Vilnius
(Lituania) (17-24 iulie, 2011)
8. TOMŞA Aurelia – Stagiu de perfecţionare în cadrul ASE Bucureşti (martie, 2007)
9. BÎRCĂ Alic – Stagiu de perfecţionare în cadrul ASE Bucureşti (februarie, 2008)
10. FILIP Nolea – Stagiere didactico-ştiinţifică în cadrul ASE Bucureşti (martie, 2008)
11. VACULOVSCHI Elena – Stagiere didactico-ştiinţifică în cadrul ASE Bucureşti (aprilie, 2008)
12. TOMŞA Aurelia – Stagiere didactico-ştiinţifică în cadrul ASE Bucureşti (martie, 2010)
13. BUCOS Tatiana – Stagiere didactico-ştiinţifică în cadrul ASE Bucureşti (iunie, 2010)
14. GUTIUM Tatiana – Stagiere didactico-ştiinţifică în cadrul ASE Bucureşti (mai, 2010)
15. IGNATIUC Diana – Stagiu de perfecţionare în cadrul ASE Bucureşti (mai, 2011)
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V. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ
5.1. Publicaţii în ţară :
5.1.1. Monografii (5)
2008
1. ŞIŞCAN N., KOSS A. Новая экономика и современные особенности
(методологический аспект). Ch.: ASEM, 2008, 176 p. ISBN 978-9975-75-404-0.

рынка

2009
1. CHIRCĂ S. Sisteme economice în timp şi spaţiu. Ch., ARC, 2009, 248 p. ISBN 978-9975-61531-0
2010
1. ZBÎRCIOG V. Euharistia economiei naţionale emergente. Ch., 2010, 252 pag. ISBN 978-99754139-5-4.
2011
1. CHIRCĂ S. Basarabia dezmembrată şi rătăcită între Est şi Vest. Ch., ARC, 2011, 328 p. ISBN
978-9975-61-608-9.
2. CHIRCĂ S. Basarabie! Libertatea şi progresul vin de peste Prut. (Lucrare ştiinţifică istoricoeconomică). Ch., 2011, 240 p. ISBN 978-9975-61-607-2
5.1.2. Capitole în monografii (25)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2008
BÎRCĂ A. Persoanele cu vârsta peste 45 ani pe piaţa muncii. În: Situaţia persoanelor
defavorizate pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.18-63. ISBN 9789975-75-430-9.
BÎRCĂ A. Cererea şi oferta forţei de muncă în mediul rural din Republica Moldova. În: Situaţia
forţei de muncă în mediul rural din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.24-30 ISBN 9789975-75-431-6.
BÎRCĂ A. Rezultatele studiului sociologic privind cererea şi oferta forţei de muncă în mediul
rural din Republica Moldova (Caracteristicile de ocupare a forţei de muncă în mediul rural). În:
Situaţia forţei de muncă în mediul rural din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.31-37.
ISBN 978-9975-75-431-6.
BÎRCĂ A. Rezultatele studiului sociologic privind cererea şi oferta forţei de muncă în mediul
rural din Republica Moldova (Capacităţile persoanelor ocupate). În: Situaţia forţei de muncă în
mediul rural din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.37-42. ISBN 978-9975-75-431-6.
BÎRCĂ A. Abordarea calitativă a tinerilor pe piaţa muncii (Tinerii angajaţi). În: Situaţia
tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.52-73. ISBN 978-997575-433-0.
BÎRCĂ A. Abordarea calitativă a tinerilor pe piaţa muncii (Tinerii care activează pe cont
propriu). În: Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.7381. ISBN 978-9975-75-433-0.
BÎRCĂ A. Abordarea calitativă a tinerilor pe piaţa muncii (Tinerii întreprinzători). În: Situaţia
tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.81-89. ISBN 978-997575-433-0.
BÎRCĂ A. Situaţia femeilor pe piaţa muncii. Aspect calitativ. În: Situaţia femeilor pe piaţa
muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.41-81. ISBN 978-9975-75-432-3.
BOGUŞ A. Abordarea calitativă a tinerilor pe piaţa muncii (Tinerii fără ocupaţie). În: Situaţia
tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.89-98. ISBN 978-997575-433-0.
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10. BOGUŞ A. Abordarea calitativă a tinerilor pe piaţa muncii (Tinerii studenţi). În: Situaţia
tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.98-106. ISBN 978-997575-433-0.
11. BOGUŞ A. Situaţia persoanelor eliberate din detenţie pe piaţa muncii. În: Situaţia persoanelor
defavorizate pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.64-68. ISBN 9789975-75-430-9.
12. BOGUŞ A. Comportamentul agenţilor economici în raport cu femeia angajată. În: Situaţia
femeilor pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.82-93. ISBN 978-997575-432-3
13. CARA E. Analiza cantitativă şi limitele aplicării indicatorilor cantitativi şi calitativi. În:
Inegalitatea de gen în venituri şi alţi indicatori de bunăstare a populaţiei. Ch.: ASEM, 2008.
p.11-15. ISBN 978-9975-75-412-5
14. CARA E. Inegalităţile în accesul la educaţie şi muncă.. În: Inegalitatea de gen în venituri şi alţi
indicatori de bunăstare a populaţiei. Ch.: ASEM, 2008. p.60-75. ISBN 978-9975-75-412-5
15. CARA E. Participarea femeilor în procesul decizional la nivel local şi republican. În:
Inegalitatea de gen în venituri şi alţi indicatori de bunăstare a populaţiei. Ch.: ASEM, 2008.
p.75-87. ISBN 978-9975-75-412-5
16. CARA E. Quantitative analysis and the limits for quantitative and qualitative
indicators’aplication. În: Gender inequality in income and other population welfare indicators.
Ch.: ASEM, 2008. p.11-15. ISBN 978-9975-75-413-2
17. CARA E. Inequality in acces to education and labor. În: Gender inequality in income and other
population welfare indicators. Ch.: ASEM, 2008. p.59-73. ISBN 978-9975-75-413-2
18. CARA E. Women’s participation in decision making at local an republican levels. În: Gender
inequality in income and other population welfare indicators. Ch.: ASEM, 2008. p.73-85. ISBN
978-9975-75-413-2
19. VACULOVSCHI D. Abordarea cantitativă a tinerilor pe piaţa muncii. În: Situaţia tinerilor pe
piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.14-51. ISBN 978-9975-75-433-0.
20. VACULOVSCHI D. Evoluţia cererii şi ofertei forţei de muncă din Republica Moldova în
contextul transformărilor social-economice. În: Situaţia forţei de muncă în mediul rural din
Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.12-23. ISBN 978-9975-75-431-6.
21. VACULOVSCHI D. Rezultatele studiului sociologic privind cererea şi oferta forţei de muncă în
mediul rural din Republica Moldova (Condiţiile de activitate a persoanelor antrenate în
prelucrarea individuală a pământului). În: Situaţia forţei de muncă în mediul rural din Republica
Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.42-44. ISBN 978-9975-75-431-6.
22. VACULOVSCHI D. Rezultatele studiului sociologic privind cererea şi oferta forţei de muncă în
mediul rural din Republica Moldova (Specificul activităţii antreprenoriale). În: Situaţia forţei de
muncă în mediul rural din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.44-47. ISBN 978-997575-431-6.
23. VACULOVSCHI D. Comportamentul persoanelor eliberate din detenţie pe piaţa muncii. În:
Situaţia persoanelor defavorizate pe piaţa muncii din Republica Moldova. Ch.: ASEM, 2008,
p.69-88. ISBN 978-9975-75-430-9.
24. VACULOVSCHI D. Metodologia cercetării. În: Situaţia femeilor pe piaţa muncii din Republica
Moldova. Ch.: ASEM, 2008, p.8-14. ISBN 978-9975-75-432-3.
2009
1. GUŢU C. Tendinţe şi Evoluţii ale convergenţei economice şi competitivităţii Republicii
Moldova în procesul integrării europene. În: Integrarea europeană a Republicii Moldova:
premise, avantaje şi oportunităţi pierdute / coord. : Dumitru Moldovanu. Ch.: Î.E.P. Ştiinţa,
2009, p.73-86 (160 p.) ISBN 978-9975-67-635-9.
5.1.3. Articole în reviste naţionale, categoria A ---
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5.1.4. Articole în reviste naţionale, categoria B (28)
2007
1. PÎŞCHINA T. Aspectele metodologice de realizare a Concepţiei noii dezvoltări structurale.
Economica. 2007, nr.2(58), 31-35. ISSN 1810-9136.
2. PÎŞCHINA T. Priorităţile structurale şi problema supravieţuirii economiei naţionale în condiţiile
globalizării. Economica. 2007, nr.3(59), 12-16. ISSN 1810-9136.
3. BÎRCĂ A. Problematica integrării pe piaţa muncii a persoanelor eliberate din detenţie.
Economica. 2007, nr.1(57), 35-39. ISSN 1810-9136.
4. ISAC E. Particularităţile pieţei financiare şi proprietatea privată asupra pământului. Economica.
2007, nr.3(59), 19-23. ISSN 1810-9136.
2008
1. GUŢU, C., BELOSTECINIC, Gr. Competitivitatea economică în contextul dezvoltării durabile
a Republicii Moldova. Economica / 2008, nr. 2 (62), p.73-88. ISSN 1810-9136
2. GUŢU, C., PĂUNA C.-B. Dezvoltarea clusterelor economice - factor strategic al realizării
competitivităţii regionale. Economica. 2008, nr.2(62), p.73-87. ISSN 1810-9136.
3. PÎŞCHINA T. Priorităţile structurale de ramură – unul dintre indicatorii globalizării.
Economica. 2008, nr.1(61), p.70-74. ISSN 1810-9136.
4. PÎŞCHINA T. Procesul de globalizare şi competitivitatea economiei naţionale. Economica.
2008, nr.4(64), p.34-39. ISSN 1810-9136.
5. ZBÂRCIOG V. Dezvoltarea societăţii umane în trepte. Economica. 2008, nr.2(62), p.5-10.
ISSN 1810-9136
6. BALAN A. Obiectivele politicii vamale în etapa de modernizare a economiei naţionale.
Economica. 2008, nr.1(61), p.74-77. ISSN 1810-9136.
7. BARBĂNEAGRĂ O. Stimulente instituţionale ale extinderii sectorului privat. Economica.
2008, nr.4 (64), p.46-53. ISSN 1810-9136.
2009
1. FEURAŞ E. Concurenţa şi selecţia instituţională. Economica. 2009, nr.1(65), 6-11.
ISSN 1810-9136.
2. BÎRCĂ A. Auditul personalului – o necesitate pentru toate organizaţiile. Economica. 2009,
nr.1(65), p.25-33. ISSN 1810-9136
3. BÎRCĂ A. Managerul de resurse umane – partener strategic pentru organizaţie. Economica.
2009, nr.6(70), p.15-20. ISSN 1810-9136
4. CARA E., BOLOGAN M. Analiza demografica a evoluţiei numărului tinerilor în următorii 15
ani în 2009. Economica. 2009, nr.3(67), 127-134. ISSN 1810-9136.
5. COŞELEVA N. Conceptul guvernării electronice. Economica. 2009, nr.4(68), 25-31.
ISSN 1810-9136.
6. GUTIUM T. Decalajul pe pieţele internă şi externă de mărfuri alimentare. Economica. 2009,
nr.4(68), 7-12. ISSN 1810-9136.
2010
1. BÎRCĂ A. Managerul de resurse umane – evaluator organizaţional. Economica. 2010, nr.2(72),
p.41-50. ISSN 1810-9136.
2. BÎRCĂ A. Managerul de resurse umane – lider al angajaţilor. Economica. 2010, nr.3(73), p.8187. ISSN 1810-9136.
3. BÎRCĂ A. Managerul de resurse umane – promotor al schimbărilor. Economica. 2010, nr.4(74),
p.52-59. ISSN 1810-9136.
2011
1. VACULOVSCHI D. Impactul crizei economice mondiale asupra politicii de ocupare a forţei de
muncă din Republica Moldova. Economica. 2011, nr.2(76 ), 51-60. ISSN 1810-9136.
2. VACULOVSCHI D. Impactul migraţiei internaţionale de muncă asupra situaţiei persoanelor
vârstnice din Republica Moldova (rezultatele unui studiu calitativ). Economica. 2011, nr.3(77 ),
114-121. ISSN 1810-9136.
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3. VACULOVSCHI D. Prognoza pieţei muncii – instrument necesar în promovarea politicilor de
ocupare a forţei de muncă. Economie şi Sociologie. 2011, nr.2, 203-209. ISSN 1857-4130.
4. ŞIŞCANU N. Migraţia ca o megatendinţă. Economica. 2011, nr.1(75), 9-17. ISSN 1810-9136.
5. FEURAŞ E., IACHIMOV N. File de aur ale gândirii economice spaţiale. Economica. 2011,
nr.4(78), 9-18. ISSN 1810-9136.
6. FEURAŞ E., BAHNARU A. Amprenta economică asupra patrimoniului natural din Republica
Moldova. Economica. 2011, nr.4(78), 82-93. ISSN 1810-9136.
7. BÎRCĂ A. Necesitatea apariţiei managementului public ca domeniu distinct al ştiinţei
managementului. Economica. 2011, nr.2(76), p.40-44. ISSN 1810-9136.
8. FILIP N., STOICAN M. Rolul capitalului biologic în dezvoltarea economică. Economica. 2011,
nr.2(76), 70-75. ISSN 1810-9136.
5.1.5. Articole în reviste naţionale, categoria C (53)
2007
1. PÎŞCHINA T. Структурные приоритеты и конкурентоспособность национальной
экономики. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007, ediţia a V-a, 158-164.
ISBN 978-9975-75-136-0.
2. PÎŞCHINA T. Aspectele metodologice de alegere a priorităţilor structural-ramurale. Drept,
Economie şi Informatică. 2007, nr.1(11), 57-60. ISSN 1810-8725.
3. ŞIŞCAN N. Методологические посылки исследований «новой экономики» и «новых
рынков». Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007, ediţia a V-a, 146-153.
ISBN 978-9975-75-136-0.
4. CHIRCĂ S. Premisele iniţiale ale tranziţiei la economia de piaţă din R Moldova şi impactul lor
ulterior. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007, ediţia a V-a, 136-141.
ISBN 978-9975-75-136-0.
5. ZBÂRCIOG V. Considerarea privind integrarea Republicii Moldova în spaţiul socioeconomic
european. Administrarea Publică. 2007, nr.4, 112-123. ISSN 1813-8489
6. SOROCEAN O., CEAICOVSCHI A. Puterea şi eficienţa acesteia în perioada transformărilor
sistemice. Drept, Economie şi Informatică. 2007, nr.1(11), 17-18. ISSN 1810-8725.
7. FEURAŞ E. Ciclul metodologic al cercetării ştiinţifice şi criteriile novaţiei ştiinţifice. Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007, ediţia a V-a, 142-145. ISBN 978-9975-75136-0.
8. BÎRCĂ A., BOGUŞ A. Cauzele excluziunii persoanelor defavorizate de pe piaţa muncii.
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007, ediţia a V-a, 45-51. ISBN 9789975-75-136-0.
9. BOGUŞ A. Motivarea utilizării conceptului de dezvoltare comunitară în R.Moldova. Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007, ediţia a V-a, 120-125. ISBN 978-9975-75136-0.
10. BALAN A. Criterii de evaluare a eficienţei activităţii sistemului vamal naţional. Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007, ediţia a V-a, 197-200. ISBN 978-9975-75136-0.
11. COBAN M. Tendinţe actuale în dezvoltarea sistemelor informaţionale privind asigurarea
competitivităţii întreprinderilor. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007,
ediţia a V-a, 107-110. ISBN 978-9975-75-136-0.
12. FILIP N. Impactul migraţiei forţei de muncă asupra dezvoltării economice a Republicii
Moldova. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2007, ediţia a V-a, 174-178.
ISBN 978-9975-75-136-0.
13. IGNATIUC D. Viziunile contemporane ale competitivităţii economiei naţionale. Analele
Universităţii de Stat din Moldova. 2007, 108-110. ISBN 978-9975-70-880-7
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2008
1. PÎŞCHINA T. Вектор мирового структурного развития как индикатор направленности
процессов глобализации. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2008, ediţia a
VI-a, 169-175. ISBN 978-9975-75-405-7.
2. ŞIŞCAN N. Новая экономика и новая система ценностей. Analele Academiei de Studii
Economice din Moldova. 2008, ediţia a VI-a, 160-165. ISBN 978-9975-75-405-7.
3. BÎRCĂ A. Diversitatea culturală – domeniu de activitate al managementului resurselor umane
în organizaţiile multinaţionale. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2008,
ediţia a VI-a, 71-74. ISSN 978- 9975-75-405-7.
4. BOGUŞ A. Efectele implicării/participării comunităţii în acţiunile de dezvoltare comunitară.
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2008, ediţia a VI-a, 78-80. ISSN 9789975-75-405-7.
5. COBAN M. Abordări actuale privind competitivitatea şi avantajele concurenţiale ale
întreprinderii. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2008, ediţia a VI-a, 83-85.
ISBN 978-9975-75-405-7.
6. COŞELEVA N. Capitalul economic şi social: trăsături comune şi particularităţi. Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. 2008, ediţia a VI-a, 182-185. ISBN 978-9975-75405-7.
7. BALAN A., TCACIUC C. Rolul strategic al resurselor umane în întreprinderile cooperaţiei de
consum. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2008, 71-73.
ISBN 978-9975-70-726-8.
8. BEJAN Gh. Комментарии к изменениям и дополнениям, внесенным в Трудовой кодекс.
Contabilitate şi audit. 2008, nr.7, 60-64. ISSN 1813-4408.
9. BEJAN Gh. Временный ввоз в Республику Молдова на основании договоров
международного лизинга. Contabilitate şi audit. 2008, nr.11, 75-79. ISSN 1813-4408.
10. ŢĂRUŞ V. Evaluarea impactului investiţiilor străine directe asupra economiilor gazdă. Studia
Universitas. 2008, nr.8(13), 154-158. ISSN 1857-2073.
2009
1. GUŢU, C., BELOSTECINIC, Gr. Managementul competitivităţii în economia bazată pe
cunoaştere. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2009, ediţia a VII-a, 153173. ISBN 978-9975-75-462-0.
2. GUŢU C., GHEORGHIŢĂ M. Competitivitatea regională şi oportunităţile de formare a
clusterului în industria de confecţii din Republica Moldova. Analele Academiei de Studii
Economice din Moldova. 2009, ediţia a VII-a, 38-45. ISBN 978-9975-75-462-0.
3. GUŢU C., PĂUNA C.-B. Dezvoltarea clusterelor economice – factor strategic al realizării
competitivităţii regionale. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2009, ediţia a
VII-a, 30-38. ISBN 978-9975-75-462-0.
4. PÎŞCHINA T. Стратегия развития Республики Молдова на перспективу. Analele Academiei
de Studii Economice din Moldova. 2009, ediţia a VII-a, 192-198. ISBN 978-9975-75-462-0.
5. CHIRCĂ S. Экономический рост без развития страны. Profit. 2009, nr.10(172), p.36-39.
ISSN 1857-1433.
6. ŞIŞCAN N. Конфликты в экономической науке. Analele Academiei de Studii Economice din
Moldova. 2009, ediţia a VII-a, 173-183. ISBN 978-9975-75-462-0.
7. BÎRCĂ A. Abordări privind gestionarea sistemelor de recompensare a personalului. Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. 2009, ediţia a VII-a, p.64-68. ISBN 978-9975-75462-0.
8. COŞELEVA N. Noua economie: ipoteză sau realitate. Analele Academiei de Studii Economice
din Moldova. 2009, ediţia a VII-a, 213-219. ISBN 978-9975-75-462-0.
9. FILIP N. Impactul teoriei capitalului uman în cercetarea proceselor migraţioniste. Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. 2009, ediţia a VII-a, 220-225. ISBN 978-997575-462-0.
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10. VACULOVSCHI E. Aplicarea principiilor managementului prin proiecte la implementarea
strategiilor de urbanizare. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2009, ediţia a
VII-a, 120-124. ISBN 978-9975-75-405-7.
11. BEJAN Gh. Об исключении двойного обложения взносами ОМС предпринимателей –
физических лиц. Contabilitate şi Audit. 2009, nr.4, p.60. ISSN 1813-4408.
12. BEJAN Gh., SOCHIRCA A. Unele aspecte privind răspunderea contravenţională a
contribuabililor. Contabilitate şi Audit. 2009, nr.5, p.58-67. ISSN 1813-4408.
13. BEJAN Gh., SOCHIRCA A. Cardul bancar – instrument şi modalitate eficientă de plată fără
numerar. Contabilitate şi Audit. 2009, nr.7, 54-57. ISSN 1813-4408.
14. BALAN A. Calitatea activităţii vamale – factor important în asigurarea securităţii economice a
ţării. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2009, ediţia a VII-a, 203-207. ISBN
978-9975-75-462-0.
15. ŢĂRUŞ V. Influenţa investiţiilor străine asupra procesului de stabilizare economică. Studia
Universitas. 2009, nr.2(22), 81-85. ISSN 1857-2075.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2010
PÎŞCHINA T. Экономический рост, конкурентоспособность и проблемы структурной
перестройки экономики. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2010, ediţia a
VIII-a, 28-34 ISBN 978-9975-75-534-4.
ŞIŞCANU N., BELOSTECINIC M. Эволюция гендерного разделения и кооперация труда.
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2010, ediţia a VIII-a, 8-15. ISBN 9789975-75-534-4.
BÂRCĂ A. Aspecte privind evaluarea funcţiunii de resurse umane în cadrul organizaţiilor
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2010, ediţia a VIII-a, p.59-65. ISBN 9789975-75-534-4.
BOGUŞ A. Motivarea funcţionarilor publici întru creşterea eficienţei activităţii lor. Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. 2010, ediţia a VIII-a, p.65-71. ISBN 978-997575-534-4.
FILIP N., COŞELEV N. Migraţia de muncă în ţările de frontiera de Est a UE şi efectele ei
social-economice. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2010, ediţia a VIII-a,
41-49. ISBN 978-9975-75-534-4.
BALAN A. Eficientizarea structurii comerţului exterior al Republicii Moldova cu Uniunea
Europeană. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2010, ediţia a VIII-a, 56-59.
ISBN 978-9975-75-534-4.
BEJAN Gh., SOCHIRCA A. Aspecte noi privind răspunderea contravenţională a
contribuabililor. Contabilitate şi audit. 2010, nr. 2, 82-84. ISSN 1813-4408.
BEJAN Gh., KUZNEŢOVA G. Как передать дела при смене главного бухгалтера.
Contabilitate şi audit. 2010, nr. 6, 6-12. ISSN 1813-4408.

2011
1. ZBÂRCIOG V. Problema edificării bunăstării în societatea antrenată în transformările
sistemice. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2011, ediţia a IX-a, 20-25.
ISBN 978-9975-75-567-2.
2. BÎRCĂ A. Impactul managementului resurselor umane asupra performanţei economice a
organizaţiei. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2011, ediţia a IX-a, p.84-88.
ISBN 978-9975-75-567-2.
3. BOGUŞ A. Evaluarea performanţelor funcţionarilor din sectorul public. Analele Academiei de
Studii Economice din Moldova. 2011, ediţia a IX-a, p.118-124. ISBN 978-9975-75-567-2
4. BALAN A. Efectele deficitului balanţei comerciale asupra economiei naţionale. Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova. 2011, ediţia a IX-a, 49-52. ISBN 978-9975-75567-2.
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5. BALAN A., TCACIUC C. Cooperativa – formă de activitate socialmente responsabilă. Analele
Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. 2011, vol.IX. Pareta I. 88-94.
ISBN 978-9975-4095-0-6.
6. COBAN M. Principiile formării sistemului de gestionare strategică a competitivităţii
întreprinderii. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. 2011, ediţia a IX-a, 46-49.
ISBN 978-9975-75-567-2.
7. FILIP N. Doctrina dezvoltării naţionale: „Unitatea şi prosperitatea naţiunii”. Analele Academiei
de Studii Economice din Moldova. 2011, ediţia a IX-a, 73-79. ISBN 978-9975-75-567-2.
5.1.6. Articole în culegeri ( 8 )
2009
1. VACULOVSCHI D. Problemele pieţei muncii în Moldova-Transnistria. În: MoldovaTransnistria. Eforturi comune pentru un viitor prosper. Aspecte sociale. Chişinău, 2009, p.106118. ISBN 978-9975-4036-8-9.
2. VACULOVSCHI D. Piaţa muncii şi fenomenul migraţiei: evoluţii, perspective, recomandări.
În: Priorităţi de guvernare 2009, Chişinău, 2009, p.215-234. ISBN 978-9977-908-88-7.
2010
1. ISAC E. Piaţa muncii în Republica Moldova. În: Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
problemele şi perspectivele cooperării. Chişinău, 2010, p.127-133. ISBN 978-9975-67-745-5.
2. ISAC E. Şomajul în Republica Moldova. În: Republica Moldova: provocările migraţiei.
Chişinău, 2010, p.61-71. ISBN 978-9975-67-744-8.
3. ISAC E., CIUMAC S. Impactul emigraţiei asupra pieţei muncii în Republica Moldova. În:
Republica Moldova: provocările migraţiei. Chişinău, 2010, p.74-83. ISBN 978-9975-67-744-8.
4. ZBÎRCIOG V., HĂMURARU M. Teoria şi practica eficientizării depăşirii crizei economice în
condiţiile globalizării. În: Criza economică mondială şi impactul ei asupra economiei
Republicii Moldova. Chişinău, 2010, p.124-138. ISBN 978-9975-70-977-4.
2011
1. FEURAŞ E. „Bulele economice” în cercetarea economică. În: Filosofia şi metodologia ştiinţei
economice. Chişinău, 2011, p.39-43. ISBN 978-9975-75-565-8.
2. ZBÎRCIOG V. Unitatea şi diversitatea oportunităţilor conexiunii „individ – sistem”. În:
Filosofia şi metodologia ştiinţei economice. Chişinău, 2011, p.63-78. ISBN 978-9975-75-565-8.
5.1.7. Publicaţii ştiinţifice electronice (3)
1. PÎŞCHINA T. moderator of section Economic growth and Democracy : International Jubilee
Conference Anniversary Pow Wow Fulbright Alumni, Berlin, 06-08 May, 2011.
http://www.fulbright-alumni
2. PÎŞCHINA T. Growth and Democracy in Moldova: International Conferences on Eurasian
Economies. 12-14 Octomber, 2011, Bishkek Kyrgyzstan, http://www.eecon.
3. VACULOVSCHI D. Tendinţe şi pronosticuri referitoare la piaţa muncii din Republica
Moldova.
Chişinău,
Institutul
de
Politici
Publice,
2007,
3,6
c.a.
http://ipp.md/public/files/Publicatii/2007/StudiuVaculovschiDorin.doc
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5.1.8. Rezumate (teze) la conferinţe şi alte publicaţii ştiinţifice (92)
2007
1. GUŢU C., BELOSTECINIC Gr. Торгово-экономическое сотрудничество Республики
Молдова и Республики Беларусь в контексте европейской региональной интеграции. În:
Беларусь-Молдова: 15 лет дипломатических отношений : conf.şt.intern., Chişinău, 16
noiembrie, 2007. Институт истории, государства и права АН Молдовы Ch.: CEP USM,
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reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.I, p.2528. ISBN 978-9975-75-587-0.
TOMŞA A. “Neofactorii” creşterii economice. În: Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.81-82.
ISBN 978-9975-75-549-8.
VACULOVSCHI E. Aspecte economice ale dezvoltării durabile a sectorului energetic. În:
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25
septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.164-168. ISBN 978-9975-75-549-8.
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8. VACULOVSCHI D. Piaţa muncii din Republica Moldova şi piaţa muncii din Transnistria.
Există oare posibilităţi de integrare?. În: Publicaţie în cadrul proiectului „The Black Sea
Peacebuilding Network”. Chişinău, Institutul de Politici Publice, 2009, 0,9 c.a.
http://ipp.md/public/files/Publicatii/2009/vaculovschi.ro.pdf
9. CHIRCĂ S., VIŢĂ Iu. Specificul pieţei europene a gazelor naturale. În: Republica Moldova: 20
de ani de reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011,
vol.I, p.153-155. ISBN 978-9975-75-587-0.
10. ZBÂRCIOG V. Stabilitatea – constanta performanţelor economiei cunoaşterii. În:
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25
septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.62-66. ISBN 978-9975-75-549-8.
11. ZBÂRCIOG V. Necesitatea valorilor autentice în societatea aflată la intersecţia transformărilor
sistemice. În: Teoria şi practica Administrării Publice : conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 24 mai,
2011. Ch., 2011, p.134-136
12. ZBÂRCIOG V. Deficienţele liantului fundaţiei democratice a societăţii Republicii Moldova. În:
Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24
septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.I, p.155-158. ISBN 978-9975-75-587-0.
13. BÎRCĂ A. Dezvoltarea managerială – activitate indispensabilă în asigurarea competitivităţii
organizaţiilor. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern.,
Chişinău, 24-25 septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.82-86. ISBN 978-9975-75-549-8.
14. ISAC E. Particularităţile ocupării forţei de muncă în Republica Moldova. În: Competitivitatea şi
inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 septembrie, 2010. Ch.,
2011, vol.I, p.155-158. ISBN 978-9975-75-549-8.
15. BALAN A. Rolul plăţilor vamale în formarea bugetului de stat şi în asigurarea securităţii
economice a statului. În: Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt. intern.,
Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.II, p.137-140. ISBN 978-9975-75-588-7.
16. BALAN A., TCACIUC C. Economia tenebră în Republica Moldova şi rolul politicii bugetarfiscale în procesul de marginalizare a ei. În: Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii : conf.şt.intern., Chişinău, 24-25 septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.91-95. ISBN
978-9975-75-549-8.
17. BÎRCĂ A. Impactul reformelor economice asupra evoluţiei pieţei muncii din Republica
Moldova. În: Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău,
23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.I, p.177-180. ISBN 978-9975-75-587-0.
18. BOGUŞ A. Necesitatea reformei administrative a R.Moldova în contextul procesului de
integrare europeană. În: Republica Moldova: 20 ani de reforme economice : conf. şt. intern.,
Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.I, p.378-382. ISBN 978-9975-75-587-0.
19. CARA E., SPĂTARU A. Aspecte metodologice privind măsurarea dezvoltării umane. În:
Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24
septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.I, p.520-523. ISBN 978-9975-75-587-0.
20. COBAN M. Aspecte privind mediul concurenţial al întreprinderii. În: Republica Moldova: 20
de ani de reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011,
vol.I, p.37-40. ISBN 978-9975-75-587-0.
21. COŞELEVA N. Эволюция экономической свободы в странах Восточно-Европейского
пограничья (Беларусь, Украина, Молдова). În: Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii : conf.şt.intern., Chişinău, 24-25 septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.147-152.
ISBN 978-9975-75-549-8.
22. COŞELEVA N. Динамика Восточно-Европейского пограничья: рейтинговые оценки. În:
Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24
septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.I, p.187-192. ISBN 978-9975-75-587-0.
23. FEURAŞ E. Antreprenoriatul intelectual : noi vremuri – noi abordări. În: Republica Moldova:
20 de ani de reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011,
vol.I, p.159-161. ISBN 978-9975-75-587-0.
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24. FEURAŞ E. Concurenţa şi politica în domeniul concurenţei în condiţiile recesiunii economice.
În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25
septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.67-68. ISBN 978-9975-75-549-8.
25. FILIP N., STOICAN M. Sistemul naţional inovaţional: experienţa europeană.
În:
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25
septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.126-128. ISBN 978-9975-75-549-8.
26. GUTIUM T. Competitivitatea bunurilor autohtone pe piaţa externă. În: Competitivitatea şi
inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25 septembrie, 2010. Ch.,
2011, vol.I, p.134-138. ISBN 978-9975-75-549-8.
27. GUTIUM T. Căile de majorare a competitivităţii. În: Republica Moldova: 20 de ani de reforme
economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011, vol.I, p.225-229.
ISBN 978-9975-75-587-0.
28. BUCOS T. Educaţia – modalităţi de influenţă asupra potenţialului economic naţional. În:
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : conf. şt. intern., Chişinău, 24-25
septembrie, 2010. Ch., 2011, vol.I, p.27-29. ISBN 978-9975-75-549-8.
29. BUCOS T. Educaţia – variabilă în modelele de creştere economică. În: Republica Moldova: 20
de ani de reforme economice : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 septembrie, 2011. Ch., 2011,
vol.I, p.269-271. ISBN 978-9975-75-587-0.
30. BUCOS T. Impactul educației asupra creşterii economice: abordări teoretice. În: Simpozionul
Internaţional al Tinerilor Cercetători din cadrul ASEM, Chişinău, 14-15 aprilie, 2011. Ch.,
2011, p.126-127 . ISBN 978-9975-75-577-1
5.2. Impactul şi relevanţa ştiinţifică
5.2.0. Distincţii de Stat în perioada evaluată --5.2.1. Premii de Stat ale Republicii Moldova, obţinute în perioada evaluată --5.2.2. Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, obţinute în perioada evaluată --5.2.3. Alte premii naţionale, obţinute în perioada evaluată (5)
1. GUŢU Corneliu : Diplomă de merit pentru activitatea conştiincioasă în cercetare, pregătirea
cadrelor şi managementul ştiinţei”, acordată de Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, la
28 iunie 2011
2. CHIRCĂ Sergiu – DIPLOMĂ de gradul II, conferită de Guvernul R.Moldova, pentru merite
deosebite în activitatea ştiinţifică şi pedagogică prodigioasă, şi contribuţie personală la
procesul de cercetare-dezvoltare de profil (2009)
3. TOMŞA Aurelia – DIPLOMĂ, decernată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, pentru
înaltă măiestrie profesională, activitate ştiinţifică şi didactică prodigioasă, contribuţie la
formarea specialiştilor de înaltă calificare şi la formarea valorilor naţionale şi universale şi cu
prilejul jubileului de 20 ani de la formarea A.S.E.M. (2011)
4. FEURAŞ Eugenia – DIPLOMĂ de gradul I, conferită de Guvernul R.Moldova, pentru merite
deosebite în dezvoltarea învăţământului superior economic şi contribuţie personală la procesul
de cercetare-dezvoltare de profil, precum şi cu prilejul celei de-a 20-a aniversare de la
formarea instituţiei (2011)
5. VACULOVSCHI Dorin – DIPLOMĂ de gradul I, conferită de Guvernul R.Moldova, pentru
merite deosebite în dezvoltarea învăţământului superior economic şi contribuţie personală la
procesul de cercetare-dezvoltare de profil, precum şi cu prilejul celei de-a 20-a aniversare de la
formarea instituţiei (2011)
5.2.4. Rapoarte (lecţii la invitaţie la manifestări ştiinţifice naţionale) ---
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5.2.5. Comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale petrecute în ţară (3)
1. TOMŞA A. Necesitatea asigurării creşterii şi dezvoltării economice. La: Valorificarea
Potenţialului uman în contextul transformărilor sistemice din Republica Moldova : conf. ştiinţ.
8 octombrie, 2010, Chişinău, ASEM.
2. PÎŞCHINA T. Economic Growth and Democracy. La: Strengthening Democracy through Civic
Engagement : the 6th International Conference on American Studies, 11 decembrie 2010.
Chişinău, USM.
3. ŞIŞCAN N. Социально-экономические проблемы интеграции РМ в ЕС. La: „European
Neighbourhood Policy and Eastern Partnership: Achievements, Obstacles and Perspectives”:
conf. internaţ. ştiinţ.- pract., 5-7 mai 2011. Chişinău.
5.2.6. Medalii obţinute la expoziţii naţionale --5.3. Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării
5.3.1. Academician, membru-corespondent al AŞM, ales în perioada evaluată --5.3.2. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada evaluată --5.3.3. Profesor universitar, conferenţiar universitar în perioada evaluată (1)
1. BALAN A. : obţinerea titlului ştiinţific de conferenţiar universitar la catedra „Economie şi
Politici Economice” (anul 2008)
5.3.4. Membri ai colegiului de redacţie al revistelor cotate CSŞDT şi CNAA, aleşi în perioada
evaluată (2)
1. GUŢU C., dr., conf.cercet. – Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Economica”, care
este acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, categoria „B” şi se
editează în cadrul Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM.
2. GUŢU C., dr., conf.cercet. – Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Analele Academiei
de Studii Economice din Moldova”, care este acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare
şi Atestare al RM, categoria „C” şi se editează în cadrul Departamentului Editorial-Poligrafic al
ASEM.
3. FEURAŞ E., dr.hab., prof.univ. – Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Economica”,
care este acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, categoria „B” şi
se editează în cadrul Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM.
4. FEURAŞ E., dr.hab., prof.univ. – Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova”, care este acreditată de Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare al RM, categoria „C” şi se editează în cadrul Departamentului EditorialPoligrafic al ASEM.
5.3.5. Conducători ai programelor de stat, proiectelor de cercetare, desemnaţi în
perioada evaluată (16)
•

Proiecte de cercetare din cadrul programelor de stat – 3 proiecte

1. Proiectul nr. 08.814.08.04.A : Elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin formarea
clusterelor
Coordonatorul proiectului: Corneliu GUŢU dr. în economie, conf. cercetător, director
Centrul de Cercetare Economică, ASEM
Termenul executării: 01.01.2008 – 31.12.2009
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2. Proiectul nr. 10.840.08.01 A: Managementul competitivităţii economice a Republicii Moldova
în contextul proceselor de globalizare şi integrare regională şi europeană
Coordonatorul proiectului: Corneliu GUŢU, dr. în economie, conf. cercetător, director
Centrul de Cercetare Economică, ASEM
Termenul executării: 01.01.2009 - 31.12.2010
3. Proiectul nr. 09.814.08.01.A : Creşterea economică şi priorităţile structurale: aspecte
teoretice şi practice
Coordonatorul proiectului: dr.hab., conf.univ. Tatiana PÎŞCHINA
Termenul executării: 02.01.2009 – 31.12.2009
•

Proiecte bilaterale – 1 proiect

1. Proiectul : In search of creative government: comparing public and private knowledge-based
organizations („În căutarea guvernului creativ: compararea organizaţiilor care învaţă publice
şi private”)
Coordonatorul proiectului: dr.hab., conf.univ. Tatiana PÎŞCHINA
Termenul executării: 2011-2014
•

Granturi internaţionale – 2 proiecte

1. Proiectul : Либерализация и социализация трансформационных экономик Пограничья
Coordonatorul proiectului: dr.hab., prof.univ. Olga SOROCEAN
Termenul executării: 2009-2010
2. Proiectul : Raportul naţional al dezvoltării umane 2011 de la excluziune socială la o dezvoltare
umană incluzivă
Coordonatorul proiectului: dr., conf.univ. Dorin VACULOVSCHI (co-moderator)
Termenul executării: 2009-2011
•

Proiecte, teme de iniţiativă – 11 teme

1. Proiectul: Aplicarea modelelor de echilibru macroeconomic în promovarea politicilor de
creştere economic: impactul capitalului uman
Coordonatorul proiectului: dr., conf.univ. Aurelia TOMŞA
Termenul executării: 2007-2009
2.

Proiectul: Aplicarea metodelor de echilibru macroeconomic în promovarea politicilor de
creştere economică: impactul investiţiilor
Coordonatorul proiectului: dr., conf.univ. Aurelia TOMŞA
Termenul executării: 2010

3. Proiectul: Politici şi modele de creştere economică: aspecte teoretice şi metodologice. Studii de
caz privind Republica Moldova
Coordonatorul proiectului: dr., conf.univ. Aurelia TOMŞA
Termenul executării: 2011
4. Proiectul: Proprietatea intelectuală ca bază economică a societăţii informaţionale
Coordonatorul proiectului: dr.hab., prof.univ. Nadejda ŞIŞCANU
Termenul executării: 2007
5. Proiectul: Crearea societăţii informaţionale ca premisă a sporirii competitivităţii economiei
naţionale
64

Coordonatorul proiectului: dr.hab., prof.univ. Nadejda ŞIŞCANU
Termenul executării: 2008
6. Proiectul: Modificarea ordinii social-economice în contextul formării economiei noi
Coordonatorul proiectului: dr.hab., prof.univ. Nadejda ŞIŞCANU
Termenul executării: 2009
7. Proiectul: Priorităţile instituţionale ale creşterii competitivităţii economiei naţionale
Coordonatorul proiectului: dr.hab., prof.univ. Olga SOROCEAN
Termenul executării: 2007
8. Proiectul : Securitatea sistemului economiei naţionale în contextul echilibrării intereselor
economice a agenţilor acesteia
Coordonatorul proiectului: dr.hab., prof.univ. Olga SOROCEAN
Termenul executării: 2008
9. Proiectul : Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile globalizării
Coordonatorul proiectului: dr.hab., conf.univ. Tatiana PÎŞCHINA
Termenul executării: 2007-2009
10. Proiectul : Strategii şi politici în domeniul ocupării şi raporturilor de muncă în contextul
reformei administraţiei publice
Coordonatorul proiectului: dr., conf.univ. Alic BÎRCĂ
Termenul executării: 2010 – 2012
11. Proiectul : Redistribuirea puterii publice între autorităţile publice şi agenţi independenţi de
reglementare
Coordonatorul proiectului: dr., conf.univ. Dorin VACULOVSCHI
Termenul executării: 2005 - 2008
5.3.6. Membri ai Comitetului de program al unei manifestări ştiinţifice naţionale,
ales în perioada evaluată (2)
1. VACULOVSCHI D., BÎRCĂ A. – membri ai Comitetului de organizare a Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale „Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului şi ştiinţelor administraţiei publice”
(1-2 octombrie 2009).
5.3.7. Expert al CDŞDT sau CNAA, altor proiecte şi activităţi ştiinţifice la nivel naţional, desemnat
în perioada evaluată --5.3.8. Membri ai comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizaţiilor,
confirmaţi în perioada evaluată ( 2 )
1. FEURAŞ Eugenia, dr.hab., prof.univ. – Preşedintele Comisiei de acreditare ştiinţifică a
specialităţii „Economie şi administrare” din cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din
Moldova. (Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei din 29.11.07).
2. TOMŞA Aurelia, dr., conf univ. – Preşedintele comisiei de acreditare ştiinţifică a specialităţii
1801 „Economie Generală” din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova (Hotărârea
Colegiului Ministerului Educaţiei din 28.06.07)
3. TOMŞA Aurelia, dr., conf.univ. – Preşedintele comisiei de acreditare ştiinţifică a specialităţii
1804 „Relaţii Economice Internaţionale” din cadrul Universităţii „Perspectiva INT” (2008)
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5.3.9. Membri ai comisiilor pentru Premiile de Stat ale R.Moldova, AŞM --5.3.10. Preşedinte, secretar, membri ai consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor
de doctor, doctor habilitat, desemnat în perioada evaluată (8)
•

CHIRCĂ Sergiu, dr.hab., prof.univ. – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat D
32.00.08.14 din cadrul ASEM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctor
/doctor habilitat în economie.

•

FEURAŞ Eugenia, dr.hab., prof.univ. – Secretar Ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat D
32.00.08.01 din cadrul ASEM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctor
/doctor habilitat în economie:
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-06 – 03 noiembrie 2007
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-07 – 12 noiembrie 2007
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-08 – 27 octombrie 2008
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-09 – 27 octombrie 2008
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-11 – 05 iunie 2009
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-12 – 05 iunie 2009
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-13 – 02 iulie 2009
– Consiliul Ştiinţific Specializat DH 32.00.08.01-14 – 23 noiembrie 2009
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-15 – 26 februarie 2010
– Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.00.08.01-16 – 15 septembrie 2010

•

CHIRCĂ Sergiu, dr.hab, prof.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D32.08.00.0107 din cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Investiţiile străine
directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie”, specialitatea 08.00.01 –
Economie politică; Doctrine economice, autor – Doltu Constantin (2007).
CHIRCĂ Sergiu, dr.hab, prof.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D32.08.00.0111 din cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Fenomenul
proprietăţii în contextul evoluţiei ordinii economice”, specialitatea 08.00.01 – Economie
politică; Doctrine economice, autor – Barbăneagră Oxana (2009).
CHIRCĂ Sergiu, dr.hab, prof.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat
DH32.08.00.01-14 din cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice
„Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în operele lui Bayron,
Puşchin şi Eminescu”, specialitatea 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice, autor –
Ustian Ivan (2009).
TOMŞA Aurelia, dr., conf.univ. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul ULIM
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Managementul aderării procesului
educaţional preuniversitar al României la exigenţele uniunii europene”, specialitatea 08.00.05 –
Economie şi management (în procesul educaţional), autor – CIUNGU Petre (2008)
COŞELEVA Natalia, dr., conf.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat
D32.08.00.01-15 din cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice
„Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii”, specialitatea 08.00.01 – Economie
politică; Doctrine economice, autor – Leviţchi Oxana (2010).
FILIP Nelea, dr., conf.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D32.08.00.01-12 din
cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Remiterile şi impactul lor
economic în Republica Moldova”, specialitatea 08.00.01 – Economie politică; Doctrine
economice, autor – Moraru Angela (2009).
FILIP Nelea, dr., conf.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D32.08.00.06 din
cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Căi de perfecţionare a
politicii de formare a preţurilor la producţia pomiculă în condiţiile Republicii Moldova”,
specialitatea 08.00.06 – Marketing; Logistică, autor – Cisili Serghei (2008).

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

PÎŞCHINA Tatiana, dr.hab., conf.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat DH3408.00.14 din cadrul ULIM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Миграция
рабочей силы в условиях рыночной экономики. Анализ контекста западных стран (СНГЕС)”, specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; Relaţii economice internaţionale, autor –
Ted Lungred (2009).
ŞIŞCANU Nadejda, dr.hab, prof.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat
D32.08.00.01-15 din cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice
„Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii”, specialitatea 08.00.01 – Economie
politică; Doctrine economice, autor – Leviţchi Oxana (2010).
ŞIŞCANU Nadejda, dr.hab, prof.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat
D32.08.00.01-13 din cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice
„Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice”, specialitatea
08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice, autor – Ceaicovschi Alexandr (2009).
ŞIŞCANU Nadejda, dr.hab, prof.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat
DH32.08.00.01-14 din cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice
„Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în operele lui Bayron,
Puşchin şi Eminescu”, specialitatea 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice, autor –
Ustian Ivan (2009).
ZBÂRCIOG Valeriu, dr.hab, prof.univ. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat
D32.08.00.01- din cadrul ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice
„Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii”, specialitatea 08.00.01 – Economie
politică; Doctrine economice, autor – Leviţchi Oxana (2010).

5.3.11. Preşedinte, secretar, membru al seminarului ştiinţific de profil (13)
•
•

•
•
•

Perioada 2007-2009 :
Feuraş Eugenia, dr.hab., prof.univ. – Preşedinte al Seminarului de Profil la specialitatea
ştiinţifică 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice
Şişcan Nadejda, dr.hab., prof.univ. – Vicepreşedinte al Seminarului de Profil la specialitatea
ştiinţifică 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice
Membri:
Sorocean Olga, dr.hab., conf.univ.
Zbârciog Valeriu, dr.hab., prof.univ.
Filip Nolea, dr., conf.univ.
Coşelev Natalia, dr., conf.univ.
Vaculovschi Dorin, dr., conf.univ.
Perioada 2010-2011 :
Feuraş Eugenia, dr.hab., prof.univ. – Preşedinte al Seminarului de Profil la specialitatea
ştiinţifică 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice
Tomşa Aurelia, dr., conf.univ.– Vicepreşedinte al Seminarului de Profil la specialitatea
ştiinţifică 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice
Balan Aliona, dr., conf.univ. – Secretar ştiinţific al Seminarului de Profil la specialitatea
ştiinţifică 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice
Coşelev Natalia, dr.,conf.univ.
Vaculovschi Dorin, dr.,conf.univ.
Bejan Ghenadii, dr., conf.univ.
Stratan Svetlana, dr., conf.univ.
Cara Elena, dr., conf.univ.

Membri:
Şişcan Nadejda, dr.hab., prof.univ.
Sorocean Olga dr.hab., prof.univ.
Zbârciog Valeriu, dr.hab., prof.univ.
Pîşchina Tatiana, dr.hab., conf.univ.
Filip Nelea, dr., conf.univ.
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5.3.12. Referent la teza de doctor habilitat / doctor, desemnat în perioada evaluării (4)
•

VACULOVSCHI Dorin, dr., conf.univ. : referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice
„Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii”, specialitatea 08.00.01 – Economie
politică; Doctrine economice, autor – Leviţchi Oxana. Consiliul Ştiinţific Specializat
D32.08.00.01-15 din cadrul ASEM. (2010)

•

VACULOVSCHI Dorin, dr., conf.univ. : referent oficial la teza de doctor în ştiinţe
economice„Remiterile şi impactul lor economic în Republica Moldova”, specialitatea 08.00.01
– Economie politică; Doctrine economice, autor – Moraru Angela. Consiliul Ştiinţific
Specializat D32.08.00.01-12 din cadrul ASEM. (2009)

•

VACULOVSCHI Dorin, dr., conf.univ. : referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice
„Perfecţionarea reglementării egalităţii de gen în sfera ocupării forţei de muncă în R.Moldova”,
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură), autor – Colesnicova Tatiana.
Consiliul Ştiinţific Specializat din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al
A.Ş.M. (2011)

•

TOMŞA Aurelia, dr., conf.univ. : referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice
„Managementul politicilor financiare publice de stimulare a businessului mic şi mijlociu”,
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management, autor – Dascaliuc Daniela. Consiliul
Ştiinţific Specializat D32.08.00.05 din cadrul ULIM. (2009)

•

ŞIŞCANU Nadejda, dr.hab., prof.univ. : referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice
„Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra eficienţei economice”, specialitatea
08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice, autor – Cheldescu Valentina (2007).
Consiliul Ştiinţific Specializat D31.08.00.01-03 din cadrul UTM.

•

FILIP Nelea, dr., conf.univ. : referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Influenţa
politicii de preţ asupra gestiunii financiare ale agenţilor economici”, specialitatea 08.00.10 –
Finanţe; Monedă; Credit,
autor – Gumovschi Ana. Consiliul Ştiinţific Specializat
D32.08.00.10-07 din cadrul ASEM. (2007)

•

FILIP Nelea, dr., conf. univ. : referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice
„Creativitatea publicitară şi impactul acesteia asupra procesului de persuasiune publicitară”,
specialitatea 08.00.06 – Marketing; Logistică, autor – Raileanu Nicolae. Consiliul Ştiinţific
Specializat D32.08.00.06-11. (2011)

5.3.13. Preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă (3)
•

TOMŞA Aurelia, dr., conf. Univ. – Preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă la Institutul
Internaţional de Managament (2007-2011)

•

FILIP Nelea, dr., conf.univ. – Preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă la Universitatea de
Stat din Bălţi „Alecu Russo” (2007, 2008, 2009)

•

SOROCEAN Olga, dr.hab., prof.univ. – Preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă la
Universitatea de Stat din Comrat (2011)

5.3.14. Membru al Comisiei examenelor de licenţă (2007-2011) (18)
La examenul de profil „Teoria economică” membri ai comisiilor de examinare au fost:
• FEURAŞ Eugenia, dr.hab., prof.univ.
• ŞIŞCANU Nadejda, dr.hab., prof.univ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOROCEAN Olga, dr.hab., prof.univ.
FILIP NELEA, dr., conf.univ.
COŞELEVA NATALIA, dr., conf.univ.
ISAC EUFROSINIA, dr., conf.univ.
TOMŞA AURELIA, dr., conf.univ.
PÎŞCHINA TATIANA, dr.hab., conf.univ.
CARA ELENA, dr., conf.univ.
BEJAN GHENADIE, dr., conf.univ.
STRATAN SVETLANA, dr., conf.univ.
ZBÂRCIOG VALERIU, dr.hab., prof.univ.
BARBĂNEAGRĂ OXANA, dr., lector superior, universitar
BUCOS TATIANA, lector universitar
IGNATIUC DIANA, lector universitar
ŢĂRUŞ VICTORIA, lector superior universitar

La examenul de specialitate „Economia unităţilor economice şi de ramură” membri ai comisiilor de
examinare au fost:
• TOMŞA AURELIA, dr., conf.univ.
• PÎŞCHINA TATIANA, dr.hab., conf.univ.
• CARA ELENA, dr., conf.univ.
• STRATAN SVETLANA, dr., conf.univ.
• VACULOVSCHI ELENA, dr., conf.univ.
• BALAN ALIONA, dr., conf.univ.
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VI. RELEVANŢA ECONOMICĂ
6.1. Activitatea de brevetare, licenţiere, certificare a produselor
6.1.1. Contracte de licenţă în baza brevetelor --6.1.2. Brevete implementate (8)
1. Confirmare (nr.03-1718 din 30.03.2007) acordată de către Ministerul Economiei şi Comerţului
al R.Moldova d-nei Tatiana PÎŞCHINA, despre utilizarea rezultatelor activităţii ştiinţifice pe
tema „Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile globalizării” în procesul de realizare a
Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei în 2007, în cadrul Matricei Politicilor
(Planul de acţiuni). Recomandările propuse au fost luate în consideraţie la elaborarea
propunerilor de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova în cadrul proiectului Planului
Naţional de Dezvoltare pe anii 2008-2011.
2. Act de implementare (Certificat 2111, nr.07/1-6151) eliberat de Institutul de Economie, Finanţe
şi Statistică d-nei Oxana LIVIŢCHI, precum că, pe parcursul anilor 2006-2007, a participat la
îndeplinirea Proiectului Ştiinţific 06411.081 „ELABORAREA PRINCIPIILOR METODICE
DE IMPLEMENTARE A MINIMULUI DE EXISTENŢĂ ŞI A RECOMANDĂRILOR
RESPECTIVE” (conducător: Anatolii Rojco). În cadrul cercetării a fost elaborat proiectul
Regulamentului cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă, care a fost prezentat
Ministerului Economiei şi Comerţului. De asemenea, au fost elaborate Recomandări privind
utilizarea minimului de existenţă la efectuarea indexării veniturilor băneşti ale cetăţenilor, la
determinarea mărimii minime a remunerării muncii. Materialele prezentate au fost apreciate de
către specialiştii Ministerului Economiei şi Comerţului şi sunt utilizate la elaborarea actelor
notrmative, precum şi în activităţi curente.
3. Act de implementare (Certificat 2312, nr.07/1-8349) eliberat d-nei Oxana LIVIŢCHI, precum
că, în anul 2008, a participat în cadrul grupului de lucru ştiinţifico-creativ constituit în cadrul
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (conducător: Anatolii Rojco) pentru executarea
Dispoziţiei Preşedintelui Republicii Moldova nr.sp/1-4162 din 29 octombrie 2008 Privind
eficientizarea şi modernizarea metodologiei actuale de calcul a indicatorului „minimul de
existenţă” şi utilizarea lui în Republica Moldova. Materialele prezentate au fost apreciate
pozitiv de către specialiştii Ministerului Economiei şi Comerţului şi sunt utilizate în activităţile
curente ale Ministerului.
4. Act de implementare (Adeverinţa nr.01/9-215 din 26.06.09) eliberat de Institutul de Economie,
Finanţe şi Statistică d-nei Oxana LIVIŢCHI, precum că, în perioada 2008-2009, a participat la
elaborarea Proiectului ştiinţifico-aplicativ 08.817.08.009A „CERCETAREA NIVELULUI ŞI
CONDIŢIILOR DE TRAI A BENEFICIARILOR DE PRESTAŢII SOCIALE ÎN
MOLDOVA”, etapa 2008: „CERCETAREA NIVELULUI ŞI CONDIŢIILOR DE TRAI A
PENSIONARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”. Materialele prezentate de d-na Oxana
LIVIŢCHI au fost înalt apreciate la Consiliul Ştiinţific al IEFS şi de către specialiştii
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului. Rezultatele cercetării au fost utilizate la
elaborarea actelor normative, precum şi în activităţile curente ale beneficiarilor acestui proiect.
5. Act de implementare (Adeverinţa nr.01/9-216 din 26.06.09) eliberat de Institutul de Economie,
Finanţe şi Statistică d-nei Oxana LIVIŢCHI, precum că, în perioada 2008-2009, a participat la
elaborarea Proiectului ştiinţifico-aplicativ 08.817.08.009A „CERCETAREA NIVELULUI ŞI
CONDIŢIILOR DE TRAI A BENEFICIARILOR DE PRESTAŢII SOCIALE ÎN
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MOLDOVA”, etapa 2009: „EVALUAREA NIVELULUI ŞI CONDIŢIILOR DE TRAI A
GOSPODĂRIILOR CASNICE CU COPII ÎN MOLDOVA”. Materialele prezentate de d-na
Oxana LIVIŢCHI au fost înalt apreciate la Consiliul Ştiinţific al IEFS şi de către specialiştii
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului. Rezultatele cercetării au o importanţă
ştiinţifico-practică şi sunt utilizate în activităţile curente ale beneficiarilor acestui proiect.
6. Act de implementare (Certificat) eliberat de SRL „Martell-Exim”, Comrat (UTA Gagauzia), dlui Serghei SOBOR precum că în anul 2007 în cadrul întreprinderii date au fost implementate
propunerile cu prvire la necesitatea inventarierii obiectelor proprietăţii intelectuale în scopul
formării registrului obiectelor proprietăţii intelectuale deţinute. Ca rezultat al implementării
propunerilor d-lui S.SOBOR, a fost creată secţia „Gestiunea proprietăţii intelectuale, a fost
selectat tipul strategiei concurenţiale, care cel mai bine reflectă particularităţile activităţii SRL
„Martell Exim” (Strategia Comutant) şi a fost luată decizia de atingere a situaţiei de monopol
referitor la semnele d emarcă a denumirilor comerciale şi a denumirilor locului de provenienţă a
produselor.
7. Act de implementare (Certificat nr.89/29.11.2011) eliberat de S.C.PHONIX PROD SRL,
Panciu, Judeţul Vrancea (România), d-nei Mirela STOICAN precum că, în anul 2011, a
participat în cadrul grupului de lucru ştiinţifico-creativ, constituit în cadrul Colegiului
Psihologilor din România, Filiala Bacău prin Cabinet Individual „Dascălu Maria Cătălina”
privind managementul organizaţional în cadrul economiei inovaţionale.
8. Act de implementare (Certificat nr.3800/07.12.2011) eliberat de S.C.PANDORA PROD S.R.L.,
Focşani-Vrancea (România), d-nei Mirela STOICAN precum că în anul 2011, a participat în
cadrul grupului de lucru ştiinţifico-creativ, constituit în cadrul Colegiului Psihologilor din
România, Filiala Bacău prin Cabinet Individual „Dascălu Maria Cătălina” privind
managementul organizaţional în cadrul economiei inovaţionale.
6.1.3. Brevete obţinute, documentaţii, regulamente tehnice, standarde înregistrate,
ghiduri aprobate (3)
1. Contract individual de muncă Nr.0568/482/2010/S-4 din 02.08.2010, încheiat între Centrul de
Inginerie, Economie şi Management în Construcţii (CIEMC) din municipiul Chişinău şi Elena
VACULOVSCHI pentru perioada elaborării documentului normativ în construcţii: CP
„Consultaţii şi explicaţii privind utilizarea cataloagelor de preţuri la lucrările de proiectare”
2. Contract individual de muncă Nr.198/478/2010/S-3 din 27.09.2010, încheiat între Centrul de
Inginerie, Economie şi Management în Construcţii (CIEMC) din municipiul Chişinău şi Elena
VACULOVSCHI pentru perioada elaborării documentului normativ în construcţii: NCM
„Elaborarea Norme de deviz pentru tehnologii noi. Partea 2 „Lucrări de reparaţii””
3. Contract individual de muncă Nr.200/488/2010/S-3 din 27.09.2010, încheiat între Centrul de
Inginerie, Economie şi Management în Construcţii (CIEMC) din municipiul Chişinău şi Elena
VACULOVSCHI pentru perioada elaborării documentului normativ în construcţii: NCM
„Elaborarea Norme de deviz „Instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare la transport
feroviar””.
6.1.4. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI (1)
1. PÎŞCHINA T., TOMŞA A., VACULOVSCHI D. Creştere economică şi priorităţile structurale:
aspecte teoretice şi practice. Raport ştiinţific final. Certificat al Academiei de Ştiinţe a
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Moldovei – 2010. Adeverinţa de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică,
nr.301 din 05.07.2010. Chişinău: AGEPI, 2010, 97 pag.
6.2. Transfer tehnologic:
6.2.1. Produse, echipamente asimilate şi fabricate în serie --6.2.2. Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi realizate şi valorificate de agenţi economici
prin contract cu un volum de finanţare --6.2.3.Produse noi valorificate de agenţi economici prin colaborare sau contracte royalty --6.2.4. Proiecte de transfer tehnologic şi/sau proiecte înaintate la concurs în cadrul PC7 --6.2.5. Proiecte înaintate la alte concursuri în cadrul programelor internaţionale --6.2.6. Mostre de maşini, echipamente, dispozitive --6.2.7. Produse ştiinţifice create (22)
Rezultatele cercetării ştiinţifice au fost reflectate în 22 produse ştiinţifice create sub forma
proiectelor de cercetare.
6.2.8. Alte tipuri de rezultate documentate --6.3. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate:
6.3.1. Recomandări ştiinţifico-practice documentate (2)
1. SITUAŢIA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA (aprilieiulie 2007). Echipa de esecutori din cadrul catedrei “Management Social”: dr.,conf.univ. Alic
Bârcă; dr.,conf.univ. Dorin Vaculovschi; Angela Boguş; Lidia Cojocaru
Obiectivele generale: Analiza situaţiei tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova în baza
datelor oficiale furnizate de către Biroul Naţional de Statistică, precum şi în baza sondajelor
efectuate în proiectul dat de cercetare. Proiectul se finalizează cu recomandări pentru autorităţile
publice.
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Piaţa muncii din Republica Moldova a suferit profunde
transformări generate de reformele economice din ultimele aproape două decenii, cu influenţe
directe asupra calităţii factorului uman. Condiţiile sociale au determinat reducerea sporului
demografic natural şi accentuarea migraţiei forţei de muncă, în special a celei tinere, care a cauzat
scăderea constantă a populaţiei active.
În urma cercetărilor efectuate, atât în aspect cantitativ cât şi calitativ, privind situaţia tinerilor
pe piaţa muncii, au rezultat următoarele concluzii:
 În prezent, comparativ cu celelalte grupe de vârstă, tinerii se consideră dezavantajaţi pe piaţa
muncii. Luând în consideraţie faptul că tineretul este considerat forţa motrice de dezvoltare a
oricărei societăţi şi, totodată, constituie viitorul acesteia, ar trebui să se bucure de atenţia tuturor
actorilor sociali. Dat fiind faptul că la tineri sunt evidenţiate mai bine unele calităţi cum ar fi:
flexibilitatea, adaptabilitatea sporită la schimbare, spirit de creativitate dezvoltat, ingeniozitate
sporită, capacitatea de a însuşi mai rapid ineditul etc., ar trebui să-i plaseze pe acestea într-o situaţie
mai avantajoasă comparativ cu celelalte categorii ale populaţiei în general şi ale forţei de muncă în
special. De fapt, situaţia este inversă, persoanele tinere acced, din ce în ce mai greu, pe piaţa muncii
datorită exigenţelor invocate de angajatori.
 Schimbarea opiniilor angajatorilor faţă de persoanele tinere. Presiunile în direcţia unei
performanţe mai înalte, pentru a face faţă concurenţei globale mai intense, explică de ce mulţi
angajatori îşi stabilesc standarde superioare pentru potenţiali angajaţi şi nu îi păstrează pe cei care
se dovedesc a fi incapabili să le îndeplinească. în aceste condiţii, tinerii au şanse mai mici de a
izbuti la ocuparea unui sau alt loc de muncă şi, totodată sunt expuşi riscului de a fi disponibilizaţi
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mai rapid decât alte categorii de angajaţi. Plus la aceasta, înaintarea unor cerinţe cum ar fi
experienţa în muncă sau vârsta minimă pentru încadrare practic împiedică posibilitatea tinerilor de a
ocupa un anumit loc de muncă. în afară de aceasta, angajatorii au o atitudine mai rezervată faţă de
tineri deoarece consideră că este mai dificil de lucrat cu ei. Prin urmare, angajatorii aleg calea cea
mai simplă - angajez persoane cu care să lucrez mai bine.
 Stimularea agenţilor economici în vederea sporirii numărului angajărilor din rândul
tineretului. în prezent, tineretul nu reprezintă categoria prioritară la angajare pentru o bună parte din
agenţii economici care au anumite rezerve faţă de această categorie de forţă de muncă. în vederea
stimulării agenţilor economici de a angaja persoane tinere, instituţiile guvernamentale ar trebui să
vină cu oferte avantajoase concrete.
 Dificultăţi de acces al tinerilor pe piaţa muncii. În contextul modificării pieţei muncii şi al
provocărilor de ordin demografic, este tot mai dificil ca tinerii să pătrundă pe piaţa muncii. în acest
context, Pactul European pentru Tineret pune accent pe facilitarea accesului tinerilor pe piaţa
muncii şi combaterea sau diminuarea şomajului în rândul acestei categorii. Rezultatele cercetării neau demonstrat că tinerii întâmpină o multitudine de dificultăţi în ceea ce priveşte accesul acestora pe
piaţa muncii. în ajutorarea tinerilor privind accesul lor pe piaţa muncii ar trebui să se implice mai
mult instituţiile guvernamentale preocupate de această activitate, în special Agenţia Naţională
pentru ocuparea Forţei de Muncă cu structurile sale teritoriale.
 Lipsa unor programe concrete de orientare profesională a tinerilor. În prezent, tinerii simt un
vacuum de informaţie în ceea ce priveşte orientarea lor în aspect profesional. Cea mai mare
majoritate a tinerilor îşi aleg meseria sau profesiune fără a ţine cont de evoluţia acesteia pe piaţa
muncii şi de perspectivele de angajare după însuşirea acesteia. în prezent, în instituţiile
preuniversitare de învăţământ nu se realizează programe de orientare profesională şi de consiliere în
carieră ce le-ar permite tinerilor să înţeleagă mai bine situaţia pieţei muncii. Datorită lipsei orientării
profesionale, o bună parte din tineri sunt nemulţumiţi de meseria sau profesiunea aleasă.
 Numărul relativ mare al persoanelor tinere care activează pe cont propriu. Desfăşurarea
activităţilor pe cont propriu este o soluţie de moment care permite persoanei în cauză să obţină un
anumit venit în urma prestării anumitor activităţi. După cum s-a menţionat deja, această formă de
încadrare are atât avantaje cât şi dezavantaje. Persoanele care activează pe cont propriu simt
avantajele imediat ca rezultat al sporirii veniturilor acestora, prin neachitarea taxelor şi impozitelor
către stat. Dezavantajele se vor resimţi mai târziu, odată cu ieşirea la pensie a persoanelor respective
când vor beneficia doar de mărimea unei pensii minime. Realizarea activităţilor pe cont propriu se
observă mai mult la tineri, de aceea şi reprezintă un risc pentru ei care ar putea avea consecinţe
asupra evoluţiei lor ulterioare.
 Inadvertenţa dintre cunoştinţele profesionale pe care le posedă tinerii şi cele solicitate de
organizaţii. în urma cercetărilor efectuate am constatat un decalaj între cunoştinţele şi abilităţile
profesionale solicitate de organizaţii şi cele deţinute de posesorii acestora, tinerii absolvenţi ai
instituţiilor de învăţământ. Organizaţiile îşi exprimă tot mai mult nemulţumirea faţă de nivelul de
instruire profesională al tinerilor, nu doar de faptul că aceştia nu dispun de abilităţi profesionale, dar
şi cunoştinţele profesionale sunt sub nivelul aşteptărilor agenţilor economici.
 Promovarea culturii antreprenoriale. Afacerile reprezintă un domeniu foarte tentant, mai ales
pentru tineri. Deşi, mulţi tineri sunt predispuşi pentru a-şi dezvolta propria afacere, mulţi dintre ei
nu reuşesc datorită diferitelor bariere, atât de ordin obiectiv cât şi subiectiv. Mulţi tineri nu reuşesc
în afaceri datorită lipsei cunoştinţelor necesare sau a diverselor obstacole parvenite de la persoane
terţe.
Recomandările transmise pentru implementare către Agenţia Naţionlă a ocupării forţei de
muncă (ANOFM) :
¾ crearea unei imagini favorabile a tinerilor pe piaţa muncii prin evidenţierea calităţilor mai
nuanţate care i-ar avantaja în raport cu celelalte categorii de forţă de muncă;
¾ implicarea mai activă a organizaţiilor non guvernamentale în procesul de elaborare şi promovare
a unor politici şi măsuri concrete de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii;
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consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii cu scopul de a creşte
oportunităţile de angajare ale tinerilor;
sensibilizarea agenţilor economici în vederea aplicării unor tehnici moderne de selecţie cum ar
fi: interviurile aprofundate de selecţie, centrele de evaluare etc, ce ar permite cunoaşterea şi
aprecierea mai bună a calităţilor candidaţilor, în special a celor tineri;
renunţarea treptată de la experienţa în muncă ca cel mai important criteriu decizional în procesul
de angajare;
oferirea oportunităţilor de afirmare acordate tinerilor angajaţi pentru a putea evidenţia mai bine
calităţile lor personale, potenţialul lor de dezvoltare profesional, abilităţile şi cunoştinţele
profesionale etc.;
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;
organizarea programelor de recalificare profesională pentru tineri în funcţie de doleanţele
agenţilor economici;
elaborarea unui mecanism de stimulare financiar - fiscală (reducerea impozitului pe venit) a
agenţilor economici care angajează tineri;
facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin consolidarea serviciilor de informare a
elevilor şi studenţilor din anii terminali cu privire la oportunităţile şi riscurile de pe piaţa
muncii;
promovarea uceniciei la locul de muncă în calitate de alternativă pentru tinerii cu 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;
promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor în rândul instituţiilor de învăţământ, întreprinderilor şi
altor instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
organizarea serviciilor specializate de informare şi consiliere profesională şi a serviciilor de
mediere a munci.
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale în vederea îmbunătăţirii performanţei
şi formării profesionale actuale a tinerilor, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial şi pentru a
genera un număr crescut de afaceri;
stimularea băncilor comerciale în vederea acordării creditelor cu dobânzi preferenţiale tinerilor
care doresc iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri;
susţinerea mai evidentă din partea autorităţilor publice locale a tinerilor care intenţionează să-şi
dezvolte propria afacere;
necesitatea unei colaborări mai armonioase între agenţii economici şi instituţiile de învăţământ;
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.

2. SITUAŢIA FEMEILOR PE PIAŢA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA (maiseptembrie 2008). Echipa de executori din cadrul catedrei “Management Social”: dr.,conf.univ.
Alic Bârcă; dr.,conf.univ. Dorin Vaculovschi; Angela Boguş; Lidia Cojocaru.
Obiectivele generale:
Studiul analitic cercetează situaţia femeilor de pe piaţa muncii din Republica Moldova în baza
datelor oficiale furnizate de către Biroul Naţional de Statistică, precum şi în baza sondajelor
efectuate în proiectul dat de cercetare.
Rezumatul rezultatelor:
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Analizând aspectele cantitative şi calitative ale femeilor pe piaţa forţei de muncă, au fost
făcute o serie de concluzii.
Deşi, societatea informaţională oferă mai multe oportunităţi de încadrare a femeilor în diverse
activităţi ca rezultat al „intelectualizării” muncii, se constată cu uşurinţă că acestea întâmpină
suficiente dificultăţi pe piaţa muncii. În mare parte, acestea sunt legate de: căutarea unui loc de
muncă, programele de muncă rigide, salarizare etc. în afară de aceasta, influenţa diferitor factori de
ordin intern şi extern, cum ar fi: globalizarea, îmbătrânirea populaţiei, migrarea, echilibrul dintre
activitatea profesională şi viaţa de familie, educaţia pe tot parcursul vieţii, securitatea şi sănătatea la
locul de muncă etc. au implicaţii, directe sau indirecte, asupra ocupării forţei de muncă feminine.
O altă dificultate cu care se confruntă femeile pe piaţa muncii ţine de tratarea cu inferioritate a
femeilor. Există foarte multe cazuri când femeia este tratată cu inferioritate pe piaţa muncii şi nu
este pusă în condiţii echitabile cu bărbaţii. Aceasta este determinat de caracterul patriarhal al
societăţii şi al mentalităţii că locul femeii este la cratiţă iar bărbatul este superior. Drept consecinţă
însăşi femeia crede că feminitatea înseamnă doar condiţia de soţie şi mamă.
Lipsa unei politici guvernamentale care ar avea drept scop protejarea intereselor femeilor pe
piaţa muncit în condiţiile în care agenţii economici înaintează pretenţii tot mai dure faţă de
potenţialii angajaţi în care cel mai mult au de suferit femeile, existenţa unei politici de protejare a
intereselor femeilor pe piaţa muncii este inevitabilă. În prezent, Republica Moldova nu are o
politică guvernamentală, clar definită, care ar asigura protejarea femeilor pe piaţa muncii. De
asemenea, nu există cadrul instituţional adecvat care s-ar ocupa de problemele de discriminare a
femeilor, precum şi al altor tipuri de discriminări pe piaţa muncii.
Prezenţa într-un număr relativ mic a femeilor angajate la posturi de conducere. Numărul redus
al femeilor ce ocupă posturi de conducere este determinat de prejudecăţile care există în societate că
doar bărbaţii pot fi buni conducători. De aici şi şansele femeilor de a fi promovate la posturi de
conducere sunt limitate. Implicarea tot mai frecventă a femeilor în desfăşurarea unor activităţi
informale (pe cont propriu). O dată cu liberalizarea pieţei muncii au apărut diferite forme de
încadrare în câmpul muncii, atât cu caracter formal, cât şi informai. Activităţile cu caracter informai
realizate de femei cuprind aproape toate sferele de activitate, de la prelucrarea individuală a
pământului până la diferite lucrări în construcţii, servicii etc. Cauzele ce le-au determinat pe femei
să realizeze astfel de activităţi sunt multiple: lipsa locurilor de muncă în localitate, disponibilizarea
ca rezultat al reducerii activităţii organizaţiei, pierderea locului de muncă după plecarea în concediu
de maternitate etc.
Implicarea redusă a femeilor în dezvoltarea propriilor afaceri. Deşi, există femei care conduc
propriile afaceri, numărul acestora este relativ mic comparativ cu numărul femeilor ocupate.
Aceasta se explică, în primul rând, prin tratarea inechitabilă a femeilor de afaceri sau a celor
care doresc să iniţieze afaceri din partea bărbaţilor. în al doilea rând, aceasta se datorează şi lipsei
unei instruiri în domeniul afacerilor ce le-ar determina mai uşor pe femei pentru a-şi dezvolta
afacerea, în al treilea rând, lipsa suportului, material şi moral, din partea autorităţilor publice pentru
femeile care doresc să iniţieze o afacere. în al patrulea rând, însăţi reticenţa din partea femeilor de a
dezvolta propria afacere, considerând că această activitate este una pur bărbătească.







Recomandările transmise pentru implementare către Agenţia Naţionlă a ocupării forţei de
muncă (ANOFM) :
elaborarea unei politici sociale guvernamentale care ar avea drept scop protejarea femeilor pe
piaţa muncii;
combaterea stereotipurilor negative cu care sunt tratate femeile pe piaţa muncii prin implicarea
mai activă a organizaţiilor non guvernamentale;
promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între muncă şi viaţa personală prin intermediul
instituţiilor guvernamentale (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul
Economiei şi Comerţului etc.);
instituţionalizarea activităţilor în vederea combaterii formelor de discriminare dintre femei şi
bărbaţi;
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 susţinerea din partea statului în vederea angajării femeilor în sectorul public. Remarcă. Deşi,

numărul femeilor angajate în sectorul public (administraţie publică, învăţământ, ocrotirea
sănătăţii) este cu mult mai mare decât al bărbaţilor, acestea ocupă mai mult posturi de execuţie şi
mai puţin posturi de conducere;
 majorarea nivelului salariilor în sectorul public ce ar face ca posturile de muncă vacante să
devină mai atractive şi ar reduce migraţia forţei de muncă feminine;
 elaborarea unei politici de promovare a egalităţii de gen în vederea reducerii disparităţilor între
sexe având ca scop: asigurarea egalităţii şi prevenirea diferenţelor în condiţii de angajare şi de
plată între femei şi bărbaţi care desfăşoară muncă de valoare egală; asigurarea şanselor egale de
promovare la posturi mai superioare, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi; asigurarea unor
oportunităţi egale de instruire profesională continuă, atât femeilor cât şi bărbaţilor;
 sancţionarea drastică a agenţilor economici de către Inspecţia Muncii în cazul identificării
cazurilor de discriminare între bărbaţi şi femei.
6.3.2. Prestări de servicii în laboratoarele acreditate ISO --6.3.3. Prestări de servicii în alte laboratoare pentru utilizator extern --6.3.4. Prestări de alte servicii (3)
1. Contract pentru lucrări de creaţie nr.37 din 15 octombrie 2010, încheiat între Instituţia publică
„Enciclopedia Moldovei” şi d-l Dorin VACULOVSCHI pentru executarea lucrărilor de creaţie
Elaborarea articolelor enciclopedice cu volumul de până la 10 c.a. pentru Enciclopedia
Moldovei în zece volume, la compartimentul „Economia”.
2. Contract de muncă nr.23 din 02 ianuarie 2009, încheiat între Instituţia publică „Enciclopedia
Moldovei” şi d-na Eugenia FEURAŞ pentru redactarea şi lucrul cu autorii materialelor ediţiei
enciclopedice „Republica Moldova” şi executarea celorlalte atribuţii funcţionale ale
cercetătorului ştiinţific titular.
3. Contract pentru lucrări de creaţie nr.xx, încheiat între Instituţia publică „Enciclopedia
Moldovei” şi d-l Alic BÎRCĂ pentru executarea lucrărilor de creaţie Elaborarea articolelor
enciclopedice cu volumul de până la 10 c.a. pentru Enciclopedia Moldovei în zece volume, la
compartimentul „Economia”.
6.3.5. Consultanţă documentată (3)
1. ŞIŞCAN Nadejda, dr.hab., prof.univ. – membru al grupului de consultanţi participanţi 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”, elaborat în cadrul proiectului „Rolul ONG-urilor în
realizarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”. Proiectul a fost
realizat de către specialiştii Asociaţiei obşteşti „Gender-Centru” în perioada ianuarie-iunie 2007,
cu suportul financiar al Fondului Ucrainean pentru Femei. Raportul a fost editat în volum de
116 pagini la CEP USM, Chişinău, Moldova. ISBN 978-9975-70-370-3
2. ŞIŞCAN Nadejda, dr.hab., prof.univ. – consultant la procesul de elaborare a pachetului de
documente în vederea creării Consorţiului Academic pentru Egalitatea de Gen (anul 2007)
3. ŞIŞCAN Nadejda, dr.hab., prof.univ. – consultant la elaborarea documentelor strategice cu
privire la promovarea egalităţii de gen în Republica Moldova (2009):
- Programul Naţional de asigurare a egalităţii de gen în Republica Moldova pe anii 2010-2015
- Setul armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în contextul
ODM.
6.3.6. Expertize documentate --76

6.3.7. Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale (4)
1. Conferinţa republicană metodico-ştiinţifică ”ÎNVAŢAMÂNTUL UNIVERSITAR DIN
REPUBLICA MOLDOVA: DEZVOLTARE ŞI TENDINŢE DE REFORMARE ÎN CONTEXT
EUROPEAN”. Chişinău, 2007. Numărul total – 100 de participanţi.
Preşedintele comitetului de organizare: dr., conf.univ. S.STRATAN.
Organizatori: ASEM şi filiala consiliilor americane pentru învăţământul internaţional: ACTRACCELS.
2. Conferinţa ştiinţifică „TRAIAN HERSENI – PERSONALITATE ILUSTRĂ A SOCIOLOGIEI,
ANTROPOLOGIEI ŞI PSIHOSOCIOLOGIEI ROMÂNEŞTI”. ASEM, 28 septembrie 2007.
Organizatori: catedra „Management social”.
3. Conferinţa comemorativă „ANTON GOLOPENŢIA – REPREZENTANT DE FRUNTE AL
ŞCOLII ROMÂNEŞTI DE SOCIOLOGIE”. ASEM, 2007. Organizatori: catedra „Management
social”.
4. Conferinţa ştiinţifică „VALORIFICAREA POTENŢIALULUI UMAN ÎN CONTEXTUL
TRANSFORMĂRILOR SISTEMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA”. ASEM, 8 octombrie
2010. Organizatori: catedra „Management social”.

6.3.8. Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale, organizate în ţară (6)
•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „INSTRUIREA ŞI CERCETAREA: MODALITĂŢI DE
INTEGRARE” din 16 aprilie 2008, ASEM.
Preşedinţii comitetului de organizare: dr.hab., prof.univ. N.ŞIŞCAN
dr.hab., prof.univ. E.FEURAŞ

•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI DEZVOLTAREA
ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAŞTERE” din 28-29 septembrie 2007, ASEM.
Vicepreşedinte a comitetului de organizare: dr., conferenţiar cercetător C.GUŢU
Membru a comitetului de organizare: dr., conf.univ. D.VACULOVSCHI

•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA
CUNOAŞTERII: PROBLEME ŞI SOLUŢII PENTRU ROMÂNIA ŞI REPUBLICA
MOLDOVA” din 26-27 septembrie 2008, ASEM.
Vicepreşedinte a comitetului de organizare: dr., conferenţiar cercetător C.GUŢU
Membru a comitetului de organizare: dr., conf.univ. D.VACULOVSCHI

•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA
CUNOAŞTERII” din 25-26 septembrie 2009, ASEM.
Vicepreşedinte a comitetului de organizare: dr., conferenţiar cercetător C.GUŢU
Membru a comitetului de organizare: dr., conf.univ. D.VACULOVSCHI

•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA
CUNOAŞTERII” din 24-25 septembrie 2010, ASEM.
Vicepreşedinte a comitetului de organizare: dr., conferenţiar cercetător C.GUŢU
Membru a comitetului de organizare: dr., conf.univ. D.VACULOVSCHI

•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „REPUBLICA MOLDOVA: 20 DE ANI DE REFORME
ECONOMICE” din 23-24 septembrie 2011, ASEM.
Vicepreşedinte a comitetului de organizare: dr., conferenţiar cercetător C.GUŢU
Membru a comitetului de organizare: dr., conf.univ. D.VACULOVSCHI
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VII. RELEVANŢA SOCIALĂ
7.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică :
7.1.1. Manuale pentru învăţământul universitar şi dicţionare ( 2 )
1. FEURAŞ E. Metodologia cercetării economice. Ch.: ASEM, 2008. 304 p. ISBN 978-9975-75383-8
2. STRATAN S. Микроэкономика. Ch.: ASEM, 2010. 304 p. ISBN 978-9975-9690-3-1
7.1.2. Capitole în manuale pentru învăţământul universitar --7.1.3. Manuale pentru învăţământul preuniversitar --7.1.4. Capitole în manuale pentru învăţământul preuniversitar --7.1.5. Articole în enciclopedii (4)
1. FEURAŞ E. Reformele economiei de tranziţie. În: Enciclopedia Republicii Moldova. Ch.:AŞM,
2009, p.278-283 ISBN 978-9975-9520-0-2
2. VACULOVSCHI D. Piaţa muncii şi ocuparea populaţiei. În: Enciclopedia Republicii Moldova.
Ch.:AŞM, 2009, p.339-342. ISBN 978-9975-9520-0-2
3. VACULOVSCHI D. Migraţia forţei de muncă. În: Enciclopedia Republicii Moldova.
Ch.:AŞM, 2009, p.343-344. ISBN 978-9975-9520-0-2
4. VACULOVSCHI D. Asistenţa socială. În: Enciclopedia Republicii Moldova. Ch.:AŞM, 2009,
p.619-621. ISBN 978-9975-9520-0-2
7.1.6. Lucrări metodice, note de curs, compendiumuri (16)
2007
1. BALAN A. Microeconomie. Comportamentul economic al consumatorului. Teorie şi practică.
Ch.: ASEM, 2007. 116 p. ISBN 978-9975-75-120-9.
2. FEURAŞ E. Teoria economică. (Micro- Macroeconomie). Aplicaţii practice. Ch.: ASEM, 2007.
224 p. ISBN 978-9975-75-185-8
2008
1. CARA E., PÎRŢACHI I., PÎRŢACHI I. Inegalitatea de gen în venituri şi alţi indicatori de
bunăstare a populaţiei. Ch.: ASEM, 2008. 111 p. ISBN 978-9975-75-413-2
2. CARA E., PÎRŢACHI I., PÎRŢACHI I. Gender inequality in income and other population
welfare indicators. Ch.: ASEM, 2008. 108 p. ISBN 978-9975-75-412-5
3. SOROCEAN O. Экономическая теория (курс лекций). Ch.: Tipografia A.Ş.M., 2008. 328 p.
ISBN 978-9975-62-224-0.
2009
1. BEJAN Gh. Microeconomie: Teste, probleme, situaţii. Ch.: ASEM, 2009. 144 p. ISBN 9789975-75-458-3
2. SOROCEAN O. Экономическая теория: курс лекций. Ч.I, 2-ое изд., перераб. и доп. Ch.:
Tipografia A.Ş.M., 2009, 328 p. ISBN 978-9975-62-263-9.
3. ŢĂRUŞ V., HĂMURARU M., SAVA E. Îndrumar metodic pentru examenul de licenţă la
disciplina ”Teorie Economică”. Ch.: „Primex Com”SRL, 2009, 62 p. ISBN 978-9975-70-840-1
2010
1. BUCOS T., BARBĂNEAGRĂ O. Teorie economică (microeconomie). Ch.: Tipografia
Centrală, 2010. 176 p. ISBN78-9975-78-875-5.
2. ŢĂRUŞ V.; HĂMURARU M.; CAPSÎZU V. Teorie economică. Microeconomie. Concepte şi
aplicaţii. Ch.: USM, 2010. 230 p. ISBN 978-9975-70-148-8.
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3. ŢĂRUŞ V., HĂMURARU M., CAPSÎZU V. Teorie economică. Macroeconomie. Concepte şi
aplicaţii. Ch.: USM, 2010. 288 p. ISBN 978-9975-71-162-3.
2011
1. FILIP N., SOROCEAN O. Teorie economică: Macroeconomie. Ch.: „Primex-Com”. 341 p.
ISBN 978-9975-4209-1-4.
2. GUTIUM T., BALAN A. Economia unităţilor economice: teste şi aplicaţii. Ch.: ASEM, 2011.
200 p. ISBN 978-9975-75-551-1
3. SOROCEAN O. Экономическая теория (учебное пособие). Ч.I, 3-е изд., перераб. и доп.Ch.: Tipografia „Reclama” S.A.. 340 p. ISBN 978-9975-105-77-4.
4. SOROCEAN O. Экономическая теория (учебное пособие). Ч.2. Ch.: Tipografia „Reclama”
S.A.. 292 p. ISBN 978-9975-62-263-9.
5. ŢĂRUŞ V., HĂMURARU M., CAPSÎZU V. Teorie economică. Microeconomie. Concepte şi
aplicaţii. (Ediţia a II-a revăzută şi completată) Ch.: USM. 238 p. ISBN 978-9975-71-162-3.
7.1.7. Curs nou elaborat ( 5 )
1. FEURAŞ E.: Curs universitar Metodologia cercetării economice, elaborat în anul 2008.
2. TOMŞA A.: Curs universitar Strategii de creştere economică, elaborat în anul 2008.
3. GUTIUM T.: Curs universitar Economia regională, elaborat în anul 2007.
4. COŞELEVA N.: Curs universitar Economia informaţională, elaborat în anul 2008.
5. CARA E.: Curs pentru doctoranzi Microeconomie şi macroeconomie avansată, anul 2009.
7.1.8. Conducători ai tezelor de licenţă / masterat susţinute (22)
În perioada 2007-2011 majoritatea (22) cercetătorilor au fost implicaţi în conducerea tezelor de
licenţă şi/sau masterat în cadrul ASEM, de asemenea şi în cadrul Universităţii de Stat a Moldovei
7.1.9. Conducători / consultanţă ştiinţifici ai tezelor de doctorat / doctor habilitat susţinute (5)
1. SOROCEAN Olga, prof.univ., dr.hab. – conducător al tezei de doctor „Puterea economică şi
specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice”, specialitatea 08.00.01 – Economie politică;
Doctrine economice. Autor – Ceaicovschi Alexandr (2009)
2. ŞIŞCANU Nadejda, prof.univ., dr.hab. – conducător al tezei de doctor „Интеллектуальная
собственность: проблемы и механизм их решения”, specialitatea 08.00.01 – Economie
politică; Doctrine economice. Autor – Sobor Serghei (2007)
3. ŞIŞCANU Nadejda, prof.univ., dr.hab. – conducător al tezei de doctor „Fenomenul proprietăţii
în contextul evoluţiei ordinii economice”, specialitatea 08.00.0.1 – Economie politică; Doctrine
economice. Autor – Barbăneagră Oxana (2009)
4. ŞIŞCANU Nadejda, prof.univ., dr.hab. – conducător al tezei de doctor „Eradicarea sărăciei:
concept, dimensiuni şi strategii”, specialitatea 08.00.01 – Economie politică; Doctrine
economice. Autor – Leviţchi Oxana (2010)
5. CARA Elena, conf.univ., dr. – conducător al tezei de doctor ”Metode statistic de evaluare a
impactului tranziţiei asupra condiţiei tineretului Republicii Moldova”, specialitatea 08.00.11 –
Statistica Economică. Autor – Bologan Mihail (2010)
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6. CHIRCĂ Sergiu, prof.univ., dr.hab., m.-c. al Academiei Române – conducător al tezei de doctor
„Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenilor economici”, specialitatea
08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit. Autor – Gumovschi Ana (2007)
7. CHIRCĂ Sergiu, prof.univ., dr.hab., m.-c. al Academiei Române – conducător al tezei de doctor
„Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere
internaţionale”, specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; Relaţii economice internaţionale.
Autor – Polearus Vlad (2008)
8. CHIRCĂ Sergiu, prof.univ., dr.hab., m.-c. al Academiei Române – conducător al tezei de doctor
habilitat „Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale
postindustriale”, specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; Relaţii economice internaţionale.
Autor – Lobanov Natalia (2009)
9. ZBÂRCIOG Valeriu, prof.univ., dr.hab. – conducător al tezei de doctor „Specificul antrenării
Republicii Moldova în procesul creării noii economii”, specialitatea 08.00.01 – Economie
politică; Doctrine economice. Autor – Maria Hămuraru (2008)
7.2. Participări la elaborarea actelor normative şi în activităţi de consultanţă:
7.2.1. Document de politici elaborat şi aprobat (1)
1. VACULOVSCHI Dorin: Prognoza pieţei muncii pentru anul 2011, elaborată la solicitarea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (nr.03-524 din 06.10.2010), cu referinţă
la:
– pronosticul resurselor umane la nivel macroeconomic;
– pronosticul demografic;
– pronosticul forţei de muncă;
– tendinţele ramurilor economiei naţionale.
7.2.2. Recomandare metodologică elaborată şi implementată în activitatea autorităţilor
publice centrale şi / sau locale (1)
1. Recomandări pentru autorităţi şi companii, propuse în cadrul Studiului „RELAŢIILE DE
MUNCĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA COMPANIILOR”, efectuat cu
sprijinul financiar PNUD şi Guvernului Belgiei. Volumul studiului – 30 pagini. Unul din autorii
studiului a fost dr., conf.univ. Alic BÎRCĂ, contribuţia lui ştiinţifică cuprinzând capitolele II-VI
(pp.7-24). Sursa electronică: http//www.undp.md/…/GC_rel-munca_block_FI
7.2.3. Aviz la proiecte de lege sau de alte acte normative --7.2.4. Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedenţie, Parlament, Guvern (2)
1. ŞIŞCAN Nadejda, dr.hab., prof.univ. – membru ales al Comisiei Guvernamentale pentru
egalitate între femei şi bărbaţi. // Modificări şi completări la Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri
ale Guvernului, nr.485 din 29.03.2008 // Monitorul Oficial nr.69-71/462 din 04.04.2008
2. CHIRCĂ Sergiu, dr.hab., prof.univ. – membru inclus în „Comisia Cojocaru”, preocupată de
studierea şi evaluarea genocidului fizic şi spiritual declanşat de RSSM de către regimul totalitar
comunist.(2010)

80

7.2.5. Participare în activitatea grupurilor de lucru instituite de ministere, departamente (2)
1. BÎRCĂ Alic, dr., conf.univ. – membru al Colegiului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi a
Familiei. 2009-2011.
2. TOMŞA Aurelia, dr., conf.univ. – membrul Juriului pentru evaluarea a 11 studii prezentate în
cadrul Concursului Tinerilor Cercetători, organizat de EXPERT-GRUP (februarie 2008).
7.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţifice:
7.3.1. Cărţi de popularizare a ştiinţei (2)
1. ŞOIMARU V. Căderea comuniştilor. Ch.: Prometeu, 2010, 160 p. ISBN 978-9975-919-82-1
2. ŞOIMARU V. Românii din jurul României. Ch.: Prometeu, 2008, 272 p. ISBN 978-9975-91968-5
7.3.2. Articole de popularizare a ştiinţei (12)
2007
1. CHIRCĂ S. Migraţia populaţiei şi impactul ei asupra societăţii. În: Revista Pro Didactica, nr.56. Chişinău, 2007.
2008
1. CHIRCĂ S. 90 de ani de la demararea procesului de realizare a Statului Naţional unitar Român.
În: Economica XXI. nr.1, Iaşi, 2008. ISSN: 1584-1170
2009
1. ŞOIMARU V. Integarrea europeană – o viclenie electorală. În: Ziarul „Tipul” din 18.02.2009.
Chişinău.
2. ŞOIMARU V. Preţurile mari stabilesc pibul comuniştilor. În: Ziarul „Tipul” din 20.02.2009.
Chişinău.
3. ŞOIMARU V. „Fenomenul moldovenesc”, văzut din beciurile de la Cricova. În: Ziarul „Tipul”
din 26.02.2009. Chişinău.
4. ŞOIMARU V. Votul emigraţilor şi frica guvernanţilor. În: Ziarul „Tipul” din 27.02.2009.
Chişinău.
5. ŞOIMARU V. Datoria externă de pe obrazul comuniştilor. În: Ziarul „Tipul” din 06.03.2009.
Chişinău.
6. ŞOIMARU V. Comerţul exterior – groparul interior al comunismului moldovenesc. În: Ziarul
„Tipul” din 13.03.2009. Chişinău.
7. ŞOIMARU V. Salarii de 500 euro cu 8 mln. restanţe?! În: Ziarul „Tipul” din 20.03.2009.
Chişinău.
8. ŞOIMARU V. Guvernarea comunistă – mare spălătorie de bani publici. În: Ziarul „Tipul” din
27.03.2009. Chişinău.
9. ŞOIMARU V. PCRM vrea să vină la putere iarăşi prin minciuni. În: Ziarul „Tipul” din
03.04.2009. Chişinău.
2010
1. CHIRCĂ S. Reverberaţii. Două condiţii. În: Revista „Magazin Istoric”, nr.2. Bucureşti, 2010
7.3.3. Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei (3)
•

VACULOVSCHI Dorin, conferenţiar universitar, doctor în economie, decanul facultăţii
„Economie generală şi drept” (ASEM) – participant la emisiuni radio şi TV, cu oferirea
interviurilor asupra ştiinţei, inclusiv:
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1) 20 octombrie 2011: Interviul dimineţii la Europa Liberă: Despre particularităţile
fenomenelor de excludere socială în Moldova
(http://www.europalibera.org/content/article/24365288.html)
2) 7 octombrie 2011: «Проблемы экономического роста» emisiunea «Прямой разговор»,
postul Jurnal TV
3) 28 aprilie 2011: interviu pe marginea lansării Raportului naţional al Dezvoltării umane: De
la excluziune socială la o dezvoltare umană inclusivă. Emisiunea „Rostul zilei”, Vocea
Basarabiei. (http://www.voceabasarabiei.net/rostul-zilei-cu-maria-bulat-saharneanu/15934audio-rostul-zilei-cu-jurnalistul-daniel-lachi-28-aprilie-2011)
7.3.4. Seminare sau alte manifestări organizate pentru utilizatori (4)
1. VACULOVSCHI D. : membru al echipei de organizare a trainingurilor pentru funcţionarii
publici în domeniul Parteneriatului public-privat (în baza proiectului UNDP Moldova). Perioada
mai 2009 – august 2010, Chişinău, Moldova
2. VACULOVSCHI D. (coordonator) : Seminar organizat cu genericul Lansarea Raportului
Global al Dezvoltării Umane 2011 în cadrul ASEM. 3 noiembrie 2011, Chişinău, Moldova
3. VACULOVSCHI D. (coordonator) : Seminar organizat cu genericul Lansarea Raportului
Global al Dezvoltării Umane 2010 în cadrul ASEM. 5 noiembrie 2010, Chişinău, Moldova
4. ŞIŞCAN Nadejda, dr.hab., prof.univ. : participare la organizarea „Workshop on CESCR shadow
report process” din cadrul Programme on Women’s Economic, Social and Cultural Rights
(PWESCR). 14-18 februarie 2011, Chişinău, Moldova.
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VIII. FIŞA STATISTICĂ
RESURSE UMANE
Anul

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1
Total posturi (conform statelor de personal)
2.1.1.
Posturi ocupate
2.1.2.
Posturi vacante
Structura personalului după activitate
Cercetători ştiinţific (conform statelor de
2.2.1.
personal), total posturi
2.2.1.1.
Posturi ocupate
2.2.1.2.
Posturi vacante
Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi
2.2.2.
inovării, total posturi
2.2.2.1.
Posturi ocupate
2.2.2.2.
Posturi vacante
Personal auxiliar, total posturi
2.2.3.
2.2.3.1.
Posturi ocupate
2.2.3.2.
Posturi vacante
Personal de conducere a temelor, total posturi
2.2.4.
2.2.4.1.
Posturi ocupate
2.2.4.2.
Posturi vacante
Angajarea personalului
Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total
persoane
Cercetători ştiinţifici, total
titulari
2.3.1.1.1.
a.
de bază
2.3.1.1.
b.
cumul intern
netitulari
2.3.1.1.2.
a.
cumul extern
2.3.1.
b.
acord de muncă
Alte categorii de personal din sfera
ştiinţei şi inovării, total
titulari
2.3.1.2.1.
a.
de bază
2.3.1.2.
b.
cumul intern
netitulari
2.3.1.2.2.
a.
cumul extern
b.
acord de muncă
Personal ştiinţifico-didactic al instituţiilor de
învăţămînt superior, persoane
2.3.2.
2.3.2.1. de bază
2.3.2.2. cumul intern
2.3.2.3. cumul extern
Persoane care deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice, titluri onorifice
Cercetători ştiinţifici
2.4.1.1.
doctori/ doctori habilitaţi
2.4.1.2.
conferenţiari universitari/cercetători
2.4.1.
2.4.1.3.
profesori universitari/cercetători
2.4.1.4.
membri titulari/ membri
corespondenţi
Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi
2.4.2.
inovării
2.4.2.1.
doctori/ doctori habilitaţi
2.4.2.2.
conferenţiari universitari/cercetători
Personal ştiinţifico-didactic
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2007

2008

2009

2010

2011

Media
anuală

Indicatorul

2
32
32

3
32
32

4
32
32

5
32
32

6
33
33

7
32,2
32,2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-

1
1

3
3

2
2

-

0,3
0,3

21
21
16
5

22
22
16
5

22
22
16
5

22
22
16
5

22
22
16
5

21,8
21,8
16
5

doctori/ doctori habilitaţi
conferenţiari universitari/cercetători
profesori universitari/cercetători
membri titulari/ membri
corespondenţi
Perfecţionarea personalului
Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.)
inclusiv :
2.5.1.
2.5.1.1.
care studiază în organizaţie ( zi/ cu
frecvenţă redusă)
2.5.1.2.
care studiază în exterior, total
2.5.1.3.
dintre care în străinătate
2.5.2.
Postdoctoranzi, total
2.5.3.
Competitori, total
2.5.4.
Stagii în străinătate, număr de persoane/total luni
2.5.5.
Număr de persoane care au efectuat stagii de
peste o lună în străinătate
Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, total
2.5.6.
2.5.6.1.
doctor habilitat
2.5.6.2.
doctor
Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice, total
2.5.7.1.
profesor cercetător/conferenţiar
2.5.7.
cercetător
2.5.7.2.
profesor universitar/conferenţiar
universitar
2.5.8.
Persoane abilitate cu dreptul de conducător
ştiinţific al tezei de doctor/doctor habilitat
Repartizarea personalului uman după vârstă
Cercetători ştiinţifici
2.6.1.1.
Sub 35 de ani
2.6.1.2.
35-44 de ani
2.6.1
2.6.1.3.
45-54 de ani
2.6.1.4.
55-64 de ani
2.6.1.5.
Peste 65 de ani
Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi
inovării
2.6.2.1.
Sub 35 de ani
2.6.2.
2.6.2.2.
35-44 de ani
2.6.2.3.
45-54 de ani
2.6.2.4.
55-64 de ani
2.6.2.5.
Peste 65 de ani
Personal ştiinţifico-didactic
2.6.2.1.
Sub 35 de ani
2.6.2.2.
35-44 de ani
2.6.3.
2.6.2.3.
45-54 de ani
2.6.2.4.
55-64 de ani
2.6.2.5.
Peste 65 de ani
Conducătorii programelor de stat, proiectelor de
cercetare, desemnaţi în perioada evaluată
2.4.3.

2.5.

2.6.

2.7.

2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.3.4.
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19

16

9

3

6

10,6

19

16

9

3

6

10,6

1
11
3

1
4
1

1
1

8
3

3
1

0,6
5,4
1,6

1
1

1

1

0,4
0,2
0,2
0,2

1

0,2

1

10

10

10

10

10

10

26

26

26

26

26

26

4
9
6
5
2

3
9
7
5
2

2
10
7
5
2

1
9
8
6
2

1
7
9
7
2

2,2
8,8
7,4
5,6
2

5

6

6

5

4

5,2

Indicatorul

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

1
Cheltuieli totale ale organizaţiei (cheltuieli de casă), mii
lei
Surse de finanţare destinate activităţilor ştiinţifice (plan
precizat), total (mii lei) (3.2.1.+3.2.2.)
Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii lei
proiecte instituţionale
3.2.1.1.
a.
cercetări ştiinţifice
fundamentale
b.
cercetări ştiinţifice aplicative
3.2.1.2.
proiecte din cadrul Programelor de
Stat
3.2.1.3.
proiecte pentru procurarea utilajului
3.2.1.4.
proiecte de transfer tehnologic
3.2.1.
3.2.1.5.
proiecte independente (pentru tineri
cercetători etc. )
3.2.1.6.
proiecte din cadrul programelor
bilaterale internaţionale
3.2.1.7.
alocaţii suplimentare din Fondul de
rezervă
3.2.1.8.
pregătirea cadrelor ştiinţifice
Mijloace speciale (3.2.2.1.+ 3.2.2.2.)
naţionale, total
cofinanţare a proiectelor de
transfer
a.
tehnologic
pregătirea cadrelor ştiinţifice
b.
prin contract
3.2.2.1.
prestare a serviciilor contra
plată (contracte cu agenţi
c.
economici autohtoni)
3.2.2.
d.
surse obţinute din arendă
e.
alte surse (donaţii,
sponsorizări ş.a.)
internaţionale, total
a.
granturi internaţionale
3.2.2.2.
contracte cu agenţi
b.
economici străini
altele (sponsorizări, donaţii
c.
ş.a.)
Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de
casă), total (mii lei)
inclusiv:
3.3.1.
Cheltuieli de personal (salarizare, fond social şi
medical )
3.3.2.
Procurare de echipament ştiinţific
3.3.3.
Pregătire de cadre ştiinţifice
3.3.4.
Deplasări şi delegaţii ştiinţifice
3.3.5.
Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii
3.3.6.
Cheltuieli per unitate de cercetător ştiinţific
Ponderea cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării în
volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%)
Ponderea cheltuielilor din bugetul pentru sfera ştiinţei şi
inovării (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 (%)
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2007

2008

2009

2010

2011

Media
anuală

RESURSE FINANCIARE

2

3

4

5

6

7

POTENŢIAL LOGISTIC

4.1.

4.2.

4.3.

Indicatorul
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total
(m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)
4.1.1.
Proprii
4.1.2.
Primite în folosinţă
4.1.3.
Luate în arendă
4.1.4.
Per cercetător ştiinţific
Echipament ştiinţific
4.2.1.
Total (mii lei)
4.2.1.
Per unitate de cercetător ştiinţific
Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după vîrstă,
reieşind din cost ) (%)
4.3.1.
Sub 5 ani
4.3.2.
6 – 10 ani
4.3.3.
Peste 10 ani

2007

2008

2009

2010

2011

media

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE

Indicatorul

5. 1.

5.2.

Număr de lucrări ştiinţifice publicate
(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.)
inclusiv:
Publicaţii ştiinţifice electronice
5.1.1.
5.1.1.1.
în ţară
5.1.1.2.
în străinătate
Număr de lucrări ştiinţifice publicate per unitate
5.1.2.
de cercetător ştiinţific
Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a
5.1.3.
utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per lucrare
publicată (mii lei)
Număr de articole ştiinţifice publicate, total
(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.)
În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.)
în ţară, total
a. categoria A
5.2.1.1.
b. categoria B
c. categoria C
5.2.1.
în străinătate, total
a. ISI, cu factor de impact > 1
5.2.1.2.
b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1
c. ISI, cu factor de impact <0,1
d. alte reviste ştiinţifice atestate
În culegeri, total
5.2.2.
5.2.2.1.
în ţară
5.2.2.2.
în străinătate
În enciclopedii, total
5.2.3
5.2.3.1.
în ţară
5.2.3.2.
în străinătate
Număr de lucrări editate, total (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3)

5.3

5.3.1.

5.3.2.

Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2)
5.3.1.1.
în ţară
5.3.1.2.
în străinătate
în ediţii internaţionale incluse în
5.3.1.3.
Web of Science
5.3.1.4.
capitole în monografii în ţară
capitole în monografii peste hotare
5.3.1.5.
Dicţionare, total
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2007

2008

2009

2010

2011

media

42

53

44

34

55

45,6

2
2

0,6
0,6

1
1
4,2

5,3

4,4

3,4

5,5

4,56

22

21

31

25

18

23,4

21
17

21
17

22
21

14
11

15
15

18,6
16,2

4
13
4

7
10
4

6
15
1

3
8
3

8
7

5,6
10,6
2,4

4
1

4

1
5
2
3
4
4

1

1
2
11
4
6

3
2
1

0,2
2,2
4,0
1,6
2,2
0,8
0,8

1

1

1

2

2,5

1
1

1
1

1
1

2
2

2,5
2,5

24

1
6

5,0
1,2

5.4

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.3.2.1.
în ţară
5.3.2.2.
în străinătate
5.3.3.
Culegeri
Activitatea inovaţională
5.4.1.
Brevete obţinute
5.4.1.1.
în ţară
5.4.1.2.
în străinătate
5.4.2.
Brevete implementate
5.4.2.1.
în ţară
5.4.2.2.
în străinătate
5.4.3.
Cereri de brevetare înaintate la AGEPI
5.4.4.
Certificate de soiuri obţinute
Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în
ţară/peste hotare cu:
5.4.9.1
medalii de aur
5.4.9.
5.4.9.2.
medalii de argint
5.4.9.3.
medalii de bronz
Utilizarea materialelor ştiinţifice în elaborarea de:
5.6.1.
Proiecte de legi, strategii, concepţii
5.6.2.
Programe
5.6.3.
Acte normative, tehnice, tehnologice

3
3
2
2

1
1

2
2

1
1

0,6
0,6
2
2

1

1,6
1,6
0,2

Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total

4

2

1

2

1

2,0

Internaţionale (peste 20% de participanţi – din
străinătate)
5.7.2.
Naţionale cu participare internaţională
5.7.3.
Naţionale
Participări la manifestări ştiinţifice din ţară
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la
manifestări ştiinţifice, total
5.8.1.1.
naţionale
5.8.1.
5.8.1.2.
naţionale cu participare
internaţională
5.8.1.3.
internaţionale
Comunicări orale/postere la manifestări
ştiinţifice, total
5.8.2.1.
naţionale
5.8.2.
5.8.2.2.
naţionale cu participare
internaţională
5.8.2.3.
internaţionale
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice,
total
5.8.3.1.
internaţionale
5.8.3.
5.8.3.2.
naţionale cu participare
internaţională
5.8.3.3.
naţionale
Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate

1

2

1

1

1

1,2

3
15

29

12

1
7

31

0,8
18,8

2

1

0,6

5.7.1.

1
1

1

0,4

15

29

12

6

30

18,4

14

29

12

6

30

18,2

2

7
1
6

1
10
5.9.1.
Rapoarte la invitaţie (referate în plen)
1
5.9.2.
Comunicări orale/ postere
5
5.9.3.
Rezumate publicate
4
Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă
5.10.1.
Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO
5.10.2.
Prestări de alte servicii ştiinţifice
Expertize ecologice, tehnice, medicale,
terminologice, pedagogice, expertize ale
5.10.3.
proiectelor de cercetare etc.
5.10.4.
Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)
5.10.5.
Consultanţă documentată
2
5.10.6.
Recomandări ştiinţifico-practice documentate
1
Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru
5.10.7.
utilizatori
5.10.8.
Cărţi editate de popularizare a ştiinţei
5.10.9.
Articole de popularizare a ştiinţei
1
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate
5.10.10.
ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.
Distincţii şi premii
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0,2

9
1
6
2
2
şi popularizare a ştiinţei
1

7
4
3

2

0,6

1

2

2

0,6
0,4
1,0

9

1
1

3

0,4
2,4
0,6

1
1
1
1

0,2
7,0
0,6
4,2
2,2

5.11.1.
5.11.

5.11.2.
5.11.3.
5.11.4.
5.11.5.
5.11.6.

Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată
(ordine, medalii, titluri onorifice)
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în
perioada evaluată
Premii acordate în rezultatul Concursului
Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în
perioada evaluată
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei
obţinute în perioada evaluată
Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele
cercetării
Alte premii şi distincţii naţionale

1

0,2

1

4

1,0

ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII
Indicatorul
2007
2008
Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific)
Număr de persoane / cursuri susţinute
6.1.1.
26/27
26/27
Cursuri
noi
elaborate
în
perioada
evaluată
1
6.1.2.
3

6.1.

6.2.

Alte forme de implicare în procesul educaţional
Preşedinte al Comisiei examenelor
6.1.3.1.
de licenţă/masterat
Membru al Comisiei examenelor de
6.1.3.2.
licenţă/masterat,
Conducător al tezei de licenţă/
6.1.3.3.
6.1.3.
masterat susţinute
Conducător ştiinţific al tezei de
6.1.3.4.
doctor susţinute
Consultant ştiinţific al tezei de
6.1.3.5.
doctor susţinute
Consultant ştiinţific al tezei de
6.1.3.6.
doctor habilitat susţinute
Număr de materiale didactice publicate în ţară pentru
instituţiile de învăţămînt superior şi preuniversitar
(6.2.1.+6.2.2.)
Manuale şi capitole din manuale, total

6.2.1.

6.2.2.

6.3.
6.4

manuale pentru învăţământul
6.2.1.1.
universitar
manuale pentru învăţământul
6.2.1.2.
preuniversitar
capitole în manuale pentru
6.2.1.3.
învăţământul universitar
capitole în manuale pentru
6.2.1.4.
învăţământul preuniversitar
Lucrări instructiv-metodice, total
6.2.2.1.

Lucrări metodice, compendiumuri

2009

2010

2011

media

26/27

26/27

26/27

26/27

1

2

2

2

1

2

1,8

16

19

19

18

16

17,6

16

17

18

20

22

18,6

2

2

3

2

2

4

3

4

1,8

5

3,6

1

1

0,4

1

1

0,4

2

3

3

3

5

3,2

2

3

3

3

5

3,2

6.2.2.2.
Lucrări didactice digitale
Manuale pentru învăţământul universitar publicate în
străinătate
Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte
legislative şi de alte acte normative, asupra programelor
şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării

COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
88

1,0

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Indicatorul
Cooperări bilaterale naţionale
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în
7.1.1.
comun cu alte organizaţii (număr de proiecte şi
de lucrări comune)
Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi
7.1.2.
inovării
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de
7.1.3.
învăţământ superior / ale instituţiilor de
învăţământ superior în organizaţie
Colaborări cu organele centrale de specialitate
7.2.1.
Documente de politici elaborate/ aprobate
Recomandări metodologice elaborate/
implementate în activitatea autorităţilor publice
7.2.2.
centrale şi/sau locale
Participări în activitatea comisiilor instituite de
Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul de
7.2.3.
comisii)
Participări în activitatea grupurilor de lucru
7.2.4.
instituite de ministere, departamente (numărul
grupurilor de lucru)
Cooperări bilaterale internaţionale
Acorduri de cooperare cu parteneri din
7.3.1.
străinătate
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din
7.3.2.
străinătate
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la
susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi
7.3.3.
doctor habilitat
Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de
7.3.4.
doctor şi doctor habilitat
Cercetători invitaţi în străinătate pentru
7.3.5.
activitatea ştiinţifică
Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară
7.3.6.
din străinătate pentru activitatea didactică
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în
7.3.7.
străinătate la invitaţie
7.3.9.
Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia
Cooperări în programe europene şi internaţionale
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile
7.4.1.
din străinătate, cu un volum de finanţare mai
mare de 100 mii euro per proiect
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile
7.4.2.
din străinătate, cu un volum de finanţare mai mic
de 100 mii euro per proiect
Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului
7.4.3.
Cadru 7
Doctoranzi
deţinători ai burselor internaţionale
7.4.4.
de studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară
Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.

7.5.6.
7.5.7.

Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în
perioada evaluată
Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din
străinătate, aleşi în perioada evaluată
Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada
evaluată
Membri/experţi/consultanţi ai altor organisme
ştiinţifice din ţară, aleşi în perioada evaluată
Membri/experţi/consultanţi ai organismelor
ştiinţifice de peste hotare, aleşi în perioada
evaluată
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor
ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi
ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în
perioada evaluată
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor
ştiinţifice de peste hotare
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2007

2008

2009

1
1

1

2010

2011

media

1

0,2

1

0,2

1

0,4

1

1

1

0,8
0,2

2

2

0,8

1

2

3

6

4

3,2

3

6

5

4

1

3,8

2

2

2

2

2

2

7.5.8.
7.5.9.

Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de
peste hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor
cotate ISI, aleşi în perioada evaluată
Membri ai Comitetului de program al unei
manifestări ştiinţifice de peste hotare
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