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1. DATE GENERALE 

1.1.  Istoricul organizației 

Recunoscând prioritatea dezvoltării potenţialului intelectual pentru consolidarea statalităţii şi 
avansării social-economice a ţării, în anul 1993, Prin Hotărârea Guvernului nr.376 din 22 iunie 1993 
și Hotărârea Uniunii Asociațiilor de Consum din Moldova  (actualmente Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum din Moldova) din 24 iunie 1993 (nr.10/5) a fost înfiinţată Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM), pe baza tehnico-materială a Colegiului Cooperatist 
din Moldova (fondat în 1944) şi instituit Complexul Universitar Cooperatist.  
S-a preconizat că în cadrul UCCM va funcţiona ca subdiviziune Centrul de Cercetări ştiinţifice şi 
perfecţionare a cadrelor din cooperaţia de consum. Astfel, de la înființare, activitatea UCCM s-a 
fundamentat pe principiile și valorile europene în domeniul învățământului superior: formarea 
profesională bazată pe cercetare; transferul inovațiilor științifice către mediul de afaceri; autonomie 
universitară și financiară; asigurarea calității educației; educația pe parcursul întregii vieți ș.a. 

Instituirea universității a fost generată de necesitatea asigurării cu specialişti de înaltă calificare a 
cooperației de consum și a altor domenii ale economiei naționale, furnizării soluțiilor de dezvoltare 
economică inovativă, bazată pe rezultatele cercetării.  
Complexul Universitar Cooperatist a reprezentat în acea perioadă o structură unică în felul său, 
asigurând continuitatea formării profesionale iniţiale şi continue, compatibilitatea programelor 
academice de la diferite trepte de învăţământ (mediu de specialitate, superior, postuniversitar), 
utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare datorită folosirii lor în comun de către 
instituţiile Complexului ce au asigurat, totodată, calitatea proceselor educaţionale şi de cercetare. 

Dezvoltarea universităţii pe parcursul întregii perioade de activitate s-a axat pe integrarea 
învăţământului cu cercetarea ştiinţifică şi procesul de inovare-dezvoltare. Doar la un an după 
înfiinţarea universităţii, în septembrie 1994, a fost instituită Doctorantura UCCM  care, iniţial, 
dispunea de numai 3 specialităţi. În prezent, UCCM oferă studii doctorale la 6 specialităţi, ce 
contribuie la constituirea unei şcoli ştiinţifice economice  proprii.  

Pornind, la momentul înființării, doar cu 1 facultate – Marketing și Merceologie, 7 catedre şi 3 
specialităţi (Management, Marketing, Evidenţă contabilă şi control) şi cu un număr de 170 de 
studenți, UCCM și-a extins continuu activitatea, diversificându-şi serviciile educaționale şi 
înregistrând în ultimii ani – 4 facultăți, cu un număr de circa 3000 de studenți, oferind, totodată, 16 
programe pentru studii de licență, programe de masterat la 20 de specializări, studii doctorale la 6 
specialități, circa 50 de programe de formare continuă etc.  

Dimensiunea actuală a UCCM include următoarele compartimente funcționale, implicate în activități 
de cercetare: 

 3 facultăți (Marketing și Merceologie, Management și Drept, Contabilitate și Informatică 
Economică). 

 7 catedre (Economie şi administrare, Finanţe şi bănci, Contabilitate şi audit, Marketing, 
comerţ şi turism, Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor, Drept, Discipline exacte şi 
generale). 

 Centrul de cercetare, dezvoltare, inovare, care asociază: 
 Laboratorul de cercetări științifice în comerț și domeniile activității cooperaţiei de consum 
 Centrul de Dezvoltare, Expertiză şi Consultanţă în Afaceri „Mercurius” 
 Secția Ştiință și formare continuă 
 Biblioteca ştiinţifică, Tipografia 
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În prezent, universitatea dispune de un corp științific-didactic competent și competitiv, cu o 
experienţă apreciabilă în învăţământul superior, cu recunoaştere naţională şi internațională. Circa 
57% din cadrele didactice posedă grade și titluri științifico-didactice. UCCM dispune de  o 
infrastructură tehnico-materială modernă pentru studii și cercetare, adecvată profilului instituției,  
completată şi renovată pe parcurs de două decenii. 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova dezvoltă relații de parteneriat cu circa 35 de 
universități de peste hotare, fiind membru în diferite organizații internaționale. În 2011, universitatea 
a devenit semnatară a Magna Charta Universitatum. Totodată, UCCM colaborează benefic și cu 
instituții de învățământ superior din țară atât pe dimensiunea academică, cât și pe cea de cercetare. 

O importanță deosebită acordă UCCM cooperării cu mediul de afaceri, subordonându-și întreaga sa 
activitate educațională și de cercetare necesităților pieței.  

Universitatea a demonstrat multiplu  abilitatea sa de formare profesională inițială și continuă, de 
cercetare universitară, prin acreditarea/reacreditarea academică instituțională (a.a.2001, 2007, 
2008) şi acreditarea ştiinţifică, în calitate de organizație din sfera științei și inovării (a.2009).  

UCCM optează continuu pentru calitatea prestaţiilor sale. Printre primele universităţi a implementat 
şi certificat extern (2009) Sistemul de Management al Calităţii conform ISO 9001: 2008.  

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, pe parcursul activității sale, a menţinut temeliile 
universităţii clasice, humboldtiene, constituindu-se pe parcursul celor două decenii de activitate în 
calitatea pe care o râvneşte orice universitate – de centru cultural, academic, ştiinţific, perseverând pe 
vectorul universităţii moderne – educaţie-cercetare-inovare-dezvoltare, pe care îl urmează cu 
fidelitate, modernizându-şi permanent politicile de activitate internă şi de colaborare externă. 

 

1.2.  Statutul juridic actual și subordonarea sectorială 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, una dintre primele universități private 
(nebugetare), are un statut deosebit de apartenență a unei comunități de peste 200 de mii de membri-
cooperatori din întreaga țară.  

UCCM este instituție de învățământ superior, de utilitate publică, fondată de sistemul cooperației de 
consum – Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova (Moldcoop). 
Cadrul legal de creare și funcționare a universității este reglementat prin Legea cooperației de 
consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000. Potrivit art.31, alin. (1), lit. i); art.71, lit. j)  
organizațiile cooperației de consum pot institui instituții de învățământ, iar potrivit art.18 din (5),  
instituțiile de învățământ fondate de organizaţiile cooperației de consum beneficiază de aceleași 
drepturi și facilitate ca și cele de stat.  

Conform prevederilor legislative și statutare, instituțiile de învățământ ale cooperației de consum se 
află în administrare și subordine dublă: 

• în ceea ce privește gestionarea patrimoniului, a activității financiar-economice și a programelor 
de formare profesională și continuă pentru cooperația de consum, UCCM – se subordonează 
fondatorului (Moldcoop); 

• în materie de organizare și desfășurare a activității educaţionale şi de cercetare universitară – 
respectă integral cerințele  Ministerului Educaţiei. 
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1.3.  Misiunea universității   

Misiunea Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova este de a crea, valorifica şi disemina 
cunoştinţe prin dezvoltarea unui mediu performant de formare profesională iniţială şi continuă şi de 
cercetare  pentru membrii comunităţii universitare, în măsură să-şi consolideze poziţia de lider 
naţional în învăţământ prin formarea unei puternice comunităţi academice, cu o cultură 
organizaţională bazată pe excelenţă, în care primează atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor 
didactice şi ştiinţifice. 

Totodată, misiunea UCCM se concretizează în devenirea  unui centru educaţional și de cercetare în 
domeniul comercial-economic şi al cooperaţiei de consum prin: 

 formarea şi dezvoltarea profesională a specialiştilor în conformitate cu necesităţile economiei 
naţionale şi a cooperaţiei de consum, competenţi în problemele economiei de piaţă şi a 
integrării europene; 

 încheierea şi perfectarea de către UCCM a unor parteneriate durabile cu alte instituţii de 
învăţământ şi cu mediul de afaceri cooperatist şi comercial naţional şi internaţional; 

 extinderea şi îmbunătăţirea nivelului de calitate a cercetării, promovarea învăţării prin 
cercetare, dezvoltarea finanţării acesteia, pe bază de proiecte şi granturi. 
 

1.4.  Elementele-cheie ale programului managerial 

În perioada de referință managementul superior al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova  
a fost asigurat de conf.univ., dr., Tudor Maleca (rector până la 16 ianuarie 2011) și prof. univ., 
dr.hab., Larisa Șavga (rector începând cu 17 ianuarie 2011 până în prezent), numită în funcția de 
rector al instituției în baza legislației în vigoare, Hotărârii Biroului Executiv Moldcoop din 13 
ianuarie 2011, Statutului UCCM. 

Viziunea privind dezvoltarea instituției s-a regăsit în Strategia de dezvoltare a Universității 
Cooperatist-Comerciale din Moldova pentru perioada 2011-2015, prezentată de rector și aprobată de 
Senatul UCCM din 28.09.2011 și Consiliului de Administrație al UCCM din 12.10.2011.  

Obiectivele şi priorităţile strategice de dezvoltare a universității se axează pe: 

 realizarea unor programe academice de calitate bazate pe performanţă şi excelenţă; 
 eficientizarea formării şi difuzarea valorilor culturale, a creaţiei ştiinţifice şi tehnologice 

pentru sprijinirea tuturor unităţilor economice, cooperatiste,  de învăţământ, printr-o implicare 
puternică în mediul socio-economic zonal; 

 perfecţionarea traseului educaţional pe parcursul vieţii, în  conformitate cu necesităţile 
economiei naţionale, cu competenţele necesare în economia de piaţă şi cu integrarea  
europeană şi mondială; 

 dezvoltarea cercetării ştiinţifice ca element de bază al performanţelor UCCM; 
  realizarea unui sistem de conlucrare cu mediul academic, ştiinţific, de afaceri şi cu 

învăţământul preuniversitar, în interesul dezvoltării durabile a UCCM; 
 aplicarea principiilor managementului calităţii în organizarea şi conducerea activităţilor 

UCCM; 
 acordarea de servicii tehnico-practico-ştiinţifice prin crearea unor entităţi ce vor avea ca 

obiect prestarea de servicii în direcţia  acumulării de venituri necesare UCCM; 
 crearea condiţiilor pentru realizarea procesului educaţional şi de cercetare; 
 crearea şi dezvoltarea campusului universitar; 
 consolidarea financiară prin diversificarea surselor de finanţare; 
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 dezvoltarea unui management universitar performant bazat pe un corp profesoral de elită care 
constituie principala resursă a universităţii; 

 racordarea normelor universitare pentru activităţile didactice şi de cercetare la normele 
europene şi mondiale; 

 menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii în organizarea şi conducerea 
activităţilor UCCM; 

 consolidarea comunităţii academice a UCCM în baza valorilor socio-culturale europene şi 
mondiale într-o societate bazată pe cunoaştere; 

 creşterea şi consolidarea prestigiului UCCM, ceea ce constituie un avantaj competitiv foarte 
important în contextul europenizării, internaţionalizării şi al globalizării tot mai accentuate a 
învăţământului superior. 

 
1.5.  Obiective realizate ale proiectului managerial 

UCCM își fundamentează activitatea pe principiul autonomiei universitare și financiare, pe 
implementarea valorilor democratice în educație și cercetare.  

În perioada de evaluare UCCM: 

 a implementat și certificat extern  Sistemul  de Management al Calității în baza ISO 9001: 
2008, devenind prima universitate din țară care și-a certificat SMC (2009);  

 a semnat Magna Charta Universitatum, Universitatea din Bologna, Italia (2011), devenind 
parte a comunității de peste 700 de universități prestigioase din lume semnatare a acestui 
document care statuează principiile fundamentale ale misiunii academice; 

 a înființat și organizat funcționarea filialei Soroca a UCCM (2011), în scopul apropierii 
serviciilor educaționale de necesitățile pieței muncii și a populației, care se dezvoltă într-un  
Centru regional de formare profesională; 

 a inițiat programe de mobilitate academică a studenților și cadrelor didactice cu instituțiile 
partenere în cadrul programului ERASMUS-MUNDUS, precum și în afara acestuia; 

 implementează proiecte instituționale de cercetare, obținute în bază de concurs național, 
organizat de AȘM (2011-2014); 

 a startat implementarea Proiectului Universitatea Electronică, care are drept scop crearea 
Sistemului Informaţional Universitar Integrat, orientat spre optimizarea managementului 
universitar, eficientizarea proceselor interne, dezvoltarea platformei pentru învăţământul 
electronic (2011); 

 participă, în parteneriat cu alte universităţi din ţară şi de peste hotare, în cadrul proiectului 
TEMPUS, la configurarea învăţământului electronic în Moldova (începând cu 2011); 

 dezvoltă infrastructura de cercetare: Centrul de Cercetare, Inovare şi Dezvoltare; Laboratorul 
de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile de activitate a cooperaţiei de consum (creat în 
2009); Centrul de Studii şi Resurse Cooperatiste (instituit în 2012 – Anul Internaţional al 
Cooperativelor); Centrul de Dezvoltare, Expertiză şi Consultanţă în Afaceri 
„Mercurius”(creat în 2010); Laboratoare specializate etc.; 

 dezvoltă continuu cooperarea cu mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și locale 
(Ministerul Economiei, Moldcoop, alţi agenţi economici), aceștia devenind beneficiari direcți 
ai rezultatelor cercetărilor științifice ale universității, astfel stabilindu-se un parteneriat 
eficient Universitate-Autorităţi-Mediu de afaceri; 
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 promovează diverse programe de formare continuă, de modernizare și de eficientizare a 
activității cooperației de consum și comerțului interior , axate pe transferul rezultatelor 
cercetării-inovării-dezvoltării, realizate în cadrul UCCM; 

 participă în proiecte internaționale, inclusiv  TEMPUS, ERASMUS-MUNDUS, SPACE ș.a.; 
 consolidează și dezvoltă continuu resursele universității, prin dezvoltarea infrastructurii 

academice și de cercetare, a potențialului uman științific și a performanțelor cadrelor 
didactico-ştiinţifice, a accesului la informație; optimizarea și eficientizarea activității 
economico-financiare a UCCM; 

 optează pentru vizibilitate academică internațională, pentru  o activitate deschisă spre 
colaborare și transparentă; 

 susține și amplifică promovarea principiului managementului participativ în guvernarea 
universității; structurile universității, guvernarea studențească, precum și reprezentanții 
mediului de afaceri fiind parte a organismelor de management universitar.  

 
Linia de acţiune a UCCM, stabilită în acord cu politicile Europene, se bazează pe interacţiunea 
eficientă dintre EDUCAŢIE, CERCETARE-INOVARE şi ŞANSE de ANGAJARE într-un  Triunghi 
al Cunoaşterii, în care programele științific și profesional orientate joacă un rol decisiv. 
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2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 

2.1.1.  Structura instituţională 

Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă una din componentele fundamentale ale activităţii 
Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova și se realizează în baza Legii învăţământului 
nr.547-XIII din 21.07.95 şi a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15.07.2004.  

În conformitate cu legislația în vigoare, în anul 2009, UCCM a fost acreditată la profilul ştiinţific 
„Economia şi managementul dezvoltării comerţului şi cooperaţiei de consum” în baza Hotărârii 
Comisiei de acreditare a CNAA nr.AC-06/2 din 12.11.2009, certificat de acreditare a organizaţiei din 
sfera ştiinţei şi inovării, seria A, nr. 004,  eliberat la 17 decembrie 2009. În anul 2010, UCCM devine 
membru afiliat al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (certificat MA nr.04 din 29 iulie 2010) . 

Programarea activităţii de cercetare în perioada evaluată are la bază „Planul investigaţiilor ştiinţifice 
al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova pentru anii 2009-2010”, aprobat la şedinţa 
Senatului UCCM din 22 decembrie 2008 şi „Planul investigaţiilor ştiinţifice al Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Moldova pentru anii 2011-2013”, aprobat la ședința Senatului UCCM 
din 29 decembrie 2010, „Planul Complex de activitate al UCCM” aprobat anual de Senatul UCCM, 
precum și „Strategia de dezvoltare a Universităţii pentru anii 2011-2015”, aprobată de Senatul 
UCCM din 28.09.2011 și Consiliul de Administrare al UCCM din 12.10.2011.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică este coordonată de Consiliul Ştiinţific al UCCM şi este organizată 
conform organigramei activităţii de cercetare şi consultanţă a UCCM, aprobată prin Hotărârea 
C.S.Ş.D.T. al A.Ş.M.   

Consiliul Ştiinţific al UCCM este constituit din 18 membri cu grad şi titlu ştiinţific. În prezent, 
preşedinte al Consiliului este L. Şavga, dr.hab., prof.univ., rectorul UCCM,  vicepreşedinte – 
conf.univ., dr., S. Muştuc, decan al facultăţii Marketing şi merceologie, secretar - conf.univ., dr., L. 
Dandara, secretar ştiinţific al UCCM. Mediul de afaceri este reprezentat de  V. Ceric, vicepreşedinte 
Moldcoop. Din partea organizaţiilor științifice externe membru al Consiliului este conf.univ., dr. V. 
Ganea, şef adjunct direcţie,  CNAA. Ședințele Consiliului Științific se desfășoară, de regulă, 
trimestrial. 

Laboratorul de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum 
concentrează potenţialul ştiinţific al universităţii în cadrul profilului de cercetare acreditat 
„Economia şi managementul dezvoltării comerţului şi cooperaţiei de consum”. Misiunea 
Laboratorului constă  în realizarea cercetărilor în domeniul modernizării și dezvoltării comerţului şi 
cooperaţiei de consum, eficientizării activităţii economice, sporirii calităţii deservirii comerciale a 
populației, protecţiei consumatorilor și în sferele aferente acestui domeniu. Totodată, stimulează 
participarea la programele naţionale şi internaţionale de cercetare ale cadrelor didactice din UCCM 
şi încurajează participarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la cercetarea ştiinţifică. De 
asemenea, Laboratorul de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de 
consum îşi propune să devină o punte între mediul universitar şi cel de afaceri, prin implicarea 
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colectivelor de cercetare în acordarea de consultanţă economică, precum şi în accesarea diverselor 
fonduri naționale și internaționale, în special cele europene, în domeniul educaţional și de cercetare,  
în parteneriat cu agenţii economici.  

 

Abordarea instituţională promovată de UCCM în sfera ştiinţei şi inovării, evidenţiază catedra drept 
unitate de bază a organizării activităţii de cercetare. Astfel, obiectivele de cercetare trasate în 
documentele strategice sunt concretizate la nivel de catedră în Planul de activitate al catedrei, iar la 
nivelul cadrelor didactice – în Planul individual.  

Cercetările ştiinţifice pe profilul acreditat sunt coordonate de Laboratorul de cercetări ştiinţifice în 
comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum, precum şi de echipele de cercetători formate la 
catedre sau mixte, fiind axate pe transferul de cunoştinţe ştiinţifice studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor, precum și către mediul de afaceri. 
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În scopul intensificării şi eficientizării activităţii de cercetare, pe lângă catedrele de profil au fost 
create noi elemente ale infrastructurii de cercetare şi consultanţă. În prezent, în cadrul UCCM, 
activează următoarele unităţi de cercetare şi consultanţă: 

 Centrul de dezvoltare, consultanţă şi expertiză în afaceri „Mercurius”; 
 Centrul de Studii şi Resurse Cooperatiste; 
 Laboratorul de studiu al mărfurilor; 
 Laboratorul de tehnologii şi utilaj comercial. 

Centrul de dezvoltare, consultanţă şi expertiză în afaceri „Mercurius” are misiunea de a oferi 
servicii de  consultanţă științifică în domeniul economico-managerial, informare şi pregătire 
continuă, sprijin profesionist firmelor comerciale şi a celor producătoare în promovarea produselor pe 
piața internă și externă, sporirea performanţelor şi asigurarea calităţii serviciilor şi produselor oferite. 
În cadrul acestuia are loc transferul activ și direct de cunoştinţe şi inovaţii de la mediul de cercetare la 
cel de afaceri şi invers.  

Centrul de Studii şi Resurse Cooperatiste, gestionat de catedra Economie şi administrare, are 
misiunea de a promova cercetările ştiinţifice legate de tematica cooperatistă atât pe plan naţional, cât 
şi internaţional, precum şi diseminarea valorilor şi principiilor cooperatiste, a business-modelului 
cooperatist. Activitatea Centrului de Studii şi Resurse Cooperatiste este axată pe  crearea platformei 
de schimb informaţional şi experienţă practică şi ştiinţifică în spirit de colaborare cooperatistă, 
integrarea învăţământului cooperatist și a cercetărilor în domeniul cooperativelor în circuitul 
european şi internaţional, precum şi crearea unei baze de date informaţionale privind evoluţia 
mişcării cooperatiste pe plan naţional şi internaţional. 

Necesitatea funcţionării acestui Centru este argumentată de creşterea importanţei cooperativelor pe 
plan internaţional, amplificată de declaraţia ONU a anului 2012 – Anul Internaţional al 
Cooperativelor. Studiile demonstrează vitalitatea sporită a întreprinderilor cooperatiste, a modelului 
cooperatist de organizare a afacerii în faţa fenomenelor de criză, datorită angajării şi responsabilităţii 
sociale a cooperativelor faţă de membri, societate, mediu etc.  

Laboratorul de studiu al mărfurilor, gestionat de catedra Merceologie, tehnologie și expertiză a 
mărfurilor, (formată în baza reorganizării catedrelor de Merceologie, expertiză și marketing al  
mărfurilor și Tehnologie și chimie a mărfurilor), este un centru de cercetare și de expertiză a 
mărfurilor, depistarea neconformităţilor în calitatea produselor comercializate pe piaţa autohtonă în 
scopul creşterii siguranţei alimentare. Creat pentru asigurarea condițiilor adecvate de cercetare 
tinerilor cercetători,  după utilarea și dotarea corespunzătoare, se preconizează a fi certificat şi 
acreditat. 

Laboratorul de tehnologii şi utilaj comercial, gestionat de catedra Marketing, comerţ și turism, este o 
structură instituţională de instruire și de cercetare în domeniul tehnologiilor comerciale absolut 
necesară atât pentru procesul didactic, cât şi pentru organizarea programelor de dezvoltare a 
competențelor profesionale (cursurilor de formare continuă)  și de cercetare în domeniul şi a 
cursurilor de formare continuă.  

În scopul intensificării activităţii de cercetare, dar şi pentru asigurarea calităţii rezultatelor, în cadrul 
UCCM sunt instituite modalităţi eficiente de monitorizare, evaluare și de diseminare a rezultatelor 
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cercetării ştiinţifice, în conformitate cu procedurile SMC al UCCM. Rapoarte privind totalurile şi 
valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice sunt elaborate anual la nivel de catedră, facultate şi 
universitate. Pentru a avea certitudinea transpunerii în practică a obiectivelor stabilite în strategia de 
cercetare ştiinţifică la şedinţele catedrelor, Consiliului facultăţii şi Consiliului Ştiinţific al UCCM se 
analizează periodic nivelul activităţii de cercetare ştiinţifică, organizarea, desfăşurarea şi 
performanţele acesteia, iar analiza și aprobarea rezultatelor activităţii ştiinţifice se face în cadrul 
şedinţelor Senatului și al Consiliului Științific al UCCM. 
 
2.1.2.  Direcţiile principale de cercetare  
 
Activitatea de cercetare realizată în cadrul UCCM în perioada de raport a fost axată pe obiective 
ştiinţifice ce ţin de direcţia strategică ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării 02 „Valorificarea 
resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă”; prioritatea – Economia 
bazată pe cunoaştere, obiectivul – Strategii şi mecanisme privind dezvoltarea comerţului, cooperaţiei 
de consum şi asigurării protecţiei consumatorului, (conform Hotărârii cu privire la aprobarea 
Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2013  
nr.27  din  22.01.2009  MO nr.19-21/79 din 03.02.2009). 

Direcţiile ştiinţifice principale, pe care s-au axat cercetările în cadrul profilului Economia şi 
managementul dezvoltării comerţului şi cooperaţiei de consum în perioada de referinţă sunt: 

 Perfecţionarea cadrului legislativ-normativ de reglementare şi a politicilor de dezvoltare a 
comerţului interior; 

 Modernizarea, retehnologizarea, optimizarea şi eficientizarea activităţii cooperaţiei de consum 
din Republica Moldova în condiţiile economiei concurenţiale; 

 Îmbunătăţirea calităţii şi sortimentului mărfurilor comercializate în piața internă a Republicii 
Moldova, din perspectiva sporirii nivelului de viață a populației și asigurării securităţii 
consumului; 

 Perfecţionarea mecanismului fiscal şi de evidenţă contabilă în unitățile de comerţ şi ale 
cooperaţiei de consum. 

 
2.1.3.  Proiecte de cercetare 
 
Activitatea ştiinţifică în cadrul UCCM este realizată, inclusiv, prin intermediul proiectelor de 
cercetare obţinute prin competiţie, la scară naţională şi internaţională, la solicitarea agenților 
economici, precum şi în cadrul unor teme instituţionale susţinute pe cont propriu. 

Astfel, în perioada evaluată, în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale au fost realizate 
următoarele proiecte de cercetare ştiinţifică: 

 proiecte instituţionale de cercetare - 2 
 proiecte  internaţionale - 3 
 proiecte de cercetare de transfer tehnologic - 2 
 proiecte pentru tineri cercetători - 2 
 proiecte pentru procurarea utilajului - 1 
 proiecte de iniţiativă - 11 
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Descrierea succintă a proiectelor este prezentată în continuare. 

Proiectele instituţionale de cercetare – 2 
 
Cifru 11.817.08.85A 

 
Denumire Fundamentarea modernizării comerţului şi cooperaţiei de consum din 

perspectiva implicaţiilor acestora asupra dezvoltării socioeconomice 
durabile şi protecţiei consumatorilor 
 

Termen de 
realizare 

07.2011-12.2014 
 

Coordonator prof.univ., dr.hab,  Larisa Şavga 
 

Executori La 1 decembrie 2013 în cadrul proiectului activau 38 de persoane în calitate 
de cercetători ştiinţifici (pe 0,5 salariu), dintre care – 4 cu titlu ştiinţific de 
doctor habilitat şi 14 de doctor în ştiinţe. 
Componența echipei de cercetare: dr. hab., prof. univ.: Larisa Șavga, Tudor 
Tuhari, Sergiu Petrovici; dr., hab., conf.univ. Ion Maxim, dr., conf.univ.: 
Claudia Tcaciuc, Svetlana Muștuc, Feodosie Pitușcan, Claudia Melinte, Sofia 
Căpățînă, Liliana Dandara, Elena Fuior, Tudor Maleca, Ina Maleca; 
consultanți: Octavian Calmîc, viceministrul economiei, Svetlana Țurcanu, șef 
direcție Ministerul Economiei, Veaceslav Ceric, vicepreședinte Moldcoop; 
tineri cercetători (doctoranzi, masteranzi, studenți). 
 
 

Obiective 
generale 

Crearea şi dezvoltarea elementelor de infrastructură, în vederea fundamentării 
ştiinţifice a reperelor conceptuale de funcţionare şi dezvoltare a comerţului 
interior şi a cooperaţiei de consum, în perioada 2011 - 2014, sporirea 
impactului acestora asupra dezvoltării socio-economice a ţării şi a 
responsabilităţii pentru protecţia consumatorului.  
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

 cercetări privind situaţia în domeniul cooperaţiei de consum, cu 
identificarea problemelor ce influenţează progresul în această sferă şi 
conturarea perspectivelor de dezvoltare; drept rezultat a fost elaborat 
proiectul Programului de dezvoltare a cooperaţiei de consum, pentru 
perioada 2012-2015, aprobat la Congresul al XV-lea al Cooperaţiei de 
consum din Republica Moldova; 

 elaborat conceptul sistemului informaţional corporativ cooperatist și 
înaintate propuneri privind crearea unui sistem unic de achiziţionare-
procesare-distribuţie-promovare a produselor agricole şi de altă natură din 
acest sector;  

 elaborate programe de formare şi dezvoltare profesională a specialiştilor 
din domeniul comerţului interior, pentru diferite niveluri de instruire şi 
organizate sesiuni de formare continuă a personalului angajat în cooperaţia 
de consum şi comerţ; 

 realizate cercetări complexe şi multidimensionale ale situaţiei în comerţul 
interior, identificate problemele cu care se confruntă sectorul, evidenţiate 
priorităţile de dezvoltare ale antreprenoriatului comercial, formulate 
concluzii şi propuneri de perfecţionare a activităţii şi a cadrului legislativ-
normativ de reglementare a comerţului interior; 
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 contribuții la elaborarea documentului de politică publică Strategia de 
dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova, pentru anii 2014-
2020;  

 elaborate amendamente la Legea nr.231 din 23.09.2010 Cu privire la 
comerţul interior ce ţin de instituirea ghişeului unic pentru autorizarea 
comercianţilor;  

 elaborat proiectul Legii privind contractele la distanţă;  
 propuneri privind perfecţionarea prestării serviciilor de alimentaţie publică; 
 propuneri privind mecanismul de formare a preţurilor pentru produse de 

importanţă socială etc. 
 

Impactul ştiinţific, 
economic şi social 
 

 transferul bunelor practici internaţionale, în special a celor europene, în 
dezvoltarea cooperativelor din Moldova; 

 implementarea propunerilor de perfecționare a cadrului legislativ în 
domeniul cooperaţiei de consum şi ajustarea acestuia la cel comunitar; 

 perfecţionarea cadrului normativ cu privire la comerţ, în special comerţul 
cu ridicata şi comerţul electronic; 

 crearea parteneriatelor eficiente dintre sectorul de cercetare, consultanţă şi 
economia reală pentru transferul bunelor practici şi a inovaţiilor în 
sectorul real al economiei naţionale; 

 perfecţionarea programelor de formare iniţială şi continuă în cadrul 
universităţii (curricula universitare modernizate); 

 în calitate de beneficiari ai rezultatelor înregistrate evoluează Ministerul 
Economiei, în deosebi secţia Comerţ interior, sectorul de afaceri, 
autorităţile locale, mediul academic, dar şi consumatorii, din perspectiva 
impactului pozitiv al rezultatelor inovaţionale asupra nivelului de trai al 
populaţiei. 
 

 

Cifru 12.220.20.07.I 
 

Denumire Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie globală 
 

Termen de 
realizare  

01.2012 – 12. 2012 
 

Coordonator prof.univ., dr.hab.,  Larisa Şavga 
 

Executori Comitetul organizatoric (28 de persoane din 10 țări), dintre care prof. univ., 
dr. hab.: Larisa Șavga, rector UCCM, președinte, Ion Verboncu, ASE 
București, Alexandu Stratan, INCE, Alexei Nestulea, rector, Universitatea de 
Economie şi Comerţ  din Poltava (Ucraina); Erkara Aimagambetov, rector, 
Universitatea de Economie din Karaganda a Cooperaţiei de Consum din 
Kazahstan (Kazpotrebsoiuz); Tarasov Elizaveta, prorector, Universitatea 
Cooperatistă de Economie şi Drept din Belgorod (Federaţia Rusă); Hallier 
Bernd, preşedinte European Retail Academy (Germania); Sturges Diana, 
prof. univ., dr., Georgia Southern University (SUA); Ceric Veaceslav, 
vicepreşedinte Moldcoop; dr., conf.univ.: Victoria Ganea, consultant CNAA, 
Victoria Trofimov, conf. univ., dr., UCCM, Ramona Florea, Universitatea 
„George Bacovia” (România); Liliana Dandara,  Claudia Tcaciuc, şef 
Laboratorul de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile de activitate a 
cooperaţiei de consum, Elena Fuior, Claudia Melinte, Svetlana Muştuc, 
Svetlana Fedorciucova, Oxana Liviţchi ( UCCM),  Roşca Dorina, drd., 
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EHESS, Paris Franța), Şoimu Oxana, drd., Universitatea  Deusto (Spania) ș.a. 
 
Comitetul Ştiinţific (20 de persoane), inclusiv dr.,  conf. univ., Tudor Maleca, 
prorector, UCCM, președinte; academician, dr. hab.Toma Simion, 
vicepreşedinte CNAA;  prof. univ., dr., Marius-Dumitru Paraschivescu, 
Toader Gherasim, dr., conf. univ., Tatiana Puiu,  rector, Universitatea 
„George Bacovia, România; dr. hab., prof.univ., Victor Apopii, şef catedră, 
Academia Comercială din Lvov (Ucraina); dr. hab., prof.univ. Liazzat 
Kulumbetova, Universitatea de Economie din Karaganda a Cooperaţiei de 
Consum din Kazahstan (Kazpotrebsoiuz); conf. univ., dr., Olga Carpenco, 
prorector, Universitatea de Economie şi Comerţ  din Poltava (Ucraina); dr., 
prof. univ., Popa Ion, decan, ASE Bucureşti; Irina Rozdoliscaia, prof. univ., 
dr., şef catedră, Universitatea Cooperatistă de Economie şi Drept din 
Belgorod (Federaţia Rusă); dr., conf.univ. Angela Timuş, INCE AȘM; Elena 
Pădurean, conf.univ., dr., Academia Română (România); dr.hab., conf. univ. 
Ion Maxim, dr. hab., prof. univ.: Tudor Tuhari, Sergiu Petrovici, Ion Sârbu, 
Vasile Botnarciuc; conf. univ., dr.: Simion Musteaţă,  Liliana Budevici-Puiu, 
Sergiu Oprea (UCCM) ș.a.  

 
Obiective 
generale 

Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 
Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie globală 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

 Conferinţa a fost organizată pe 26-27 aprilie 2012 în incinta UCCM, 
înscriindu-se în lista evenimentelor consacrate anului 2012 – Anul 
Internaţional al Cooperativelor, declarat de către ONU. 

 Forumul ştiinţific internaţional a reunit reprezentanţi ai mediului academic 
şi de cercetare din 16 ţări: România, Finlanda, Germania, Franţa, Belgia, 
Spania, Rusia, Ucraina, Belarus, Lituania, Kazahstan, S.U.A., Bulgaria, 
Polonia, Israel, cu un număr de peste 200 de participanţi – tineri 
cercetători, savanţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai autorităţilor 
publice centrale şi locale, manageri ai organizaţiilor şi întreprinderilor 
cooperatiste, membri cooperatori.  

 Pe parcursul lucrărilor Conferinţei au fost diseminate, inclusiv, rezultatele 
ştiinţifice ale cercetărilor realizate în cadrul UCCM. Comunicările 
discutate au fost publicate în volumele XI şi XII ale revistei recenzate 
„Analele Ştiinţifice ale UCCM”. 
 

Impactul ştiinţific, 
economic şi social 
 

 diseminarea şi validarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, privind situaţia 
în domeniul cooperaţiei de consum şi priorităţile de dezvoltare, desfăşurate 
în cadrul UCCM; 

 impulsionarea dezvoltării sectorului cooperatist din Republica Moldova 
printr-o abordare inovativă, ştiinţific argumentată şi prin prisma experienţei 
şi bunelor practici internaţionale; 

 dinamizarea cercetării-dezvoltării în domeniul cooperaţiei, cooperarea 
internaţională în domeniu; 

 implicarea tinerilor cercetători în identificarea soluţiilor şi oportunităţilor 
de evoluţie a mişcării cooperatiste la nivel naţional şi internaţional; 

 dezvoltarea soluţiilor inovative pentru dezvoltarea cooperaţiei de consum 
şi a sectorului cooperatist în ansamblu, prin intermediul cercetării 
universitare; 

 implementarea inovaţiilor în procesul educaţional (formare iniţială şi 
continuă) şi educarea tinerilor prin prisma valorilor şi principiilor 
cooperatiste internaţionale; 
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 utilizarea rezultatelor ştiinţifice în formarea profesională a tinerilor şi 
dezvoltarea profesională a adulţilor printr-o viziune inovativă. 

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Cooperativele şi dezvoltarea durabilă 
într-o economie globală a contribuit la crearea unui parteneriat 
internaţional eficient cu următorii reprezentanţi: Universitatea „George 
Bacovia” din Bacău (România), Academia de Comerţ en-Detail din 
Cologne (Germania), Universitatea de Economie şi Comerţ a Cooperaţiei 
de Consum din Poltava (Ucraina), Universitatea Cooperatistă de Economie 
şi Drept din Belgorod (Federaţia Rusă), MOLDCOOP, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Proiectele  internaţionale - 3 

Cifru 144544 - TEMPUS 1- 2008 – 1 - FR JPAES 
 

Denumire Dezvoltarea parteneriatului între universitățile și întreprinderile din 
Republica Moldova 
 

Termen de 
realizare 

01.2009 – 12.2011 

Coordonator  conf.univ., dr., Simion Musteață 
 

Executori conf.univ., dr., Svetlana Muștuc,  conf.univ., dr., Feodosie Pitușcan,  conf.univ., 
dr., Claudia Melinte 
 

Obiective 
generale 

Dezvoltarea parteneriatului între universități și mediul de afaceri, promovarea 
asigurării calității prin cooperarea dintre  mediul universitar şi  mediul de 
afaceri. 
Obiective specifice: 

 De a consolida rolul universităților și centrelor de cercetare asociate în 
domeniul transferului de cunoștințe către mediul economic. 

 De a perfecționa calitatea și competența învățământului superior. 
 De a ameliora angajarea absolvenților (profesionalizarea studenților). 
 De a forma  spiritul de antreprenori la studenți, de a încuraja crearea și 

susținerea start–up-urilor (incubatoarelor). 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

Materiale didactico-metodice elaborate și publicate: 
1. „Antreprenoriat. Inițierea afacerilor” (colectiv de autori, coautor:  conf. 

univ., dr.,   C. Melinte), UCCM, 1,5 c.a., editat CEP USM; 
2. ȘAVGA L., MELINTE Cl. The experience and the opportunity of 

implementation of theresearch – basedacademicseducation in Trade Co-
operative University of Moldova / International Co-operative Alliance 
Global ResearchConference 24-27.08.2011 – Mikkeli, Finland. 

3. „Finalitatea formării profesionale a studenților – abordare prin 
competențe” (Analele Științifice ale UCCM, vol. XII, Chișinău, 2013; 0,5 
c.a.). 

4. „Orientarea spre beneficiar – garanție a calității învățământului” (Analele 
Științifice ale UCCM, vol. XI, Chișinău, 2012;  0,5 c.a.). 

5. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master, CEP UTM, 1c.a. 
6. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licență, CEP UTM, 1c.a. 
7. Ghid privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, CEP UTM, 

1c.a. 
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Impactul 
ştiinţific, 
economic şi social 

 Rezultatele se implementează în activitatea agenților economici, în 
cercetare, precum și în cadrul procesului didactic în cadrul UCCM. 

 Perfecționarea/actualizarea programelor de studii în baza cerințelor pieţei 
muncii, transferul de cunoștințe și inovații către mediul de afaceri, 
extinderea legăturii cu mediul de afaceri. 

 
  
Cifru 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR 

 
Denumire Crearea reţelei universitare în ştiinţe aplicate şi economice (CRUNT) 
Termenul de 
realizare 

01.2011 – 12. 2014  

Coordonator  conf.univ., dr., Simion Mustață 
 

Executori conf.univ., dr., Claudia Melinte,  conf.univ., dr., Veaceslav Seiciuc, conf.univ., 
dr.,  Sergiu Oprea, Pavel Păvălachi 

Obiective 
generale 

Obiectivul general este de a moderniza învățământul superior din Moldova prin 
dezvoltarea învățământului electronic, elaborarea suportului științifico-
metodologic în acest scop,  renovarea metodelor de învățământ cu recurgerea 
experimentală la e-learning. Proiectul vizează crearea unei reţele digitale 
interuniversitare ce permite realizarea instruirii online în ştiinţe fundamentale şi 
aplicate, în economie şi management. 
Obiectivele specifice: 
1. Informarea cadrelor didactice şi studenţilor MD cu metodele tehnice de      

e-learning. Punerea în aplicare a proiectului este însoţită de crearea 
structurilor funcţionale specializate. 

2. Instruirea cadrelor didactice MD, prin intermediul grupelor de lucru mixte 
MD-UE, în realizarea învățământului online.  

3. Experimentarea şi difuzarea învățământului online prin intermediul 
formatorilor, în timp de două perioade, cu o sinteză intermediară, ce permite 
corectarea greşelilor înainte de-al doilea experiment. 

4. Elaborarea unei sinteze şi verificarea adecvării metodelor utilizate în 
raport cu exigenţele de instruire a studenţilor salariaţi.  

5. Îmbunătăţirea şi difuzarea rezultatelor: vor fi elaborate propuneri pentru 
fiecare disciplină şi ciclul de studii universitare şi e-learningul va fi introdus 
în instruire. 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

 Metodologia de elaborare a cursurilor online. 
 Elaborarea modulelor de învățământ online create (23 în UCCM) şi 

experimentate de UCCM la toate nivelurile de instruire (ceea ce reprezintă cca 
1500 de studenţi). 

 Organizarea programelor de formare a personalului  privind e-learningul. 
 „Managementul didactic al e-learningului în UCCM” (Analele Științifice ale 

UCCM, vol.X, Chișinău, 2012; 0,5 c.a.)  
 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi social 

Metodologia de elaborare a cursurilor online pentru învățământul superior se 
implementează în cadrul UCCM.  Deja sunt elaborare și postate pe platforma 
interuniversitară cursurile de Teorie a probabilității și statistica matematică; 
Economia întreprinderii; Mediul European de Afaceri. În curs de elaborare și 
implementare  sunt şi alte cursuri.  
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Cifru 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR 

 
Denumire Sistemul de management universitar integrat: experienţa Uniunii Europene 

către ţările CSI  (INURE) 
 

Termen de  
realizare 

10.2012 - 10.2014 

Coordonator  prof.univ.interim, dr., Victoria Trofimov,  prof.univ.,  dr.hab., Larisa 
Savga 
 

Executori conf.univ., dr.,  Oxana Livițchi, Victor Seiciuc, Pavel Pavalachi  

Obiective 
generale 

 Elaborarea concepției privind  Sistemul Informațional Integrat de 
Management Universitar și modelul acestuia; 

 Dezvoltarea și implementarea  Sistemului Informațional Integrat de 
Management Universitar  în universitățile partenere din  Moldova, Ucraina, 
Belarus și Georgia, bazându-se pe experiența universităților europene și 
starea actuală a țărilor partenere; 

 Instruirea și recalificarea personalului IT din cadrul instituțiilor partenere în 
țările UE;  

 Crearea centrelor TI specializate în cadrul instituțiilor partenere;  
 Asigurarea și dezvoltarea infrastructurii informatice, asigurarea cu tehnică 

de calcul și echipament performant necesar pentru dezvoltarea și 
funcționarea eficientă a  Sistemului Informațional Integrat de Management 
Universitar. 

1.  
Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

 Elaborarea conceptului (teoretico-metodologic) Sistemului Informațional 
Integrat de Management Universitar; 

 Sistemului Informațional Integrat de Management Universitar – Publicație 
în cadrul ediției Analysis Of The State Of University Management System In 
Project Partenr Countries,  broșura I și II; 

 Publicație International Scientific-Practical Conference: Modern Problems 
Of Social – Economic Development And Informatization: New Challenges 
And Perspectives, 26-27 octombrie 2013, Kutaisi (Georgia). 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi social 
 

 Implementarea unui sistem eficient de management universitar; 

 Asigurarea accesului tuturor utilizatorilor din cadrul rețelei UCCM Net la 
resursele informaționale moderne (baze de date, biblioteci naționale și 
internaționale); 

 Eficientizarea activităţii și consolidarea competitivităţii UCCM prin 
intermediul implementării sistemului informaţional integrat de management 
universitar performant. 
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Proiectele universitare  de cercetare de transfer tehnologic – 2 
 
Cifru LCȘ -MkL-09-11/01TT  

 
Denumire Elaborarea și implementarea formatelor moderne de unități de comerț cu 

amănuntul în cadrul cooperației de consum  
Termenul de 
realizare 

01.2009-12.2011 

Coordonator prof.univ., dr. hab.,  Larisa Șavga  
 

Executori lect.super., dr., Natalia Șerban, lect.super., Viorica Sitnicenco 
 

Obiective 
generale 

Retehnologizarea și modernizarea rețelei comerciale a sistemului cooperației 
de consum,  amplasate preponderent în mediul rural.   
Sporirea nivelului de deservire a populației rurale. 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 

 Au fost elaborate conceptele de magazine CoopPrim și CoopPlus, care au 
fost aprobate de Conducerea Moldcoop, ulterior implementate într-un șir 
de localități, contribuind la îmbunătățirea deservirii și asigurării populației  
rurale cu mărfuri. 

 În prezent, în republică funcționează cca 50 de unități de comerț de acest 
ti, inclusiv  în Anenii Noi; Sculeni, Ungheni; Leova; Fălești; Florești etc. 
Deschiderea noilor magazine de un asemenea format continuă. 
 

Impactul ştiinţific, 
economic şi social 

 A fost elaborat un nou format de unități comerciale cu politică de 
sortiment, merchandising, design interior și exterior corespunzător 
tipologiei moderne de magazine.  

 A sporit eficiența economică a activității comerciale a organizațiilor și 
întreprinderilor cooperatiste, datorită optimizării distribuției mărfurilor, 
sporirii vitezei lor de circulație, reducerii cheltuielilor de administrate a 
întreprinderilor. 

 Impactul social al proiectului rezidă în îmbunătățirea condițiilor de servire 
a consumatorilor, extinderea sortimentului de mărfuri oferit,  sporirea 
calității mărfurilor, reducerea substanțială a migrației cererii populației 
rurale.  

 

Cifru LCŞ -MkL-09-12/02TT  
 

Denumire Optimizarea sistemului de distribuție a mărfurilor în  cadrul de consum  
 

Termenul de 
realizare 

01.2009-12.2012 

Coordonator prof.univ., dr. hab., Larisa Șavga 
 

Executori lect.super., dr., Natalia Șerban, lect.super., Viorica Sitnicenco 
 

Obiective 
generale 

 Fundamentarea viziunii privind instituirea sistemului unic de distribuție în 
cadrul cooperației de consum.  
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 Argumentarea oportunității dezvoltării comerțului integrat cooperatist 
prin asocierea unităților de comerț cu amănuntul ale organizațiilor 
cooperatiste la întreprinderile angro din cadrul sistemului cooperatist. 

 
Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 

Fundamentarea abordărilor teoretice privind sistemul unic de distribuție, 
identificarea principiilor de constituire a sistemului, determinarea cerințelor 
față de proiectarea fluxurilor de mărfuri, informaționale și financiare. 
În prezent la întreprinderea de comerț angro din Chișinău sunt deja conectate 
cca 40 de unități de comerț din raioanele Glodeni, Râșcani, Orhei, Telenești, 
Dubăsari, iar la întreprinderea de comerț angro din Bălți – cca 20 de unități 
din raioanele Sângerei, Glodeni, Drochia, Edineț. 
 

Impactul ştiinţific, 
economic şi social 
 

 Eficientizarea sistemului de distribuție a mărfurilor în  cadrul cooperației 
de consum, optimizarea costurilor de distribuție.  

 Îmbunătățirea asigurării cu mărfuri și deservirii populației rurale, reducerea 
costurilor de gestionare a fluxurilor de mărfuri și de transport, optimizarea 
politicii de achiziționare și de preț a mărfurilor ș.a.    

 

Proiect instituţional pentru procurarea utilajului - 1 

Cifru Alimentsecur 
 

Denumire 

Dotarea infrastructurii de cercetare pentru ”Studiul contaminanţilor 
produselor alimentare prin metode fizico-chimice şi microscopice  pentru 
asigurarea securităţii consumatorilor” 
 

Termen de 
realizare 

01.2012 - 12.2012 

Coordonator conf. univ., dr., Laurenţia Artiomov  
 

Catedra  Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor 
 

Executori conf.univ., dr., Svetlana Fedorciucova, lect. sup., Marcela Chihai  
 

Obiective 
generale 

 Dezvoltarea metodelor şi tehnologiilor de procesare a produselor agricole; 
 Organizarea unei infrastructuri experimentale pentru determinarea 

contaminanţilor chimici şi microbiologici;  
 Dezvoltarea capacităţii de cercetare prin creşterea potenţialului tehnic şi 

ştiinţific  al laboratoarelor catedrei; 
 Menţinerea nivelului profesional înalt al profesorilor  prin dezvoltarea 

abilităţilor de utilizarea în programele de cercetare a cromatografiei de 
lichide de înaltă performanţă (HPLC)  şi a metodelor microscopice moderne 
la nivelul exigentelor naţionale şi internaţionale; 

 Dezvoltarea unor noi metode performante de analize de laborator  şi 
utilizarea lor în evaluarea inocuităţii materiilor prime alimentare şi a 
alimentelor. 

 
Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

Dotarea laboratoarelor de cercetare chimico-biologică cu echipament pentru 
determinarea unor contaminanţi ai produselor alimentare de-a lungul lanţului 
alimentar, în scopul protecţiei alimentelor de hazarduri microbiene şi chimice 
şi de diminuare a factorilor de risc pentru sănătate, prin detectarea reziduurilor 
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şi contaminanţilor, pe baza cromatografiei de lichide de înaltă performanţă şi 
a metodelor microscopice. Relevanţa proiectului constă în implementarea 
metodei cromatografiei de lichide de înaltă performanţă (HPLC) în controlul 
calităţii produselor alimentare şi în dezvoltarea  unor tehnici microscopice 
moderne de evaluare a contaminării produselor cu microorganisme toxigene. 
Cromatografia  de lichide de înaltă performanţă (HPLC) este o tehnică de 
laborator introdusă ca metodă sigură de control a produselor alimentare în 
legislaţia multor state. Metoda HPLC reprezintă o metoda de referinţă în 
determinarea micotoxinelor, permiţând cuantificarea la nivel foarte scăzut, de 
ordinul ng sau pg. Este şi  cea mai extinsă tehnică cromatografică utilizată 
pentru analiza antibioticelor în materiile prime alimentare şi alimentele 
procesate. HPLC permite determinarea diferitor clase de substanţe organice, a 
componenţilor minori şi metaboliţilor secundari biologic activi. 
Microscoapele pentru examinare în câmp luminos, contrast de fază, câmp 
întunecat, cu fluorescenţă cu cameră video, stereomicroscop vor permite 
vizualizarea microorganismelor toxigene şi analiza imaginii.   
 

Impactul ştiinţific, 
economic şi social 
 

 Modernizarea infrastructurii experimentale de cercetare a indicilor chimici şi 
microbiologici ai produselor alimentare, în scopul asigurării inocuităţii lor. 

 Diversificarea gamei de metode utilizate pentru expertiza calităţii produselor 
alimentare în laboratoarele UCCM şi în întreprinderile cooperaţiei de 
consum.  

 Echipamentele cu care vor fi dotate laboratoarele vor permite realizarea unor 
cercetări complexe interdisciplinare a mărfurilor alimentare şi nealimentare. 

 În prezent, în cadrul Cooperaţiei de Consum din Moldova activează 
întreprinderi de producere, achiziţii-procesare şi comerciale care au 
necesitate de a controla calitatea materiei prime şi a produselor procesate 
prin determinarea contaminanţilor periculoşi pentru sănătatea omului.  
 

Proiecte instituţionale pentru tineri cercetători  - 2 

Cifru LCȘ -MkL-08-09/01TC  
 

Denumire Analiza  infrastructurii comerciale și orientări strategice  de dezvoltare a 
comerțului cooperatist  
 

Termenul de 
realizare 

01.2008 – 12.2009 

Coordonator prof. univ., dr. hab., Larisa Şavga  
  

Executori lect.super., dr., Natalia Șerban, lect.super., Viorica Sitnicenco 
 

Obiective 
generale 

 Evaluarea dimensiunii infrastructurale a comerțului din cadrul cooperației 
de consum;    

  Analiza gradului de corespundere a rețelei de comerț (număr de unități 
comerciale, amplasare etc.) necesităților populației; 

 Identificarea necesităților de modernizare a rețelei comerciale și a 
investițiilor necesare în acest scop; 

 Identificarea priorităților strategice de dezvoltare a infrastructurii 
comerciale cooperatiste; 

Rezumatul   Analiza distribuirii rețelei de comerț a cooperației de consum în structură 
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rezultatelor 
ştiinţifice 
 

teritorială, de profil a unităților de comerț, dimensiune a magazinelor; 
 Analiza eficienței exploatării spațiilor comerciale din sectorul comercial 

cooperatist; 
  Identificarea orientărilor strategice de dezvoltare a rețelei comerciale a 

cooperației de consum; 
 Analiza eficienței activității economice a unităților de comerț 

retehnologizate. 
 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 

 Utilizarea unor abordări moderne de analiză a infrastructurii comerciale; 

 Argumentarea propunerilor de redeschidere/organizare a noilor unități 
comerciale în localitățile în care acestea sunt lipsă, iar serviciile 
comerciale sunt solicitate; 

 Promovarea conceptului de modernizare a rețelei comerciale în baza 
formatelor moderne de magazine, specializarea rețelei de comerț; 

 Eficientizarea activității unităților de comerț cu amănuntul. 

Rezultatele obţinute au fost utilizate în cercetările ulterioare în domeniu, 
precum și în procesul educațional.  

 

Cifru LCȘ -MC-09-14/02TC  
 

Denumire Estimarea merceologică şi cercetarea influenţei regimului termic asupra 
capacităţii de păstrare a unor soiuri de mere din Republica Moldova 

Termenul de 
realizare 

01.2009 – 12.2014 

Coordonator conf.univ., dr., Tudor Maleca 
 

Executori lect.super.,  Marcela Chihai 
 

Obiective 
generale 

 elaborarea ipotezei pentru cercetarea influenţei temperaturii păstrării 
asupra capacităţii de păstrare a unor soiuri de mere: Florina, Cempion, 
Pinova şi Kingionagold; 

 analiza rezultatelor obţinute în urma investigaţiilor și elaborarea 
recomandaţiilor în urma cercetărilor efectuate.  
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 

 În rezultatul cercetărilor efectuate s-a stabilit că temperatura este factorul 
principal în perioada de păstrare, care reglează procesele metabolice în 
fructe;  

 În limita temperaturilor aplicate de 1, 2 şi 3°C, fructele soiurilor cercetate 
au reacţionat diferit, în funcţie de particularităţile biologice ale genotipului, 
consumând cantităţi diferite de substanţe plastice. Temperatura optimă de 
păstrare, pentru soiul Florina este 2°C, iar pentru Cempion, King Jonagold 
şi Pinova - 1°C. 

 Din toate soiurile cercetate, soiul Cempion se deosebeşte printr-un conţinut 
cel mai mare de zahăr total. 

 Merele soiului Pinova se deosebesc printr-un conţinut mai mic de zahăr 
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total. 

 Comparând datele prezentate cu cele obţinute anterior, în vederea cercetării 
influenţei temperaturii asupra conţinutului de  zaharuri în unele soiuri de 
mere, s-a constatat că nu au fost depistate devieri de la legităţile stabilite 
anterior. 

 Temperatura este factorul principal în perioada de păstrare, capabilă să 
regleze intensitatea proceselor de maturare-senescenţă la fructe, iar, ca 
urmare, şi gradul de rezistenţă a lor la bolile fungice. În diapazonul 
temperaturilor de 1, 2 şi 3°C, fructele de soiurile cercetate, în funcţie de 
particularităţile biologice ale genotipului, au reacţionat diferit la regimul 
termic aplicat, opunând, de asemenea, şi o rezistenţă diversă la cele mai 
agresive boli fungice din păstrare. 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 

Rezultatele obţinute pot fi utilizate în scopul recomandării condiţiilor termice 
optime de păstrare a unor soiuri de mere, pentru a reduce din pierderi în timpul 
păstrării şi pentru a menţine valoarea nutritivă a fructelor o perioadă cât mai 
îndelungată. 

Rezultatele cercetărilor sunt implementate  în activitatea întreprinderilor ce se 
ocupă cu păstrarea fructelor, în cercetare și în procesul didactic în cadrul 
UCCM.  

 
Proiecte de iniţiativă – 11 
 

1. Cifru LCȘ - EA - 08-15/01-I 
 

Denumire Strategii de perfecţionare ale managementului resurselor umane în întreprinderile 
cooperatiste 
 

Termen  de 
realizare 

01.2008 -12.2015 

Catedra Economie și administrare 
 

Coordonator conf.univ., dr., Claudia Melinte 
 

Executori conf.univ., dr., Elena Graur, conf.univ., dr.,  Claudia Tcaciuc, lect.super., Mariana 
Smolevscaia 
  

Obiective 
generale 

Determinarea celor mai eficiente strategii de perfecţionare a managementului 
resurselor umane viabile în întreprinderile cooperatiste. 
Pentru atingerea acestui scop au fost înaintate următoarele obiective: 
 studierea teoriilor şi a conceptelor manageriale, axate pe conceptul valorificării 
resurselor umane,  
 aprecierea experienţei acumulate în managementul resurselor umane din sistemul 
cooperatist,  
 studierea teoriilor şi a conceptelor manageriale ce explică conceptul de 
comportament, ţinută şi acţiune a  resurselor umane în sistemul cooperatist. 
  

Rezumatul S-a demonstrat că deşi tematica abordată este reflectată sub multe aspecte în 
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rezultatelor 
ştiinţifice 
 

managementul firmelor contemporane, rămân mai puţin studiate aplicarea strategiilor 
de valorificare a resurselor umane în cadrul întreprinderilor sistemului cooperatist. 
În urma studiilor efectuate în organizaţiile și întreprinderile cooperatiste au fost 
propuse un șir de recomandări de perfecționare a managementului resurselor umane 
pe următoarele domenii: 
 îmbunătățirea politicilor de angajare și perfecționare a personalului; 
 diversificarea mecanismelor de motivare;  
 crearea abilităților managerului de a oferi stimulări conform nivelului de instruire, 
percepere, sistem de valori etc.; 
 sporirea calității muncii și îmbunătățirea  metodelor normării şi organizării muncii. 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

Concluziile și propunerile s-au regăsit în elaborarea priorităților strategice de 
dezvoltare și consolidare a resurselor umane, reflectate în Programul de dezvoltare a 
cooperaţiei de consum pentru perioada 2012-2015, care a fost aprobat și se 
implementează în sistemul cooperatist.  
În baza studiilor efectuate a fost elaborat regulamentul privind evaluarea activității 
salariaților în cadrul UCCM. De asemenea, rezultatele cercetărilor efectuate au fost 
implementate în procesul de instruire în cadrul UCCM, dezbătute în cadrul 
conferinţelor naționale şi internaţionale, la care au participat profesorii catedrei şi 
studenţii, precum şi discutate în cadrul şedinţelor cercului ştiinţific „Administratorii 
eficienţi”, care funcţionează în cadrul catedrei, au fost publicate 4 articole ştiinţifice, 
într-un volum total de  1 c. a. 

 
2. Cifru 

 
LCȘ - EA - 08-12/02-I 
 

Denumire Noi direcţii de dezvoltare economică a cooperaţiei de consum din Republica 
Moldova 
 

Termenul de 
realizare 

01.2008 - 12.2012 

Catedra Economie și administrare 
Coordonator conf.univ., dr., Claudia Melinte, conf.univ., dr., Simion Moraru 

  
Executori conf.univ., dr., Raisa Lapuşin, conf.univ., dr., Claudia Tcaciuc, conf.univ., dr., 

Vladimir Gavriliţă,  conf.univ., lect.super., Mariana Smolevscaia 
 

Obiective 
generale 

Studierea teoriilor şi a conceptelor privind mişcarea cooperatistă, a tendinţelor 
existente pe plan mondial, aprecierea experienţei acumulate, în perspectiva aplicării ei 
în sistemul cooperatist din țară.  
Pentru atingerea obiectivului au fost înaintate următoarele sarcini: 
 analiza comparativă a principalelor teorii ale ştiinţei economice mondiale 
referitor la geneza, evoluţia, etapele şi modul de manifestare a crizelor economice,  
 studierea rolului întreprinderilor cooperatiste în economia ţărilor Uniunii 
Europene, în scopul preluării şi propunerii unor practici eficiente întreprinderilor din 
sistemul cooperatist din ţară, 
 optimizarea sistemului managerial și elaborarea noilor oportunități de dezvoltare 
a cooperației de consum. 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

În rezultatul studiului s-a efectuat o  evaluare calitativă şi, în măsura posibilităţilor, o 
apreciere a impactului crizei financiare mondiale şi a recesiunii economice asupra 
economiei Republicii Moldova, în general, dar și asupra agenților economici din 
sistemul cooperației de consum.  
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Problematica perspectivelor şi oportunităţilor existente în dezvoltarea modelului 
cooperatist de întreprindere, a modalităţilor apropriate fiecărei ţări în parte, a 
oportunităţilor aplicării modelului cooperatist de întreprindere, se cercetează tot mai 
insistent în studiile internaţionale, necesitatea şi importanţa dezvoltării acestui model 
de activitate economică fiind recunoscută și argumentată de cele mai prestigioase şi 
competente organisme internaţionale – Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia 
Internaţională a Muncii, Fondul Monetar Internaţional etc. 
Cercetările au demonstrat că dezvoltarea sectorului cooperatist din Republica 
Moldova denotă, la fel, existenţa unor perspective de creştere. Aceste rezultate 
demonstrează că întreprinderile cooperative sunt viabile în Republica Moldova, la fel 
ca şi în spaţiul economic internaţional. Sistemul cooperatist a reuşit să menţină în 
perioada 2009-2012  ritmurile de creştere antecedente perioadei de criză. 
 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

În baza studiilor efectuate au fost înaintate un șir de propuneri privind dezvoltarea și 
diversificarea activităților agenților economici din cadrul cooperației, precum și 
reproiectarea, optimizarea structurii organizatorice a sistemului cooperatist, acestea 
au fost incluse în Programul de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru perioada 
2012-2015, care a fost aprobat și este implementat în sistemul cooperatist din țară. 
Rezultatele cercetărilor efectuate au fost implementate în procesul de studii în cadrul 
UCCM, validate în cadrul conferinţelor naționale şi internaţionale şi, în consecinţă, 
au fost publicate 3 articole ştiinţifice, într-un volum total de  1,2 c. a. 

 
3. Cifru 

 
LCȘ - EA - 08-12/03-I 
 

Denumire Perfecţionarea practicilor de analiză economică, a sistemelor de control şi dirijare 
a calităţii în întreprinderile cooperatiste 
 

Termenul de 
realizare 

01.2008 – 12.2014 

Catedra Economie și administrare 
 

Coordonator conf.univ., dr., Claudia Melinte 
 

Executori lect.super., lect.super., Mariana Smolevscaia 
 

Obiective 
generale 

Cercetările ştiinţifice au fost axate pe următoarele direcţii: 
- Posibilităţi de perfecţionare a sistemului de control în sistemul cooperatist; 
- Tehnici şi instrumente ale creşterii eficienţei managementului calităţii activităţii 

întreprinderilor cooperatiste;  
- Analiza riscului financiar în cadrul întreprinderilor cooperatiste. 

 
Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

 Identificarea principalilor factori de constrângere a activităţii întreprinderilor din 
cadrul cooperației de consum; 

 Perfecționarea metodelor de rezolvare a problemelor manageriale legate de 
calitate;  

 Identificarea posibilităților de extindere, modernizare, dar și valorificare eficientă 
a bazei tehnico-materiale; 

  Identificarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor noi, utilizate în procesele 
manageriale pentru asigurarea calităţii şi obţinerea eficienţei sporite, în funcţie de 
specificul domeniului de activitate; 

 Elaborarea mecanismului de alegere a metodelor de evaluare a riscurilor, pornind 
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de la situaţia reală şi în funcţie de următorii factori: caracterul situaţiei riscante, 
scopul evaluării, cantitatea şi calitatea informaţiei disponibile, dimensiunile 
activităţii întreprinderii, existenţa resurselor necesare pentru un anumit tip de 
analiză etc., precum și de alegere a unei corelaţii optime, din punct de vedere 
analitic, între nivelul riscului şi rezultatele activităţilor desfăşurate. 
 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

Concluziile și propunerile formulate în rezultatul cercetărilor au fost înaintate 
conducerii Moldcoop, precum și agenților economici din sistemul cooperatist, 
inclusiv în cadrul stagiilor de practică efectuate de studenții și masteranzii catedrei. 
Rezultatele cercetărilor efectuate au fost implementate în cercetare și instruire în 
cadrul UCCM, comunicate în cadrul conferinţelor locale şi internaţionale la care au 
participat profesorii catedrei şi studenţii, precum şi discutate în cadrul şedinţelor 
cercului ştiinţific „Administratorii eficienţi”, care funcţionează în cadrul catedrei. Au 
fost publicate 2 articole ştiinţifice, într-un volum total de 0,8 c. a. 
 

4. Cifru LCȘ - FB - 09-12/06-I 
 

Denumire Reformarea mecanismului financiar al activităţii întreprinderilor cooperaţiei de 
consum  
 

Termenul de 
realizare 

01.2009 - 12.2011 

Catedra Finanţe şi bănci 
 

Coordonator prof.univ., dr., Elena Fuior 
 

Executori conf.univ., dr.hab., Ion Maxim,  conf.univ., dr., Galina Caraganciu, conf.univ., dr., 
Corina Cuşnir 
 

Obiective 
generale 

 Conturarea principiilor metodologice privind desăvârşirea şi  îmbunătățirea 

mecanismului de finanţare a întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum şi 
economia naţională;  

 Documentarea posibilităţii de constituire și utilizare a patrimoniului cooperatist;  
 Examinarea și perfecționarea mecanismului de finanțare a structurilor 

antreprenoriale din sistemul cooperaţiei de consum.  
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

În baza studiului s-au: 
 analizat posibilităţile de perfecţionare a mecanismului financiar al activităţii 

întreprinderilor cooperaţiei de consum;  

 conturat problemele cu care se confruntă întreprinderile în procesul de găsire a 
surselor de finanţare a activităţii antreprenoriale;  

 scos în evidenţă principalele probleme ce ţin de direcţiile de finanţare şi propuse 
recomandări privitor la perfecţionarea mecanismului de finanţare a 
întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum şi a economiei naţionale;  

 formulat direcţiile de identificare a oportunităţilor de formare şi utilizare a 
patrimoniului; 

 argumentat oportunitatea creării în cadrul Moldcoop a instituției de 
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microfinanţare. 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

̶ Identificarea problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă întreprinderile în 
activitatea de antreprenoriat;  

̶ Analiza principalelor direcţii de finanţare a întreprinderilor, cu evidenţierea 
avantajelor şi dezavantajelor acestora;  

̶ Stabilirea sistemului de indicatori ce pot fi folosiţi de către managerii întreprinderii 
în scopul evaluării şi diagnosticului posibilităţii recurgerii la diverse modalităţi de 
atragere a resurselor financiare. 
 
 

5.Cifru LCȘ - FB - 11-13/09-I 
 

Denumire Perfecţionarea mecanismului de evaluare a situaţiei financiare patrimoniale a 
întreprinderilor din sistemul Cooperaţiei de Consum  
 

Termenul de 
realizare 

01.2011 - 12.2013 

Catedra Finanţe şi bănci 
 

Coordonator prof.univ., dr., Elena Fuior 
 

Executori conf.univ.,  dr.hab., Ion Maxim, conf.univ., dr., Galina Caraganciu, conf.univ., dr., 
Corina Cuşnir 
 

Obiective 
generale 

 Elaborarea propunerilor privind perfecționarea principiilor metodologice de 
evaluare a situaţiei financiare patrimoniale a întreprinderilor din sistemul 
Cooperaţiei de Consum; 

 Determinarea sistemul de indicatori, care permit estimarea corectă a 
competitivității activităţii întreprinderilor;  

 Formularea propunerilor privitor  la modificarea metodologiei de evaluare a 
rezultatelor financiare.  
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

 Documentarea problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă întreprinderile din 
sistemul Cooperaţiei de Consum în procesul evaluării situaţiei financiare 
patrimoniale; 

 Scoaterea în evidenţă, în baza studiului, a  principalelor probleme ce ţin de 
procedura de evaluare a agenţilor economici şi propunerea recomandărilor privitor 
la perfecţionarea acestui mecanism; 

 Analizarea factorilor extinderii activităţii întreprinderilor din sistemul cooperaţiei 
de consum;  

  Expunerea principiilor şi aspectelor perfecţionării mecanismului de estimare a 
stabilităţii financiare în cadrul întreprinderilor cooperatiste; 

  Stabilirea principalelor direcţii de administrare a finanţelor unităţilor economice 
cooperatiste. 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 

 Identificarea problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă agentul economic în 
activitatea de evaluare a situației financiare a întreprinderii;  
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social 
 

 Evidenţierea factorilor ce pot atrage insolvabilitatea întreprinderii; 

 Examinarea principalelor probleme şi impedimente aferente creșterii economice a 
întreprinderilor; 

 Identificarea procedurilor de evaluare a rezultatelor financiare ce ţin de 
funcţionarea întreprinderii;  

 Documentarea sistemului de indicatori folosiţi în scopul evaluării şi diagnosticării 
rezultatelor financiare. 

 
6. Cifru LCȘ - CA - 08-13/04-I 

 
Denumire Asigurarea metodică a formării specialiştilor contabili  

 
Termen de 
realizare  

01.2008-12.2013 
 

Coordonator prof.univ., dr.hab., Tudor Tuhari 
 

Executori lect.super., dr., Sofia Căpăţînă 
 

Obiective 
generale 

 analiza surselor conceptuale şi studiul literaturii privind formarea profesională 
iniţială şi dezvoltarea curriculară; 

 fundamentarea epistemologică a conceptului de formare profesională iniţială a 
studentului-contabil; stabilirea reperelor pedagogice şi economice (finalităţile şi 
obiectivele) curriculumului universitar; 

 descrierea şi argumentarea avantajelor curriculumului universitar axat pe formarea 
de competenţe profesionale iniţiale a studentului-contabil;  

 elaborarea curriculumului la disciplina Contabilitate financiară; 
 elaborarea modelului pedagogic de formare profesională iniţială a studentului-

contabil şi a metodologiei de formare a competenţei profesionale iniţiale a 
studentului-contabil;  

 prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale şi deducerea concluziilor. 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretico-aplicativă a 
funcţionalităţii Modelului pedagogic de formare profesională iniţială a studentului-
contabil.  
Rezultatele teoretice şi practice obţinute prin cercetările efectuate au contribuit la 
soluţionarea problemei ce ţine de domeniul formării profesionale iniţiale a 
studentului-contabil prin fundamentarea, argumentarea şi proiectarea Modelului 
pedagogic de formare profesională iniţială a studentului-contabil; a fost demonstrată 
realizarea scopului şi validate rezultatele experimentale. 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

Sinteza aspectelor teoretice şi aplicative a permis formularea mai multor concluzii. 
Din cele mai importante evidenţiem: 
 Cercetarea implică mai multe paradigme de formare profesională iniţială a 

studentului-contabil, competenţa profesională fiind structurată în conformitate cu 
schimbările din învăţământul superior. 

 Baza teoretică a pedagogiei învăţământului superior economic este reprezentată de 
anumite concepţii pedagogice şi economice: teorii ale învăţării, principii 
pedagogice şi contabile, factori şi condiţii pedagogice, convenţii contabile, 
cunoaşterea cărora este indispensabilă analizei de formare profesională iniţială a 
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studentului-contabil. 
 Sistemul teoretic al contabilităţii poate fi definit ca ansamblul de idei şi enunţuri, 

aflate într-o relaţie de ierarhizare şi valorizate epistemologic, ce rezidă din 
Metodologia de realizare a Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul 
Superior, ce ar contura o nouă paradigmă de descriere a schimbărilor din 
învăţământul superior economic pentru formarea profesională iniţială a studentului-
contabil. 

 Modelul pedagogic de formare profesională iniţială a studentului-contabil certifică 
metodologia acestui proces în termeni acţionali, strategici în raport cu obiectivele la 
disciplina Contabilitate Financiară. De asemenea, conceptualizarea tehnologică a 
modelului determină codul de dezvoltare a competenţei profesionale, a elementelor 
componente ale acestei competenţe care sintetizează dimensiunea profesiei 
contabile. 
 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice  sunt elucidate în 17 articole publicate în ţară şi 
peste hotare, cu volum total de 6,23 c. a. În cadrul acestei tematici a fost susținută cu 
succes o teză de doctor în științe. 
 

7. Cifru LCȘ - CA - 08-12/05-I 
 

Denumire Perfecţionarea contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior 
Termenul de 
realizare 

01.2008-12.2011 

Coordonator prof.univ., dr.hab., Tudor Tuhari 
  

Executori lect. super., dr., Viorica Fulga, conf. univ., dr., Ina Maleca, lect. super.,             
Viorica Gutan 

Obiective 
generale 

Perfecţionarea contabilităţii operațiilor de comerț exterior derulate de entitățile 
cooperatiste în conformitate cu realitatea obiectivă corelată cu Standardele 
Internaţionale de Contabilitate şi de Raportare Financiară 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

Problema  ştiinţifică soluţionată în domeniul cercetat rezidă în analiza problemelor 
actuale aferente contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior şi perfecţionării acesteia 
conform cerinţelor internaţionale. S-au identificat rezervele existente în organizarea 
contabilităţii comerţului exterior în baza clasificării contabile fundamentate a 
operaţiilor din domeniul respectiv de activitate.  
 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

Cercetarea a demonstrat că datele sistematizate de serviciul contabil pe fiecare 
operaţie de import şi export în fişe de evidenţă a importului şi exportului, 
fundamentarea metodologiei  contabilităţii operaţiilor de import şi export de bunuri în 
sistemul contabilităţii de gestiune, precum şi la cursul mediu al valutei străine, 
suplimentarea rapoartelor financiare, întocmite de entităţile implicate în comerţul 
exterior, cu posturi subsidiare optimizează calitatea şi asigură un nivel sporit de 
credibilitate şi comparabilitate a informaţiilor contabile furnizate utilizatorilor interni 
şi externi de informaţie în scopul adoptării deciziilor manageriale eficiente.  
Propunerile efectuate în cursul cercetării referitoare la schema contabilității 
operațiilor de schimb, denumirea unor conturi au fost materializate prin aprobarea 
noilor acte normative contabile: Plan nr.1534 din 22.10.2013. Ministerul Finanțelor, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.233-237 din 22.10.2013, Standard 
nr.1533 din 22.10.2013. Ministerul Finanțelor, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.233-237 din 22.10.2013. 
Rezultatele cercetărilor științifice  sunt elucidate în 8 articole publicate în țară și peste 
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hotare, cu volum total de 2,74 c. a. În cadrul acestei tematici a fost susținută cu succes 
o teză de doctor în științe. 
 

8. Cifru LCȘ - CA - 09-14/07-I 
 

Denumire Perfecţionarea contabilităţii impozitelor în unităţile cooperaţiei de consum 
 

Termenul de 
realizare  

01.2009-12.2014 

Coordonator prof.univ., dr.hab., Tudor Tuhari 
  

Executori conf.univ., dr., Ina Maleca,  lect.super., dr., Viorica Fulga, lect.super., Viorica Gutan 
 

Obiective 
generale 

Cercetarea aspectelor teoretice şi aplicative ale contabilităţii impozitelor şi taxelor în 
entităţile cooperaţiei de consum şi fundamentarea direcţiilor de perfecţionare în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF). 
 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

Problema  ştiinţifică soluţionată în domeniul cercetat rezidă în: 
 recomandările aferente armonizării normelor fiscale şi contabile a impozitul pe 

profit; 
 necesitatea aplicării conturilor propuse privind contabilitatea venitului din impozit 

pe profit curent, respectiv amânat şi a cheltuielilor cu impozit pe profit curent şi,  
respectiv amânat; 

 modul de determinare a TVA la formarea preţurilor de comercializare a bunurilor 
achiziţionate de la furnizori (persoane fizice şi juridice) neplătitori de TVA;  

 propunerea de a contabiliza valoarea adăugată în cadrul entităţii; modificarea 
prevederilor Codului fiscal menţionate în teză, în vederea perfecţionării părţii 
metodologice a acestui act normativ; 

 utilizarea schemelor înregistrărilor contabile aferente perfecţionării  contabilităţii 
impozitelor respective. 

 
Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

Cercetările efectuate  perfecţionării modului de determinare şi contabilizare a 
impozitelor şi taxelor, precum  şi a legislaţiei fiscale.   
Rezultatele cercetărilor științifice  sunt elucidate în 13 articole publicate în țară și 
peste hotare, cu volum total de 4,4c.a. 
 
 

9. Cifru LCȘ - MTEM - 11-15/10-I 
 

Denumire Studierea stării fitosanitare a fructelor în procesul păstrării naturale şi în depozite 
frigorifice cu atmosferă controlată 
 

Termen de 
realizare 

01.2011 – 12.2015 
 

Catedra  Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor 
 

Coordonator conf.univ., dr., Tudor Maleca  
 

Executori conf.univ., dr., Laurenţia Artiomov,  lect.univ., Marcela Chihai 
 

Obiective Studierea micoflorei epifite toxigene a fructelor diferitor soiuri de măr în procesul 
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generale păstrării 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

Păstrarea fructelor prin utilizarea frigului asociat cu atmosfera modificată diminuează 
numărul fructelor afectate de boli micotice. Aceşti factori întârzie şi fenomenele de 
senescenţă a fructelor, contribuind la menţinerea imunităţii naturale a lor. Cercetările 
efectuate demonstrează că alternarioza, gleosporioza, monilioza se manifestă în 
perioadele mai timpurii de păstrare, pe când penicilioza, botritioza – la etapele mai 
târzii. Merele soiului Florina s-a dovedit a fi cel mai puţin afectate de bolile micotice, 
pe când Idared şi Chempion au fost cele mai puţin rezistente genului Penicillium, care 
prezintă pericol ca producător de toxine cancerigene. În cazul rănilor punctiforme 
incidenţa putregaiurilor şi severitatea lor la fructele păstrate 7 zile a fost mai mare în 
cazul leziunilor proaspete decât a celor de 3 zile. Dimpotrivă, la  leziunile  tăiate 
fructele proaspete erau mai rezistente la invazia fungilor decât cele cu leziuni 
punctiforme de 3 zile. Stabilirea cauzelor acestor diferenţe ar permite o mai bună 
înţelegere a răspunsului fructelor de măr la pătrunderea fungilor fitopatogeni.  
 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

Rezultatele investigaţilor pot fi utilizate în scopul reducerii pierderilor de fructe şi 
legume cauzate de bolile micotice, evaluarea riscului intoxicării cu micotoxine şi la 
diminuarea poluării fructelor cu reziduuri de preparate fungicide de sinteză. Ca 
alternativă a preparatelor antimicrobiene de sinteză recomandăm utilizarea diferitor 
factori de control biologic al bolilor şi dăunătorilor: folosirea antagoniştilor agenţilor 
patogeni (bacterii, drojdii), metaboliţilor secundari ai plantelor (compuşi aromatici, 
uleiuri esenţiale, izotiocianaţi), a extractelor cu efect microbicid provenite din diferite 
plante. 
 
 

10. Cifru LCȘ - MCT - 12-13/11-I 
 

Denumire Strategii de dezvoltare a comerțului cooperatist la nivel regional 
 

Termenul de 
realizare 

01.2012 -12.2013 

Catedra Marketing, comerţ şi turism 
 

Coordonator conf.univ., dr., Feodosie Pituşcan 
 

Executori lect.super., Viorica Sitnicenco, lect.asist. univ., doctorand, Doina Tăzlăvan 
 

Obiective 
generale 

 Analiza situației în domeniul  amplasării și specializării infrastructurii comerțului 
cooperatist în plan teritorial;  

 Identificarea strategiilor de dezvoltare a comerțului cooperatist la nivel raional, în 
funcție de particularitățile locale; 

 Optimizarea amplasării și specializării unităților de comerț cu amănuntul;  
 Creşterea calităţii deservirii populaţiei rurale, în baza modernizării unităţilor de 

comerţ şi  sporirea calităţii prestaţiilor comerciale. 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

 Cartografierea specializării și amplasării rețelei de comerț cu amănuntul a 
cooperației de consum în structură teritorială.  

 Implementarea conceptelor comerciale moderne în activitatea cooperaţiei de 
consum.  

 Argumentarea recomandărilor țintite pe remedierea comerţului cu amănuntul 
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cooperatist prin: continuarea măsurilor de modernizare a unităţilor comerciale şi 
retehnologizare a acestora; implementarea formelor şi modelelor moderne de 
servire a populaţiei; lărgirea serviciilor oferite populaţiei şi sporirea calităţii 
prestării serviciilor comerciale. 

 Argumentarea oportunității extinderii specializării unităţilor de comerţ, în special 
pentru vânzarea mărfurilor nealimentare (electrocasnice, mobilă, mărfurilor cu 
destinație agricolă ș.a.). 

 Promovarea acțiunilor de integrare a comerţului cu amănuntul şi comerţului angro, 
alimentaţia publică, achiziţionarea şi procesarea produselor agricole, dezvoltarea 
unor noi modele de afaceri  integraţioniste. 

 Argumentarea oportunității consolidării parteneriatului dintre comerţul cu 
amănuntul, comerţul angro şi producători în scopul extinderii aprovizionării 
centralizate a unităţilor de comerţ cu amănuntul cu mărfuri de larg consum, prin 
intermediul centrelor logistice de distribuţie, reducerea cheltuielilor logistice.  
 

Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

 Optimizarea reţelei comerciale din cadrul cooperativelor de consum. 
 Oferirea suportului în elaborarea  programelor proprii de reamplasare, 

redeschidere, specializare a unităților de comerț  la nivel raional. 
 Consultanță în retehnologizarea şi modernizarea magazinelor, în baza formatelor 

moderne de unități comerciale. 
 Sporirea productivității muncii și a eficienței activității comerciale, în baza 

implementării tehnologiilor şi tehnicilor moderne vânzare, promovare etc.   
 Creşterea nivelului deservirii consumatorilor, în baza modernizării unităţilor de 

comerţ şi sporirea calităţii prestaţiilor comerciale. 
Rezultatele cercetărilor efectuate au fost implementate în procesul de studii în cadrul 
UCCM şi prezentate la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale la care au 
participat profesorii catedrei şi studenţii. Au fost publicate 5 articole ştiinţifice,     
într-un volum total de  1,3 c.a. 
 

11. Cifru LCȘ - MCT - 19-10/08-I  
 

Denumire Elaborarea recomandărilor cu privire la sporirea contribuţiei cooperaţiei de 
consum în realizarea produsului turistic  
 

Termenul 
executării 

01.2009 - 12.2010 
 

Catedra Marketing, comerţ şi turism 
 

Conducător conf.univ., dr., Svetlana Muştuc 
  

Executori lect.super., Viorica Sitnicenco 
 

Obiective 
generale 

 Analiza capacitaților sistemului cooperaţiei de consum în contextul  contribuției 
la dezvoltarea industriei turistice (prestării serviciilor de alimentaţie publică, comerţ, 
cazare). 
 Analiza produsului turistic în localităţile de amplasare a cooperativelor de consum 
care vor fi incluse în circuitul turistic. 
 Analiza deficienţelor infrastructurii turistice în zonele turistice „Orheiana”, 
„Nord-Vest (Pruteană)”, „Nord-Est (Nistreană)”, „Codrii Bâcului”, „Nistrul de 
Mijloc”, „Nistrul Inferior”, „Stepa Bălţilor”, „Zona de Sud”. 
 Elaborarea recomandărilor cu privire la sporirea contribuţiei cooperaţiei de 
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consum în realizarea produsului turistic. 
 

Rezumatul 
rezultatelor 
ştiinţifice 
 

Investigaţiile ştiinţifice privind contribuţia cooperaţiei de consum la dezvoltarea 
produsului turistic în localităţile rurale în Republica Moldova au demonstrat că 
implementarea  sistemului de informare turistică (deschiderea centrelor 
informaţionale turistice) este necesară şi realizabilă, cu contribuţia cooperativelor de 
consum amplasate în zonele turistice investigate.  
Grupul de investigare a înaintat un plan de realizare a obiectivelor propuse, 
implementat în comun cu Moldcoop. 

 
Impactul 
ştiinţific, 
economic şi 
social 
 

 
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au contribuit la: 
 Stabilirea colaborării eficiente între proprietarii sau administratorii obiectivelor 

turistice şi autorităţile locale pentru instalarea indicatoarelor, facilitarea 
accesului, amenajarea suprafeţelor de parcare şi a structurilor de primire a 
vizitatorilor. 

 Perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor de protecţie şi restaurare a 
obiectivelor patrimoniului cultural. 

 Facilitarea creării şi funcţionării atelierelor specializate pentru artizanat şi 
meşteşuguri populare, şi includerea acestora în circuitul turistic la  formarea 
cooperativelor de artizanat. 

 Facilitarea vânzării obiectelor de artizanat prin diferite reţele de magazine. 
 Organizarea instruirii şi a formării profesionale a specialiştilor în acest domeniu 

prin intermediul şcolilor polivalente. 
 Amenajarea zonelor de odihnă şi recreare, în conformitate cu standardele 

internaţionale. 
Rezultatele cercetărilor efectuate au fost prezentate Moldcoop-ului, implementate în 
procesul de studii în cadrul UCCM, comunicate în cadrul conferinţelor naţionale şi 
internaţionale, la care au participat profesorii catedrei şi studenţii, precum şi discutate 
în cadrul şedinţelor cercului ştiinţific „Turism”, care funcţionează în cadrul catedrei.  
Au fost publicate 3 articole ştiinţifice, într-un volum total de 1,0 c. a. 

 
 
2.2. Personalul  uman 
 
UCCM dispune de un potențial uman adecvat realizării misiunii universității, asigurării calității 
procesului educațional și de cercetare. Cadrele cu grad și titlu științific constituie circa 57%. 
 
2.2.1. Componenţa personalului de conducere din sfera ştiinţei şi inovării  
 
Larisa Savga,  prof.univ., dr.hab., rector 
 
Autor și coautor a 7 monografii și manuale, circa 70 de articole științifice publicate în țară și în 
reviste științifice internaționale în domeniile modernizării învăţământului superior, asigurării și 
managementului calităţii în educaţie; dezvoltării economiei, comerţului; eficientizării activității 
cooperației de consum. 

Membru al Boardului Editorial al revistelor științifice Review of  International Comparative 
Management (ASE București, România), „Economy. Transdisciplinarity. Cognition” (Universitatea 
George Bacovia, Romania), ”Economie și Statistica” a INCE al AȘM, redactor-șef al „Analelor 
Științifice ale Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova”, membru al Comitetului Științific 
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al multiplelor conferințe internaționale, organizate peste hotare, președinte al Comitetului de 
Program al conferințelor anuale organizate de UCCM.  

Participant în diferite structuri/autorități internaționale și naționale în domeniul cercetării: Comitetul 
de Cercetare al Alianței Cooperatiste Internaționale, expert în programele europene de cercetare FP-
7, membru al Asambleei Generale a AȘM, a Comisiei de experți a CNAA ș.a. 

Participant activ la diferite manifestări științifice globale, internaționale (dintre cele recente: 
forumurile științifice din Mikkeli, Finlanda, 2011; Berlin, Germania, 2012; Viena, Austria, 2012, 
Bacău, România, 2013) și naționale. 

Director de proiect a două proiecte instituționale de cercetare obținute prin concursul organizat de 
AȘM și implementate de UCCM. 
Conducător științific și referent al tezelor de doctorat, membru al Consiliilor Științifice Specializate 
pentru susținerea tezelor de doctor, membru al Seminarelor Științifice de Profil (UCCM, ASEM). 
Autor/coautor al proiectelor de acte legislative și de politici în domeniul comerțului interior, 
cooperației de consum, ulterior aprobate de autorități și implementate în activitate. 
 
Simion Musteaţă conf.univ., dr.,  prorector  

Autor şi coautor a unei monografii, 8 manuale, 4 ghiduri metodologice, circa 40 articole ştiinţifice 
publicate în ţară şi peste hotare în domeniile reformării învăţământului, modernizării procesului 
didactic în învăţământul superior, asigurării calităţii şi implementării Sistemului de Management al 
Calităţii în instituţiile superioare de învăţământ.                                                                               

Coordonator de proiecte internaţionale, interuniversitare. Proiectul 144544 – Tempus I-2008-I-FR 
„Dezvoltarea parteneriatului între universităţile şi întreprinderile din Republica Moldova (2009-
2011)”, obiectivele proiectului – dezvoltarea parteneriatului între universităţi şi mediul de afaceri şi 
asigurarea calităţii. Proiectul 516597–Tempus-IPCR–I-2011-FR „Crearea unei reţele universitare 
tematice în ştiinţe aplicate şi economice în Republica Moldova (2011-2014)”, obiectivul general - 
modernizarea învăţământului superior din Moldova prin intermediul performanţelor electronice, cu 
implicarea E-learning-ului. 

Promotor al implementării şi dezvoltării sistemului de management al calităţii, bazat pe standardul 
internaţional ISO 9001-2008, contribuind la certificarea (2009) sistemului şi recertificarea externă 
(2012). Coordonator ştiinţific al tezelor de licenţă, de masterat, referent oficial la 4 teze de doctor, 
membru al Consiliilor ştiinţifice de specialitate pentru susţinerea tezelor de doctor (8 susţineri).     

Expert în problemele reformării legislaţiei învăţământului (2009-2010) şi a Cadrului de referinţă al 
managementului educaţional în Republica Moldova (2013), în implementarea unui management 
performant în sistemul de învăţământ. 
 

Tudor  Maleca, conf.univ., dr.,  prorector  

Domeniul de cercetare ştiinţifică este  axat pe studierea aspectelor metodologice, teoretice şi 
practico-ştiinţifice ale sporirii nivelului de calitate, raţionalizării sortimentului şi îmbunătăţirii 
proprietăţilor de consum ale mărfurilor alimentare pomilegumicole, vinicole şi slab alcoolice 
autohtone comercializate în Moldova, inclusiv în cooperaţia de consum, precum şi a unor subiecte în 
cadrul proiectului ştiinţific instituţional „Fundamentarea modernizării comerţului şi cooperaţiei de 
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consum din perspectiva implicaţiilor acestora asupra dezvoltării socio-economice durabile şi 
protecţiei consumatorilor”, în cadrul căruia au fost efectuate cercetări axate, inclusiv, pe analiza 
resurselor umane în comerţ şi identificarea soluţiilor de dezvoltare ale acestora. 

Abilitare cu dreptul de conducere a cercetărilor de doctorat. Președinte al Comitetului Științific și/sau 
Comitetului organizatoric al evenimentelor științifice organizate în cadrul UCCM și a mai multor 
evenimente științifice internaționale, organizate în țară și peste hotare. 

Rezultatele cercetărilor şi elaborărilor ştiinţifice efectuate în  ultimii cinci ani au fost publicate în 11 
articole ştiinţifice, în volum de cca 6,0 c.a. 
 

Victoria Trofimov,  prof. univ.,  prorector  

Domeniul cercetărilor ştiinţifice: utilizarea eficientă a resursei umane, problemele formării 
universitare și inserției profesionale, dezvoltarea durabilă, sistemul informațional de management 
universitar, metodica predării în şcoala superioară ș.a. 

Participare la proiecte de cercetare cu caracter fundamental şi aplicativ, câştigate prin concurs. 
Realizarea studiului analitic „Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii din Republica Moldova”, recomandat 
spre publicare de către UNIFEM.  

Coordonator ştiinţific al tezelor de licenţă și de masterat, al tezelor de doctorat. Trei doctoranzi 
susținuți, dintre care două teze elaborate și susținute prin co-tutelă – la Deusto University, Bilbao, 
Spania (2012) şi EHESS, Paris, Franţa (2013). 

Activitatea de expertiză: Expert la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, la Consiliul 
Naţional de Atestare şi Acreditare al Republicii Moldova, la Agenţia Universitară Francofonă (antena 
Moldova), la proiecte în cadrul Programului Cadru - 7 al Uniunii Europene. 

Publicații: autor/coautor la peste 100 de publicaţii ştiinţifice şi metodice, inclusiv 5 monografii.  

Participare cu comunicări ştiinţifice la circa 45 de conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Stagii de perfecţionare axate pe activitate didactică şi de cercetare (Republica Moldova, Franţa, 
Germania, România, Spania).  

 

Claudia Tcaciuc, conf.univ., dr., șef Laborator de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile 
activităţii cooperaţiei de consum 

Direcțiile de cercetare ştiinţifică ţin de problemele dezvoltării şi valorificării resurselor umane, 
eficienţa şi randamentul investiţiilor în capitalul uman. În ultimii ani cercetările în domeniile numite 
au fost reorientate în sfera cooperativelor și cooperaţiei de consum.  

Din 2011 coordonează activitatea Laboratorului de cercetări științifice în comerț și domeniul 
cooperației de consum al UCCM, în cadrul căruia se derulează proiecte instituționale de cercetare 
aplicativă, proiecte pentru tineri cercetători, proiecte de transfer tehnologic, la inițiativa agenților 
economici etc. 

Cele mai importante rezultate ale cercetărilor științifice sunt expuse în circa 40 de publicații, teze și 
rapoarte la conferințe naționale și internaționale, cu un volum de peste 20 c.a.  
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Membru al Comitetului Științific și al Comitetului organizatoric al evenimentelor științifice 
organizate în cadrul UCCM, a conferințelor internaționale, organizate în țară și peste hotare 

(Economy Transdisciplinarity Cognition International Conferences, Universitatea George Bacovia, 
Romania, mai 2012, Contemporary Issues in Economy and Technology,  Universitatea din Split, 
Croaţia, iunie 2014).  

 

Liliana Dandara, conf.univ., dr., secretar științific, şef secţie Ştiinţă, doctorat şi formare continuă 

Direcțiile de cercetare ştiinţifică ţin de problemele reglementării relaţiilor patrimoniale şi de 
proprietate. În ultimii ani cercetările în domeniile menţionate au fost reorientate în sfera relaţiilor 
antreprenoriale şi cooperaţiei de consum.  

Şef secţie  Ştiinţă, doctorat şi formare continuă a UCCM, misiunea căreia este coordonarea activităţii 
de cercetare ştiinţifică din UCCM, organizarea şi monitorizarea studiilor de la ciclul III universitar 
(doctorat), precum şi activitatea universitară ce ţine de  formarea continuă a specialiştilor din 
cooperaţia de consum şi sectorul real al economiei. 

Cele mai importante rezultate ale cercetărilor științifice sunt expuse în circa 35 de publicații, teze și 
rapoarte la conferințe naționale și internaționale, cu un volum de peste 21 c.a., inclusiv a unei 
monografii. 

Membru al Comitetului Științific sau/și al Comitetului organizatoric al evenimentelor științifice 
organizate în cadrul UCCM, al conferințelor internaționale, organizate în țară și peste hotare 
(Universitatea „George Bacovia”, Romania, mai 2012,  Universitatea din Split, Croaţia, iunie 2014).  

 
2.2.2. Personalul încadrat la profilul de cercetare 

 
În cadrul profilului de cercetare Economie și managementul dezvoltării comerțului și cooperației de 
consum, în perioada 2009-2013, au activat 33 de persoane (ce constituie recalculat în mediu pe 
perioada evaluată 13,27 unităţi de cercetător). Grad ştiinţific au deţinut 27 de persoane (81,8%), 
dintre care 5 persoane de doctor habilitat, 22 – de doctor în ştiinţe. Titlul didactico-ştiinţific de 
profesor universitar a fost deţinut de 3 persoane, de conferenţiar universitar – de 14 persoane şi 3 
persoane posedau titlul de cercetător ştiinţific superior. Încadrarea în activitatea de cercetare și 
structura cantitativ-calitativă a personalului științific implicat pe ani este prezentată în fișa statistică 
anexată. 

Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat 
este de 24,2% (8 pers.).  Ponderea cercetătorilor tineri (< 35de ani) în numărul total de cercetători 
constituie 21,2%.  

Rezultatele activităţii cadrelor didactico-ştiinţifice în perioada de referinţă au fost recunoscute şi 
apreciate de către autoritățile publice, în mediul academic, ştiinţific şi de afaceri. 

În anul 2013 pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţământului, contribuţie la 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică, organizatorică şi 
ştiinţifică intensă domnului dr. S. Mustaţă i s-a conferit ordinul „Gloria Muncii”.  

Pentru eforturile depuse în transferul de cunoştinţe şi inovaţii spre sectorul cooperatist din ţară, în 
baza hotărârii  Birourilor Executive ale Moldcoop şi Moldsindcoopcomerţ din 06 iunie 2013, dr.hab., 
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L. Şavga şi dr. T. Maleca au fost decoraţi cu Medalia „Pentru Merit”; dr. E. Fuior, dr. C. Melinte, dr. 
F. Pituşcan au fost distinși cu Insigna „Eminent al Cooperaţiei de Consum”; cadrele didactico-
ştiinţifice au fost menţionate cu diplome, premii băneşti şi alte distincţii.  

În anul 2011 dr. O. Liviţchi a obţinut titlu de Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
pentru realizări ştiinţifice excelente a tinerilor cercetători. 

Pentru contribuţii deosebite în organizarea eficientă a parteneriatelor dintre mediul ştiinţifico- 
academic, instituţiile publice şi mediul de afaceri cadrele științifico-didactice din UCCM, în perioada 
evaluată, au fost menţionate cu diplome de onoare din partea Ministerului Economiei (prof. univ., dr. 
hab. L.Șavga, dr. hab. I. Maxim, conf.univ., dr.  C. Tcaciuc, conf.univ., dr.  S. Muştuc, conf.univ., dr.  
S. Moraru, lect. superior V. Sitnicenco, V. Guţan); Ministerului Educaţiei (conf.univ., dr.  L. Ciubuc, 
conf.univ., dr.  I. Maleca), Academiei de Ştiinţe a Moldovei (prof. univ., dr.hab. T.Tuhari, prof. univ., 
dr.hab. S. Petrovici); Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (conf.univ., dr.  E. Fuior, 
conf.univ., dr.  L. Dandara),  Moldcoop  (conf.univ., dr. C. Cuşnir, conf.univ., dr. S. Căpăţînă), ş.a.  

Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării încadrat în profilul de cercetare Economie și 
managementul dezvoltării comerțului și cooperației de consum este prezentată în Tabelul 1. 
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Tabelul 1. 
Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării încadrat la profilul de cercetare 

 (la 01.12.2013)    

Nr. 
d/o. N. P.  

Anul 
naşter

ii 
Funcţia  Studii obţinute 

(Instituţia) 
Specialitatea 

ştiinţifică 

Gradul 
ştiinţific/ 

anul 

Titlul 
ştiinţific/ 

anul  

Abilităţi 
cu drept 
de cond.  

Ultima 
atestare 

Forma 
de 

angajare 

Sarcina  
didact. 

(a) 

Sarcina 
ştiinţif.  

(b) 

Total 
sarcina 
şt. (un. 

Cercet.) 
a /3+b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. ŞAVGA LARISA 1962 Rector Universitatea de Stat 

din Moldova, 
Academia  de 
Administrare Publică  

Economie şi 
management în 
domeniul de 
activitate, 521.03 

dr. hab./ 
1999 

prof. 
univ./ 
2000 

abilitat 2010 Titular 0.50 0.50 0.67 

2. MUSTEAŢĂ 
SIMION 

1940 prorector Universitatea de Stat 
din Moldova 
 

Matematica, 
analiza  matematică, 
111.01 

dr. în 
pedagogie/ 

1996 

conf. 
univ./ 
2007 

 2011 Titular 0.50  0.17 

3. MALECA  
TUDOR 

1940 rector până în 
ianuarie 2011, 
prorector  

Institutul de Comerţ şi 
Economie din Lvov 

Merceologia şi 
expertiza produselor 
alimentare, 272.02 

dr. în 
ştiinţe 

tehnice/ 
1970 

conf. 
univ./ 
1977 

abilitat 2010 Titular 1.00  0.33 

4. TROFIMOV 
VICTORIA 

1963 prorector (2011-
2013),  profesor 
universitar 
interimar  

Universitatea de Stat 
din Moldova 

Teorie economică şi 
politici economice, 
521.01. 

dr. în 
economie/

2001 

conf. 
univ./ 
2004 

abilitat 2011 Titular 1.00  0.33 

5. TCACIUC 
CLAUDIA 

1972 şef Laborator de 
Cercetări 
Știinţifice  

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

Economie şi 
management în 
domeniul de 
activitate, 521.03  

dr. în 
economie/

2000 

conf. 
univ./ 
2007 

 2009 Titular 1.00 0.75 1.08 

6. DANDARA 
LILIANA 

1969 șef secție știință, 
doctorat și 
formare continuă, 
secretar ştiinţific 

Universitatea 
Pedagogică de Stat    
I. Creanga, 
Universitatea de Stat 
din Moldova 

Drept civil, 553.01. dr. în 
drept/ 
2007 

conf. 
univ./ 
2012 

 2010 Titular 1.50 0.25 0.75 

7. TUHARI TUDOR 1934 profesor 
universitar 

Institutul Cooperatist 
de Comerţ din Lvov 

Contabilitate; 
audit;analiză 
economică, 522.02 

dr. hab./ 
2003 

prof. 
univ./ 
2004 

abilitat  Titular 0.75  0.25 

8. PETROVICI 
SERGIU 

1940 profesor 
universitar 

Institutul de Comerţ şi 
Economie din  Lvov 

Marketing şi 
logistică, 521.04 

dr. hab./ 
1989 

prof. 
univ./ 
1990 

abilitat  Titular 0.50  0.17 

9. BOTNARCIUC 
VASILE 

 1948 conferenţiar 
universitar 

Universitatea de Stat 
„A. Russo" din Bălţi 

Lingvistică 
generală, 621.01 

dr. hab./ 
2009 

cercet.şt. 
super./ 
1997 

abilitat 2009 Titular 0.50  0.17 
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10. MAXIM  ION 1974 conferenţiar 
universitar 

Universitatea 
Cooperatist -
Comercială din 
Moldova 

Finanţe, 522.01, 
Economie şi 
management în 
domeniul de 
activitate, 521.03 

dr. hab./ 
2013 

conf. 
univ./ 
2007 

abilitat 2010 Titular 0.50 0.50 0.67 

11. MUŞTUC 
SVETLANA 

1960 decan Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

Marketing şi 
logistică, 521.04 

dr. în 
economie/

2002 

conf. 
univ./ 
2004 

 2009 Titular 1.00 0.25 0.58 

12. CUŞNIR  
CORINA  

1980 decan Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

Finanţe, 522.01 dr. în 
economie/ 

2008 

  2010 Titular 1.00  0.33 

13. FUIOR  ELENA 1948 şef catedră  Institutul Politehnic 
din Chişinău 

Finanţe, 522.01 dr. în 
economie/

1986 

cercet. şt. 
super./19

90 

abilitat 2009 Titular 1.00  0.33 

14. MELINTE 
CLAUDIA 

1961 şef catedră Universitatea de Stat 
din Moldova 

Economie şi 
management în 
domeniul de 
activitate, 521.03  

dr. în 
economie/

1992 

conf. 
univ./ 
2004 

 2012 Titular 1.50 0.25 0.75 

15. PITUŞCAN 
FEODOSIE 

1959 şef catedră Institutul de Comerţ şi 
Economie din Lvov 

Marketing şi 
logistică, 521.04 

dr. în 
economie/

2002 

conf. 
univ./ 
2005 

 2010 Titular 1.00 0.25 0.58 

16. MALECA INA 1978 şef catedră Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

Contabilitate; audit; 
analiză economică, 
522.02 

dr. în 
economie/ 

2006 

conf. 
univ./ 
2011 

 2013 Titular 1.00  0.33 

17. ARTIOMOV 
LAURENŢIA 

1958 şef catedră Institutul Pedagogic 
din Tiraspol 

Botanica, 164.01. dr. în 
ştiinţe 

biologice/ 
1988 

cercet.şt. 
super./ 
1996 

 2009 Titular 1.00  0.33 

18. GRAUR ELENA 1973 conferenţiar 
universitar 

Universitatea 
Cooperatist-
Comercială din 
Moldova 

Economie şi 
management în 
domeniul de 
activitate, 521.03  

dr. în 
economie/ 

2001 

conf. 
univ./ 
2007 

 2009 Titular 1.25  0.42 

19. CARAGANCIU 
GALINA 

1956 conferenţiar 
universitar 

Universitatea Tehnică 
din Moldova 

Economie şi 
management în 
domeniul de 
activitate, 521.03  

dr. în 
economie/

2009 

  2010 Titular 1.00  0.33 

20. MORARU 
SIMION 

1942 conferenţiar 
universitar 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

Economie 
mondială; relaţii 
economice 
internaţionale, 
521.02. 

dr. în 
economie/

1970 

conf. 
univ. 
/2013 

 2009 Titular 1.00  0.33 

21. LIVIŢCHI 
OXANA 

1979 conferenţiar 
universitar 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

Teorie economică şi 
politici economice, 
521.01. 

dr. în 
economie/

2010 

conf. 
univ. 
/2013 

 2011 Titular 1.25  0.42 
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22. LEAHU  
TUDOR 

1938 conferenţiar 
universitar  

Universitatea de Stat 
din Moldova 

 Cibernetică şi 
informatică 
economică, 523,01 

dr. în 
economie/

1967 

conf. 
univ./ 
1970 

  Titular  0.25 0.25 

23. FEDORCIUCOVA 
SVETLANA 

1966 conferenţiar 
universitar  

Universitatea de Stat 
din Moldova  

Merceologia şi 
expertiza produselor 
alimentare, 272.02 

dr. în 
ştiinţe 

tehnice/ 
2006 

conf. 
univ./ 
2009 

 2007 Titular 
(până în 
2012) 

  0.00 

24. FULGA 
VIORICA 

1973 lector superior 
universitar 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

Contabilitate; audit; 
analiză economică, 
522.02 

dr. în 
economie/

2011 

  2012 Titular 1.00  0.33 

25. CAPAŢÎNA 
SOFIA 

1971 lector superior 
universitar 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

Pedagogie 
universitară, 533.01 

dr. în 
pedagogie 

/2013 

  2009 Titular 1.00  0.33 

26. ŞARGU LILIA 1979 lector superior 
universitar 

Universitatea 
Cooperatist-
Comercială din 
Moldova 

Economie şi 
management în 
domeniul de 
activitate, 521.03  

dr. în 
ştiinţe 

tehnice/ 
2013 

  2010 Titular 1.00  0.33 

27. ŞERBAN 
NATALIA 

1978 lector superior 
universitar 

Universitatea 
Cooperatist-
Comercială din 
Moldova 

Economie şi 
management în 
domeniul de 
activitate, 521.03 

dr. în 
economie/

2011 

  2006 Titular 
(până în 
2010) 

  0.00 

28. GUŢAN 
VIORICA 

1971 lector superior 
universitar 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

        2010 Titular 1.00   0.33 

29. CHIHAI 
MARCELA 

1982 lector superior 
universitar 

Universitatea 
Cooperatist-
Comercială din 
Moldova 

        2010 Titular 1.00 0.25 0.58 

30. TAZLAVAN 
DOINA 

1971 asistent 
universitar 

Universitatea 
Cooperatist-
Comercială din 
Moldova 

        2011 Titular 1.00   0.33 

31. SMOLEVSCAIA 
MARIANA 

1981 lector superior 
universitar 

Universitatea 
Cooperatist-
Comercială din 
Moldova 

        2013 Titular 1.25 0.25 0.67 

32. SITNICENCO 
VIORICA 

1975 lector superior 
universitar 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

        2014 Titular 1.00 0.50 0.83 

33. RAISCHI 
NATALIA 

1971 lector superior 
universitar 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

          Titular 
(2010-
2011) 

    0.00 

 TOTAL                       13.33 
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Astfel, în perioada 2009-2013, în activitatea de cercetare științifică în cadrul profilului acreditat au 
fost încadrate în medie 13,27 unități de cercetător. Dinamica acestui indicator pentru perioada de 
referință este prezentată în Tabelul 2. 

Tabelul 2. 
 

 Sarcina ştiinţifică în perioada 2009-2013 
 

Ani Sarcina ştiinţifică 
(unități de cercetător) 

2009 13,00 
2010 13,22 
2011 13,40 
2012 13,38 
2013 13,33 

Media pentru 5 ani 13,27 
 

 
Formarea continuă a resurselor umane 

În perioada de raport (2009-2013) persoanele încadrate în activitatea ştiinţifico-didactice  au  
participat la diverse activităţi ce au contribuit la perfecţionarea potenţialului uman: seminare 
ştiinţifico-practice, stagii de documentare, conferinţe şi simpozioane internaţionale ştiinţifice atât în 
ţară, cât şi peste hotare, în următoarele ţări: România, Italia, Franţa, Germania, Austria, Macedonia, 
Polonia, Federaţia Rusă, Kazahstan, Ucraina, Belarus, Turcia, Finlanda ş.a. În această perioadă, în 
scopul formării continue, membrii profilului acreditat s-au aflat peste hotare 860 de zile (lista se 
anexează). Menţionăm persoanele cu cele mai îndelungate stagii de perfecţionare în străinătate: 

1. L.Şavga, dr. hab, prof. univ., rector – 112 de zile 
2. V.Trofimov, dr., prof. univ. interim. –  198 de zile 
3. C.Melinte, dr., conf. univ. – 74 de zile 
4. E.Fuior, dr., prof. univ. – 72 de zile 
5. L.Dandara, dr., conf. univ., secretar ştiinţific –  60 de zile  
6. T.Leahu, dr., conf. univ. –  45 de zile 
7. F.Pituşcan, dr., conf. univ. –  35 de zile etc. 

 

În scopul asigurării transferului tehnologic și inovativ din mediul științific și academic spre 
economia reală și viceversa, persoanele încadrate în activitatea ştiinţifico-didactică din cadrul 
UCCM, periodic, cel puțin o dată la cinci ani, urmează stagii de documentare și perfecționare în 
cadrul diferitor instituții, ministere, departamente, în cadrul Moldcoop, în organizații și 
întreprinderi cooperatiste, precum și în  altor agenți din economia națională. 
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2.3 Mijloacele financiare disponibile   
 

Modalitatea formării bugetului UCCM este  reglementată de legislaţia în vigoare, de actele 
normative ale Moldcoop, Statutul UCCM. Sursele principale de formare a bugetului o constituie 
mijloacele provenite din taxe de şcolarizare, contribuţiile fondatorilor, activităţile de cercetare, 
sponsorizări, donaţii etc. 

Pentru activităţile din sfera ştiinţei şi inovării UCCM a dispus în perioada de evaluare 2009-2013 de 
două surse de finanţare:   

 mijloace proprii, obţinute din veniturile de la prestarea serviciilor contra plată, sponsorizări, 
alte venituri intrate legal în baza contractelor încheiate cu persoane juridice şi fizice; 

 mijloace din bugetul de stat, obţinute prin concurs, alocate proiectelor instituţionale de 
cercetare, organizate de AŞM. 

În perioada de referinţă UCCM a valorificat surse financiare destinate cercetării în valoare de 
6788,9 mii de lei sau 8,8 % din cheltuielile totale ale UCCM (fişa statistică).  

Mijloacele proprii destinate cercetării au fost surse obţinute  din prestarea serviciilor contra plată, 
finanţarea proiectelor interne, sponsorizări pentru conferinţe ştiinţifice etc. şi au constituit 6021,9 
mii lei (ceea ce a alcătuit 88,7 % din cheltuielile totale destinate pentru cercetare), dintre care din:   

 cofinanţarea proiectelor instituţionale - 1355,5 mii de lei (sau 22,5 % din valoarea totală a 
mijloacelor proprii); 

 finanţarea proiectelor interne de cercetare  - 3535,4 mii de lei (sau 58,7% din valoarea totală a 
mijloacelor proprii); 

 pregătirea cadrelor ştiinţifice prin contract - 914,7 mii de lei (sau 15,2 % din valoarea totală a 
mijloacelor proprii); 

 granturi internaţionale - 178,7mii de lei (sau 3,0 % din valoarea totală a mijloacelor proprii). 
 alte surse (arendă, donaţii, sponsorizări ş.a.) - 37,6 mii  de lei (sau 0,6 % din valoarea totală a 

mijloacelor proprii); 

În perioada de evaluare UCCM a accesat şi surse din proiectele internaţionale, pentru realizarea 
unor studii aplicative, orientate spre dezvoltarea antreprenorialului mic şi mijlociu, elaborarea, 
implementarea şi promovarea noilor tehnologii în domeniul educaţional, dotarea infrastructurii 
academice etc. Astfel, prin intermediul proiectelor TEMPUS, la care UCCM a fost parte, au fost 
obţinute 178,7 mii de lei. 

Pe lângă mijloacele proprii UCCM a obţinut şi utilizat pentru cercetare surse din bugetul de stat. 

Fiind acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării, obţinând calitatea de membru 
afiliat al AŞM, UCCM a participat la concursurile de proiecte anunţate de AŞM. De menţionat că,  
conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259 din 15.07.2004  art.100, alin.(5), lit.c), pot 
obține finanțare din mijloacele bugetului de stat doar în proporție de până la 40% din costul 
proiectului, cu condiția cofinanțării. Astfel universitatea a coparticipat la finanțarea proiectelor 
instituționale, obținute prin concurs, cu 60% din costul total al proiectelor, ceea ce nu este echitabil 
în comparație cu alte organizații din sfera științei și inovării acreditate în aceleași condiții.   

În perioada de referinţă, pentru realizarea proiectelor instituţionale de cercetare,  au fost obţinute, în 
baza concursului, surse din bugetul de stat în valoare de 767 mii de lei, inclusiv: 
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 pentru realizarea Proiectului AŞM „Fundamentarea modernizării comerţului şi cooperaţiei 
de consum din perspectiva implicaţiilor acestora asupra dezvoltării socio-economice 
durabile şi protecţiei consumatorilor” – 752 de mii  de lei (200 de mii  de lei pentru etapa I –  
Contract de finanţare nr.38 inst din 10.06.2011, derulare iunie – decembrie 2011; 300 de mii 
de lei – pentru etapa II – Contract de finanţare nr.16/ inst. din 02.03.2012;  252 de mii de lei 
– pentru etapa III – Contract de finanţare nr.03/ inst. din 05.03.2013); 

 pentru realizarea Proiectului „Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie globală” 
(Contract de finanţare nr. 10/c inst. din 20.03.2012) –  15 mii de lei. 

 
Cofinanţarea din sursele proprii ale UCCM a proiectelor nominalizate a constituit 1355,5 mii de lei. 

Ponderea alocaţiilor de la bugetul de stat, din suma totală destinată cercetării în perioada evaluată, a 
constituit în medie 11,3%. Resursele financiare bugetare, fiind limitate, se folosesc eficient pentru 
realizarea obiectivelor proiectelor conform planurilor calendaristice.  

Structura mijloacelor alocate ştiinţei şi inovării în perioada 2009-2013 este prezentată în Figura 1. 
 

  

 
 
Figura 1. Structura mijloacelor UCCM alocate sferei ştiinţei şi inovării în perioada 2009-2013 

 
 
Ponderea cea mai mare a alocaţiilor revine finanţării proiectelor interne de cercetare  –  52,0%  şi 
cofinanţării proiectelor instituţionale  –  20,0%,   după care urmează pregătirea cadrelor ştiinţifice 
prin contract – 13,5% şi finanţarea proiectelor  instituţionale din surse bugetare – 11,3%. 
În perioada evaluată 2009-2013, dinamica surselor de finanţare destinate activităţilor ştiinţifice a 
fost, pe ani, diferită. În anii 2009 şi 2010, UCCM nu a beneficiat de finanţare bugetară. Începând cu 
a.2011, datorită proiectelor instituţionale de cercetare câştigate, volumul finanţării cercetărilor a 
crescut cu 7,7% (în a.2011) şi cu 18,4%  (în a.2012). Dinamica surselor de finanţare destinate 
activităţilor ştiinţifice este prezentată în Figura 2. 
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Figura 2.  Dinamica surselor financiare destinate activităţii de cercetare 

   
 
Pe parcursul anilor evaluaţi, mijloacele băneşti alocate activităţilor ştiinţifice au fost cheltuite 
conform destinaţiilor stabilite în devizele anuale. Cheltuielile efectuate pentru sfera ştiinţei şi 
inovării, în anii 2009-2013, sunt prezentate în Tabelul 3 şi fişa statistică anexată. În perioada de 
referinţă, pondera cheltuielilor  pentru sfera ştiinţei şi inovării în structura cheltuielilor totale ale 
UCCM a constituit în medie 8,7%, majorându-se cu 2 p. p. (de la 7,96% în a.2009 la 9,96% în 
a.2012). 
 
Conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, sursele utilizate pentru 
procurarea de echipament, pregătirea cadrelor ştiinţifice, deplasări si delegaţii ştiinţifice trebuie să 
constituie de cel puţin de 20% din buget. Ponderea cheltuielilor în acest scop a variat în perioada de 
evaluare, înregistrând valoarea cea mai mare în a.2009 – 55,4%. Pondera medie, în perioada de 
raport a acestui indicator, este de 36%, depăşind cu 16 puncte procentuale  prevederile Codului 
menţionat. 
 

Sursele financiare ale UCCM sunt utilizate în exclusivitate pentru realizarea misiunii 
instituţiei, universitatea activând pe principiul non-profit. 
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       Tabelul 3 

 
Structura cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării 

  

   
a. 2009 a. 2010 a. 2011 a. 2012 a. 2013 

În 
mediu 
pe an 

  Total Cheltuieli ale UCCM , mii lei 16052,0 16671,6 16155,2 15013,9 13363,2 15451,0 

   din ele :       

  
Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării, 
mii lei 

1277,9 1325,8 1383,7 1494,7 1232,0 1342,8 

  
Ponderea cheltuielilor pentru sfera 
ştiinţei şi inovării   în total cheltuieli % 

7,96 7,95 8,57 9,96 9,22 8,69 

                

  Ponderea cheltuielilor pe categorii în total cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării, % 

1 
Cheltuieli de personal (sal şi fond social şi 
medical) 

40,7 56,2 52,7 51,4 58,6 51,9 

2 Procurarea de echipament ştiinţific  30,0 13,9 13,9 7,1 7,8 14,3 

3 Pregătirea cadrelor ştiinţifice 22,5 16,3 17,3 18,5 13,4 17,6 

4 Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 2,8 7,5 4,6 2,9 2,2 4,0 

5 
Plata serviciilor comunale şi a altor 
servicii 4,0 6,1 11,5 20,1 18,0 12,1 

          

  

Ponderea cheltuielilor pentru 
procurarea de echipament, pregătirea 
cadrelor ştiinţifice, deplasări si delegaţii 
ştiinţifice în cheltuielile pentru sfera 
ştiinţei şi inovării , % 

55,36 37,64 35,80 28,54 23,43 36,00 

 
 
 

2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare 
Pentru realizarea misiunii sale UCCM dispune de trei blocuri de studii, cu suprafaţa totală de 
7041,1 m2, inclusiv cea destinată activităţilor didactice şi de cercetare – 4610,1 m2.  

În scopul organizării şi desfăşurării manifestaţiilor ştiinţifice universitatea utilizează 2 săli, cu 
suprafaţa de, respectiv, 165,7 m2 (234 de locuri) şi 65 m2 (60 de locuri), care sunt dotate cu 
echipamentul necesar. 

În cadrul UCCM sunt amenajate 14 laboratoare şi centre specializate destinate activităţii didactice şi 
de cercetare, cu suprafaţa de 585,6 m2, care permit efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile: 
comerţului, activităţii cooperaţiei de consum şi resurselor cooperatiste, studiului mărfurilor, 
cercetării merceologice şi expertizei produselor, tehnologiilor comerciale,  tehnologiei şi chimiei 
mărfurilor, tehnologiei produselor alimentaţiei etc. 

Laboratoarele de cercetare sunt dotate cu echipament adecvat activităţilor desfăşurate. Totodată, 
instituţia dispune de echipament unic modern, cum ar fi: spectrofotometru, ionometru, 
fotocolorimetru, precum și de utilaj pentru cercetare computerizată, din care microscop binocular cu 
cameră digitală integrată (amplasat în laboratorul de studiu al mărfurilor) și cu conexiune la 
calculator ş.a.  
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Costul total al echipamentului utilizat în procesul educaţional şi de cercetare conform profilului la 
momentul evaluării (2013) constituie 2484 mii lei, iar costul echipamentului per unitate de 
cercetător ştiinţific, în medie pentru perioada evaluată, constituie 191,1 mii de lei. 

În perioada de evaluare a fost procurat echipament în valoare de 961,3 mii de lei. Infrastructura de 
cercetare a universităţii este utilizată şi de alte organizaţii, inclusiv Moldcoop, întreprinderile de 
producţie Prodcoop din mun. Chişinău (contract nr.04/07-09/2013 din 18.09.2013), EcoFinConsult 
SRL (contract nr.04/07-01/2012 din 22.11.2012), Colegiul Cooperatist din Moldova (Acord de 
parteneriat din 30.07.2013) ş.a. 

Personalul UCCM implicat în activităţi de cercetare-instruire integral este asigurat cu calculatoare 
moderne. Actualmente, UCCM dispune de 198 de calculatoare şi 18 notebook-uri. Dintre acestea 
188 de calculatoare şi notebook-urile sunt destinate nemijlocit procesului educaţional şi de 
cercetare, amplasate în 5 săli de laborator, în 5 centre de cercetare, la catedre, decanate şi secţii, iar 
restul fiind repartizate în subdiviziunile administrative. 61 de calculatoare şi 8 notebook-uri, având 
perioada de exploatare de până la 5 ani, iar restul –  de până la 10 ani. 

Totodată 17 săli de curs şi seminare, utilizate în procesul de învăţământ şi de cercetare sunt dotate 
permanent cu videoproiectoare, notebook-uri, ecrane, necesare asigurării procesului de învăţământ 
şi de cercetare.  
Pe calculatoarele şi notebook-rile universităţii sunt instalate sisteme de operare, cum ar fi: Windows 
XP, Windows 7 sau Ubuntu Linux, totodată, rulând programe ca Microsoft Office 2003, Microsoft 
Office 2007, Microsoft Office 2010, OpenOffice, 1 C şi alte programe birotice necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii de cercetare.  
În UCCM sunt utilizate 36 de imprimante, 7 multifuncţionale (imprimantă/scanner/copiator), 2 
scannere, 2 copiatoare profesionale, 1 rizograf şi alte dispozitive de conectare la reţea (servere, 
HUB-uri, switch-uri etc.). 

Toate calculatoarele universităţii sunt conectate la reţeaua globală Internet, viteza de acces fiind de 
100 Mbps. Subdiviziunile funcţionale (catedrele, decanatele şi secţiile administrative) împreună cu 
laboratoarele şi centrele de cercetare sunt conectate la reţeaua locală (Intranet). 

Cercetătorii universităţii au acces liber în laboratoarele cu calculatoare pentru desfăşurarea 
activităţilor de cercetare, consultarea Internetului, realizarea proiectelor de cercetare etc. 

Pentru realizarea programului de studii studenţii, cadrele didactice, cercetătorii au acces la 
Biblioteca electronică şi Mediateca din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a UCCM, Centrul de 
învăţământ electronic dotat cu 20 de calculatoare, o tablă interactivă şi proiector. 

În cadrul universităţii funcţionează Biblioteca ştiinţifică, cu misiunea de asigurare a procesului 
educaţional şi de cercetare, cu resursele informaţionale necesare asigurării calităţii acestor procese 
de bază. Resursele bibliotecii ştiinţifice sunt puse la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice, 
doctoranzilor, cercetătorilor şi altor beneficiari atât interni, cât şi externi. 

Biblioteca contribuie la valorificarea ştiinţifică a fondului de documente, promovarea  şi 
popularizarea rezultatelor activităţii de cercetare, oferirea accesului la informaţia ştiinţifică, 
asistenţa informaţională şi bibliografică a utilizatorilor (elaborarea lucrărilor bibliografice, 
efectuarea cercetării bibliografice tematice la cerere, referinţe electronice,  difuzarea selectivă a 
informaţiei), organizarea  şi desfăşurarea  Zilelor  de informare,  expoziţiilor de carte,  lansărilor de 
carte.  
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Fondul de carte al Bibliotecii ştiinţifice a UCCM constituie 64558 de volume, 10310 titluri, 
acoperind atât necesităţile de asigurare informativă a procesului de studii, cât şi de cercetare ale 
universităţii. 

Fondul ediţiilor periodice este de 733 de  exemplare. În 2014 au fost abonate 32 de titluri de ediţii 
periodice. Alte ediţii periodice de specialitate pot fi consultate online, link-urile cărora pot fi 
accesate de pe pagina web a bibliotecii. 

În baza acordului de colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice, cercetătorii, cadrele 
științifico-didactice  și studenții universității au acces la baza de date științifice EBSCO. 

Biblioteca dispune de  Catalog Electronic al tuturor documentelor intrate în bibliotecă.  

Sălile de lectură ale bibliotecii sunt conectate la reţeaua Internet. Biblioteca este dotată cu 27 de 
calculatoare, conectate la Internet. 
Biblioteca ştiinţifică este într-un proces de dezvoltare continuu, completându-şi fondul de carte, de 
ediţii periodice cu surse noi, adecvate necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare a universităţii. 
Extensia pe dimensiunea electronică s-a materializat cu crearea bibliotecii digitale, care alături de 
surse ştiinţifico-didactice conţine materiale ştiinţifice (monografii, articole ştiinţifice etc.), oferind 
beneficiarilor posibilitatea consultării şi utilizării online a resurselor bibliotecii în timp nelimitat. 

Fondul de carte, de documente se înnoieşte permanent. Gradul de înnoire constituie 37% în 
perioada ultimilor ani. Resursele informaţionale se completează,  de asemenea, prin schimb şi 
donaţii de cărţi, documente. 

În cadrul UCCM funcţionează tipografia, care prestează servicii editorial poligrafice, inclusiv 
editarea lucrărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. 
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3. REZULTATELE CERCETĂRII: CALITATEA, EFICIENŢA,  

RELEVANŢA, IMPACTUL 

 
3.1. Rezultate ştiinţifice de performanţă  

1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, unica instituţie din ţară cu potenţial ştiinţific 
în domeniul comerţului şi cooperaţiei, a realizat cercetări complexe privind situaţia în domeniul 
comerţului intern, cu identificarea problemelor ce influenţează progresul în această sferă și 
conturarea perspectivelor de dezvoltare. În cadrul activităților de cercetare a fost creat un 
parteneriat durabil și eficient între cercetătorii din mediul academic și reprezentanții Ministerului 
Economiei, precum și reprezentanții mediului de afaceri. În rezultat, au fost aduse contribuții de 
valoare la elaborarea și perfectarea cadrului legislativ-normativ și a politicilor de dezvoltare 
strategică în domeniul comerțului intern.  

Reprezentanți mediului științific al UCCM au participat la elaborarea Legii nr.231 din 23.09.2010 
cu privire la comerţul interior,  publicată în Monitorul Oficial Nr. 206-209 din 22.10.2010.  

În rezultatul cercetărilor desfășurate în perioada 2011-2012 a fost elaborată şi publicată monografia 
colectivă „Diagnosticul situaţiei în comerţul interior şi priorităţi de dezvoltare”/Larisa Şavga 
(coordonator), care a servit drept bază ştiinţifică în elaborarea documentului de politică publică – 
Strategia de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi Planul 
de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea acesteia, care au fost aprobate prin HG 
nr.948 din 25.12.2013 (publicate în Monitorul Oficial nr. 284-289 din 06.12.2013).  

Implementarea Strategiei va contribui la asigurarea consumatorilor cu necesarul de produse şi 
servicii competitive, prin crearea unui sistem eficient de comercializare ale acestora pe întreg 
teritoriul ţării, axat pe dezvoltarea comerţului interior sub aspect calitativ şi inovativ. Astfel, 
activităţile din comerţ urmează să fie modernizate din perspectiva implicaţiilor acestora asupra 
dezvoltării socio-economice a ţării.  

2. Cele mai importante contribuții aduse de echipa de cercetători UCCM, privind elaborarea și 
perfectarea cadrului legislativ-normativ în domeniul comerțului interior: 

 amendamente la Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior ce țin de 
instituirea ghişeului unic pentru înregistrarea/autorizarea comercianţilor; 

 participarea la elaborarea proiectului Legii privind contractele la distanţă;  

 propuneri de perfectare a mecanismului de formare a preţurilor pentru comercializarea 
produselor de importanță socială; 

 regulile de comercializare a anumitor produse, reglementări care au comasat normele 
comerţului cu ridicata şi cu amănuntul; 

 criterii de calificare pentru lucrătorii din domeniul comerţului (criteriile vizate se vor lua în 
consideraţie la elaborarea standardelor ocupaţionale pentru lucrătorii din comerţ); 

 propuneri de perfectare a cadrului normativ privind prestarea serviciilor de alimentaţie 
publică;  
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 propuneri de modernizare a comerţului în pieţe și de optimizare a infrastructurii unităţilor 
comerciale etc. 

3. Echipa de cercetători din cadrul UCCM oferă suport științific sistemului cooperației de consum, 
care servește drept obiect al studiilor, dar și bază pentru experimentarea și implementarea 
rezultatelor științifice și inovațiilor în acest domeniu. 

În baza Strategiei de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru perioada 2008-2011, elaborată cu 
suportul cercetătorilor din cadrul UCCM şi aprobată la Congresul al XIV-lea al Cooperaţiei de 
consum din Republica Moldova (14.12.2007).  Pe parcursul perioadei 2009-2011 au fost elaborate 
și realizate acțiuni concrete orientate spre implementarea Strategiei menţionate, au fost aduse 
contribuţii şi oferită consultanţă privind implementarea acesteia la nivel național, teritorial și la 
nivel de întreprinderi. 

Actualitatea şi necesitatea cercetărilor în domeniul cooperatist a fost amplificată de declarația ONU 
a anului 2012 – Anul Internaţional al cooperativelor. Sub influența unor noi viziuni privind căile de 
eficientizare a schimbărilor ce au loc în acest sector echipa de cercetători din cadrul UCCM a 
elaborat Programul de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru perioada 2012-2015, aprobat la 
Congresul al XV-lea al Cooperaţiei de consum din Republica Moldova (27 ianuarie 2012). În 
prezent, acest program se implementează, iar UCCM asigură în continuare suport și consultanță 
privind  acțiunile întreprinse la nivel republican și teritorial. 

4. În perioada de referință, un accent deosebit s-a acordat retehnologizării și modernizării 
infrastructurii cooperației de consum, în deosebi a rețelei comerciale, amplasată preponderent în 
mediul rural. În acest sens au fost elaborate conceptele formatelor moderne de unități de comerț cu 
amănuntul CoopPrim și CoopPlus și implementate într-un șir de localități, contribuind la 
îmbunătățirea deservirii și asigurării populației rurale cu mărfuri. În prezent, în republică 
funcționează 51 de  unități de comerț de acest tip în Anenii Noi, Ungheni, Sculeni, Leova, Florești 
etc. 

5. Pe parcursul anului 2013, ca rezultat al cercetărilor privind situaţia în domeniul cooperaţiei de 
consum, au fost înaintate propuneri privind crearea unui sistem unic de achiziţionare-procesare-
distribuţie-promovare a produselor agricole şi de altă natură, precum şi  conceptul sistemului 
informaţional corporativ cooperatist: principiile, nivelurile de organizare, etapele de implementare, 
arhitectura sistemului etc. Îmbinarea într-un sistem unic integrat al diverselor activități economice 
adiacente ale cooperației de consum din Republica Moldova – activitate de achiziții, producere, 
desfacere, cu încorporarea acestora într-un sistem informațional și informatic integrat, ar permite o 
regenerare a activității economice a sistemului cooperatist, transformarea lui în unul modern și 
dinamic, facilitând depășirea problemelor persistente, cu perspectiva examinării evoluției acestora 
în sisteme funcționale de e-comerț, iar apoi și e-business.  



 51

 
3.2.  Elaborări ştiinţifice importante 
 
Cele mai importante elaborări științifice în cadrul profilului acreditat, în perioada de referință, s-au 
materializat în teze de doctor habilitat și doctor în științe elaborate de cercetătorii încadrați la acest 
profil, fiind apreciate în cadrul susținerilor publice, aprobate de Consiliile științifice specializate, de 
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare și implementate.  

1.Teza de doctor habilitat Impactul ajutorului de stat asupra mediului concurenţial în contextul 
integrării economice a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, autor: dr. hab., Maxim Ion 
(a.2013). 

Rezultatele ştiinţifice principale: 

- Dezvoltarea conceptului „concurenţă”, evidenţiind caracterul complex al acesteia, integrând 
abordarea statică şi dinamică prin prisma efectelor generate; 

- Fundamentarea şi dezvoltarea conceptului de ajutor de stat şi a necesităţii evaluării impactului 
ajutorului de stat asupra mediului concurenţial din Republica Moldova; 

- Evaluarea şi identificarea ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova şi argumentarea 
necesităţii reglementării acestora; 

- Propunerea tipologiei ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova reieşind din practica 
internaţională existentă, conform indicilor de performanţă;  

- Elaborarea conceptului de reformare a sistemului de acordare, evaluare, evidenţă şi monitorizare 
a ajutoarelor de stat în Republica Moldova;  

- Determinarea mărimii sprijinului financiar al statului acordat agenţilor economici care nu va 
duce la distorsionarea mediului concurenţial; 

- Elaborarea şi aplicarea metodologiei de evaluare a impactului ajutoarelor de stat asupra 
mediului concurenţial din Republica Moldova, folosind evaluarea efectelor asupra nivelului de 
bunăstare socială;  

- Elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ al Republicii Moldova în domeniul ajutorului de 
stat în contextul integrării economice în Uniunea Europeană.  

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost aplicate la fundamentarea şi elaborarea Legii cu privire la 
ajutorul de stat nr.139 din 15 iunie 2012 (Monitorul Oficial nr.166-169a din 16.08.2012) şi a 
cadrului normativ aferent: ajutorului de stat acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, ajutorului de 
stat acordat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, ajutorului de stat destinat protecţiei mediului 
înconjurător, ajutorului acordat pentru dezvoltarea regională, ajutorului de stat acordat pentru 
salvarea beneficiarilor aflaţi în dificultate, ajutorului de stat acordat instruirii angajaţilor şi pentru 
crearea de noi locuri de muncă ş.a. Implementarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată prin 
certificatul de implementare eliberat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei. 

Recomandările propuse privind direcţiile de analiză economică a ajutorului de stat sunt utilizate de 
Autoritatea de Concurenţă în activitatea de analiză economică a ajutoarelor de stat.  

2. Teza de doctor Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din cadrul 
cooperaţiei de consum, autor: dr., Şerban Natalia, conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. L. Şavga 
(a. 2011). 
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Rezultatele ştiinţifice principale:  

- precizarea şi completarea demersului teoretic şi metodologic cu privire la comerţ şi 
infrastructura comercială; analiza complexă, multiaspectuală a structurii şi a infrastructurii 
comerţului angro şi cu amănuntul prin optica teoriei comerciale şi practicilor internaţionale, 
liderilor în promovarea progresului în comerţ;  

- argumentarea necesităţii perfecţionării managementului comercial pe întreaga verticală a 
sistemului de comerţ tratată drept factor important pentru eficientizarea activităţii comerciale nu 
doar prin prisma eficienţei economice, dar şi a celei sociale; 

- fundamentarea teoretico-metodologică şi abordarea pentru prima dată în cadrul naţional a 
conceptului de reţele de magazine, a formatului de magazine şi a modelului manualului concept 
şi a manualului operaţional; 

- analiza complexă, multidimensională a situaţiei în ramura de comerţ a cooperaţiei de consum, a 
infrastructurii comerciale, a strategiei de dezvoltare a acesteia. 

Rezultatele cercetărilor au fost enunţate şi susţinute la foruri ştiinţifice republicane şi internaţionale, 
inclusiv ASE Bucureşti, UCCM, USM. 

3.Teza de doctor Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii,  autor:  dr., Livițchi Oxana, 
conducător dr.hab., prof.univ. N. Şişcanu (a. 2010) 

Rezultatele ştiinţifice principale: 

- impactul transferurilor sociale asupra sărăciei la nivel naţional, importanţei eradicării sărăciei 
asupra dezvoltării economiei naţionale;  

- monitorizarea multidimensională şi sistemică a sărăciei în Republica Moldova; 
- identificarea principalelor direcţii strategice de eradicare a sărăciei la nivel naţional pentru 

revizuirea Strategiei Naţionale de Dezvoltare în vigoare. 

Materialele cercetării sunt utilizate la elaborarea Strategiei sau Programelor-cadru de eradicare a 
sărăciei, politicilor macroeconomice sectoriale, actelor legislative şi normative la nivel naţional, 
regional şi local; în activităţile curente şi de perspectivă a organelor administraţiei publice.  

 

4.Teza de doctor Fundamente pedagogice ale formării profesionale ale  contabilului, autor: dr., 
Căpăţînă Sofia, conducător ştiinţific dr., conf.univ. D. Rogojină, consultant ştiinţific dr. hab., 
prof.univ. V. Ţurcanu (a.2013). 

Rezultatele ştiinţifice principale: 

- dezvoltarea competenţei profesionale iniţiale din perspectivă curriculară, axată pe studiu de 
caz – ca strategie didactică;  

- elaborarea unui curriculum la disciplina Contabilitate financiară; 
- elaborarea modelului teoretic de formare profesională iniţială a studentului contabil; 

implementarea modelului elaborat în limitele curriculumului la disciplina Contabilitate 
financiară. 

 

Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din 
Moldova, precum şi prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice naţionale şi 
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internaţionale, inclusiv: Universitatea „George Bacovia”, Bacău; ASEM, UCCM, Universitatea 
„Dunărea de Jos”, Galaţi; ATIC, IŞE, Universitatea Cooperatistă din Moscova; Târgoviște, 
Constanţa, Poltava. Rezultatele obţinute servesc drept suport didactic în predarea disciplinelor de 
contabilitate atât în instituţiile superioare de învăţământ, cât şi în colegii. 

 

5. Teza de doctor Problemele contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior,  autor: dr., Fulga Viorica, 
conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. T. Tuhari, (a.2011). 

Rezultatele ştiinţifice principale:  

- fundamentarea modului de contabilizare a operaţiilor de import şi export de bunuri prin 
sistemul conturilor contabilităţii de gestiune;  

- elaborarea proiectelor de documente primare inerente importului şi exportului de bunuri 
materiale pe fiecare tranzacţie; 

-  recomandarea suplinirii datelor rapoartelor financiare cu informaţie semnificativă.   

Rezultatele investigaţiilor au fost implementate în domeniul contabilităţii operaţiilor în valută 
străină, perfectării documentare a operaţiilor de import şi export a bunurilor în cadrul întreprinderii 
de prestare a serviciilor de export „DCD-Design” SRL şi întreprinderii din sfera cooperaţiei de 
consum ICCA „Angrocoop” mun. Chişinău Moldcoop. Rezultatele obţinute servesc drept suport 
didactic în predarea disciplinei Contabilitatea în comerţ interior şi exterior la ciclul II, masterat în 
UCCM.  

6.Teza de doctor Modalităţi de perfecţionare a managementului negocierilor (în companiile de 
comerţ din Republica Moldova),  autor: dr., Şargu Lilia, conducător ştiinţific prof.univ., dr. V. 
Cojocaru (a.2013). 

Rezultatele ştiinţifice principale:  

- dezvoltarea preceptului de management al negocierii în cadrul companiilor autohtone, definirea 
managementului negocierilor în afaceri ca subsistem al managementului organizaţiei;  

- determinarea poziţiei negocierii ca activitate integratoare a sistemului managerial, ca proces şi 
element indispensabil al sistemului managerial;  

- identificarea, sistematizarea şi analiza factorilor de influenţă asupra procesului de negociere cu 
consumatorii pe segmentul de lux în domeniul comercializării plăcilor din ceramică; 

- elaborarea algoritmului de negociere ca modalitate de perfecţionare a metodei şi tehnologiilor 
de dezvoltare a negocierilor în companiile specializate în comercializarea plăcilor din ceramică 
pe segmentul lux.  

Autorul lucrării este codeţinător al unui certificat de inovator „Metoda şi tehnologiile de dezvoltare 
a negocierilor în parteneriatul public privat şi de comerţ” nr.4867 din 14.06.2010, eliberat la 
19.07.2010.  

Rezultatele lucrării au fost implementate în cadrul companiilor Axiconst SRL şi SOLDI SRL, fapte 
atestate prin certificate de implementare, prin care sunt menţionate beneficiile metodei aplicate: 
delimitarea competenţelor angajaţilor în procesul de negociere, micşorarea termenelor de semnare a 
contractelor, micşorarea reclamaţiilor din partea clienţilor, creşterea numărului de beneficiari ai 
produselor companiei etc.  
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3.3.   Publicaţii de performanţă 
 

Rezultatele activităţii de cercetare şi inovare, obţinute de UCCM pe parcursul activităţii sale, au fost 
posibile datorită efortului intelectual al personalului didactico-ştiinţific universitar, vizibile prin 
numeroase publicaţii – monografii, articole în reviste recenzate în ţară şi peste hotare, comunicări la 
foruri ştiinţifice etc. Pe parcursul ultimilor cinci ani cercetătorii din cadrul profilului științific  
Economie și managementul dezvoltării comerțului și cooperației de consum au publicat peste 500 
de lucrări științifice, dintre care:  
 monografii și capitole în monografii – 20;  
 articole în reviste internaționale recenzate  – 27  și  în reviste naționale  (B; C) – 149; 
 articole în culegeri internaționale – 63, în cele naționale – 40;  
 participări la manifestări ştiinţifice internaționale  – 43 și naționale – 151. 

 

1. Revista științifică Analele științifice ale UCCM 
 

Începând cu anul 2006, universitatea iniţiază editarea publicaţiei Analele Ştiinţifice ale UCCM, prin 
care se aduce la cunoştinţa publicului larg rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor din 
cadrul UCCM, precum și din cadrul altor instituții și centre de cercetare din ţară şi de peste hotare. 
În anul 2008 această publicaţie a fost acreditată cu titlul de revistă ştiinţifică  de categoria C. 
Analele științifice ale UCCM respectă cerințele față de acest tip de publicații, este o revistă 
bianuală, accesibilă online, fiind plasată pe site-ul universității, ceea ce-i asigură o vizibilitate 
sporită (http://www.uccm.md/ro/index.php/component/content/article?layout=edit&id=274).  
La finele anului 2013 au fost publicate douăsprezece volume ale revistei. Ponderea lucrărilor 
autorilor din străinătate depăşeşte 20% din numărul total (în volumul XI acest indicator a constituit 
57%,  în volumul XII – 48%). 
 

Colegiul de redacție al revistei Analele Ştiinţifice ale UCCM  include personalități marcante. 
Revista cuprinde un spectru larg al domeniilor științifice și didactice: merceologie, comerţ, 
marketing, contabilitate şi audit, finanţe, informatică economică, management, drept economic, 
economie, politici educaţionale, comunicare, limbi moderne etc., totuși, cele mai importante lucrări  
reflectă rezultatele cercetărilor în cadrul profilului științific Economia şi managementul dezvoltării 
comerţului şi cooperaţiei de consum, fiind recunoscută și solicitată în mediul economic și științific.  
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În prezent, UCCM a fondat o nouă revistă la profilul acreditat „Cercetări în Comerţ, Management 
şi Dezvoltare Economică” (CCMDE), publicată în limba engleză, cu respectarea tuturor cerinţelor 
pentru o revistă ştiinţifică de categoria B. Revista CCMDE a fost iniţiată pentru a promova 
cercetarea şi publicarea rezultatelor în diverse sfere ale economiei, în comerţ, management, precum 
şi pe diversele relaţii dintre comerţ şi dezvoltarea economică, atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional şi pentru a asigura schimbul de opinii, informaţii şi noi idei pentru cercetători, cadre 
didactice, factori de decizie, practicieni, reprezentanţi ai cooperativelor şi alte persoane interesate. 
Scopul revistei CCMDE este de a disemina cunoştinţe, a promova gândirea inovatoare, discuţii 
intelectuale, analize de cercetare, precum şi studii pragmatice, inclusiv critici cu privire la o arie 
largă de domenii economice şi de a facilita comunicarea între cadrele universitare, cercetători, 
factorii de decizie, practicieni, membri cooperatori, autorităţi publice şi executori. Revista va apărea 
în două publicaţii anual: la sfârşitul lunii iunie şi sfârşitul lunii decembrie.  
Versiunea electronică este găzduită pe adresa  http://www.jrtmed.md/ 

 
 

2. Monografia: Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din 
cadrul cooperaţiei de consum; autori: dr. hab. Larisa ȘAVGA, dr. Natalia ŞERBAN / 
MOLDCOOP, UCCM – Chişinău, 2011 
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În lucrare este multidimensional analizată infrastructura comerţului cooperatist şi eficienţa utilizării 
acesteia, poziţionarea ei în coordonatele comerţului din ţară, relevându-se importanţa economică şi 
socială a acestui subsistem pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei rurale şi dezvoltarea economică 
a regiunilor rurale ale ţării. Diagnosticul structurii şi infrastructurii comerţului angro a accentuat 
necesitatea perfecţionării acestui sector prin prisma eficientizării distribuţiei şi a proceselor 
integraţioniste şi asociative în comerţ. Toate acestea au permis de a identifica priorităţile şi 
orientările strategice de dezvoltare a comerţului desfăşurat de cooperaţia de consum şi de 
modernizare a infrastructurii comerciale, care sunt expuse în lucrare. 

Pe parcursul ultimilor două decenii comerţul din Republica Moldova trece printr-o continuă 
transformare şi reorganizare, adaptându-se la realităţile economice, sociale şi mediul concurenţial, 
toate acestea cu impact diferit asupra organizării, managementului şi eficienţei activităţii 
comerciale. Multiplele activităţi realizate în acest aspect, inclusiv creşterea numărului 
comercianţilor, extinderea infrastructurii lor comerciale au contribuit doar parţial la îmbunătăţirea 
situaţiei şi sporirea calităţii prestaţiei comerciale. Totodată, diferenţele rămânând vizibile în raport 
cu exigenţele unui comerţ modern, impactul acestora se resimte, în mod special în mediul rural.  

Aceasta plasează comerţul în coordonatele unei necesităţi de modernizare continuă pe toate 
dimensiunile: perfecţionarea cadrului legislativ-normativ, elaborarea de strategii şi politici 
comerciale, eficientizarea activităţii de comerţ, optimizarea managementului comercial, dezvoltarea 
infrastructurii comerciale, implementarea bunelor practici internaţionale în managementul şi 
organizarea sistemului naţional de comerţ intern. 

Cu toate că sunt multiple demersuri şi abordări teoretice în domeniul comerţului, o multitudine de 
aspecte nu şi-au găsit reflecţie sau se tratează diferenţiat. Pornind de la importanţa suportului 
teoretico-metodologic, prezenta cercetare se axează pe o analiză profundă a abordărilor conceptuale 
privind comerţul şi infrastructura comercială, mutaţiile intervenite în sfera de comerţ sub impactul 
dezvoltării relaţiilor libere de piaţă, analiza din punct de vedere teoretic a structurii, a infrastructurii 
şi a formelor manageriale moderne ale comerţului angro şi ale celui cu amănuntul. 

O altă categorie de aspecte incluse în lucrare abordează contextul de dezvoltare a comerţului, 
extinderea antreprenoriatului comercial şi eficienţa acestuia, particularităţile pieţei rurale, situaţia în 
comerţul interior şi problemele ce le ridică acesta, precum şi orientările strategice şi soluţiile de 
evoluţie a sectorului. 

O atenţie deosebită este acordată evaluării contribuţiei cooperaţiei de consum la dezvoltarea 
economiei naţionale a ţării. În acest sens în lucrare se analizează dimensiunile socio-economice şi 
manageriale ale sistemului cooperatist, se reliefează priorităţile şi orientările strategice de 
dezvoltare a comerţului desfăşurat de cooperaţia de consum, ce expun opiniile privind remodelarea 
sistemului cooperatist printr-o viziune inovativă racordată la practicile europene. 

Lucrarea este adresată cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, dar şi cadrelor didactice, antreprenorilor, 
managerilor din domeniul comercial şi al cooperaţiei de consum, autorităţilor publice etc.  
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3. Monografia colectivă: Diagnosticul situaţiei în comerţul interior şi priorităţi de dezvoltare/ 

dr. hab. Larisa ŞAVGA (coordonator); MOLDCOOP, UCCM. - Chişinău, 2012.    

 

Cercetările privind situaţia în domeniul comerţului interior, rezultatele cărora sunt prezentate în 
lucrare, au avut drept scop elucidarea tendinţelor de evoluţie ale principalilor indicatori ce 
caracterizează situaţia în domeniul comerţului interior în Republica Moldova şi scoaterea în 
evidenţă a problemelor şi perspectivelor de dezvoltare ale acestui sector.  

Scopul studiului a determinat un şir de obiective, care au ordonat problematica abordată şi au 
concretizat coordonatele cercetărilor: aprecierea coordonatelor comerţului interior în sistemul 
economico-social al ţării; analiza cadrului legislativ-normativ de reglementare a comerţului interior; 
estimarea dimensiunii pieţei interne şi a  factorilor ce o influenţează; diagnosticul contextului 
antreprenorial de dezvoltare a comerţului interior; analiza situaţiei în comerţul interior; evaluarea 
infrastructurii comerciale şi a asigurării cu spaţii comerciale a populaţiei; aprecierea tendinţelor în 
evoluţia resurselor umane antrenate în activitatea de comerţ. 

Pentru realizarea studiului s-a utilizat un vast instrumentar de cercetare, ce a integrat diferite 
metode, printre care evidenţiem metodele de analiză, sinteză, inducţie, deducţie, comparaţie, 
metodele statistice, economico-matematice, de observaţie etc. Metodele de investigaţie folosite au 
contribuit la evaluarea cantitativă şi calitativă a modificărilor intervenite în comerţul interior pe plan 
local, facilitând sincronic includerea în studiu a concluziilor şi recomandărilor ce au drept scop 
identificarea şi înaintarea unor soluţii fundamentate ştiinţific privind modernizarea comerţului din 
perspectiva implicaţiilor acestuia asupra dezvoltării socio-economice durabile, concomitent cu 
sporirea bunăstării societăţii pe termen lung. 

Relevanţa cercetărilor şi a rezultatelor obţinute în cadrul studiului prezentat este evidenţiată prin 
faptul că pentru prima dată în Republica Moldova s-a realizat o cercetare complexă şi 
multidimensională absolut necesară a situaţiei în ramura comerţului intern, a infrastructurii 
comerciale, respectiv, s-a reuşit mobilizarea potenţialului ştiinţific concentrat în cadrul Universităţii 
Cooperatist-Comerciale – instituţie cu profil comercial, focusarea acestuia asupra cercetării 
problemelor din comerţ.  
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Rezultatele preliminare ale cercetărilor au fost diseminate în cadrul discuţiilor organizate cu 
reprezentanţii mediului de afaceri, academic, ştiinţific, autorităţilor publice centrale şi locale. De 
asemenea, rezultatele cercetărilor au fost prezentate şi validate, de către membrii echipei, la foruri 
ştiinţifice internaţionale şi naţionale.  

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice incluse în prezenta lucrare sunt adresate studenţilor, cadrelor 
didactice din instituţiile de învăţământ cu profil economic, autorităţilor publice centrale şi locale; 
mediului de afaceri şi altor instituţii, persoane interesate de domeniul comerţului interior.  

 
4. Monografia colectivă: Politicile fiscale şi bugetare în teoriile economice,  autori: dr. Emilia 
Mioara CÂMPEANU,  dr. Victoria TROFIMOV, dr. Angela TIMUŞ, dr. Elena PĂDUREAN. 
Editura IEFS. - Chişinău, 2012 

 
Monografia reprezintă o analiză de sinteză a abordărilor teoretice privind politicile fiscale şi 
bugetare în gândirea economică mondială şi este o încercare de a aprecia evoluţia şi interferenţa 
diferitor curente teoretice pe parcursul dezvoltării teoriei economice.   

Obiectivul principal al lucrării constă în sistematizarea şi analiza conceptelor şi teoriilor ştiinţifice 
cu referire la politicile fiscale şi bugetare şi, pe această cale, descoperirea rupturilor şi filiaţiunilor 
diferitor abordări teoretice ca bază pentru elaborarea şi promovarea diferitor politici publice, 
orientate la asigurarea funcţionării eficiente a mecanismului economiei naţionale. 

 
 

Pentru efectuarea studiului au fost utilizate metode de cercetare generale şi speciale: analiza şi 
sinteza, deducţia, comparaţia, metoda analizei sistemice, metode ipotetice, istorice şi logice, metoda 
analogică, metode econometrice etc. 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezultă din importanţa pe care o are bugetul de 
stat în calitate de fundament al promovării oricăror politici în economia naţională a unei ţări. De 
eficienţa administrării bugetului public, implicit a fluxurilor de cheltuieli şi venituri bugetare, 
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depinde creşterea economică, iar maniera în care acestea se gestionează presupune cunoaşterea 
profundă nu doar a practicii, dar şi a fundamentelor economice teoretice.  

Rezultatele studiului realizat sunt utile în calitate de suport metodologic în elaborarea şi 
monitorizarea aplicării unor politici bugetare, a managementului bugetului public, pentru adoptarea 
unor decizii privind gestiunea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor cu destinaţie socială, ca 
domeniu deosebit de sensibil în economiile de piaţă tinere. De asemenea, monografia constituie un 
semnificativ suport metodologic, în vederea armonizării politicilor economice naţionale cu cele ale 
Comunităţii Europene. 

Monografia poate fi folosită în procesul didactic de către profesori, doctoranzi şi studenţi ai 
facultăţilor din învăţământul universitar cu profil economic. Lucrarea este utilă şi celor  care sunt 
interesanţi de problemele actuale şi arzătoare ale teoriei şi practicii fiscale şi bugetare sub diversele 
ei aspecte. 

 
5. L.  ŞAVGA, dr. G. ŞAVGA, T. SURUGIU.  Introducere în e-comerţ și e-business. Chişinău: 
UCCM, 2013. 

 
Amplificarea proceselor de globalizare, mondializarea pieţei, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor 
informatice şi a comunicaţiilor, penetrarea Internetului în toate sferele de activitate umană a generat 
mutaţii profunde în economie şi a facilitat apariţia noilor modele de afaceri, modalităţi de muncă,  
produse şi servicii, crearea de noi pieţe – a celor digitale, noi mentalităţi şi comportamente ale 
producătorilor, distribuitorilor şi consumatorilor ş.a. 

 
 
Comerţul electronic şi afacerile electronice au devenit elementele de bază ale noii economii şi 
componente indispensabile ale strategiilor de afaceri moderne, implementarea cărora contribuie la 
sporirea avantajelor competitive ale companiilor, consolidarea parteneriatului dintre toţi actorii 
pieţei electronice. Dezvoltarea comerţului şi a afacerilor electronice, în general, oferă multiple 
beneficii şi avantaje nu doar companiilor, dar şi consumatorilor şi societăţii, în ansamblu. 
Asigurarea unei deschideri totale în relaţiile cu clienţii, o mai bună satisfacere a cerinţelor 
consumatorilor datorită personalizării lor (oportunitate oferită de TIC), reducerea costurilor 
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implicate, operarea la distanţă şi în timp real, creşterea vitezei de realizare a tranzacţiilor 
electronice, comunicarea eficientă, diversificarea canalelor de distribuţie, eficientizarea afacerilor 
etc. sunt doar câteva dintre acestea. 

Lucrarea are drept scop abordarea fundamentelor e-economiei, e-businessului şi e-comerţului 
(accentul fiind pus pe comerţul electronic) din punct de vedere conceptual, organizaţional, 
managerial, al tehnologiilor proceselor de afaceri şi celor comerciale, aspectele tehnice fiind expuse 
doar parţial. Problematica comerţului electronic este foarte complexă, această activitate situându-se 
la confluenţa domeniilor: economie, comerţ, tehnologii informatice şi comunicaţii, iar evoluţiile 
tehnologiilor în acest domeniu sunt extrem de dinamice. Din asemenea considerente nu pretindem 
la o abordare exhaustivă a acesteia. Anumite aspecte expuse pot constitui deschideri pentru 
dezvoltarea lor în continuare, în cadrul altor studii. 

Lucrarea este adresată studenţilor, cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ cu profil 
economic, cercetătorilor, mediului de afaceri etc.  
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4. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 

 

4.1. Formele de antrenare în activităţi conexe cercetării 

În cadrul UCCM, paralel cu activitatea științifică, personalul încadrat în sfera științei și inovării 
desfășoară un șir de alte activități conexe cercetării. 

 implicarea în procesul de instruire (licență, masterat); 
 pregătirea cadrelor științifice în cadrul studiilor de doctorat; 
 acordarea de consultanţă persoanelor juridice şi/sau fizice; 
 implicarea în activități de formare continuă ale angajaților din economia reală; 
 expertizarea proiectelor de cercetare, a documentelor legislativ-normative, recenzarea 

materialelor științifico-didactice; 
 participarea în activitatea seminarelor științifice de profil și Consilii Științifice Specializate,  

în comisii de experți, comisii de acreditare, comitete sectoriale etc.; 
 participarea la diferite manifestații științifice din țară și de peste hotare etc. 

În cadrul UCCM, ca în orice instituție de învățământ superior din Republica Moldova, activitatea 
de bază a personalului didactico-științific este cea didactică, respectiv, toți cercetători sunt implicaţi 
în procesul de instruire. 

Una din componentele importante ale activității didactico-științifice o constituie elaborarea 
materialelor didactice, care asigură desfășurarea eficientă a procesului de instruire și formarea 
calitativă profesională a studenților.  Astfel, personalul didactico-științific antrenat în procesul de 
instruire, în perioada de referință a elaborat 44 de cursuri noi, asigurând fiecare curs cu un pachet 
curricular adecvat,  a asigurat publicarea a 441 de lucrări metodico-științifice:  manuale, note de 
curs, compendiumuri, lucrări didactice digitale etc. 

Din numărul total al personalului încadrat în activitatea de cercetare la profilul acreditat, 29 de 
persoane sunt conducători ai tezelor de licență, dintre care 24 de persoane sunt și conducători ai 
tezelor de master, conducând în mediu 4-8 teze anual/cercetător. 

 
4.2. Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare  

Pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare prin doctorat a fost instituită în cadrul UCCM, în 
a.1994, prin Decizia  Comisiei Superioare de atestare a Republicii Moldova.  

În prezent universitatea este abilitată cu dreptul de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare prin 
studii de doctorat la şase specialităţi ştiinţifice: 

     272.02 - Merceologia și expertiza produselor alimentare 
     521.04 - Marketing și logistică 
     522.02 - Contabilitate, audit, analiză economică 

523.01 - Cibernetică și informatică economică 
     521.03 - Economie şi management în domeniu de activitate 
     522.01 - Finanţe 
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Pe parcursul anilor 2009-2013, în cadrul UCCM şi-au efectuat studiile în medie/an 18 doctoranzi.  
Începând cu anul 2012, la studii doctorale au fost înmatriculați cetăţeni străini (România).  

Tabelul 4. 
Numărul doctoranzilor în UCCM,  la 01.01.2013 (persoane) 

 
 Numărul doctoranzilor, conform specialităților: 

- Economie şi management în domeniu de activitate                                    1    
- Marketing și  logistică                                                                                 3   
- Finanţe                                                                                                         8   
- Cibernetică și informatică economică                                                         2   
- Merceologia și expertiza produselor alimentare                                         1 
- Contabilitate, audit, analiză economică                5 

 

În cadrul UCCM activează 8 persoane abilitate cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific al 
tezelor de doctorat, ceea ce constituie 25% din numărul total de persoane ce formează profilul de 
cercetare acreditat. Raportul nr. doctoranzi/ nr. cercetători constituie 0,69.  

În perioada 2009-2013, în medie 44,8% din numărul total al doctoranzilor au fost  pregătiţi pentru 
alţi subiecţi ai economiei naţionale. În perioada de referință, au susținut teza de doctor 7 absolvenți 
ai doctoranturii UCCM, dintre care, în termen, au obținut titlul de doctor în economie - 4 
absolvenţi, în următorii trei ani - 2 absolvenţi şi peste trei ani – 1 absolvent.  

Tabelul 5 
Lista doctoranzilor UCCM, care au susținut teza de doctor în economie 

 
Nr. N.P. doctorandului Anul admiterii Anul absolvirii Anul susţinerii 
1. Zugrav Inga 2003 2007 2009 
2. Caraganciu Galina 2004 2008 2009 
3. Taban Elena 2004 2008 2009 
4. Ioncu Oleg 2004 2008 2009 
5. Mîrzac Victoria 2005 2009 2010 
6. Fulga Viorica 1998 2002 2011 
7. Şerban Natalia 2004 2008 2011 

 
Totodată, în perioada de referinţă, cercetătorii încadraţi în profilul de cercetare acreditat au susţinut 
2 teze de doctor habilitat şi 6 teze de doctor în ştiinţe în alte instituţii din ţară (ASEM, UTM, USM, 
IŞE ş.a). 

 

Activitatea seminarelor ştiinţifice de profil 

Prin  Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice  a CNAA nr. AT-
3/5 din 23 mai 2012 „Privind validarea deciziilor senatelor universitare/consiliilor ştiinţifice ale 
instituţiilor de cercetare despre aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil, 

 
Total 

dintre ei 
–  prin 

contract 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 
    anul I                 anul II                  anul III                  anul IV 

20 20 4 8 2 6 
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pentru un termen de 4 ani” a fost confirmată decizia Senatului UCCM cu privire la aprobarea 
componenţei nominale a două seminare ştiinţifice de profil la  specialităţile: 

521.03 – Economie şi management în domeniu de activitate; 521.04 –  Marketing și logistică (13 
persoane)  

preşedinte, dr.hab., prof.univ., S.PETROVICI  

secretar, dr., conf.univ.,  S. MUŞTUC  
 

522.01 –Finanţe;  522.02 – Contabilitate, audit, analiză economică (15 persoane) 

preşedinte, dr.hab., prof.univ., T. TUHARI  
secretar, dr., conf.univ., I.MALECA  
 

Totodată, cadrele didactico-științifice ale UCCM sunt membre în seminarele ştiinţifice de profil în 
cadrul instituțiilor partenere: ASEM - Şavga L. dr.hab., prof.univ., Tuhari T. dr.hab., prof.univ., 
Trofimov V. dr., conf.univ., Leahu T. dr., conf.univ.; USM - Melinte C. dr., conf.univ., Liviţchi O. 
dr., conf.univ.; ULIM - Graur E. dr., conf.univ. 

 

4.3. Activităţile de consultanţă acordată persoanelor juridice şi fizice  

Focusarea potenţialului ştiinţific concentrat în cadrul UCCM – instituţie cu profil comercial, asupra 
cercetării problemelor din comerţ și cooperația de consum a dus la implicarea activă a echipei de 
cercetători în proiecte de cercetare şi consultanţă la comanda agenţilor economici, inclusiv a celor 
din sistemul cooperaţiei de consum.   
 
Prin intermediul Laboratorului de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile cooperaţiei de consum 
și a Centrului de dezvoltare, consultanţă şi expertiză în afaceri „Mercurius”  agenţilor economici li  
se oferă o gamă largă de servicii de cercetare şi consultanţă care acoperă următoarele arii: 
 Studii şi analize de piaţă 
 Identificarea şi penetrarea pieţelor noi 
  Elaborarea şi lansarea noilor mărfuri (laboratorul inovaţiilor) 
 Analiza portofoliului ofertei de mărfuri şi servicii  
 Dezvoltarea parteneriatului în derularea proiectelor naţionale şi internaţionale 
 Implementarea Sistemelor de Management al Calităţii ISO 9001:2008 
 Identificarea oportunităţilor de dezvoltare a afacerii, idei de afaceri 
 Elaborarea strategiei şi a planului de marketing 
 Reengineering managerial şi comercial  
 Promovarea imaginii corporative a întreprinderii  
 Desfăşurarea campaniilor promoţionale  
 Prestarea serviciilor de merchandising 
 Diagnoza funcţionării afacerii şi eliminarea blocajelor  
 Conlucrarea eficientă în echipă 
 Reproiectarea întreprinderii comerciale 
 Dezvoltarea  forţelor de vânzare 
 Organizarea lucrului cu clienţii 
 Calea de ascensiune de la un vânzător bun la unul de performanţă  
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 Forme moderne de organizare a comerţului 
 
Pe parcursul perioadei de evaluare, echipa de cercetători, ca urmare a realizării studiilor științifice 
în domeniul dezvoltării formei cooperatiste de organizare a activității economico-sociale, a reuşit să 
furnizeze idei inovative sistemului cooperatist, contribuind la implementarea cu succes ale acestora. 
Astfel, valorificarea cu succes a conceptului magazinelor CoopPlus și CoopPrim a reorganizat 
activitatea comercială din sistemul cooperatist, transferând-o într-o categorie înalt calitativă, fapt 
recunoscut de cei mai pretențioși consumatori. 
 
Prin intermediul Laboratorului de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile cooperaţiei de consum 
au fost realizate mai multe studii la comanda agenților economici din cadrul cooperației de consum. 
Astfel, în cadrul ANGROCOOP din mun. Chişinău cercetările efectuate au contribuit la 
identificarea orientărilor strategice de perfecţionare a distribuţiei mărfurilor în cadrul întreprinderii, 
analiza reţelei de distribuţie, identificarea oportunităţilor şi căilor de dezvoltare a comerţului 
integrat; înaintarea și implementarea propuneri privind unificarea, centralizarea şi eficientizarea 
sistemului de distribuţie, etc. În cadrul Prodcoop Chişinău a fost efectuată analiza pieţei de 
desfacere a produselor Prodcoop din mun. Chișinău: băuturi alcoolice, miere de albine; identificate 
noi segmente pe piaţa internă şi externă evaluată satisfacţia consumatorilor; furnizate propuneri de 
promovare a produselor etc. Totodată, la solicitare, în bază de contract, au fost realizate expertize 
(încercărilor de laborator) ale anumitor tipuri de produse  fabricate și comercializate de această 
întreprindere (miere de albine, băuturi alcoolice), rapoartele de încercări au contribuit la 
identificarea posibilităților de îmbunătățire a calității produselor testate. 
 
Centrul de dezvoltare, consultanţă şi expertiză în afaceri „Mercurius” din cadrul UCCM a oferit 
consultanță Consumcoop Sculeni, Universcoop Leova, Universalcoop Anenii Noi, URECOOP 
Străşeni, contribuind la reengineeringul și retehnologizarea unităţilor de comerț din Sculeni: 
produse alimentare şi mărfuri nealimentare; implementarea formatelor de magazine „CoopPrim” şi 
de supermarkete „CoopPlus”, bazate pe un design unificat, exterior şi interior elaborarea proiectelor 
de amenajare interioară a magazinelor; reproiectarea magazinelor și implementarea conceptului 
CoopPlus; elaborarea proiectului de amplasare a utilajului şi de etalare a mărfurilor; diversificarea 
şi aplicarea metodelor moderne de deservire a consumatorilor; elaborarea politicii de sortiment şi de 
promovare, identificarea necesităţii de instruire şi perfecţionare a angajaţilor etc. 
 
Serviciile de cercetare-consultanță sunt solicitate nu doar de întreprinderi din țară, dar și de peste 
hotare. La solicitarea partenerilor străini, S.C. Vasion SRL, se realizează Studiul privind 
oportunităţile de distribuţie a materialelor de construcţie pe piaţa internă din Republica Moldova 
(contract  nr.4782/25 din 25.112013). 
 
UCCM este  deschisă către nevoile mediului de afaceri, organizând cursuri și programe de formare 
continuă, care sunt racordate la valorile și prioritățile europene, privind educația pe parcursul 
întregii vieți, cu respectarea sistemului educațional național, urmărind o mai bună adaptare a 
programelor educaționale și de formare la cerințele pieței muncii.  

 Programe corporative, concepute, în mod special, pentru organizaţia-client şi racordate la 
necesităţile de dezvoltare ale acesteia; 
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 Programe deschise, anunţate periodic, cu participarea angajaţilor din diverse organizaţii şi 
firme. 

 
În acest context, menționăm că în perioada evaluată au fost organizate cursuri de perfecţionare 
profesională a personalului din comerţ şi din cooperaţia de consum în cadrul cărora au fost instruite 
298 de persoane,  dintre care:  
 preşedinţi și vicepreședinți ai organizațiilor cooperatiste                      - 75 de persoane;  
 contabili ai organizațiilor și întreprinderilor cooperatiste                      - 70 de persoane;  
 şefi unități de comerț și pieţe agroalimentare                                         - 73 de persoane;  
 responsabili de resurse umane și remunerarea muncii                            - 90 de persoane. 
 
Totodată, au fost elaborate un şir de programe de formare şi dezvoltare profesională a specialiştilor 
din domeniul comerţului interior, manageri, pentru diferite niveluri de instruire. Pentru 
învăţământul secundar profesional au fost elaborate programe pentru cursuri de vânzători, 
organizate în cadrul „Şcolii comercianţilor” din cadrul UCCM. 
 
Baza tehnico-materială și de cercetare este utilizată în scopuri educaționale și de cercetare și altor 
organizații. Astfel, la solicitare, în bază de contract (nr. 04/07-09/2013), au fost realizate expertize 
(încercărilor de laborator) ale anumitor tipuri de produse  fabricate și comercializate de 
întreprinderea cooperatistă Prodcoop din mun. Chișinău (miere de albine, băuturi alcoolice), 
rapoartele de încercări au contribuit la identificarea posibilităților de îmbunătățire a calității 
produselor testate.  
 
Infrastructura universității este utilizată și pentru activități educaționale de către alți agenți 
economici. Asociația auditorilor și consultanților în management din Moldova AO EcoFin-Consult, 
în acord cu contractul de colaborare cu UCCM (contract nr.04/07-01/2012), a organizat seminare de  
formare continuă pentru diferite categorii de angajați, preponderent din sfera agroalimentară.  

Acorduri de colaborare pe dimensiunea educațională și de cercetare sunt încheiate cu ÎM EFES  
Vitanta Moldova Brewery S.A. (contract nr.18 HE 04/07-02/2014), AGEPI (contract nr. 04/07-
01/2013), S.A. UNIC (contract nr. 04/07-1/2006-2010), cu multiple organizații și întreprinderi din 
sistemul cooperației de consum Universalcoop Anenii Noi (contract nr. 04/07-04/2010), UCOOP 
Ungheni (contract nr.04/07-02/2010), URECOOP Strășeni (contract nr. 04/07-03/2013) ș.a. 

 
4.4. Activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării  

 
Evoluţia unei societăţi bazate pe cunoaştere depinde atât de productivitatea ştiinţifică a 
cercetătorilor, cât şi de capacitatea de distribuţie a cunoştinţelor ştiinţifice. UCCM, în mod regulat, 
organizează evenimente științifice cu scopul de a valida rezultatele cercetărilor ştiinţifice, cât şi de a 
informa comunitatea academică, mediul de afaceri, publicul larg despre eficiența acestor  rezultate. 
În perioada de referință, UCCM, anual, a organizat și desfășurat conferințe și evenimente științifice, 
care au cunoscut o evoluție atât cantitativă, cât și calitativă după numărul și calitatea comunicărilor, 
aria geografică a participanților etc. Menționăm aici cele mai recente evenimente cu rezonanță 
vădită în comunitatea științifică din domeniu. 
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Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie 
globală”, organizată de UCCM pe 26-27 aprilie 2012, s-a înscris în lista evenimentelor consacrate 
anului 2012 – Anul Internaţional al Cooperativelor, declarat de către ONU. Evenimentele ce s-au 
desfăşurat în întreaga lume, cu genericul „Cooperativele construiesc o lume mai bună", au avut 
menirea de a spori conştientizarea publică despre contribuţiile substanţiale pe care întreprinderile 
cooperatiste le aduc la dezvoltarea socio-economică, în special în eradicarea sărăciei, generarea 
creării  locurilor de muncă noi şi integrarea socială. Forumul ştiinţific de talie internaţională a fost 
susţinut de proiectul din sfera ştiinţei şi inovării pentru manifestările ştiinţifice „Cooperativele şi 
dezvoltarea durabilă într-o economie globală” (cifrul 12.220.20.07.I.).   

Conferința a reunit reprezentanţi ai mediului academic şi de cercetare din 16 ţări: România, 
Finlanda, Germania, Franţa, Belgia, Spania, Rusia, Ucraina, Belarus, Lituania, Kazahstan, S.U.A., 
Bulgaria, Polonia, Israel, cu un număr de peste 200 de participanţi – tineri cercetători, savanţi, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai autorităţilor publice centrale şi locale, manageri ai 
organizaţiilor şi întreprinderilor cooperatiste, membri cooperatori.  

În procesul de organizare a Conferinţei s-a creat un parteneriat reciproc avantajos cu următorii 
reprezentanţi: MOLDCOOP, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, Universitatea „George Bacovia”, Bacău, România, Academia de Comerţ Detail, 
Germania, Universitatea de Economie şi Comerţ a Cooperaţiei de Consum, Poltava, Ucraina, 
Universitatea Cooperatistă de Economie şi Drept din Belgorod, Federaţia Rusă. Menţionăm aportul 
considerabil adus de toţi partenerii în buna organizare şi desfăşurare a evenimentului ştiinţific, dar 
şi faptul că au fost iniţiate legături de colaborare rodnice de lungă durată între toţi partenerii. Astfel, 
UCCM e un partener eficient în organizarea Conferinţelor Ştiinţifice Internaţionale care au loc, 
tradițional, în fiecare primăvara, în cadrul Universităţii „George Bacovia”, Bacău, România și a 
altor evenimente științifice, organizate de universitățile și instituțiile partenere. 

În iunie 2013 în cadrul UCCM şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică internaţională „Prin 
cooperare – spre dezvoltare durabilă”. În cadrul sesiunilor evenimentului ştiinţific a avut loc 
diseminarea şi validarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice privind dezvoltarea cooperaţiei de 
consum și a cooperării, optimizarea condiţiilor de activitate pentru agenţii economici, în deosebi cei 
încadraţi în domeniul comerţului interior, cu impact asupra asigurării calității vieții, priorităţile 
învățământului modern în contextul imperativului de dezvoltare durabilă ș.a.  

Conferinţa ştiinţifică internaţională Prin cooperare – spre dezvoltare durabilă a reunit reprezentanţi 
ai mediului academic şi de cercetare, factori de decizie din circa zece ţări: Republica Moldova, 
Croaţia, Finlanda, Franţa, România, Rusia, Spania, Ucraina şi alte ţări, manageri și specialiști ai 
organizaţiilor şi întreprinderilor cooperatiste, membri cooperatori ș.a., cu aproximativ 150 de 
comunicări atât în şedinţele în plen, cât şi pe secţiuni. 

Un aport important în identificarea cerinţelor înaintate de piaţa muncii privind competenţele 
profesionale ale angajaţilor din economie, în general, şi din comerţ, în particular, a fost adus de 
seminarul didactico-aplicativ Formarea competenţelor profesionale ale studenţilor: aspecte 
teoretice şi practice, organizat în cadrul UCCM la 15 noiembrie 2012. Discuţia constructivă care a 
avut loc în cadrul acestui seminar între participanţi – reprezentanţi ai Moldcoop, direcţia Comerţ 
Interior şi Servicii a Ministerului Economiei, direcţia învăţământ Superior al Ministerului Educaţiei, 
Centrul de Informare despre Piaţa Muncii a Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, 
agenţi economici, absolvenţi, cadre didactice, studenţi şi masteranzi – a contribuit la  consolidarea 
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dialogului dintre mediul academic, agenţii economici şi administraţia publică centrală şi locală, dar 
şi la diseminarea rezultatelor cercetărilor din cadrul UCCM. 

Deoarece prezentul şi viitorul aparţine tinerilor, şi pentru că ei reprezintă forţa motrice a societăţii, 
agentul multiplelor schimbări sociale – implicarea tinerilor în cercetare este unul din scopurile 
majore ale activității UCCM. În acest context, menţionăm un alt eveniment de rezonanţă 
internaţională care se organizează anual în cadrul UCCM  de către senatul studențesc Simpozionul 
Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători  (studenţi, masteranzi şi doctoranzi). Evenimentul 
reunește în fiecare primăvară zeci de tineri interesaţi de mişcarea cooperatistă naţională şi 
internaţională din diferite instituții din țară, dar și din alte ţări cu comunicări şi dezbateri.  
 
În rol deosebit în promovarea imaginii ştiinţei îl ocupă Şcoala Tinerilor Cooperatori, în cadrul 
căreia au avut loc Workshop-uri, cu scopul mediatizării valorilor şi principiilor cooperatiste pentru 
tineri, în deosebi cei din sistemul preuniversitar din Republica Moldova. Asemenea Workshop-uri  
au fost efectuate în cadrul UCCM, în licee, dar și în cadrul evenimentului Noaptea cercetătorului, 
organizat de AŞM, pe 27 noiembrie 2013, cu scopul de a promova cercetarea în rândul publicului 
larg, care se desfăşoară anual, simultan în 300 de oraşe din Europa. 

Anual, fiecare catedră din UCCM organizează „Săptămâna catedrei” care include diferite activităţi 
în scopul diseminării rezultatelor cercetării şi promovării imaginei ştiinţei academice, cum ar fi: 
întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, mese rotunde cu tematici actuale, lecţii teoretice, 
practice şi de laborator demonstrative, vizite organizate la diferite expoziţii, etc. 

Promovarea realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării în mass-media are loc prin intermediul 
televiziunii și radioului (Teleradio Moldova, Publica TV), precum și a comunicărilor scrise 
publicate regulat în reviste și ziare, cum ar fi ProCooperația, Făclia, Literatura și Arta ș.a. (a se 
vedea în lista materialelor anexate p.17,18,29).  

 

5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 

5.1.  Cooperare în cadrul naţional  

UCCM dezvoltă continuu relații de colaborare în domeniul cercetării cu instituții de învățământ și 
de cercetare din țară. Cooperarea științifică se realizează în diferite forme: instituirea echipelor 
mixte de cercetători pentru realizarea anumitor studii și publicarea rezultatelor acestora; organizarea 
în comun a diferitor manifestări științifice; participarea în expertizarea lucrărilor/proiectelor de 
cercetare, a materialelor științifico-didactice; participarea în comitete de program/științifice ale 
conferințelor organizate de instituțiile-partenere; participarea în cercetări de interes comun ș.a. O 
atenție deosebită se acordă colaborării cu instituțiile publice centrale și mediul de afaceri, în scopul 
transferului de soluții inovative și implementării acestora în domeniul economiei reale. 

UCCM menține și dezvoltă continuu relații de colaborare științifică cu instituții-partenere 
academice de profil din țară, dintre care cu Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al 
Academiei de Științe a Moldovei, cadrele științifico-didactice ale universității (prof.univ., L.Savga, 
V. Trofimov) fiind membri ai Colegiului de redacție a revistei științifice Economie și sociologie 
(revista acreditată, categoria B), ai Comitetelor de program ale conferințelor științifice 
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internaționale. INCE a fost partener în organizarea conferințelor științifice internaționale 
desfășurate în cadrul UCCM, edițiile 2012, 2013.  

Cooperarea UCCM pe dimensiunea științifică și științifico-didactică cu alte centre universitare din 
republică, dintre care ASEM, UTM, UASM, USM, IEFS, IŞE, US „Alecu Russo” din Bălți, ULIM 
ș.a., prin elaborarea de lucrări ştiinţifice comune, recenzarea tezelor de doctor/doctor habilitat, 
conducerea de doctorat, participarea în calitate de membri ai Consiliilor Ştiinţifice Specializate şi în 
Seminare Ştiinţifice de Profil, la organizarea forumurilor ştiinţifice,  expertizarea/avizarea 
materialelor științifico-didactice ş.a. 

Parteneriatul cu ASEM, instituție cu profil similar, se axează, în special pe pregătirea cadrelor 
științifice. Personalul științifico-didactic al  UCCM este parte în Seminarele Ştiințifice de Profil ale 
ASEM (prof.univ., dr.hab. L.Șavga, T.Tuhari, prof.univ., dr. V.Trofimov, conf.univ., dr. T.Leahu,), 
USM (conf.univ., dr. C.Melinte, O.Liviţchi, V.Gavriliţă), ULIM (conf.univ., E.Graur) şi în 
Consiliile Științifice pentru susținerea tezelor de doctor/doctor habilitat (prof. univ., dr.hab., 
L.Șavga, T.Tuhari, S.Petrovici, conf. univ. dr. E.Fuior, conf.univ., dr.hab. I.Maxim, prof.univ., dr. 
V.Trofimov, conf.univ., dr. F.Pituşcan, E.Graur, O.Liviţchi, T.Leahu, S.Muştuc). 

Cadrele științifico-didactice ale UCCM au fost solicitate în calitate de experţi și implicate în 
activităţi de evaluare, recenzare şi expertiză. În perioada de evaluare, au fost desemnate și au 
activat: 

 în calitate de membri ai colegiului de redacţie a Revistei Economie şi Sociologie, IEFS – 2 
persoane (dr.hab.L.Şavga, dr. V.Trofimov);  

 în calitate de expert al CNAA - 3 persoane (prof.univ., dr.hab. L.Şavga, prof.univ., dr. 
V.Trofimov, conf.univ., dr.  E. Fuior); 

 expert al proiectelor de cercetare şi alte activităţi ştiinţifice la nivel naţional – 3 persoane 
(prof.univ., dr.hab. L.Şavga, prof.univ., dr. V. Trofimov, conf.univ., dr. C. Tcaciuc). 

Totodată, doctori habilitați și doctori ai UCCM au activat în Comisii, fiind desemnați în calitate de 
președinţi și membri în Comisiile Specializate de Evaluare, în scopul acreditării organizaţiilor din 
sfera științei și inovării – 3 persoane (dr.hab.L.Şavga, dr.hab.T Tuhari, dr. V.Trofimov) 

UCCM este parte a consorțiilor de universități naționale și internaționale, colaborarea în cadrul 
cărora cu universități din țară, dintre care UTM, UASM, USM, USMF, US „Alecu Russo” din  
Bălți, US din Cahul, US din Comrat ș.a. contribuie la  dezvoltarea diferitor proiecte inovative 
pentru republica noastră, axate pe modernizarea învățământului universitar.  

Având în vedere profilul universității (comercial-economic) un vector important al cercetării 
universitare vizează dezvoltarea afacerilor, în special al celor mici și mijlocii: lansarea activităţii 
economice şi consultarea în procesul înregistrării şi lansării afacerii. Colaborarea cu ASEM și UTM 
în acest domeniu s-a soldat cu publicarea manualului universitar „Inițierea afacerilor”, care a 
devenit un suport real pentru tineri în cunoașterea mecanismelor de activitate a IMM, studenții fiind 
iniţiaţi și în ceea ce privește lansarea și administrarea afacerilor. Aceasta, la rândul său, a contribuit 
la  crearea noilor locuri de muncă. 

În baza demersului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din Moldova (dispoziția Biroului 
Executiv Moldcoop din 19.10.2011, nr.166-d) au fost efectuate cercetări privind activitatea 
sistemului cooperației de consum din țară, efectuată analiza SWOT, identificate direcțiile strategice 
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de dezvoltare a acestui sistem. Rezultatele acestor cercetări au servit drept bază pentru elaborarea 
Strategiei de dezvoltare a cooperației de consum în perioada 2008-2011 (aprobată la Congresul al 
XVI-lea din 14 decembrie 2007) și a Programului de dezvoltare a cooperației de consum în anii 
2012-2015 (aprobat la Congresul al XV-lea din 27 ianuarie 2012), care stabilesc prioritățile și liniile 
directoare de acțiune pentru evoluția acestui sistem. Evaluarea rezultatelor implementării acestor 
documente strategice a constat progrese în dezvoltarea infrastructurii, eficientizarea activității, 
sporirea calității serviciilor oferite de organizațiile și întreprinderile cooperatiste, fapt confirmat în 
materialele congreselor și rapoartele anuale de activitate. 

În scopul modernizării activității comerciale, la solicitarea Biroului Executiv Moldcoop și a 
organizațiilor cooperatiste, a fost elaborat și dezvoltat Conceptul noilor formate de magazine, de tip 
CoopPrim și CoopPlus, care se implementează cu succes în activitatea întreprinderilor cooperatiste, 
contribuind la sporirea eficienței și calității serviciilor comerciale oferite populației rurale. În 
prezent sunt implementate 51 de unități comerciale de asemenea tipuri.  

La solicitarea Ministerului Economiei, direcției comerț interior și servicii a fost realizat studiul 
ştiinţific „Diagnosticul situaţiei în comerţul interior şi priorităţi de dezvoltare”, care a contribuit la 
punctarea orientărilor strategice de dezvoltare, elaborarea documentelor de politică publică în 
domeniul evoluției comerțului interior şi valorificării potenţialului acestui sector important al 
economiei naționale. În baza acestui studiu, cu aportul echipei mixte constituite din funcționarii 
ministerului și unele cadre științifico-didactice ale UCCM a fost elaborată Strategia de dezvoltare a 
comerțului interior din Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pentru 
anii 2014-2016, care a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.948 din 25.11.2013 și în prezent 
este în curs de implementare.  

Cadrele științifico-didactice ale universității au fost solicitate și au participat la elaborarea de acte 
legislativ-normative. Printre cele mai importante pot fi menționate: Legea cu privire la comerțul 
interior, Legea concurenţei, Legea cu privire la ajutorul de stat, Regulamentul privind ajutorul de 
stat, Regulamentul privind ajutorul pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile antreprenor, 
Regulamentul privind ajutorul de stat acordat pentru protecţia mediului, cooperând în acest sens cu 
Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței. 

UCCM cooperează și cu  alte autorități și organizaţii centrale, în special cu  Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă (prin implicații comune în activități științifico-practice), Consiliul 
Concurenței (participarea în elaborarea de reglementări normative, de  monitorizare a pieței 
interne), Camera de Comerţ şi Industrie (UCCM fiind membru al acesteia, participă în realizarea 
studiilor de dezvoltare a sectorului afacerilor mici și mijlocii, în proiecte comune internaționale de 
cercetare), precum și cu agenți economici etc. 

Concomitent, UCCM acordă o atenție deosebită colaborării cu mediul de afaceri. Serviciile de 
cercetare și de consultanță  se oferă prin intermediul Laboratorului de cercetări în comerț și 
domeniile activității cooperației de consum, Centrului de cercetare, dezvoltare și consultanță în 
afaceri „Mercurius”, Centrului de studii și resurse cooperatiste ș.a. Astfel, în perioada de referință, 
la comanda organizațiilor și întreprinderilor cooperației de consum (Prodcoop din mun.Chișinău, 
Angrocoop din mun.Chișinău, URECOOP din Strășeni, Consumcoop din Sculeni, Universalcoop 
din Anenii Noi, Universcoop din Leova ș.a.) au fost realizate studii și oferită consultanță în 
domeniul evaluării pieței anumitor produse (panificație și patiserie), retehnologizării unităților 
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comerciale, implementării conceptelor de magazine CoopPrim și CoopPlus, promovării produselor 
fabricate de întreprinderile Panifcoop Strășeni, Prodcoop Chișinău), optimizarea politicii 
sortimentale şi a merchandising-ului în cadrul unităților comerciale etc. 

UCCM continuu dezvoltă parteneriate cu agenți economici pentru realizarea obiectivelor comune în 
domeniul cercetării, dezvoltării profesionale a angajaților ș.a., inclusiv cu AO „EcoFin-Consult”, 
Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., Universalcoop Anenii Noi, UCOOP Ungheni, 
URECOOP Strășeni, Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, Centrul de Expertize Independente, 
C.C. „Camelia” S.A. ș.a. 

Totodată, UCCM colaborează cu Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI) în 
domeniul protecției proprietății intelectuale (crearea, protecția juridică și valorificarea în practică a 
obiectelor de proprietate intelectuală), Agenția Națională pentru  Reglementare în Comunicații 
Electronice și Tehnologia Informației și alte instituții. 

Cooperarea cu mediul de afaceri se extinde și pe dimensiunea formării continue cu diseminarea 
inovațiilor tehnico-științifice, a rezultatelor cercetărilor proprii. În perioada de referință au urmat 
diferite programe de formare continuă 298 de persoane din sectorul economiei reale.  

Astfel, activitatea de cercetare realizată în cadrul UCCM are un profund caracter aplicativ. 
Rezultatele cercetării sunt implementate în cadrul autorităților publice centrale, agenților 
economici.  

 
5.2.  Cooperare internaţională 

UCCM este deschisă colaborării internaţionale, dezvoltând parteneriate cu cca 35 de universităţi 
prestigioase de peste hotare, având la bază acorduri/convenţii de colaborare bi- sau multilaterale.   

La 16 septembrie 2011 UCCM a semnat Magna Charta Universitatum (Bologna, Italia), devenind 
membră a comunităţii academice de peste 700 de universităţi cunoscute din lume, semnatare a 
acestui document, ce deschide perspective largi de colaborare în domeniul educațional și al 
cercetării universitare. 
În calitatea sa de instituţie a Moldcoop, UCCM este parte a Alianţei Cooperatiste Internaţionale 
(ACI), care întrunește cca un miliard de membri, asociaţi în 267 de organizaţii din 96 de ţări.  

Colaborarea UCCM cu ACI, Diviziunea Regională Europeană a acesteia „Cooperaives Europe”, 
Comitetul de Cercetare al ACI își are expresie în participarea reprezentanților universității la 
evenimentele comunitare științifice, de schimb de experiență realizate de aceste organizații 
internaționale, la examinarea documentelor de politici în domeniul dezvoltării cooperativelor, vizite 
reciproce ş.a. 

UCCM este membru  al:  
 Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor,  
 Memorandumului de colaborare a instituţiilor cooperatiste de învăţământ superior din ţările   CSI,  
 Asociaţiei Internaţionale a Instituţiilor de Învăţământ Comercial-Economic,  
 Asociaţiei Mondiale a Merceologilor și Tehnologilor ș.a. 
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Cadrele didactico-științifice ale universității sunt membri în organizații științifice internaționale. În 
2010 dr. T. Leahu a devenit membru al Academiei Americano-Română de Arte şi Ştiinţe.  Membru 
al Societății Academice de Management din Romania (SAMRO) este dr.hab. L.Șavga. 
 
UCCM participă în consorții de universități internaționale, în cadrul cărora sunt lansate diferite 
proiecte inovative pentru țara noastră, axate pe dezvoltarea învățământului electronic, 
informatizarea sistemului de managementul universitar ș.a.  

Astfel, UCCM este parte în diferite proiecte academice și de cercetare internaţionale, susținute de 
Uniunea Europeană, inclusiv Proiecte TEMPUS, dintre care: 

 „Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderi din Moldova”- Tempus 1444544 1-2008-1-FR-
JPHES (consorţiu interuniversitar cu instituții din Franţa, Austria, Portugalia şi din ţară), 
implementat în perioada: 2008-2011; 

 „Crearea reţelei universitare în ştiinţe aplicate şi economice”, axat pe dezvoltarea 
învăţământului electronic în Moldova, 516597 – Tempus-JPCR 1-2011-1-FR( parteneriat cu 
universităţi din Franţa, Belgia, Spania, Italia, România), perioada de implementare: 2011-2014;  

 „Sistemul de management universitar integrat: experienţa Uniunii Europene către ţările CSI” 
(consorţiu interuniversitar cu instituții din Germania, Franţa, Olanda, Polonia, Belarus, Georgia, 
Ucraina), perioada de implementare: 2012-2014; 

 „Licenţă și Master profesionale în managementul activităţilor hoteliere pentru dezvoltarea 
industriei turistice în Georgia, Azerbaidjan şi Moldova”, 544191 Tempus 1-2013-1-PT 
JPCR(consorţiu interuniversitar cu instituții din Portugalia, Spania, Franţa, România, 
Bulgaria,Azerbaidjan, Georgia), perioada de implementare: 2013-2015. 

 
Totodată, UCCM participă în proiectul ERASMUS-MUNDUS „Integrarea Regiunilor Estice vecine 
prin cooperarea în Învăţământul Superior (EMINENCE)” (cooperare cu universităţi din Franţa, 
Italia, Polonia, Portugalia, Suedia, Belarus, Georgia, Ucraina, Armenia), ce oferă vaste posibilități 
pentru mobilitatea academică a  studenților și cadrelor didactice, participare în programe/proiecte 
de cercetare. 

UCCM  a aderat și la Proiectul CEEPUS III „Programul Central European de Schimb pentru studii 
Universitare” (parteneriat cu universităţi şi autorităţi publice centrale din Albania, Austria, Bosnia şi 
Herțegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Republica Moldova, 
Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia), optând pentru extinderea 
colaborării academice și de cercetare universitară. 

Participarea în programe şi proiecte în consorţii interuniversitare internaţionale dinamizează 
mobilitatea academică a studenţilor, masteranzilor, tinerilor cercetători şi a cadrelor didactice,  
facilitând schimburile interculturale. 

În contextul dezvoltării cooperării multilaterale menționăm crearea recentă (2013) a Grupului 
Științific Balcanic  „Clasa de Mijloc și Mediul” al Biroului Balcanic al Clasei de Mijloc (Koblenz, 
Germania), membru al căruia este UCCM. Grupul asociază Institutului Clasei de Mijloc Balcanic, 
Plovdiv, Bulgaria; Institutul Dreptului Tehnic şi al Mediului, Trier, Germania; Universitatea din 
Skopje, Macedonia; Universitatea din Tirana, Albania; Universitatea din Prizren; Universitatea din  
Muntenegru;  Centrul pentru Mediu şi Securitatea Muncii (Camera Meşteşugarilor Koblenz) ș.a. 
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Grupul științific a fost instituit cu scopul realizării cercetărilor și studiilor de interes comun pentru 
țările-membre, schimbului de inovații, experiență și rezultate ale investigațiilor științifice efectuate 
de instituții, aplicarea la proiecte internaționale în domeniul academic. 

Cooperarea internațională UCCM a fost extinsă și datorită faptului că universitatea, după mai multe 
demersuri și discuții a devenit membru al  SGroup European Universities’ Network,  angajându-se 
în promovarea internațională a schimburilor academice, culturale and științific. SGroup asociază 31 
de universități europene din Belgia, Cyprus, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Norvegia, 
Portugalia, România, Spania, Suedia, Marea Britanie, Niderlanda, precum și 15 instituții  de 
învățământ superior din țările Parteneriatului Estic (Moldova, Georgia, Belarus, Armenia, Ucraina).  
În scopul implementării a astfel de mobilități SGroup a creat InterContinental Academic Exchange 
Programme (IConProgramme). 

O formă importantă de materializare a colaborării internaționale interuniversitare și de diseminare a 
rezultatelor cercetărilor științifice a devenit organizarea și desfășurarea în comun cu alte instituții de 
peste hotare a  manifestărilor științifice. Astfel, în calitate de parteneri în organizarea conferințelor 
științifice internaționale, edițiile 2012, 2013, au fost Universitatea „George Bacovia” din Bacău, 
Romania, Academia Europeană de Comerț Detailist (European Retail Academy), Germania; 
Universitatea de Economie şi Comerţ a cooperaţiei de consum,  Poltava, Ucraina; Universitatea de 
Economie şi Drept a cooperaţiei de consum,  Belgorod, Federaţia Rusă; Universitatea din Split, 
Croaţia. În calitate de co-organizatori au fost Moldcoop, Orange Moldova, astfel, instituindu-se un  
parteneriat eficient universitate-mediul de afaceri. 

Totodată, UCCM a fost pe perioada evaluată un partener stabil în organizarea conferințelor 
științifice internaționale, organizate de Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Romania, 
Universitatea de Economie şi Comerţ a cooperaţiei de consum,  Poltava, Universitatea de Economie 
şi Drept a cooperaţiei de consum,  Belgorod ș.a., precum și participant activ la forumuri științifice 
globale și internaționale în tematica profilului științific al instituției (Finlanda, 2011; Germania, 
2012 ș.a.). 

În perioada de referință  s-a extins colaborarea cu instituții de peste hotare pentru realizarea unor 
studii la solicitarea acestora. O colaborare benefică în acest sens s-a realizat cu  Fundația Cultural-
Științifică  Moldova, din Bacău, Romania.  

O formă de colaborare științifică internațională a devenit realizarea cercetărilor prin intermediul 
colectivelor mixte, în care colaboratorii UCCM sunt parte. Astfel, dna V.Trofimov (UCCM),  în 
comun cu dna A.Timuș (INCE), E.Padurean (Academia Română, INCE, Centrul de Cercetări 
financiare și monetare „V.Slăvescu”) E.Câmpeanu (ASE București) au realizat studii comparative 
în domeniul politicilor fiscale și bugetare din Romania și Republica Moldova. Un rezultat relevant 
al acestei colaborări este editarea monografiei colective „Politicile fiscale şi bugetare în teoriile 
economice”, reprezintă o analiză de sinteză a abordărilor teoretice privind politicile fiscale şi 
bugetare în gândirea economică mondială, şi este o încercare de a aprecia evoluţia şi interferenţa 
diferitor curente teoretice pe parcursul dezvoltării teoriei economice. Studiul realizat serveşte drept 
suport metodologic în elaborarea şi monitorizarea aplicării unor politici bugetare, a managementului 
bugetului public, pentru adoptarea unor decizii privind gestiunea cheltuielilor bugetare, inclusiv, a 
celor cu destinaţie socială ca domeniu deosebit de sensibil în economiile de piaţă tinere. De 
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asemenea, monografia constituie un semnificativ suport metodologic în vederea armonizării 
politicilor economice naţionale cu cele ale Comunităţii Europene. 

Potenţialul de cercetare al UCCM este apreciat de comunitatea ştiinţifică, academică, economică la 
nivel naţional şi internaţional, fapt confirmat prin apartenenţa cadrelor ştiinţifico-didactice la 
asociații ştiinţifice, în colegii de redacţie ale revistelor ştiinţifice, antrenarea în calitate de experţi, 
consultanţi. Cadrele științifico-didactice  ale universității sunt membre în  Consiliul Editorial al 
revistei științifice recenzate:„Studii financiare" (Academia Română, București, România);  „Review 
of International Comparative Management” (ASE București, România), „Economy. 
Transdisciplinarity. Cognition” (Universitatea „George Bacovia”, Romania), Revista facultăţii de 
economie „Fasterand Slower: Economical Factors” (Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi),  Revista 
„Complexity and synergy in evaluating company credit worthiness” (Universitatea „Petre Andrei” 
din Iaşi). 

În  perioada de evaluare au deţinut calitatea de:  
 membri ai colegiului de redacţie în reviste de specialitate consacrate de peste hotare: 

 Revista Economy Transdisciplinarity Cognition. Bacău, România (dr. hab. L. Şavga), 
http://etc.ugb.ro/editorial-board  

 Revista de Management Comparat Internaţional (Rewiew of International Comparative 
Management), Bucureşti, România, (dr.hab. L. Şavga), http://www.rmci.ase.ro/ 

 Economia XXI. Revista facultăţii de economie Universitatea “Petre Andrei” Iaşi, „Faster and 
Slower: Economical Factors”, ISSN: 1584-1170, (dr. E. Fuior) 

 Economia XXI, Revista facultăţii de economie de la Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, 
„Complexity and synergy in evaluating company credit worthiness”, ISSN: 1584-1170, (dr. E. 
Fuior) 

 Revista  „Studii financiare”, Academia Română, Bucureşti, România, (dr. V. Trofimov) 
 

 membri ai Comitetului Ştiinţific al manifestărilor ştiinţifice de peste hotare: 
 Conferinţa ştiinţifica ”Corporate  Social Resonsability in a Permanent Changing World”, UGB, 

Bacău, România, 13-14 mai, 2011 – membru Comitetul Ştiinţific: dr.hab. L. Şavga, dr.hab. 
S.Petrovici, dr.hab. T.Tuhari; 

 Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific: dr. hab. L. Şavga, dr. L.Dandara, dr. C.Tcaciuc; 

 Conferinţa ştiinţifico-practică ”Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика”,  
Полтава, Украина, 2013 – membru Comitetul Ştiinţific: dr. hab.L. Şavga; 

 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc 
şi incertitudine”,  Volumul XVIII, Iaşi: 2012 - membru Comitetul Ştiinţific: dr. E. Fuior; 

 Conferinţă ştiinţifică internaţională. Ediţia a XXVII-a. Progrese în teoria deciziilor economice 
în condiţii de risc si incertitudine. Sisteme fuzzy în economie. Volumul XX, Iaşi, 2012, - 
membru Comitetul Ştiinţific: dr. E. Fuior; 

 Conferinţa Internaţională Euroregiunea „Siret - Prut” - dezvoltarea economico-socială durabilă 
în cadrul euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere vol.10, Iaşi, 2013, - membru Comitetul 
Ştiinţific: dr. E. Fuior etc. 

 
 expert/consultant al unei organizaţii ştiinţifice de peste hotare, selectat în perioada 

evaluată  
 expert înregistrat în FP-7 (dr.hab. L. Şavga, dr. V. Trofimov), 
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 expert (dr.hab. L. Şavga, decizia nr.30 din 12.05.2013) și consultant (dr. I.Maleca, decizia nr.21 
din 18.05.2012) în evaluarea și selectarea proiectelor de cercetare depuse la Fundația Cultural 
Științifică ”Moldova”, din Bacău, Romania. 

Cadrele științifico-didactice ale UCCM sunt invitate în centre universitare și științifice pentru 
realizarea unor studii științifice complexe comparative, comunicarea rezultatelor investigațiilor 
științifice.  În perioada septembrie 2013 – martie 2014, prof., V.Trofimov a realizat un stagiu de 
cercetare la Universitatea Montpellier 2, Franța, cu tematica „Some aspects of migration processes’ 
management in the context of the correlation „university training – employability” (Unele aspecte 
ale managementului proceselor migraționiste în contextul corelației "formare universitară – inserție 
profesională”).   
 
În contextul Acordului de colaborare încheiat între UCCM şi Universitatea „George Bacovia” din 
Bacău, România în domeniul de cercetare ştiinţifică şi didactic, au fost invitaţi: domnul conf. univ., 
dr. Feodosie Pituşcan pentru a susţine o serie de prelegeri în faţa studenţilor  în perioada 14-19 mai 
2012, şi dna dr. Claudia Melinte, în calitate de consultant în cadrul cercetărilor pe tema 
„Responsabilitatea social-corporativă” şi pentru un ciclu de prelegeri, în scopul diseminării 
rezultatelor studiului, în perioada 16-14 mai 2011.  

 
Sub conducerea profesorilor universității, în baza de cotutelă, doi doctoranzi, conducător științific: 
prof., V.Trofimov, au  realizat studii, cercetări și au susținut tezele de doctor în instituţii de peste 
hotare :   

 la Deusto University, Bilbao, Spania – Șoimu Oxana, tema tezei:  „The impact of European  
neighborhood policy upon economic security of countries in conditions of systemic 
transformations” (Impactul politicii europene de vecinătate asupra securității economice a 
țărilor în condiții de transformare sistemică), teza susținută în iulie 2012 (conducător 
științific: prof., V.Trofimov); 

 la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Franța – Roșca  Dorina, 
tema tezei: „La transformation systémique dans la Moldavie post-soviétique: 
„Intellectuels”et capital social". (Transformarea sistemică în Moldova          post-sovietică: 
„intelectualii" și capitalul social), teza susținută în decembrie 2013 (conducător științific: 
prof., V.Trofimov). 

Un segment important al colaborării interuniversitare internaționale vizează efectuarea unor stagii 
în universități și centre ştiinţifice de peste hotare. Cadrele ştiinţifico-didactice ale UCCM  urmează 
anual asemenea stagii în: 

 România: ASE din București; Universitatea „George Bacovia”, Bacău, Universitatea „Ioan 
Cuza”, Iaşi; Universitatea „Petre Andrei”, Iași;  Institutul de Cercetări Economice şi Sociale 
„Gh. Zane”, Iași; Universitatea „Dunărea de Jos”,  Galaţi; Academia Româno-Americană de 
Arte şi Ştiinţe, Bucureşti; 

 Austria: Universitatea din Viena;  BOKU University; 
 Germania:  Universitatea Humboldt.,  Berlin; Universitatea din Koblenz; 
 Polonia: Universitatea din Lublin; Universitatea „A. Mickiewicz”din Poznan; 
 Finlanda: Ruralia Institute, Universitatea din Helsinki; 
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 Spania: Universitatea Deusto; Universitatea Santiago de Compostella; Centrul de Cercetare-
Dezvoltare și Formare a Universităţii Santiago de Compostella, or.Lugo; 

 Suedia: Universitatea Regală din Stockholm; Universitatea Santiago de Compostella; 
 Franţa: Universitatea AgrocampusQuest, Rennes; Universitatea  Rennes-1; Universitatea  

Rennes-2;  
 Portugalia: Universitatea Catolică Portugheză, Porto; 
  (Viena, Austria) 
 Belgia: Universitatea Gent; 
 Italia:  Universitatea din Bologna; Universitatea din Pisa;  
 Federația Rusă: Universitatea de Economie şi Drept a cooperaţiei de consum,  Belgorod: 

Universitatea Cooperației de Consum din Moscova; 
 Ucraina: Academia Comercială din Lvov; Universitatea de Economie şi Comerţ a 

cooperaţiei de consum,  Poltava; 
 Belarus: Universitatea Comercial-Economică a Cooperației de Consum din Belarus; 
 Kazahstan: Universitatea Economică din Karaganda;  

precum şi cu alte instituţii.  
 

Activitatea și contribuția cadrelor științifico-didactice ale universității la dezvoltarea științei 
economice este înalt apreciată la nivel internațional, fiind menționată cu premii, diplome de 
excelență etc. Astfel laureați ai Premiului „Prof. economist Teodosie Al. Ştirbu” al Institutului de 
Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi au fost desemnaţi conf.univ., dr. E.Fuior (2012) şi 
conf.univ., dr.hab. I.Maxim (2013). Premiului ”Dumitru Rusu” al Revistei Economy 
Transdisciplinary Cognition a fost oferit în a.2013 prof.univ., dr. hab. T.Tuhari și prof.univ., dr. 
hab. L.Șavga pentru activitate ştiinţifică şi publicistică. 
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6. ACŢIUNI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PLANIFICATE 

 PENTRU URMĂTORII 5 ANI 
UCCM este în continuă schimbare, modernizare şi ajustare la condiţiile şi necesităţile 

interne şi ale mediului exterior. Planificarea strategică este unul din  factorii de bază, care asigură 
dezvoltarea durabilă a instituţiei. Alături de obiectivele de dezvoltare strategică stipulate în 
Strategia de dezvoltare a UCCM în a.2011-2015, printre priorităţile principale pentru următorii 
cinci ani se evidențiază: 

 menţinerea şi dezvoltarea Sistemului de Management al Calității al UCCM; 
 perfecţionarea managementului universitar în baza dezvoltării conceptului Sistemului de 

Management Informaţional Universitar Integrat; 
 revizuirea şi ajustarea programelor de studii la profilul universitar, reieşind din conceptul 

învăţământului superior structurat pe 3 cicluri (licenţă, masterat, doctorat) prin promovarea 
învățării bazate pe cercetare; 

 extinderea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare, în 
vederea dezvoltării şcolilor doctorale; 

 extinderea parteneriatului cu universităţile de peste hotare, în vederea implementării 
programelor cu obţinerea diplomelor duble; 

 dezvoltarea platformei e-learning, asigurarea cu noi cursuri electronice, extinderea resurselor 
electronice în biblioteca digitală; 

 extinderea programelor de mobilitate academică a studenţilor şi cadrelor didactice; 
 instituirea revistei ştiinţifice internaţionale Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare 

Economică; editarea acesteia în limba engleză şi acreditarea la categoria B; 
 aplicarea, în parteneriat cu alte centre universitare şi de cercetare, la concursul de  proiecte 

naţionale și internaţionale de cercetare în cadrul Programului „Orizont - 2020”; 
 implicarea în studii organizate de Comitetul de Cercetare al Alianţei Cooperatiste 

Internaţionale (AICI); 
 dezvoltarea infrastructurii universitare pentru asigurarea condiţiilor adecvate pentru 

cercetare performantă, cu rezultate aplicabile în mediul de afaceri; 
 instituirea Centrului de studii, expertiză şi resurse în domeniul financiar-bancar-contabil, 

dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici din domeniu, pentru realizarea cercetărilor 
şi programelor de formare continuă; 

 participarea cadrelor ştiinţifico-didactice în programe de mobilitate în domeniul cercetării, 
dezvoltarea competenţei de cercetare a tinerilor cercetători; 

 modernizarea infrastructurii de cercetare, dotarea laboratorului de studii a mărfurilor cu 
echipament necesar şi pregătirea acestuia pentru acreditare; 

 extinderea colaborării cu mediul de afaceri, realizarea cercetărilor la solicitarea acestora, 
transferul şi diseminarea rezultatelor ştiinţifice către domeniul economiei reale; 

 consolidarea potenţialului uman implicat în cercetare şi a activităţii laboratorului de cercetări 
în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum; 

 dezvoltarea bibliotecii digitale, completarea cu echipament şi resurse informaţionale 
moderne ș.a. 
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7. FIŞA  STATISTICĂ 

 
 

I. INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1.1. Denumirea organizaţiei   UCCM, Universitatea Cooperatist – Comercială  
din Moldova 

 
1.2. Statutul juridic Instituţie de învăţământ a Uniunii Centrale a 

Cooperativelor de consum din Moldova 
 

1.3. Anul fondării 1993 
 

1.4. Actul de înfiinţare Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 373 din 
22.06.1993, Hotărârea Uniunii Centrale a Cooperativelor de 

consum din Moldova din 24.06.1993, proces verbal 10/5 
 

1.5. Numărul de înregistrare 
(identificare) atribuit de 
Camera Înregistrării de 
Stat şi data eliberării 
certificatului de 
înregistrare 

 
Certificat de înregistrare nr.1003600009984 

 din 06.10.2005 

1.6. Profilul de cercetare Economia şi managementul dezvoltării comerţului şi 
cooperaţiei de consum 

 
1.7. Direcţiile ştiinţifice de 

bază 
conform profilului 

1.8. Structura 
organizatorică 

conform organigramei (subdiviziuni academice şi de 
cercetare – facultăţi, catedre, laborator de cercetare; 

subdiviziuni funcţional-administrative) 
 

1.9. Rector prof. univ., dr. hab. Larisa Şavga 
 

1.10. Adresa Chişinău, MD – 2001, bd. Gagarin, nr.8 
 

1.11. Telefon, fax, pagina 
web, e-mail 

tel/fax + 373 22 815 600, fax +373 22 815 607, 
www.ucccm.md, e-mail: rectorat@uccm.md 
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II. RESURSE UMANE 
 

Indicatorul 
 

Anul  

2009 2010 2011 2012 2013 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
2.1. 

Total posturi (conform statelor de personal) 255 225 225 204 193 220,4 
2.1.1. Posturi ocupate       
2.1.2. Posturi vacante       

 
 
 
 
 
 
 

2.2. 

Structura personalului după activitate       
 

2.2.1. 
Cercetători ştiinţifici, total posturi       
2.2.1.1. Posturi ocupate       
2.2.1.2. Posturi vacante       

 
2.2.2. 

Personal ştiinţifico-didactic, total posturi       
2.2.2.1. Posturi ocupate       
2.2.2.2. Posturi vacante       

 
2.2.3. 

Personal auxiliar, total posturi       
2.2.3.1. Posturi ocupate       
2.2.3.2. Posturi vacante       

 
2.2.4. 

Personal de conducere, total posturi       
2.2.4.1. Posturi ocupate 3 4 4 4 3 3,6 
2.2.4.2. Posturi vacante       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. 

Angajarea personalului       
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total unităţi 
de cercetător 

13,0 13,2 13,4 13,4 13,3 13,26 

        
 
 
2.3.1.1. 

Cercetători ştiinţifici, total       
 
2.3.1.1.1. 

titulari       
a. de bază       
b. cumul intern 13,0 13,2 13,4 13,4 13,3 13,26 

 
2.3.1.1.2. 

netitulari       
a. cumul extern       
b. acord de muncă       

 
 
 
 
2.3.1.2. 

Alte categorii de personal din sfera 
ştiinţei şi inovării, total 

      

 
2.3.1.2.1. 

titulari       
a. de bază       
b. cumul intern       

 
2.3.1.2.2. 

netitulari       
a. cumul extern       
b. acord de muncă       

 
2.3.2. 

Personal ştiinţifico-didactic al instituţiilor de 
învăţământ superior, persoane 

      

2.3.2.1. de bază 29 30 31 29 30 29,8 
2.3.2.2. cumul intern       
2.3.2.3. cumul extern       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. 

Persoane care deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice, titluri onorifice 

20 21 23 23 25 22,4 

 
 
 

2.4.1. 

Cercetători ştiinţifici       
2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi       
2.4.1.2. conferenţiari universitari/cercetători       
2.4.1.3. profesori universitari/cercetători       
2.4.1.4. membri  titulari/ membri 

corespondenţi 
      

 
 

2.4.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 
inovării 

      

2.4.2.1. doctori/ doctori habilitaţi       
2.4.2.2. conferenţiari universitari/cercetători       

 
 

2.4.3. 

Personal ştiinţifico-didactic       
2.4.3.1. doctori/ doctori habilitaţi 16/4 17/4 19/4 19/4 20/5 18,2/4,2 
2.4.3.2. conferenţiari universitari/cercetători 12/3 13/3 14/3 15/3 17/3 14,2/3 
2.4.3.3. profesori universitari/cercetători 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
2.4.3.4. membri  titulari/ membri 

corespondenţi 
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2.5. 

Perfecţionarea personalului   
 
 

2.5.1. 

Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.) 20 16 13 18 20 17,4 
inclusiv :       
2.5.1.1. care studiază în organizaţie ( zi/ cu 

frecvenţă redusă) 
20 16 13 18 20 17,4 

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 6/5,73 2/1,56 9/9,17 7/7,66 3/4,86 5,4/36,7 
2.5.5. Număr de persoane care au efectuat stagii de 

peste o lună în străinătate 
 
4 

 
1 

 
9 

 
7 

 
1 

 
4,4 

 
2.5.6. 

Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, total       
2.5.6.1. doctor habilitat 1    1 0,4 
2.5.6.2. doctor 1 2 1  2 1,2 

 
 
 

2.5.7. 

Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice, total 

      

2.5.7.1. profesor cercetător/conferenţiar 
cercetător 

      

2.5.7.2. profesor universitar/conferenţiar 
universitar 

  2  2 0,8 

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 7 7 7 8 8 7,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. 

Repartizarea personalului uman după vîrstă       
 
 
 

2.6.1 

Cercetători ştiinţifici       
2.6.1.1. Sub 35 de ani       
2.6.1.2. 35-44 de ani       
2.6.1.3. 45-54 de ani       
2.6.1.4. 55-64 de ani       
2.6.1.5. Peste 65 de ani       

 
 
 

2.6.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 
inovării 

      

2.6.2.1. Sub 35 de ani       
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       

 
 
 

2.6.3. 

Personal ştiinţifico-didactic 29 30 31 29 30 29,8 
2.6.2.1. Sub 35 de ani 8 6 6 7 7 6,8 
2.6.2.2. 35-44 de ani 8 10 10 8 8 8,8 
2.6.2.3. 45-54 de ani 5 5 6 5 5 5,2 
2.6.2.4. 55-64 de ani 3 3 3 3 3 3,0 
2.6.2.5. Peste 65 de ani 5 6 6 6 7 6,0 

2.7. Conducători ai programelor de stat,  proiectelor de 
cercetare, desemnaţi  în perioada evaluată 

  1 2 1 0,8 

 
III. RESURSE  FINANCIARE 

 
Indicatorul 

 2009 2010 2011 2012 2013 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Cheltuieli totale ale organizaţiei (cheltuieli de casă),  

mii lei 
16052,0 16671,0 16155,0 15013,9 13363,2 15451,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surse de finanţare destinate activităţilor ştiinţifice 
(plan precizat),  total (mii lei) (3.2.1.+3.2.2.) 

1288,0 1337,2 1387,7 1525,3 1250,7 1357,78 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1. 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii  
lei 

0,0 0,0 200,0 315,0 252,0 153,4 

 
3.2.1.1. 

proiecte instituţionale 0,0 0,0 200,0 315,0 252,0 153,4 
a. cercetări ştiinţifice  

fundamentale   
      

b. cercetări ştiinţifice 
aplicative 

0,0 0,0 200,0 315,0 252,0 153,4 

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        
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3.2. 

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       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. 

Mijloace  speciale (3.2.2.1.+ 3.2.2.2.) 1288,0 1337,2 1187,7 1210,3 998,7 1204,38 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.1. 

naţionale, total 1171,8 1337,2 1187,7 1175,1 971,4 1168,64 

a. cofinanţare a proiectelor 
de transfer  tehnologic 

 
 

  
367,6 

 
522,9 

 
465,0 

 
271,1 

b. finanţarea proiectelor 
interne de cercetare 

918,4 1151,7 675,6 441,0 348,7 707,08 

c. pregătirea cadrelor 
ştiinţifice prin contract 

253,4 185,5 144,5 189,2 142,1 182,94 

d. 

prestare a serviciilor 
contra plată  (contracte 
cu agenţi economici 
autohtoni) 

      

e. alte surse (arendă, 
donaţii, sponsorizări ş.a.) 

   22,0 15,6 7,52 

 
 

3.2.2.2. 

internaţionale, total 116,2 0,0 0,0 35,2 27,3 35,74 
a. granturi internaţionale  116,2 0,0 0,0 35,2 27,3 35,74 

b. contracte cu  agenţi 
economici străini  

      

c. altele (sponsorizări, 
donaţii  ş.a.) 

      

3.3. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli 
de casă), total (mii lei) 

1277,9 1325,8 1383,7 1494,7 1232,0 1342,82 

 inclusiv:       
 3.3.1. Cheltuieli de personal (salarizare,  fond 

social şi medical ) 
 

519,8 
 

745,7 
 

729,3 
 

768,0 
 

721,4 
 

696,84 
 3.3.2. Procurare de echipament ştiinţific  382,9 183,8 192,1 106,5 96,0 192,26 
 3.3.3. Pregătire de cadre ştiinţifice 288,4 215,5 239,5 276,4 165,1 236,98 
 3.3.4. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 36,1 99,7 63,8 43,7 27,5 54,16 
 3.3.5. Plată a serviciilor comunale şi a altor 

servicii 
50,7 81,1 159,0 300,1 222,0 162,58 

 3.3.6. Cheltuieli per unitate de cercetător ştiinţific 98,3 102,0 106,4 115,0 94,8 103,3 
3.4. Ponderea cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării în 

volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%) 
 

8,0 
 

8,0 
 

8,6 
 

10,0 
 

9,2 
 

8,76 
3.5. 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 (%) 

 
 

55,36 

 
 

37,64 

 
 

35,80 

 
 

28,54 

 
 

23,43 

 
 

36,15 

 
IV. POTENŢIAL LOGISTIC 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. 

Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, 
total (m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 

 
7041,1 

 
7041,1 

 
7041,1 

 
7041,1 

 
7041,1 

 
7041,1 

4.1.1. Proprii       
4.1.2. Primite în folosinţă 7041,1 7041,1 7041,1 7041,1 7041,1 7041,1 
4.1.3. Luate în arendă       
4.1.4. Per cercetător ştiinţific       

4.2. 
Echipament ştiinţific 

4.2.1. Total (mii lei) 1973 2157 2344 2415 2484 2274,6 
4.2.1. Per unitate de cercetător ştiinţific 151,8 165,9 180,3 185,8 191,1 174,98 

4.3. 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după 
vârstă, reieşind din cost ) (%) 

      

4.3.1. Sub 5 ani 39,6 62,8 53,5 36,0 39,0 46,18 
4.3.2. 6 – 10 ani 45,4 32,2 39,2 54,5 53,0 44,86 
4.3.3. Peste 10 ani 15,0 5,0 7,3 9,5 8,0 8,96 
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V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE  

 
1 2 3 4 5 6 7 

5. 1. 

Număr de lucrări ştiinţifice publicate  
(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.) 

 45 99 101 100 53 79,6 

inclusiv: 

5.1.1. 
Publicaţii  ştiinţifice electronice 1 2 6 1  2,0 
5.1.1.1. în ţară 1 1 1   0,6 
5.1.1.2. în străinătate  1 5 1  1,4 

5.1.2. Număr de lucrări ştiinţifice publicate  per unitate 
de cercetător ştiinţific 

      

5.1.3. 
Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 
utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per lucrare 
publicată (mii lei)  

      

5.2. 

Număr de articole ştiinţifice publicate, total 
(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.) 

26 73 68 
 

79 44 58,0 

5.2.1. 

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.) 7 46 43 47 32 35,0 

5.2.1.1. 

în ţară, total  6 44 40 34 29 30,6 
a. categoria A        
b. categoria B  2 6 2 2 2 2,8 
c.   categoria C  4 38 38 32 27 27,8 

5.2.1.2. 

în străinătate, total 1 2 3 13 3 4,4 
a. ISI, cu factor de impact > 1       
b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1       
c. ISI, cu factor de impact <0,1       
d.  alte reviste ştiinţifice atestate 1 2 3 13 3 4,4 

5.2.2. 
În culegeri, total  19 27 25 32 12 23,0 
5.2.2.1. în ţară 8 10 10 12 4 8,8 
5.2.2.2. în străinătate 11 17 15 20 8 14,2 

5.2.3 
În enciclopedii, total       
5.2.3.1. în ţară       
5.2.3.2. în străinătate       

5.3. 

Număr de lucrări  editate, total  (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3) 4  3 2 2 2,2 

5.3.1. 

Monografii  (5.3.1.1.+  5.3.1.2)       
5.3.1.1. în ţară 4  3 2 1 2,0 
5.3.1.2. în străinătate     1 0,2 

5.3.1.3. în ediţii internaţionale incluse în 
Web of Science 

      

5.3.1.4. capitole în monografii în ţară   1 3  0,8 
5.3.1.5. capitole în monografii peste hotare     2 0,4 

5.3.2. Dicţionare, total        
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       
5.4.5. Certificate de rase obţinute       
5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii       
5.4.7. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor       

5.4.8. 
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, 
know-how şi soiurilor de plante omologate, 
raselor, tipurilor, liniilor de  animale şi păsări  

      

5.4.9. 

Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în 
ţară/peste hotare cu:  

      

5.4.9.1 medalii de aur       
5.4.9.2. medalii de argint       
5.4.9.3. medalii de bronz       

 Elaborări ştiinţifice şi tehnologice 
5.5.1. Produse, echipamente asimilate în fabricare în       
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5.5 

serie 

5.5.2. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 
seminţe de soiuri realizate şi valorificate de 
agenţi economici prin contract cu un volum de 
finanţare >100 mii lei per contract  

      

5.5.3. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 
seminţe de soiuri realizate şi valorificate de 
agenţi economici prin contract cu un volum de 
finanţare <100 mii lei per contract 

      

5.5.4. Produse noi valorificate de agenţii economici 
prin colaborare sau contracte royalty  

  1   0,2 

5.5.5. Mostre de maşini, echipamente, dispozitive 
funcţional elaborate 

      

5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate       
5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate       
5.5.8. Tehnologii noi documentate  1    0,2 
5.5.9. Metode noi documentate       

5.5.10. Procedee documentate 1     0,2 
5.5.11. Softuri elaborate/implementate   2 3 2 1,4 
5.5.12. Hibrizi documentaţi        
5.5.13. Suşe documentate       
5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate       
5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate       
5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.       

5.6. 
Utilizarea materialelor ştiinţifice în elaborarea de: 

5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii  2 1 1 3 1 1,6 
5.6.2. Programe     1  0,2 
5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice   1 1 2 2  

5.7.  

Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total  2 4 2 2 2  

5.7.1. Internaţionale (peste 20% de participanţi – din 
străinătate) 

 1  1 1 0,6 

5.7.2. Naţionale cu participare internaţională 2 3 2 1 1 1,8 
5.7.3. Naţionale       

5.8. 

Participări la manifestări ştiinţifice din ţară        

5.8.1. 

Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la 
manifestări ştiinţifice, total 

6 7 8   4,2 

5.8.1.1. naţionale       
5.8.1.2. naţionale cu participare 

internaţională 
6 7 8   4,2 

5.8.1.3. internaţionale    3 3 1,2 

5.8.2. 

Comunicări orale/postere la manifestări 
ştiinţifice, total 

 
16 

 
9 

 
24 

 
19 

 
15 

 
16,6 

5.8.2.1. naţionale       
5.8.2.2. naţionale cu participare 

internaţională 
16 9 24   9,8 

 
5.8.2.3. internaţionale    19 15 6,8 

5.8.3. 

Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice, 
total 

 
4 

 
10 

 
11 

 
12 

 
4 

 
8,2 

5.8.3.1. internaţionale    12 4 3,2 
5.8.3.2. naţionale cu participare 

internaţională 
4 10 11   5,0 

5.8.3.3. naţionale       

5.9. 

Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate 10 14 13 6 3 9,2 
5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen)  3 2   1,0 
5.9.2. Comunicări orale/ postere 3 2 5 3  2,6 
5.9.3. Rezumate publicate 7 9 6 3 3 5,6 

5.10. 

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă  şi  popularizare a  ştiinţei 
5.10.1. Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO       
5.10.2. Prestări de servicii în alte subdiviziuni ştiinţifice  1 2 2 1 1,2 

5.10.3. 
Expertize ecologice, tehnice, medicale, 
terminologice, pedagogice, expertize ale 
proiectelor de cercetare etc. 

  
6 

 
1 

   
1,4 

5.10.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)       
5.10.5. Consultanţă   4 1 1 1,2 
5.10.6. Recomandări ştiinţifico-practice documentate    1  0,2 

5.10.7. Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru  
utilizatori 

5 5 5 6 5  
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5.10.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei    1 2 0,6 
5.10.9. Articole de popularizare a ştiinţei 1 2 5 8 7 4,6 

5.10.10. Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 
ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.  

   5 2 1,4 

 
 
 
 
5.11. 

Distincţii şi premii 

5.11.1. Distincţii de Stat obţinute în  perioada evaluată 
(ordine, medalii, titluri onorifice) 

    3 0,6 

5.11.2. Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în 
perioada evaluată 

      

5.11.3. 
Premii acordate în rezultatul Concursului 
Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în  
perioada evaluată  

      

5.11.4. Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
obţinute în  perioada evaluată 

  1   0,2 

5.11.5. Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele 
cercetării 

   2 1 0,6 

 5.11.6. Alte distincţii/ premii 1    16 3,4 
 

VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 
1 2 3 4 5 6 7 

6.1. 

Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) 

6.1.1. Număr de persoane / cursuri susţinute 28/31 29/56 30/59 28/57 29/61 28,8/ 
52,8 

6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată 11 2 18 9 4 8,8 

6.1.3. 

Alte forme de implicare în procesul educaţional  

6.1.3.1. preşedinte al Comisiei examenelor 
de licenţă/masterat 

2 5 9 7 2 5,0 

6.1.3.2. membru al Comisiei examenelor de 
licenţă/masterat, 

20 19 18 12 10 15,8 

6.1.3.3. conducător al tezei de licenţă/ 
masterat susţinute 

32 31 30 30 31 30,8 

6.1.3.4. conducător ştiinţific al  tezei de 
doctor susţinute 

7 1 2 1  2,2 

6.1.3.5. consultant ştiinţific al tezei de 
doctor susţinute 

      

6.1.3.6. consultant ştiinţific al tezei de 
doctor habilitat susţinute 

      

6.2. 

Număr de materiale didactice publicate în ţară pentru 
instituţiile de învăţământ 0superior şi  preuniversitar  
(6.2.1.+6.2.2.) 

 
42 

 
49 

 
134 

 
110 

 
100 

 
87,0 

6.2.1. 

Manuale şi capitole din manuale, total    2 6 1,6 

6.2.1.1. manuale pentru învăţământul 
universitar 

   2 5 1,4 

6.2.1.2. manuale pentru învăţământul 
preuniversitar 

      

6.2.1.3. capitole în manuale pentru 
învăţământul universitar 

    1 0,2 

6.2.1.4. capitole în manuale pentru  
învăţământul preuniversitar 

      

6.2.2. 
Lucrări instructiv-metodice, total 42 49 134 108 94 85,4 
6.2.2.1. Lucrări metodice, compendiumuri  14 7 24 14 6 13,0 
6.2.2.2. Lucrări didactice digitale 28 42 110 94 88 72,4 

6.3. Manuale pentru învăţământul universitar publicate în 
străinătate 

    1 0,2 

6.4 
Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte 
legislative şi de alte acte normative, asupra programelor 
şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 

 
2 

 
7 

 
2 

 
2 

 
 

 
2,2 

 
VII. COOPERĂRI  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1. 

Cooperări bilaterale naţionale 

7.1.1. 
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în 
comun cu alte organizaţii (număr de proiecte şi 
de lucrări comune) 

      

7.1.2. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi 
inovării  

   1 1 0,4 

7.1.3. Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de 
învăţămînt  superior /ale instituţiilor de 

    
1 

 
1 

 
0,4 
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învăţămînt superior în organizaţie 

7.2. 

Colaborări cu organele centrale de specialitate 
7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate    1  0,2 

7.2.2. 
Recomandări metodologice elaborate/ 
implementate în activitatea autorităţilor publice 
centrale şi/sau locale 

 
 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
2,8 

7.2.3. 
Participări în activitatea comisiilor instituite de 

Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul de 
comisii) 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
1,4 

7.2.4. 
Participări în activitatea grupurilor de lucru 
instituite de ministere, departamente (numărul 
grupurilor de lucru) 

 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
2,6 

7.3. 

Cooperări  bilaterale internaţionale 

7.3.1. Acorduri de cooperare cu parteneri din 
străinătate 

15 16 18 18 18 17 

7.3.2. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din 
străinătate 

    1 0,2 

7.3.3. 
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la 
susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi 
doctor habilitat 

      

7.3.4. Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de 
doctor şi doctor habilitat 

   1 1 0,4 

7.3.5. Cercetători invitaţi în străinătate pentru 
activitatea ştiinţifică 

  1  2 0,6 

7.3.6. Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară 
din străinătate pentru activitatea didactică 

  1 1  0,4 

7.3.7. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în 
străinătate la invitaţie  

  1  1 0,4 

7.3.9. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia 18 43 22 84 50 43,4 

7.4. 

Cooperări  în programe europene şi internaţionale 

7.4.1. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 
din străinătate, cu un volum de finanţare mai 
mare de 100 mii euro per proiect 

      

7.4.2. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 
din străinătate, cu un volum de finanţare mai mic 
de 100 mii euro per proiect 

      

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului 
Cadru 7 

      

7.4.4. Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale 
de studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară 

      

7.5. 

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice         

7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în 
perioada evaluată 

      

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din 
străinătate, aleşi în perioada evaluată 

 1    0,2 

7.5.3. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada 
evaluată 

      

7.5.4. Membri ai organizaţiilor  ştiinţifice din 
ţară/străinătate,  aleşi în perioada evaluată 

    1 0,2 

7.5.5. Experţi, consultanţi ai organizaţiilor  ştiinţifice din 
ţară/străinătate,  selectaţi în perioada evaluată 

  2 3 3 1,6 

7.5.6. 
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 
ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi ştiinţifici 
ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în perioada 
evaluată 

   
1 

 
1 

 
2 

 
0,8 

7.5.7. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 
ştiinţifice de peste hotare 

1 2 2 3 3 2,2 

7.5.8. 
Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de peste 
hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor cotate ISI, 
aleşi în perioada evaluată 

      

7.5.9. Membri ai Comitetului de program al unei 
manifestări ştiinţifice de peste hotare 

 3 3 5 2 2,6 
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8. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIILOR DIN 

SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE 

  
 8.1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu 

 proiectele instituţionale de cercetare - 2 
 proiectele  internaţionale - 3 
 proiectele de cercetare de transfer tehnologic - 2 
 proiectele pentru tineri cercetători – 2 
 proiectele pentru procurarea utilajului – 1 
 proiecte de iniţiativă – 11. 

Prezentarea detaliată a proiectelor menţionate în raport. 
  
8.2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu: 

- produse noi valorificate de agenţii economici prin colaborare sau contracte royalty: 
1.   Conceptul de modernizare a reţelei comerciale din Cooperaţia de Consum în formate noi de  

magazine CoopPrim şi CoopPlus 
               - alte tipuri de rezultate documentate (metode, procedee, tehnologii, materiale, 

substanţe, soft-uri etc. 
1. Documentarea şi implementarea Sistemului de Management al calităţii UCCM, certificarea 

externă a sistemului – 2009; recertificarea – 2011 
2. Conceptul de creare, implementare şi dezvoltare a sistemului informaţional integrat de 

management universitar 
3. Conceptul sistemului informaţional corporativ Moldcoop 
4. Conceptul universităţii electronice 
5. Metodologia de elaborare a cursurilor electronice 
6. Cursuri electronice elaborate, testate şi implementate: economia întreprinderii; antreprenoriat; 

teoria probabilităţii şi statistica matematică 
 
8.3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine: 
 - monografii: 
1. TROFIMOV V. Fiscalitate brută, fiscalitate netă. Studiu de caz: România şi Republica 

Moldova/ V.Trofimov, A.Stratan, E.Pădurean, A.Timuş ş.a. Bucureşti: editura Academiei 
Române, 2013, 158 p. ISBN 978-973-27-2300-5 

 
8.4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară: 
 - monografii: 
1. MAXIM I. Impactul ajutorului de stat asupra mediului concurenţial în contextul integrării 

economice a RM în UE, UCCM, Chişinău, 2009, 268 p. ISBN 978-9975-905-83-1 
2. LEAHU T. Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului managerial 

economic. Chişinău: USM,  2009. 431 p. (27,0 c.a.), ISBN 978-9975-70-876-0  
3. ТУХАРЬ Ф., ГУЦАН В. Бухгалтерский учет налогов. МОЛДКООП, КТУМ, Кишинэу 

2009, 110 с. (6,75 c.a.), ISBN 978-9975-905-44-2 
4. ТУХАРЬ Ф., ИКОНИКОВ В. Стандарты бухгалтерского учета. МОЛДКООП, КТУМ, 

Кишинэу 2009, 148 с. (9,0 c.a.), ISBN978-9975-905-45-9 
5. ŞERBAN N., ŞAVGA L.  Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului 

din cadrul cooperaţiei de consum. Chişinău: UCCM, 2011. 220 p. ISBN 978-9975-4297-3-3 
6. TUHARI T., TABAN E. Contabilitatea în instituţiile de învăţământ superior publice şi private. 

Aspecte teoretice şi practice, Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2011, - 296 p. ISBN 
978-9975-76-062-1 
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7. LIVIŢCHI O. Eradicarea sărăciei: concepte şi strategii. Chişinău: Complexul Editorial al IEFS, 
2011. 196 p. (11,87 c.a.), ISBN 978-9975-4176-1-7   

8. Diagnosticul situaţiei în comerţul interior şi priorităţi de dezvoltare. Coord. L. ŞAVGA. 
Chişinău: UCCM, 2012. 104 p. (5,2 c.a.), ISBN 978-9975-4316-9-9 

9. FEDORCIUCOV S. Merceologia grăsimilor alimentare. Chişinău: UCCM, 2012. (8,5 c.a.), 
ISBN 978-9975-114-22-6 

10. ŞARGU L. Expertiza materiei prime şi a articolelor din metale şi pietre preţioase. 
Chişinău:UCCM, 2013. 106 p. (6,8 c.a.), ISBN 978-9975-114-52-3 

 
8.5. Lista capitolelor din monografii:  
 - în străinătate: 
1. ŞAVGA L., TROFIMOV V. Анализ системы интегрированного менеджмента  

действующий в Торгово-Кооперативном Университете Молдовы. // Analysis of the state of 
University Management information systems in project partner countries. Integrated University 
management system in experience on nis countries. Sumy: State University, 2013, 215 p. ISBN 
978-966-657-487-2  

2. TROFIMOV V. Trade Co-operative University of Moldova – Excellency and competitiveness 
through quality and co-operation.// Project introduction Proceedings of the kick-off meeting. 
Sumy: State University, 2013, 168 p. ISBN 978-966-657-452-0 

 - în ţară: 
1. TROFIMOV V. Politicile fiscale şi bugetare în teoriile economice/V.                                                      

Trofimov, E. Câmpeanu, A. Timuş, E. Pădurean - Chişinău: Editura IEFS, 2012. 235 p. (10,0 
c.a.), ISBN 978-9975-4295-8-0 

2. LIVIŢCHI O. Prestaţiile sociale şi impactul lor asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova/ 
A. Rojco, L. Hristiuc, Z. Stremenovscaia, V. Vinogradova. Chişinău: editura IEFS, 2011. 156 
p. (15,21 c.a.), ISBN 978-9975-4295-4-2 

3. TROFIMOV V. Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial /V. 
Trofimov, L. Spoială, E. Vâtcărău, ş.a.- Chişinău: Editura BNS , 2012. 306 p. (15,0 c.a.), ISBN 
978-9975-80-584-1 

4. MELINTE CL. Antreprenoriat: Iniţierea afacerii /- Cl. Melinte, L. Bugaian, A. Cotelnic, M. 
Jalencu, P. Tomiţă, V. Catanoi, N. Curagău, C. Dolghi, I. Enicov, M. Gheorghiță, V. Golovco, 
A. Levitschi, A. Solcan (colectiv de autori) Chişinău: UTM, 2012, 344 p. (15,2 c.a.), ISBN 
978-9975-9649-4-4 

 
8.6. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate: 
           - în reviste atestate: 
1. FUIOR E., MIRZAC V. Description of Microcredit Interest Rate in Microfinance Industry. 

Scientific papers. “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 
Development” Volume 9 (1), Issue 2/2009, Bucureşti, 2009 p.53-56 (0,5 c.a.) ISSN 1844-5640 

2. FUIOR E., CUŞNIR C., NACU V. Challenges of an effective strategy formation for the 
investment climate in Moldova. Economy Transdisciplinarity Cognition, vol. XIII, Ussue 
1/2010, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2010, p. 80-99 (2,2 c.a.),  ISSN 2067-5046 

3. TROFIMOV V., LIVIŢCHI O. Socially responsible behaviour of the organization: between the 
necessity of management of sustainable development and realities. Review of International 
Comparative Management. Bucureşti, România. 2010, Issue 1/ Special Number, p. 720-729. 
(0,63 c.a.), ISSN 1582-3458    

4. FUIOR E. Opportunities regarding correlation of the capital cost with benefits of the cooperatist 
enterprises in Republic of Moldova.  Economy Transdisciplinarity Cognition, vol. XIV, Issue 
1/2011, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2011, p. 437-445 (1,0 c.a.), ISSN 2067-5046 

5. CUŞNIR C. Methodological Aspects On Management Of Operational Activity Within 
Consumer Co-Operative Enterprises From The Republic Of Moldova. Economy 
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Transdisciplinarity Cognition, vol. XIV, Issue 1/2011, Universitatea George Bacovia, Bacău, 
2011, p. 452-460 (1,0 c.a.), ISSN 2067-5046 

6. MORARU S. The basic tendency in the activity of consumer cooperatives in some European 
countries towards social responsibility. Economy Transdisciplinarity Cognition, vol. XIV, Issue 
1/2011, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2011, p. 20-26 (0,4 c.a.), ISSN 2067-5046 

7. ȘAVGA L., ȘAVGA G., SURUGIU T.  Innovative Approach in the Development of the 
Consumer Co-operation in the Republic of Moldova. Economy Transdisciplinarity Cognition. 
Bacău, România: George Bacovia University Publishing House, 2012, vol. 15 (2), p. 200-206. 
ISSN 2068 - 7389.  

8. ȘAVGA L., ȘAVGA G., SURUGIU T.  The Development of Home Trade and Consumer Co-
operation from the Republic of Moldova through Innovation and Social Responsibility. 
Economy Transdisciplinarity Cognition. Bacău, România: George Bacovia University 
Publishing House, 2012, vol. 15 (1), p. 346-352. ISSN 2068 – 7389.  

9. ȘAVGA L., ȘAVGA G., SURUGIU T.  Visions Concerning the Modernization of Consumer 
Co-Operation and the Increase of its Impact upon the Socio-Economic Development of the 
Republic of Moldova. Revista de Management Comparat Internaţional [Review of International 
Comparative Management]. Bucureşti: Ed. ASE, 2012, vol. 13 (3), p. 394-410. ISSN 1582-
3458.  

10. MAXIM I., CĂRARE V. Малозначительная помощь государства: опыт Европейского 
Союза и проблемы внедрения в Республике Молдова  În: Revista „Современная 
конкуренция” (Federaţia Rusă) nr. 1(31) / 2012, p.95-105 (0,5 c.a.) ISSN 1993-7598 

11. MAXIM I. Конкуренция и антимонопольное законодательство как результат эволюции 
общества În: Revista „Идеи и Идеалы” (Federaţia Rusă) №1(11)/2012, p.25-29 (0,2 
c.a.)  ISSN: 2075-0862. 

12. FUIOR E. Leassing – assurance mechanism of the financial performance of cooperatist 
enterprises in Moldova. Economy Transdisciplinarity Cognition, vol. XV, Issue 1/2012, 
Universitatea George Bacovia, Bacău, 2012, p. 50-58 (1,2 c.a.),  ISSN 2067-5046 

13. FUIOR E., MAXIM I. The experience and problem of defining the state aid in the Republic of 
Moldova. Economy Transdisciplinarity Cognition, vol. XV, Issue 1/2012, Universitatea George 
Bacovia, Bacău, 2012, p. 59-65 (0,6 c.a.),  ISSN 2067-5046 

14. CARAGANCIU G. Simulation Modeling Approach in the Research of Tax Influence on 
Enterprises, Ovidius University Annals ECONOMIC SCIENCES SERIES Volume XII, Issue 
1, 2012, p. 438-441 (0,35 c.a.),  ISSN: 1582-9383 

15. MALECA I., BORDEIANU G-D., RADU F. Cognitive Valences and Limits of the Accounting 
Information Provided by the Balance Sheet and the Income Statement. Journal Economy 
Transdisciplinarity Cognition Vol. 15, Issue 1/2012, Universitatea George Bacovia, Bacău, 
2012, p. 22-28 (0,5 c.a.), ISSN 2067 - 5046  

16. TCACIUC  CL., HACINA L., GUŢU A. Study on Corporate Social Responsibility of 
Cooperative Enterprises in the Republic of Moldova. Transdisciplinarity, Cognition. Bacău, 
România. 2012, vol. 15, Issue 1, p. 218-225. (0,6 c.a.), ISSN 2067-5046 

17. TROFIMOV V. European Neighborhood Policy: some conclusions in a country - specific 
framing  /V. Trofimov, O. Soimu, Laura Gomez Urquijo. Review of International Comparative 
Management, vol. 13, Issue 1.  Bucureşti, 2012,  nr.1, p.130-138, (0,6 c.a.)  

18. RAISCHI N., SMOLEVSCAIA M., FEDORCIUCOVA S. The Social Responsability in 
insurance of Consumer Protection in Terms of Quality Management Activity of Trade 
Enterprise of the Supply Chain Level. Economy Transdisciplinarity Cognition, vol. XV, Issue 
1/2012, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2012, p. 213-217 (0,35 c.a.),  ISSN 2067-5046 

19. LEAHU T.  The estimate and the selection of informatics resources of the organization, 
structuring and working of the system of economic informative (situational) information. 
Informatică Economică.  Bucureşti, 2012. - 1,62 c.a. 
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20. CARAGANCIU G. Capital Market Efficiency in Some European Countries. //International 
Journal of Innovations in Business. Vol.2, No 10 (2013), p.834-849 (1,0 c.a.), ISSN (online) 
2050-6228, ISSN (print) 2050-621X 

21. ŞAVGA L. Quality Assurance of Higher Education in Terms of the National Education 
Performance and Competitiveness Growth. Economy Transdisciplinarity Cognition. Bacău, 
România: George Bacovia University Publishing House, 2013, vol. 16 (2), p. 43-48.  ISSN 
2068 - 7389.  

22. MALECA I., FULGA V. Evaluation of Commercial Activity Efficiency Through the Prism of 
Additional Disclosure of Accounting Information. Journal Economy Transdisciplinarity 
Cognition Vol. 16, Issue 1/2013, Universitatea George Bacovia, Bacău, p. 90-94 (0,4 c.a.), 
ISSN 2067 - 5046  

 
8.7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară: 

- reviste categoria B: 
1. ROJCO A., LIVIŢCHI O. Evaluarea sărăciei în gospodăriile casnice cu pensionari. Revista 

„Economie şi sociologie”. 2009, nr.1, p. 164-175 (0,46 c.a.), ISSN 1857-4130 
2. FULGA V. Contabilitatea cheltuielilor comerciale în entităţile ce practică comerţ exterior / 

Business Expenses Accounting in Entities Which Practice Foreign Commerce. Economica. 
Editura ASEM, Chişinău, 2009, nr. 1 (65), p.80-84 (0,25 c.a.), ISSN 1810-9136 

3. MAXIM I., CHIRIAC M. Abordări metodologice privind determinarea pieţei influenţate de 
acordarea ajutorului de stat. În: Revista „Economie şi Sociologie”, Chişinău 2010 nr.1 p.134-
141 (0,5 c.a.), ISSN 1857-4130 

4. MAXIM I., BULMAGA O. Abordări conceptuale privind subiecţii relaţiilor concurenţiale. În: 
Revista „Economie şi Sociologie”, nr.1 2010 p.91-97 (0,5 c.a.), ISSN 1857-4130 

5. MAXIM I., BULMAGA O. Poziţia dominantă: noţiune şi criterii În: Revista „Economie şi 
Sociologie”, nr.2 2010 p.100-109 (0,7 c.a.), ISSN 1857-4130 

6. MAXIM I., CHIRIAC M. Analiza ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova. Revista 
„Economie şi Sociologie”, nr.3 2010 p.142-150 (0,5 c.a.), ISSN 1857-4130 

7. TROFIMOV V., UNCU P., ŞOIMU O. Funcţionarea spaţiului economic european: experienţe 
şi perspective. În: Revista „Economie şi Sociologie”, nr.1, 2010 p.41-51 (0,7 c.a.), ISSN 1857 – 
4130 

8. LIVIŢCHI O. Autoaprecierea nivelului şi condiţiilor de trai de către gospodăriile cu copii în 
Moldova. Revista ”Economie şi sociologie”. nr.3, 2010, p.204-211 (0,45 c.a.), ISSN 1857-4130  

9. MAXIM I. Aspecte metodologice ale studiului mediului concurenţial pe piaţa produselor de 
importanţă socială în Republica Moldova. În: Revista „Economie şi Sociologie”, Chişinău 2011 
nr.3 p.77-87 (0,6 c.a.), ISSN 1857-4130 

10. ROJCO A., LIVIŢCHI O., HRISTIUC L. Key features of the social benefits in the Republic of 
Moldova - Principalele caracteristici ale sistemului de prestaţii sociale în Republica Moldova. 
Theoretical and scientifically journal ”Economy and sociology”- Revistă teoretico-ştiinţifică 
”Economie şi sociologie”. 2011, nr.2, p. 219-225 (0,8 c.a.), ISSN 1857-4130 

11. COJOCARU V., ŞARGU L. Analiza pieţei naţionale a materialelor de construcţie. În: 
Economie şi Sociologie. Chişinău, 2012, nr. 4, p.79-85 (0,5 c.a.), ISSN 1857-4130 

12. PETROVICI S., TĂZLĂVAN D. Direcţii strategice de dezvoltare a pieţei produselor în 
alimentaţia publică. Revista: Economica, ASEM, nr.2, 2012. p. 21-29. (0,4 c.a.), ISNN 1810-
9136 

13. COJOCARU V., ŞARGU L. Analiza pieţei mondiale a materialelor de construcţii. În: 
Economie şi Sociologie. Chişinău, 2013, nr. 1, p.49-54 (0,3 c.a.), ISSN 1857-4130  

14. PETROVICI S., TĂZLĂVAN D. Alegerea strategiei de marketing în domeniul comerţului şi  
alimentaţiei publice ca o condiţie a perfecţionării cadrului normativ. Revista: Economica, 
ASEM, nr.2 (84), 2013. p. 46-54. (0,7 c.a.), ISNN 1810-9136 
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- reviste categoria C: 
1. CĂPĂŢÎNĂ S. Dimensiuni ale culturii în formarea profesională iniţială a contabilului. Revista 

„Artă şi Educaţie Artistică”, nr.1-2 (10-11), 2009, p.95-99 (0,4 c.a.), ISSN 1857-0445 
2. CĂPĂŢÎNĂ S. Tendinţe de modernizare a tehnologiei didactice în predarea contabilităţii. 

Revista „Univers Pedagogic”, nr.3, 2009, p.27-32 (0,4 c.a.), ISSN 1811-5470 
3. GUŢAN V. Unele aspecte ale impozitării întreprinderilor cooperaţiei de consum. Studia 

Universitatis.  Revistă ştiinţifică, Seria: Ştiinţe Exacte şi Economice, СEP USM, Chişinău: 
2009, Nr.2 (22), p.229-231 (0,3 c.a.), ISSN 1857-2073 

4. TROFIMOV V., CUŞNIR A. Impactul crizei economice globale asupra situaţiei pe piaţa 
muncii. Studia Universitatis.  Revistă ştiinţifică, Seria: Ştiinţe Exacte şi Economice, СEP 
USM, Chişinău: 2009, Nr.2 (22), p.15-22 (0,6 c.a.), ISSN 1857-2073 

5. ŞAVGA L., BULAT G., MOLDOVAN-BĂTRÎNAC V. Noi dimensiuni ale reformei 
învăţământului: echitate, relevanţă, eficienţă şi durabilitate. Analele ştiinţifice ale Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. VI. Chişinău: UCCM, 2010, p. 437-444 (0,5 c.a.), 
ISSN 1857-1239 

6. ŞAVGA L., ŞERBAN N. Repere strategice de dezvoltare a comerţului interior în context 
actual. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. VII. 
Chişinău: UCCM, 2010, p.189-199 (0,6 c.a.), ISSN 1857-1239 

7. GUŢAN V. Contabilitatea impozitelor amânate: aspect mondial şi naţional. Analele Ştiinţifice 
ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. VII. Chişinău: UCCM, 2010, 
p.121-128 (0,4 c.a.), ISSN 1857-1239 

8. FULGA V. Aspecte de perfecţionare a contabilităţii importului de bunuri. Analele Ştiinţifice 
ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. VII. Chişinău: UCCM, 2010, p.78-
88 (0,5 c.a.), ISSN 1857-1239 

9. CĂPĂŢÎNĂ S. Interactivitatea metodelor în predarea contabilităţii. Analele Știinţifice ale 
Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. VII.  Chişinău: UCCM, 2010, p.129-
134 (0,35 c.a.), ISSN 1857-1239 

10. MALECA I. Politica contabilă şi modificările acesteia conform prevederilor Standardelor 
Internaţionale de Contabilitate. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale 
din Moldova, Vol. VII. Chişinău: UCCM, 2010, p.21-26 (0,4 c.a.), ISSN 1857-1239 

11. MORARU S. Unele probleme ale dezvoltării economiei naţionale a Moldovei la etapa actuală. 
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. VII. Chişinău: 
UCCM, 2010. p. 229-237 (0,5 c.a.), ISSN 1857-1239 

12. MUSTEAŢĂ S. Repere teoretice ale concepţiei dezvoltării Universităţii Cooperatist –
Comerciale din Moldova. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din 
Moldova, Vol. VII. Chişinău: UCCM, 2010, 445-456 (0,8 c.a.), ISSN 1857-1239 

13. FUIOR E., MIRZAC V. Asset and liability management in microfinance institution. Analele 
Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. VI. Chişinău: UCCM, 
2010 p. 152 - 158 (0,8 c.a), ISSN-1857-1239 

14. CARAGANCIU G., CUŞNIR C. Relevări metodologice privind efectele aplicării impozitelor 
indirecte în sectorul industrial din Republica Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. VI. Chişinău: UCCM, 2010 p. 159 - 163 (0,8 c.a.), 
ISSN-1857-1239 

15. MAXIM I. Intervenţia statului în economie: necesitate şi importanţă. În: Revista „Studii 
Economice” Chişinău ULIM An. IV, nr.1-2 2010 p.78-87 (0,9 c.a.), ISSN 9975-934-52-8 

16. FULGA V. Contabilitatea schimbului în comerţul exterior. Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. VI. Chişinău: UCCM, 2010, p.206-213 (0,31 c.a.),  
ISSN 1857-1239 

17. FULGA V. Abordări contabile asupra comerţului exterior. Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Moldova,Vol. VII. Chişinău: UCCM, 2010, p.238-245 (0,57 c.a.)   
ISSN 1857-1239 
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18. CĂPĂŢÎNĂ S. Psihopedagogia activităţii academice a studentului. Analele Știinţifice ale 
Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. VI. Chişinău: UCCM, 2010, p.457-
461 (0,33 c.a.), ISSN 1857-1239 

19. MALECA I. Utilizarea pentru prima oară a Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. 
VI. Chişinău: UCCM,  2010, p.182-186 (0,3 c.a.), ISSN 1857-1239 

20. MAXIM I., GANEA V. Paradigma ajutorului de stat în condiţiile crizei financiare mondiale. 
În: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” nr. 2 (17), 2010 p.28-33 (0,5 c.a.), 
ISSN 1857-0461 

21. BOTNARCIUC V., BELINSCHI E., CIOBANU A. Concepţia gloto-didactică a sintaxologului 
Ion Eţcu Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova,Vol. V. 
Chişinău: UCCM, 2010, p.15-22 (0,4 c.a.), ISSN 1857-1239 

22. BOTNARCIUC V. Sintaxologia românească: controverse şi paradoxuri terminologice. Analele 
Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova,Vol. V. Chişinău: UCCM, 
2010, p.23-34 (0,5 c.a.), ISSN 1857-1239 
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10. ФУЙОР Е. Финансовая стратегия и ее влияние на результаты деятельности предприятия. 
Международная научно-практическая конференция: «Экономический рост Республики 
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», Минск 2010,  с.194-195 (0,1 
c.a.) 

11. ФУЙОР Е., КУШНИР К. Оптимизация процесса управления финансовыми потоками как 
основа обеспечения финансовой устойчивости деятельности предприятий 
потребительской кооперации Молдовы. Международная научная конференция 
преподавателей и аспирантов «Проблемы обеспечения экономической безопасности», 
Поволжский экономический институт, Поволжье 2010, c. 97-99 (0,15 c.a.), ISBN 978-5-
8031-0063-8 

12. ФУЙОР Е., МЫРЗАК В. Гармонизация управления портфелем кредитных рисков – как 
основа экономической безопасности микрофинансовых организаций Молдовы. 
Международная научная конференция преподавателей и аспирантов «Проблемы 
обеспечения экономической безопасности», Поволжский экономический институт, 
Поволжье 2010, c. 99 - 102 (0,15 c.a.), ISBN 978-5-8031-0063-8 

13. КАРАГАНЧУ Г. Косвенное налогообложение и его влияние на эффективность 
функционирования предприятий в Республике Молдова. Международная научная 
конференция преподавателей и аспирантов «Проблемы обеспечения экономической 
безопасности», Поволжский экономический институт, Поволжье 2010, c. 107-110 (0,15 
c.a.), ISBN 978-5-8031-0063-8 

14. FEDORCIUCOVA S. Исследования пищевой ценности и безопасности некоторых 
районированных в Республике Молдова столовых сортов винограда. Conferinţa 
Internaţională a III-a Ştiinţifico-practică «Управление торговли: теория, практика, 
иновация». Universitatea cooperatistă din Rusia, Moscova, 2010 (0,2 c.a.), ISBN 978-5-
94771-118-9 

15. RAISCHI N. Проблемы кадрового обеспечения торговых организаций в условиях 
Республики Молдова. În: Управление торговлей - теория, практика, инновации, в 
Российском Университете Кооперации. Материалы III  Международной научно – 
практической конференции. Moscova, 2010, c. 427-430 (0,2 c.a.),  ISBN 978-5-94771-118-9 

16. ТУХАРЬ Ф. Специфика учетной политики в организациях  потребительской кооперации 
Молдовы. // Интеграция и инновации: их роль в социально-экономическом развитии. 
Материалы международной научной Интернет - конференции 22-24 декабря 2010, 
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Издательство Поволжский кооперативный институт, 2011, с. 102-104 (0,15 c.a.), ISBN 
978-5-8031-0069-0 

17. ŞAVGA L.  Innovative approach the development of the consumer co-operation from the 
Republic of  Moldova: Abstract. În:  New opportunities for co-operatives. Abstracts from ICA 
Global Research Conference, 24-27 august 2011. Mikkeli, Finland: University of Helsinki, 
Ruralia Institute, 2011, p. 121.  

18. ŞAVGA L.,  MELINTE C. The experience and the opportunity of implementation of the 
research-based academic education: Abstract. În:  New opportunities for co-operatives. 
Abstracts from ICA Global Research Conference, 24-27 august 2011. Mikkeli, Finland: 
University of Helsinki, Ruralia Institute, 2011, p. 122.  

19. CERNAVCA M., RAISCHI N. Понятие качества в законах и стандартах Республики 
Молдовы. În: Товароведение и торговля в условиях глобализации экономики, Материалы 
Международной научно – практической конференции в Донецком Национальном 
Университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Doneţk, 2011, p. 171-
172 (0,1 c.a.) 

20. FEDORCIUCOVA S. Oсновные аспекты товароведных исследований столовых сортов 
винограда. Научно практическая международная конференция «Товароведение и 
торговля в условиях глобализации экономики: проблемы и опыт». Донецкий 
национальный университет экономики и торговли им. М. Туган – Барановского, Doneţk, 
2011 (0,2 c.a.) 

21. FEDORCIUCOVA S. Углеводный комплекс как фактор качества, потребительских и 
технологических свойств  столового винограда. Conferinţa Internaţională a IV-a Ştiinţifico-
practică «Управление торговли: теория, практика, иновация». Российский университет 
кооперации, Moscova, 2011 (0,2 c.a.), ISBN 978-5-91730-115-0 

22. RAISCHI N. Применение метода ФСА при определении конкурентоспособности новых 
трикотажных товаров. În: Управление торговлей - теория, практика, инновации, в 
Российском Университете Кооперации. Материалы IV  Международной научно – 
практической конференции. Moscova, 2011, c. 326-330 (0,2 c.a.), ISBN 978-5-91730-115-0 

23. CERNAVCA M., RAISCHI N. Проблемы обеспечения конкурентоспособности 
розничных торговых предприятий на рынке непродовольственных товаров Республики 
Молдова. În: Конкурентная политика в условиях модернизации экономики, Материалы 
Международной научно – практической конференции в Киевском национальном 
торгово-экономическом университетe. Kiev, 2012, p.225-229 (0,1 c.a.), ISBN 978-966-629-
562-3; ISBN 978-966-629-564-7 

24. RAISCHI N. Изменения в законодательных актах, регулирующих торговую деятельность 
в Республике Молдова. În: Конкурентная политика в условиях модернизации экономики, 
Материалы Международной научно – практической конференции в Киевском 
национальном торгово-экономическом университетe. Kiev, 2012, p.238-241 (0,1 c.a.),  
ISBN 978-966-629-562-3; ISBN 978-966-629-564-7 

25. PETROVICI S., GUDIMA A. Logistics management in the general structure of company 
management. Abordări moderne în management şi economia organizaţiei. Bucureşti: ASE, 
2012, (0,2 c.a.), ISSN 2284-7634 

26. SAVGA L. Strategic Aspects of Education System In Moldova. In: Менеджмент у ХХІ 
сторіччі: методологія і практика.  Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції. Полтава, Украина, 2013,  c. 510-512. 

27. CERNAVCA M., RAISCHI N. Изменения в законодательных актах, обеспечивающие 
защиту прав потребителей в Республике Молдова. În: Актуальные вопросы 
современного товароведения, Материалы II Международной научно – практической 
Интернет-конференции в Донецком Национальном Университете экономики и торговли 
им. М. Туган-Барановского. Doneţk, 2013, p. 264-266 (0,1 c.a.) 

28. RAISCHI N. Проблемы регулирования товарной безопасности на потребительском 
рынке Р Молдова. În: Инновационные технологии в пищевой промышленности и 
общественном питании – основа повышения качества, конкурентоспособности и 
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безопасности товаров, в Российском Университете Кооперации. Материалы  
Международной научно – практической конференции. Moscova, 2013, c. 330-334 (0,1 
c.a.) 

 
8.11. Lista comunicărilor ştiinţifice  prezentate la manifestări din ţară ca rezumat (1-3 

pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute: 

 
1. MALECA T. „Problemele activităţii cooperaţiei de consum în condiţiile actuale”. Conferinţa de 

totalizare a investigaţiilor ştiinţifice a corpului profesoral cu genericul „Problemele activităţii 
cooperaţiei de consum în condiţiile crizei financiare mondiale”, 07-08 mai 2009, Ediţia a XVII-
a. Chişinău: UCCM 

2. MORARU S. Criza financiară mondială – cauzele şi repercusiunile ei. Conferinţa de totalizare a 
investigaţiilor ştiinţifice a corpului profesoral cu genericul „Problemele activităţii cooperaţiei de 
consum în condiţiile crizei financiare mondiale”, 07-08 mai 2009, Ediţia a XVII-a. Chişinău: 
UCCM 

3. TUHARI T. Problemele standardizării internaţionale ale contabilităţii în Republica Moldova. 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Problemele contemporane şi perspectiva 
dezvoltării contabilităţii, auditului şi analizei economice în diferite domenii de activitate”, 21 - 
22 mai 2009. Chişinău: UCCM 

4. MALECA I. Modificările politicii de contabilitate în conformitate cu prevederile Standardelor 
Internaţionale de Contabilitate. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Problemele 
contemporane şi perspectiva dezvoltării contabilităţii, auditului şi analizei economice în diferite 
domenii de activitate”, 21 - 22 mai 2009. Chişinău: UCCM 

5. SMOLEVSCAIA M. Cultura organizaţională orientată spre calitate şi impactul acesteia asupra 
performanţelor întreprinderii. Revista Economica. 2009, nr. 4 (68). p. 36 – 39 (0,2 c.a.), ISSN 
1810-9136 

6. ŞAVGA L. Profesionalizarea managerilor şi a managementului. Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională „Perfecţionarea procesului managerial şi relansarea economică în cadrul 
sistemului cooperaţiei de consum”, 20-21 mai 2010. Chişinău: UCCM 

7. ŞAVGA L. Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii în instituţiile de 
învăţământ superior. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Implementarea sistemului de 
management al calităţii în cadrul învăţământului superior: aspect practic şi ştiinţific, 4-5 
noiembrie 2010. Chişinău: UCCM 

8. MELINTE C. Perfecţionarea sistemului managerial al cooperaţiei de consum din Moldova în 
contextul viitoarelor evoluţii. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Perfecţionarea 
procesului managerial şi relansarea economică în cadrul sistemului cooperaţiei de consum”, 20-
21 mai 2010. Chişinău: UCCM 

9. SMOLEVSCAIA M. Importanţa implementării sistemelor de management al calităţii în cadrul 
întreprinderilor cooperatiste. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din 
Moldova, Vol. VI. Chişinău: UCCM, 2010. p. 129-131 (0,2 c.a.), ISSN 1857-1239 

10. TUHARI T. Standardizarea şi unele probleme ale contabilităţii. Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. VII. Chişinău: UCCM, 2010, p.6-10 
(0,3 c.a.) ISSN 1857-1239 

11. TUHARI T.  Specificarea politicii de contabilitate în cooperativele de consum. Analele 
Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. VI. Chişinău: UCCM, 
2010, p.178-181 (0,25 c.a.), ISSN 1857-1239  

12. ARTIOMOV L. Inocuitatea produselor alimentare în contextul calităţii vieţii în mileniul III. 
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. VI. Chişinău: 
UCCM,  2010, p. 51 – 54 (0,25 c.a.), ISSN 1857-1239 

13. GUŢAN V. Contabilitatea pierderilor fiscale. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-
Comerciale din Moldova, Vol. VI. Chişinău: UCCM, 2010, p.214-218 (0,25 c.a.), ISSN 1857-
1239 
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14. ŞAVGA L. Problemele bugetului Republicii Moldova şi direcţiile de susţinere a businessului. 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Realizările şi perspectivele dezvoltării comerţului 
şi cooperaţiei de consum”, 7-8 aprilie 2011, Ediţia a XIX-a. Chişinău: UCCM 

15. PETROVICI S. Rolul cooperaţiei de consum în lărgirea activităţii comerţului Republicii 
Moldova şi direcţiile de remediere a acesteia. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională  
Ştiinţifico-practică „Realizările şi perspectivele dezvoltării comerţului şi cooperaţiei de 
consum”, 7-8 aprilie 2011, Ediţia a XIX-a. Chişinău: UCCM 

16. LIVIŢCHI O., LAPUŞIN R. Jocul de afaceri – metodă activă de sporire a calităţii formării 
competenţelor practice. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din 
Moldova. 2011, Vol. VIII. Chişinău: UCCM, 2011, p.284-289 (0,3 c.a.), ISSN 1857-1239 

17. MELINTE CL. Imaginea şi misiunea ca elemente fundamentale ale reuşitei întreprinderilor 
cooperatiste. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. IX, 
Partea 1. Chişinău: UCCM 2011, p. 27-31 (0,3 c.a.), ISSN 1857-1239 

18. TCACIUC C., SMOLEVSCAIA M. Promovarea implementării SMC în întreprinderile 
cooperatiste prin intermediul absolvenţilor UCCM, Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Moldova. Vol. VIII. Chişinău: UCCM, 2011, p. 302-305, (0,25 
c.a.), ISSN 1857-1239 

19. TUHARI T. Evaluarea patrimoniului în bilanţul contabil. Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. IX, Partea 2. Chişinău: UCCM,  2011, p.66-69 (0,25 
c.a.), ISSN 1857-1239 

20. FULGA V. Prezentarea operaţiilor de comerţ exterior în rapoartele financiare. Analele 
Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. IX, Partea 2. Chişinău: 
UCCM, 2011, p.99-102 (0,2 c.a.), ISSN 1857-1239 

21. SITNICENCO V. Strategii de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova. Analele 
ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. IX partea 1. Chişinău: 
UCCM, 2011, p.329-333 (0,2 c.a.), ISSN 1857-1239  

22. RAISCHI N. Tehnologii inovaţionale şi informaţionale în predarea disciplinelor la specialitatea 
„Merceologie şi comerţ”. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din 
Moldova. Vol. VIII. Chişinău: UCCM, 2011, p. 348-352, (0,2 c.a.), ISSN 1857-1239 

23. FEDORCIUCOVA S. Studierea valorii nutritive a strugurilor de masă de import în funcţie de 
conţinutul unor macroelemente. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din 
Moldova, Vol. IX Partea 2. Chişinău: UCCM, 2011, p. 3-6 (0,3 c.a.), ISSN 1857-1239  

24. GRAUR E. Aspecte ale impactului culturii organizaţiei asupra eficienţei organizaţiei. Analele 
ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. IX, Partea 1. Chişinău: 
UCCM 2011, p. 52-56 (0,3 c.a.), ISSN 1857-1239 

25. ŞAVGA L. Cooperaţia de consum din Moldova: Evoluţii şi orientări strategice de orientare. 
Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie 
globală”, 26-27 aprilie 2012, Ediţia a XX-a. Chişinău: UCCM 

26. BALAN A., TCACIUC C. Controlul  valorii în vamă a mărfurilor  - măsură de realizare a 
politicii vamale a statului. Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii,  Conf. şt. intern 
(28-29 sept.2012), Chişinău: ASE, 2012, Vol. 1. p. 205-208 (0,3 c.a.), ISBN 978-9975-75-627-3 

27. MALECA T., CHIHAI M. Influenţa regimului termic de păstrare asupra modificării 
conţinutului de vitamina „C” în merele tardive. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-
Comerciale din Moldova, Vol. X. Chişinău: UCCM,  2012, p. 130-132 (0,25 c.a.), ISSN 1857-
1239 

28. CHIHAI M. Estimarea inofensivităţii chimice a fructelor tropicale comercializate pe piaţa de 
consum a mun. Chişinău. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din 
Moldova, Vol. X. Chişinău: UCCM,  2012, p. 136-138 (0,25 c.a.), ISSN 1857-1239 

29. PETROVICI S., DUMBRAVA D. Formarea şi asigurarea competitivităţii pâinii şi produselor 
de panificaţie pe piaţa în baza activităţii de marketing. Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. X. Chişinău: UCCM, 2012, p.104-108 (0,3 c.a.), 
ISSN 1857-1239 
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30. TĂZLĂVAN D. Analiza dezvoltării pieţei produselor şi serviciilor de alimentaţie publică. 
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. X. Chişinău: 
UCCM, 2012, p.109-112 (0,3 c.a.), ISSN 1857-1239 

31. GUŢAN V. Probleme fiscale în activitatea de întreprinzător. Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
Cooperatist - Comerciale din Moldova, Vol. XI, Partea I. Chişinău: UCCM, 2012, p.375-378 
(0,25 c.a.), ISSN 1857-1239 

32. RAISCHI N. Utilizarea caracteristicilor merceologice în estimarea produselor noi. În: 
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 28 
– 29 septembrie 2012. Chişinău: ASEM, 2012, vol. 1, p. 254 – 259 (0,2 c.a.) 

33. PITUŞCAN F. Strategii de avansare a competitivităţii întreprinderilor de comerţ în condiţiile de 
piaţă. Materialele conferinţei ştiinţifice.  Chişinău: CEP UTM, Editura Tehnică, Vol. III, (0,3 
c.a.), ISBN 978-9975-6055-0-6 

34. MALECA I. Unele abordări privind aplicarea tehnicilor de înregistrare în contabilitatea 
întreprinderilor cooperaţiei de consum. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - 
Comerciale din Moldova, Vol. XI, Partea 1. Chişinău: UCCM, 2012, p.392-394 (0,25 c.a.), 
ISSN 1857-1239 

35. ŞAVGA L. UCCM – 20 de ani de ascensiune. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Prin 
cooperare – spre o dezvoltare durabilă”, 21-22 iunie 2013, Ediţia a XXI-a. Chişinău: UCCM 

36. TROFIMOV V. Învăţământul cooperatist în cadrul tendinţelor mondiale de organizare a şcolii 
superioare. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Prin cooperare – spre o dezvoltare durabilă”, 
21-22 iunie 2013, Ediţia a XXI-a. Chişinău: UCCM. 

37. CARAGANCIU G. Sinteza experienţei a unor ţări dezvoltate în diminuarea efectelor crizei 
mondiale. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. XI,  
Partea 2. Chişinău: UCCM, 2013 p. 3 - 6 (0,3 c.a.), ISSN-1857-1239 

38. ARTIOMOV L., Controlul biologic al fungilor fitopatogeni în contextul asigurării inocuităţii 
produselor horticole. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, 
Vol. XII. Chişinău: UCCM, 2013, p. 185-189 (0,2 c.a.), ISSN 1857-1239 

39. FEDORCIUCOVA S. Aspectele biochimice de formare a calităţii strugurilor de masă. Analele 
ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol.  XI, Partea 2. Chişinău: 
UCCM,  2013, p. 381-384 (0,25 c.a.), ISSN 1857-1239 

40. ŞARGU L. Avantajele ambalajelor confecţionate din sticlă pentru menţinerea calităţii 
produselor. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol.  XI, 
Partea 2. Chişinău: UCCM, 2013 p. 414-417, (0,3 c.a.), ISSN 1857-1239 
 

 
8.12. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul 

desfăşurării): 
  - naţionale cu participare internaţională: 
 
1. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Problemele contemporane şi 

perspectiva dezvoltării contabilităţii, auditului şi analizei economice în diferite domenii de 
activitate”, 21 - 22 mai 2009, UCCM, Chişinău 

2. Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători „Cercetarea ştiinţifică – constituent important al 
procesului educaţional din UCCM”, 25-26 martie 2009, UCCM, Chişinău 

3. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Modernizarea şi eficientizarea comerţului şi a 
activităţii cooperaţiei de consum în economia concurenţială”, 28 - 29 aprilie 2010, ediţia a 
XVIII-a, UCCM, Chişinău 

4. Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători „Evoluţia învăţământului universitar: între 
tradiţie şi modernitate”, 24-25 martie 2010, UCCM, Chişinău 

5. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Perfecţionarea procesului managerial şi 
relansarea economică în cadrul sistemului cooperaţiei de consum”, 20-21 mai 2010, UCCM, 
Chişinău 
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6. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Realizările şi perspectivele dezvoltării 
comerţului  şi cooperaţiei de consum”, 7-8 aprilie 2011,  ediţia  a XIX-a, UCCM, Chişinău  

7. Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei” 
27-28 martie 2011, UCCM, Chişinău 

8. Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători „Mişcării cooperatiste internaţionale – 
creativitatea tinerilor cercetători” consacrat Anului Internaţional al Cooperativelor, 28-30 
martie 2012, UCCM, Chişinău 

9. Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători „Valorile cooperării în contextul economiei 
globale: abordări ale tinerilor cercetători”, 3-4 aprilie 2013, UCCM, Chişinău 

 
- internaţionale (peste 20% de participanţi – din străinătate): 

1. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Implementarea sistemului de management al 
calităţii în cadrul învăţământului superior: aspect practic şi ştiinţific”, 4-5 noiembrie 2010, 
ediţia a II-a, UCCM, Chişinău 

2. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie 
globală”, 26-27 aprilie 2012, ediţia  a XX-a, UCCM, Chişinău 

3. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Prin cooperare – spre dezvoltare durabilă”, 21-22 iunie 
2013, ediţia  a XXI-a, UCCM, Chişinău 

 
8.13. Lista manualelor apărute:  
 în ţară: 
 - pentru învăţământul universitar: 

1. TUHARI T., MALECA I., FULGA V. Contabilitate. MOLDCOOP, Tipografia UCCM - 
Chişinău 2012. - 286 p. (17,9 c.a.), ISBN 978-9975-4344-6-1 

2. FEDORCIUCOV S., SANDU M. Merceologia  comercială a mărfurilor cerealiere. 
Chişinău: UCCM, 2012.  (4,25 c.a.), ISBN 978-9975-4306-4-7 

3. TROFIMOV V.,TIMUŞ A. Management investiţional. Manual universitar. Chişinău: 
UCCM, 2013, 235 p. ISBN 978-9975-4295-8-0 

4. TUHARI T. Teoria şi istoria contabilităţii. MOLDCOOP. Chişinău: Tipografia UCCM, 
2013.- 88 p. (5,5 c. a.), ISBN 978-9975-114-55-4 

5. TROFIMOV V., MORARU S., LIVIŢCHI O. Managementul relaţiilor economice 
internaţionale. Chişinău: UCCM, 2013, 64 p. (3,0 c.a.), ISBN 978-9975-114-35-6 

6. TROFIMOV V., LIVIŢCHI O., TCACIUC C. Teorie economică. Microeconomie. 
Chişinău: UCCM, 2013, 188 p. (8,0 c.a.), ISBN 978-9975-114-36-3 

7. LIVIŢCHI O., MORARU S. Mediul european de afaceri. Chişinău: UCCM, 2013, 93 p. (2,4 
c.a.), ISBN 978-9975-114-37-0 

 
8.14. Lista capitolelor în manuale apărute: 
 în ţară: 

- pentru învăţământul universitar: 
 
1. ŞAVGA L., ŞAVGA G., SURUGIU T.  Introducere în e-comerţ şi e-business. Chişinău: 

UCCM, 2013. 316 p. (14,4 c.a.), ISBN 978-9975-114-56-1 
 
8.15. Lista lucrărilor instructiv-metodice: 

- lucrări metodice:  
1. MALECA I., FULGA V. Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de an pentru studenţii 

specialităţii 361.1 „Contabilitate” / MOLDCOOP, tipografia UCCM, Chişinău 2009 - 20 p. 
(1,0 c.a.), ISBN 978-9975-905-47-3 
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2. MALECA I., FULGA V. Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de licenţă pentru 
studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate” / MOLDCOOP, tipografia UCCM, Chişinău 
2009 - 25 p. (1,0 c.a.), ISBN 978-9975-905-46-6 

3.  MАЛЕКА И., ФУЛГА В. Методические указания для написания курсовых работ для 
студентов специальности 361.1 „Бухгалтерский учет”/ МОЛДКООП, типография 
КТУМ, Кишинэу 2009 - 21 с. (1,0 c.a.), ISBN 978-9975-905-48-0 

4. PETROVICI S. PĂNUŢĂ A. Logistica: sinteze, teste, probleme şi aplicaţii. Culegere de 
probleme pentru studenţi. Chişinău: UCCM, 2010. (6,0 c.a.), CZU 658(076.5), ISBN 978-
9975-4095-4-4 

5. PETROVICI S., MUŞTUC S. Marketing: probleme, studii de caz, aplicaţii pentru lecţii 
practice. Chişinău: UCCM, 2011. (12,5 c.a.), ISSN 978-9975-98-48-9-8 

6. MUŞTUC S. Indicaţii metodice pentru lecţii practice la disciplina Marketingul serviciilor. 
Chişinău: UCCM, 2010. (4,4 c.a.), CZU 339.138/076.5/ M98, ISBN 978-9975-4095-5-1 

7. DANDARA L. Drept  civil (alte drepturi reale). Chişinău: UCCM, 2011. 92 p. ISBN 978-
9975-4297-1-9 

8. DANDARA L. Sinteze la Dreptul procesual civil: (pentru examenele de licenţă). Chişinău: 
UCCM, 2011. 149 p. ISBN 978-9975-4306-1-6 

9. MELINTE C. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master / adaptat la condiţiile 
UCCM / L. Şavga, S. Musteaţă, Cl. Melinte, A. Nacu / Elaborat în cadrul proiectului 
1444544 TEMPUS 1–2008-1-FR–JPHES „Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din 
Republica Moldova / Développement de partenariats avec les entreprises en Moldavie” – 
Chişinău: UCCM, 2011, 27 p. (1,2 c.a.) 

10. MELINTE C. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă adaptat la condiţiile 
UCCM. / L. Şavga, S. Musteaţă, Cl. Melinte, A. Nacu / Elaborat în cadrul proiectului 
1444544 TEMPUS 1–2008-1-FR–JPHES „Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din 
Republica Moldova / Développement de partenariats avec les entreprises en Moldavie” – 
Chişinău: UCCM, 2011, 26 p. (1,2 c.a.) 

11. MELINTE C. Ghid privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică / adaptat la 
condiţiile UCCM / L. Şavga, S. Musteaţă, Cl. Melinte, A. Nacu / Elaborat în cadrul 
proiectului 1444544 TEMPUS 1–2008-1-FR–JPHES „Dezvoltarea de parteneriate cu 
întreprinderile din Republica Moldova / Développement de partenariats avec les entreprises 
en Moldavie” – Chişinău: UCCM, 2011, 22 p. (1,0 c.a.) 

12. DANDARA L. Culegere de teste la Dreptul civil. Chişinău: UCCM, 2011. 116 p. ISBN 
978-9975-4297-2-6 

13. DANDARA L., PAŞCANEANU T. Îndrumar privind metodologia de executare şi susţinere 
a lucrărilor de cercetare ştiinţifică: (referate, teze de an, licenţă, masterat). Chişinău: UCCM, 
2011. 36 p. ISBN 978-9975-4297-0-2 

14. DANDARA L. Îndrumar metodologic la disciplina „Drept civil: partea generală”. Chişinău: 
UCCM, 2011. 40 p. ISBN 978-9975-4306-2-3 

15. TUHARI T. Indicaţii metodice la cursul ”Standardele naţionale şi internaţionale de 
contabilitate” / MOLDCOOP, tipografia UCCM, Chişinău 2012 - 63 p. (3,2 c.a.), ISBN 
978-9975-114-10-3 

16. FEDORCIUCOV S., CHIHAI M. Merceologia  comercială a mărfurilor de cofetărie: 
indicaţii metodice. Chişinău: UCCM, 2012. (8,75 c.a.), ISBN 978-9975-4306-5-4 

17. ŞARGU L. Îndrumar pentru îndeplinirea lucrărilor practice la disciplina „Merceologia 
produselor de uz casnic” Chişinău: UCCM, 2012, p. 56. (3,5 c.a.), ISBN 978-9975-4316-0-6  

18. ŞARGU L. Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator şi determinarea calităţii 
produselor de uz casnic, Chişinău: UCCM, 2012, p.66. (4,25 c.a.), ISBN 978-9975-114-14-1 

19. ARTIOMOV L. Microbiologie, sanitară şi igienă: note de curs. Chişinău: UCCM, 2012. 86 
p. (5,5 c.a.), ISBN 978-9975-4316-8-2 

20. FEDORCIUCOV S., SANDU M. Merceologia  produselor cerealiere şi de cofetărie: 
curriculum. Chişinău: UCCM, 2013 (3,0 c.a.), ISBN 978-9975-114-49-3 
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21. ŞARGU L.  Îndrumar metodic pentru lucrările de laborator la disciplina expertiza materiei 
prime şi a articolelor din metale şi pietre preţioase. Chişinău: UCCM, 2013. 47 p. (3,0 c.a.), 
ISBN 978-9975-114-34-9   

 
8.16. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei: 

1. ŞAVGA L. Trade Co-operative University of Moldova. Chişinău: UCCM, 2013, 68 p. ISBN 
978-9975-114-4-7 

2. MALECA T., BOTNARCIUC V., TIMOFTI S., CEMBER I. Universitatea Cooperatist-
Comercială din Moldova: 20 ani de ascensiune. Chişinău: UCCM, 2013,126 p. ISBN 978-
9975-114-42-4 

3. Promovarea cercetărilor ştiinţifice la forumuri ştiinţifice internaţionale şi naţionale 
 
 
8.17. Lista articolelor de popularizare a ştiinţei: 

A.  Promovarea articolelor de popularizare a ştiinţei: 
 în media scrisă: Literatura şi Arta 

1. Sergiu Petrovici, redutabil savant şi profesor de vocaţie -  28 ianuarie 2010 
(V.Botnarciuc);  

2. 2012 este declarat de ONU Anul Internaţional al cooperativelor – 03 martie 2011 
(V.Botnarciuc, V,Trofimov, S.Musteaţă); 

3. Rectorul Larisa Şavga - personalitate marcată a învăţământului universitar – 15 
martie 2012 (V.Botnarciuc, V,Trofimov, S.Musteaţă, S.Petrovici, T.Tuhari); 

4. „Profesorul Ion Eţcu la 80 de ani  - 17 mai 2012 (V.Botnarciuc); 
5. Să construim o lume mai bună - 17 mai 2012 (V.Botnarciuc, C.Tcaciuc); 
6. Limba noastră cea Română-tezaurul cel mai de preţ al neamului – 20 septembrie 

2012 (V.Botnarciuc); 
7. Formarea competenţelor profesionale la studenţi - o preocupare esenţială a UCCM  - 

06 decembrie 2012 (V.Botnarciuc, V,Trofimov, S.Musteaţă); 
8. „Temă pentru acasă” - carte ce evocă veridic Golgota Basarabiei - 4 aprilie 2013 

(V.Botnarciuc); 
9. UCCM la 20 ani de la fondare  - 18 iulie 2013 (T.Maleca, V.Botnarciuc); 

 Pro Cooperaţia 
- Un nou start. Culmi noi: Noul an de studii la UCCM - nr. 15-16, 30 septembrie 2009 

(T.Maleca, V.Doroftei); 
- Misiune nobilă îndeplinită: Poeţii neamului: Sărbătoare dedicată celor 160 de ani de 

la naşterea poetului M. Eminescu la UCCM - nr. 3-4, 18 februarie 2010 
(V.Botnarciuc, V.Melinte); 

- Programul de instruire continuă: Implementarea proiectului - nr. 1, 29 ianuarie 2011 
(S.Musteaţă, V.Doroftei);  

- Potenţialul dinamic al UCCM - Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova 
-11 mai 2011 (V.Melinte, V.Trofimov); 

- UCCM: Totalizări. Proiecte. Tradiţii: UCCM - Ziua universităţii - nr. 6-7, 1 iulie 
2011 (V.Melinte); 

- Popas în calea cunoaşterii cooperaţiei de consum: UCCM - Workhop „Promovarea 
valorilor cooperatiste prin tineri” - nr. 11, 23 decembrie 2011 (V.Melinte); 

- Cooperativele construiesc o lume mai bună – nr. 5, 04 mai 2012 (V.Doroftei); 
- Noi proiecte-noi oportunităţi: Alma Mater, seminar informativ la UCCM - nr. 9-10 

din 29 noiembrie 2012 (V.Popovici); 
- Viitorul sigur al mişcării cooperatiste – nr.3-4, 30 martie 2012 (L.Şavga, V.Arnaut) 
- Pioneri ai programului de mobilitate: UCCM-20 de ani de activitate – nr. 10-11, 24 

iunie 2013 (A.Metelchin, P.Diulin); 
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- Alinierea la standarde de performanţă: UCCM – 20 ani de activitate– nr. 10-11, 24 
iunie 2013 (S.Musteaţă, S.Catînsus); 

- Asigurarea calităţii: UCCM – 20 ani de activitate – nr. 10-11, 24 iunie 2013 
(S.Musteaţă, A.Nacu). 

 Univers Pedagogic Pro: 
- La cota maturităţii academice: Două decenii de succes: Aniversarea a XX-a de la 

fondarea Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova - nr. 26 (392), 27 iunie 
2013 (L.Șavga, A.Raileanu). 

 Făclia: 
 UCCM la 20 ani  - 29 iunie 2013 (S.Musteață) 

 în media electronică: www.uccm.md, pe pagina web a conferinţelor ştiinţifice internaţionale 
organizate de UCCM sau în parteneriat cu alte alte instituții de cercetare și centre 
universitare. 

 
B. Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei 

 
1. Perspective de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru perioada 2012-2015 (Program 

aprobat la Congresul al XV-lea, Teleradio Moldova, 27 ianuarie 2012 (Şavga L.) 
2. Despre Planul de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020, Teleradio 
Moldova, 25 Aprilie 2012 (F. Pitușcan, Arnaut V., studenta grupei 3CA-1131) 

3. Noi proiecte – noi oportunităţi: Alma Mater, Teleradio Moldova, 28 Mai 2013 (Musteață) 
4. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie 

globală” din 26-27 aprilie 2012, UCCM - Publica TV, 27 aprilie 2012 (Şavga L., Tcaciuc 
C., Puiu T.) 

5. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Theoretical and methodological-practical challenges 
for the economic-juridical-administrative continuum”, 17-18 mai 2012, Universitatea 
„George Bacovia” Bacău, România - Televiziunea locală Bacău, România (Şavga L., Puiu 
T.) 

6. Workshop „Şcoala Tinerilor Cooperatori” – ProTV, 08 noiembrie 2013 (Trofimov V.) 
7. Tendinţe şi orientări ale învăţământului superior economic - Teleradio Moldova, 24 Iunie 

2013 (Şavga L.) 
 
8.18. Lista lucrărilor efectuate în colaborare cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din 
ţară şi străinătate: 

1.  Cercetări de expertizare a calităţii produselor alimentare în colaborare: catedra „Merceologie, 
tehnologie şi expertiza mărfurilor” a UCCM şi catedra „Merceologie şi Comerţ” ASEM. 

 
8.19. Lista premiilor obţinute  

-  în străinătate: 
1. FUIOR E. - Premiul Profesor economist Teodosie Al. Ştirbu, Institutul de cercetări 

economice şi sociale „Gh. Zane” filiala Iaşi a Academiei Române, 2012 
2. ŞAVGA L.  – Premiul „Dumitru Rusu”, Universitatea „George Bacovia”, Bacău, 2013 
3. TUHARI T. - Premiul „Dumitru Rusu”, Universitatea „George Bacovia”, Bacău, 2013 
4. FUIOR E. - Premiul Profesor economist Teodosie Al. Ştirbu, Institutul de cercetări 

economice şi sociale „Gh. Zane” filiala Iaşi a Academiei Române, 2013 
5. MAXIM I. - Premiul Profesor economist Teodosie Al. Ştirbu, Institutul de cercetări 

economice şi sociale „Gh. Zane” filiala Iaşi a Academiei Române, 2013 
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8.20. Lista distincţiilor (ordine, medalii, titluri onorifice, diplome) obţinute  
-  în străinătate: 
1. CĂPĂŢÎNĂ S. – Diploma - International Conference “Education, Quality, Sustainable 

development”, Târgovişte, 2009 
2. ФУЙОР Е. – Диплом - Научно – практическая конференция «Мировые тенденции  и 

национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: 
методология, отраслевые методики, подготовка кадров», Гомель, 2010 

3. FUIOR E. – Diploma - Sesiunea ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Progrese 
în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine” şi la Simpozionul „Sisteme 
fuzzy în economie”, Iaşi, 2010 

4. CĂPĂŢÎNĂ S. - Diploma - Simpozionul Internaţional “Responsabilitate publică în 
educaţie”, ediţia III-a, Constanţa, 2011 

5. MAXIM I. - A opta reuniune Subcomitetul pe Comerţ organizată de Comisia Europeană 
„Eastern Partnership 8th Trade Panel on Trade”, Bruxelles, 2011 

6. ŞAVGA L. - Diploma de excelenţă, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, România, 
2012 

7. FUIOR E. - Diploma - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Rolul euroregiunilor în 
dezvoltarea durabilă în contextual crizei mondiale” Ediţia a VIII-a, Iaşi, 2012 

8. MAXIM I. – Diploma - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Rolul euroregiunilor în 
dezvoltarea durabilă în contextual crizei mondiale” Ediţia a VIII-a, Iaşi, 2012 

9. CUŞNIR C. - Diploma - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Rolul euroregiunilor în 
dezvoltarea durabilă în contextual crizei mondiale” Ediţia a VIII-a, Iaşi, 2012 

10. CARAGANCIU G. – Diploma - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Rolul euroregiunilor 
în dezvoltarea durabilă în contextual crizei mondiale” Ediţia a VIII-a, Iaşi 2012 

11. FUIOR E. – Diploma - Conferinţa Internaţională “Advancemes în the teory of economic 
decision under risk and incertainty conditions”, Iaşi, 2012 

12. CĂPĂŢÎNĂ S. - Diploma - Simpozionul Internaţional “Responsabilitate publică în 
educaţie”, ediţia IV-a, Constanţa, 2012 

13. MAXIM I. - Diploma - Conferinţa Internaţională “Advancemes în the teory of economic 
decision under risk and incertainty conditions”, Iaşi, 2013 

14. CĂPĂŢÎNĂ S. - Diploma - Simpozionul Internaţional “Responsabilitate publică în 
educaţie”, ediţia V-a, Constanţa, 2013 

15. MELINTE C. - Diploma de excelenţă, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, 
România, 2013 

16. MUSTEAŢĂ S. - Diploma de excelenţă, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, 
România, 2013 

17. PITUŞCAN F. - Diploma de excelenţă, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, 
România, 2013 

- în ţară: 
1. MUSTEAŢĂ S. – Ordinul „Gloria Muncii”, Decret nr.863 din 14.11.2013 
2. ŞAVGA L. - Medalia „Pentru Merit” a Birourilor Executive Moldcoop şi 

Moldsindcoopcomerţ din 06 iunie 2013 
3. MALECA T. - Medalia „Pentru Merit” a Birourilor Executive Moldcoop şi 

Moldsindcoopcomerţ din 06 iunie 2013 
4. ŞAVGA L. – insigna 60 ani /Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2013 
5. ŞAVGA L. - Diplomă Pentru merite deosebite în pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico – didactice de calificare înaltă / Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, 
2013 

6. ŞAVGA L. - Diploma de Onoare a Ministerului Economiei, 2013 
7. FUIOR E. - insigna „Eminent a Cooperaţiei de Consum”, 2009 
8. MELINTE C. –  insigna „Eminent a Cooperaţiei de Consum”, 2013 
9. PITUŞCAN F. - insigna „Eminent a Cooperaţiei de Consum”, 2013 
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10. TUHARI T. - Diplomă „Meritul academic” / Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2013 
11. PETROVICI S. - Diplomă „Meritul academic” / Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2013 
12. TUHARI T. - Diplomă Pentru contribuţia adusă în edificarea sistemului contabil al 

Republicii Moldova şi pentru aportul considerabil la promovarea reformei contabilităţii / 
Ministerul Finanţelor Republicii Moldova, 2013 

13. FUIOR E. - Diplomă Pentru merite deosebite în pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi 
ştiinţifico – didactice de calificare înaltă / Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, 
2013 

14. DANDARA L. - Diplomă Pentru merite deosebite în pregătirea şi atestarea cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico – didactice de calificare înaltă / Consiliul Naţional pentru Acreditare 
şi Atestare, 2013 

15. CUŞNIR C. - Diploma de Onoare a Birourilor Executive Moldcoop şi Moldsindcoopcomerţ/ 
Moldcoop, 2013 

16. CĂPĂŢÎNĂ S. - Diploma de Onoare a Birourilor Executive Moldcoop şi 
Moldsindcoopcomerţ/ Moldcoop, 2013 

17. MALECA I. - Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, 2013 
18. TCACIUC C. - Diploma de Onoare a Ministerului Economiei, 2013 
19. MUŞTUC S. - Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, 2013 
20. MAXIM I. - Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, 2013 
21. MORARU S. - Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, 2013 
22. SITNICENCO V. - Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, 2013 
23. GUŢAN V. - Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, 2013 

 
8.21. Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate: 

1. Participarea la elaborarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica 
Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind 
implementarea acesteia, aprobat HG 948 din 25.12.2013 (L.Șavga, F.Pitușcan, C.Melinte, 
V.Sitnicenco, S. Muștuc, T.Maleca ș.a) 

 
8.22. Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea autorităţilor 

publice centrale şi/sau locale:  
1.   Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.1 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a 
deciziilor cu privire la ajutorul de stat // Monitorul Oficial nr.213-215 din 27.09.2013 
(Maxim I.), implementat în activitatea Consiliului Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de 
stat) 

2. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.2 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul de minimis // Monitorul Oficial nr.222-227 din 11.10.2013 
(Maxim I.), implementat în activitatea Consiliului Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de 
stat) 

3. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.3 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat // Monitorul Oficial nr.222-227 din 
11.10.2013 (Maxim I.), implementat în activitatea Consiliului Concurenţei şi furnizorilor 
de ajutor de stat) 

4. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.4 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul pentru dezvoltarea regională // Monitorul Oficial nr.228-
232 din 18.10.2013 (Maxim I.), implementat în activitatea Consiliului Concurenţei şi 
furnizorilor de ajutor de stat) 

5. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.5 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri 
de muncă // Monitorul Oficial nr.228-232 din 18.10.2013 (Maxim I.), implementat în 
activitatea Consiliului Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de stat) 
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6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la desfăşurarea comerţului cu 
amănuntul nr. 931 din 08.12.2011 // Monitorul Oficial nr. 222-226, art.1107 (Şavga L., 
Ţurcanu S.), implementat în activitatea autorităţilor publice centrale, locale și a agenţilor 
economici din domeniul comerţ) 

7. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.6 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul acordat pentru salvarea beneficiarilor aflaţi în dificultate// 
Monitorul Oficial nr.243-247 din 01.11.2013 (Maxim I.), implementat în activitatea 
Consiliului Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de stat) 

8. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.7 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile  
antreprenor// Monitorul Oficial nr.238-242 din 25.10.2013 (Maxim I.), implementat în 
activitatea Consiliului Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de stat) 

9. Cadrul Naţional al Calificărilor. Învăţământ superior. Domeniu general de studiu 36  
„Ştiinţe economice”. Domeniu de formare profesională 812 „Turism” (coord. Loretta 
Handrabura). Chişinău: ASEM, 2013, 288 p. ISBN 978-9975-80-636-7 (T.Tuhari, T.Maleca, 
S. Petrovici, C. Melinte, E. Fuior, C. Melinte, T. Leahu), implementat în învăţământul superior 
economic  

10. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.8 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul pentru cercetare, dezvoltare şi inovare// Monitorul Oficial 
nr.276-280 din 29.11.2013 (Maxim I.), implementat în activitatea Consiliului Concurenţei 
şi furnizorilor de ajutor de stat) 

11. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.9 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul de stat acordat pentru protecţia mediului // Monitorul 
Oficial nr.258-261 din 15.11.2013 (Maxim I.), implementat în activitatea Consiliului 
Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de stat) 

12. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.10 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul de stat acordat întreprinderilor mici şi mijlocii// Monitorul 
Oficial nr.252-257 din 08.11.2013 (Maxim I.), implementat în activitatea Consiliului 
Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de stat) 

13. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.11 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes 
economic general // Monitorul Oficial nr.243-247 din 01.11.2013 (Maxim I.), implementat 
în activitatea Consiliului Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de stat) 

14. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.12 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajutorul destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei // 
Monitorul Oficial nr.243-247 din 01.11.2013 (Maxim I.), implementat în activitatea 
Consiliului Concurenţei şi furnizorilor de ajutor de stat) 

15. Hotărârea Guvernului nr.378 din 27.05.2014 pentru aprobarea Conceptului sistemului 
informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” // Monitorul Oficial nr.142-146 
din 03.06.2014 (Maxim I.), implementat în activitatea Consiliului Concurenţei, Î.S. „CRIS 
Registru” ș, furnizorilor de ajutor de stat). 

 
8.23. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat): 
 Participarea la elaborarea: 

1. Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior,  publicată în Monitorul Oficial Nr. 
206-209 din 22.10.2010. 

2. Legii nr. 183 din 11.07. 2012 Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial Nr. 193-197 din 
14.09.2012. 

3. Legii nr. 1252 din 28.09. 2000 Cooperaţiei de consum, publicată în Monitorul Oficial Nr. 154-
156 din 14.12.2000, cu modificările ulterioare Monitorul Oficial Nr. 248-251 din 
07.12.2012 
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8.24. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori: 
A. Conferinţele Ştiinţifice ale Tinerilor Cercetători naţionale cu participare internaţională 
(organizate anual) 
 
B. Cursuri de formare profesională continuă cu diseminarea rezultatelor cercetărilor: 

 Vicepreşedinţi ai organizaţiilor cooperatiste responsabili  pentru activitatea de comerţ 
 Directori de comerţ, alimentaţie publică, achiziţii, producţie 
 Contabili-şefi   ai organizaţiilor  şi întreprinderilor cooperatiste 
 Contabili ai organizaţiilor  şi întreprinderilor cooperatiste  
 Şefi magazine 
  Merceologi 
 Preşedinţi birouri executive  ale cooperativelor de consum 
 Vicepreşedinţi ai organizaţiilor cooperatiste responsabili  pentru activitatea de comerţ, 

merceologi 
 Contabili ai organizaţiilor  şi întreprinderilor cooperatiste 
 Instructori responsabili de resurse umane şi activitatea organizatorico-statutară 
 Şefi pieţe comerciale 
 Specialişti probleme financiare şi remunerarea muncii 
 Preşedinţi birouri executive  ale cooperativelor de consum 
 Directori de comerţ , alimentaţie publică, achiziţii, producţie 
 Şefi magazine 
 Instructori responsabili de resurse umane şi activitatea organizatorico-statutară 

C. Seminarul didactico-aplicativ „Formarea competenţelor profesionale ale studenţilor: aspecte 
teoretice şi practice”, în cadrul UCCM la 15 noiembrie 2012. Discuţia constructivă a avut 
loc între participanţi – reprezentanţi ai  Moldcoop, direcţia Comerţ Interior şi Servicii a 
Ministerului Economiei, direcţia învăţământ Superior al Ministerului Educaţiei, Centrul de 
Informare despre Piaţa Muncii a Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, agenţi 
economici, absolvenţi, cadre didactice, studenţi şi masteranzi. 

D. Şcoala Tinerilor Cooperatori, în cadrul căreia s-au petrecut Workshop-uri, cu scopul 
mediatizării valorilor şi principiilor cooperatiste pentru tineri, în deosebi cei din sistemul 
preuniversitar din Republica Moldova.  

E. Diseminarea rezultatelor cercetării prin media scrisă şi electronică. 
 

8.25. Lista târgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat 
organizaţia (cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate – medalii, 
diplome, cupe etc.). 
 Forumul meseriilor şi profesiilor la Târgul locurilor de muncă pentru tineret Alma Mater 
 Noaptea cercetătorilor: expoziţia rezultatelor ştiinţifice înregistrate în ultimii ani la profilul 

de cercetare „Economia şi managementul dezvoltării comerţului şi cooperaţiei de consum”; 
expoziţie de promovare a ştiinţei „Universitatea – centru ştiinţific modern” 

 Participarea la expoziţii în cadrul conferinţelor internaţionale „Annual meeting of the 
working group of cooperative research institutes” din Vienna și Berlin  

 
8.26. Lista filialelor:  

1. Catedra „Activitate comercială” în cadrul Angrocoop, mun. Chişinău, 2012 
2. Catedra „Ştiinţe economice aplicate şi formare continuă” în cadrul URECOOP Străşeni, 

2013 
 
8.27. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării: 
Seminare științifice comune în parteneriat cu: 

 Universitatea „George Bacovia” din Bacău, România: 



 121

1.   Managementul Calităţii şi dezvoltarea economico-socială 
2.   Teorii şi doctrine contabile 
 

 Universitatea de Economie și Comerț din Poltava, Ucraina 
1. Elaborarea, implementarea și dezvoltarea Sistemelor de Management al Calității în 

instituțiile de învățământ superior 
http://www.uccm.md/ro/index.php/component/content/article?layout=edit&id=413 
  
 Colaborarea vizează cercetarea tematicilor de interes comun. Rezultatele cercetării au fost 
publicate în ediţii acreditate din ţară şi de peste hotare.  
 
8.28. Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare: 
1.  Studiu privind oportunităţi de distribuţie a materialelor de construcţie pe piaţa din Republica 

Moldova, contract S.C. „Vasion” S.R.L. 
2.  Expertizarea în evaluarea şi selectarea proiectelor depuse la Fundaţia Cultural Ştiinţifică 

„Moldova” pentru programe de cercetare ştiinţifică specifice obiectului de activitate al fundaţiei 
 
8.29. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia: 

1. Expert în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (L.Şavga, V.Trofimov, E.Fuior) 
2. Asambleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (L.Şavga) 
3. Societatea Academică de Management din România (L.Şavga) 
4. American Romania Academy (T.Leahu) 
5. Research Committee the International Co-operative Alliance (L.Şavga) 

 
8.30. Stagii și deplasări în străinătate a personalului încadrat în profilul de cercetare: 
 
Nr.  Numele, 

prenumele, 
gradul şi 

titlul 
ştiinţific 

Denumirea 
organizaţiei 
vizitate, țara 

Scopul vizitei Perioada  

1. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Departament
ul Educaţie şi 

Relaţii 
Culturale, 

SUA 

Studierea experienței de organizare a 
învățământului superior, a cercetării 
universitare, a politicilor de dezvoltare în 
domeniu 

28.09.-
16.10.2009 

2. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

ASE 
București, 

Bacău, 
România 

Studierea experienței de elaborare a 
programelor de învățământ și de organizare a 

cercetării universitare  

13-15.12. 
2009 

3. Leahu 
Tudor, dr., 
conf.univ. 

ASE 
Bucureşti, 
România 

Participare în stagiu de perfecționare 
profesională și participare la conferința 
internațională ”Knowledge Management – 
Project, Systems and Tehnologies” 

01.11-
30.11. 
2009 

4.  Guţan 
Viorica, 

l.sup. 

ASE 
Bucureşti, 
România 

Stagiu de perfecţionare, ASE, „Knowledge 
Management – Project, Systems and 

Technologies” 

01.11-
30.11. 
2009 

5.  Smolevscaia 
Mariana, 

l.sup. 

ASE 
Bucureşti, 
România 

Stagiu de perfecţionare, ASE, „Knowledge 
Management – Project, Systems and 

Technologies” 

 
01.11-
30.11. 
2009 
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6. Tcaciuc 
Claudia, dr., 
conf.univ. 

ASE 
Bucureşti, 
România 

Stagiu de perfecţionare, ASE, „Knowledge 
Management – Project, Systems and 

Technologies” 

 
01.11-
30.11. 
2009 

7. Fulga 
Viorica, dr., 

l.sup. 

ASE 
Bucureşti, 
România 

Stagiu de perfecţionare, ASE, „Knowledge 
Management – Project, Systems and 

Technologies” 

 
01.11-
30.11. 
2009 

2010 
1. Şavga 

Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Moscova, 
Federaţia 

Rusă  

Asambleea Generală a Cooperativelor 
Europei (CoopsEurope) şi participarea la 

conferinţă în domeniu dezvoltării 
cooperativelor 

18-22.04. 
2010 

2. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Karaganda, 
Kazahstan 

Participarea la conferinţa ştiinţifică 
internaţională, Universitatea de Economie; 

Participare la lucrările Ligii Uniunilor 
naționale cooperatiste din țările CSI 

14-18.09. 
2010 

3.  Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Lvov, 
Ucraina 

Participarea la lucrările sesiunii  a  XII a 
Consiliul Rectorilor instituţiilor cooperatiste 

de învăţământ universitar din ţările CSI  

 
04-10.10. 

2010 

4. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

ASE 
Bucureşti, 
România 

Participarea la conferinţa ştiinţifică 
internaţională „Abordări moderne în 

managementul şi economia organizaţiei”, 
ASE 

 
 

17-20.11. 
2010 

5. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Moscova, 
Universitatea 

de Comerț 
din Rusia   

Participarea la ședința extinsă a Asociației 
metodice de învățământ și cercetare  în 

domeniile comerț, marketing (din țările CSI)  

5-8.12. 
2010 

6. Fuior Elena, 
dr., 

conf.univ. 

Iaşi, România 
Institutul de 

Cercetări 
Economice şi 

Sociale 
„Gh.Zane” 

Participarea la conferinţa științifică 
internaţională „Rolul euroregiunilor în 
dezvoltarea durabilă în contextul crizei 

mondiale” 
 

 
28-30.10. 

2010 

7. Fuior Elena, 
dr., 

conf.univ. 

Gomeli, 
Belarus 

Participarea la conferinţa științifică 
internaţională 

22-25.09. 
2010 

8. Leahu 
Tudor, dr., 
conf.univ. 

București Documentare pentru teza de postdoctorat. 
Participare la Congresul al 34 al Academiei 

Româno-Americane de Arte și Științe 

17-31.05. 
2010 

2011 
1. Şavga 

Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
România  

Participarea la conferința științifică 
internațională 

”Corporate Social Responsability in a 
Permanent Changing World” 

12-16.05. 
2011 

2. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Ruralia 
Institute, 

University of 
Helsinki 
Finlanda  

Participarea la conferinţa științifică  
internaţională „New opportunities for 

cooperatives” 

 
17-29.08. 

2011 
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3. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Universitatea 
din Bologna, 

Italia 

Participarea la conferința internațională 
”Contemporary Threats  and Opportunities” 

14-20.09. 
2011 

4. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Universitatea 
„A.I.Cuza”, 

Iaşi, România 

Stabilirea relaţiilor de parteneriat în domeniul 
educațional și de cercetare 

 
20-22.09. 

2011 

5. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

ASE 
Bucureşti, 
România 

Dezvoltarea relațiilor de cooperare, 
prolongarea convenției  de colaborare 

interinstituțională 

08-09.07. 
2011 

6.  Dandara 
Liliana, dr., 
conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Stagiu de perfecţionare profesională și 
participarea la conferința științifică 

internațională ”Corporate Social 
Responsability in a Permanent Changing 

World” 

12.05 -
10.06.2011 

7. Melinte 
Claudia, dr., 
conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Stagiu de perfecţionare profesională și 
participarea la conferința științifică 

internațională ”Corporate Social 
Responsability in a Permanent Changing 

World” 

12.05 -
10.06.2011 

8.  Fuior Elena, 
dr., 

conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Stagiu de perfecționare profesională și 
participarea la conferința științifică 

internațională ”Corporate Social 
Responsability in a Permanent Changing 

World” 

12.05 -
10.06.2011 

9. Caraganciu 
Galina, dr., 

l.sup. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Stagiu de perfecționare profesională și 
participarea la conferința științifică 

internațională ”Corporate Social 
Responsability in a Permanent Changing 

World” 

12.05 -
10.06.2011 

10.  Graur Elena, 
dr., 

conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Stagiu de perfecționare profesională și 
participarea la conferința științifică 

internațională ”Corporate Social 
Responsability in a Permanent Changing 

World” 

12.05 -
10.06.2011 

11.  Trofimov 
Victoria, dr. 
conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Stagiu de perfecționare profesională și 
participarea la conferința științifică 

internațională ”Corporate Social 
Responsability in a Permanent Changing 

World” 

12.05 -
10.06.2011 

12.  Feodorciuco
va Svetlana, 

dr. 
conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Stagiu de perfecționare profesională și 
participarea la conferința științifică 

internațională ”Corporate Social 
Responsability in a Permanent Changing 

World” 

12.05 -
10.06.2011 

13. Feodorciuco
va Svetlana, 

dr. 
conf.univ. 

Moscova, 
Federaţia 

Rusă 
 

Documentarea privind crearea și dotarea 
laboratorului de studii a mărfurilor 
Participarea la conferinţa științifică  

internaţională 

09-12.11. 
2011 
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14.  Chihai 

Marcela, 
l.sup. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Stagiu de perfecționare profesională și 
participarea la conferința științifică 

internațională ”Corporate Social 
Responsability in a Permanent Changing 

World” 

12.05 -
10.06.2011 

2012 
1. Şavga 

Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Universitatea 
Humboldt, 

Berlin, 
Germania 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Cooperatives response to 

global challenges”  

 
20-27.03. 

2012 

2. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Theoretical and 

methodological-practical challenges for the 
economic-juridical-administrative 

continuum” 

16-19.05. 
2012 

3. Şavga 
Larisa, 
dr.hab., 

prof.univ. 

Viena, 
Austria 

„Cooperatives in the  Focus of New 
Economic Policy” 

17-22.09. 
2012 

4. Dandara 
Liliana, dr., 
conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Theoretical and 

methodological-practical challenges for the 
economic-juridical-administrative 

continuum” și realizarea stagiului de 
perfecționare profesională  

 
16.05-16.06 

2012 

5. Fuior Elena, 
dr., 

conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Theoretical and 

methodological-practical challenges for the 
economic-juridical-administrative 

continuum” și realizarea stagiului de 
perfecționare profesională  

16.05-16.06 
2012 

6. Melinte 
Claudia, dr., 
conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Theoretical and 

methodological-practical challenges for the 
economic-juridical-administrative 

continuum” și realizarea stagiului de 
perfecționare profesională  

16.05-16.06 
2012 

7. Melinte 
Claudia, dr., 
conf.univ. 

Rennes, 
Franţa 

Participarea la reuniunea din  cadrul 
Proiectului TEMPUS – Asociaţia 

Universitară AGRENA 

01-07.05 
2012 

8.  Pituşcan 
Feodosie, 

dr., 
conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Theoretical and 

methodological-practical challenges for the 
economic-juridical-administrative 

continuum” și realizarea stagiului de 
perfecționare profesională  

16.05-16.06 
2012 

9.  Căpățînă 
Sofia, dr., 
lect. sup. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Theoretical and 

methodological-practical challenges for the 
economic-juridical-administrative 

16.05-16.06 
2012 
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România continuum” și realizarea stagiului de 
perfecționare profesională  

10. Trofimov 
Victoria, dr., 

conf.univ. 

Universitatea 
„George 

Bacovia”, 
Bacău, 

România 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Theoretical and 

methodological-practical challenges for the 
economic-juridical-administrative 

continuum” și realizarea stagiului de 
perfecționare profesională  

16.05-16.06 
2012 

11. Trofimov 
Victoria, dr., 

conf.univ. 

Universitatea 
de Economie 
și Drept, 
Belgorod, 
Federaţia 

Rusă 

Participarea la conferința științifică 
internațională „Abordări contemporane de 
modernizarea a economiei, învățământului 

și a cooperației” 

15-20.04. 
2012 

12. Trofimov 
Victoria, dr. 
conf.univ. 

Academia de 
Științe a 
Ucrainei, 

Kiev 

Participarea la reuniunea din  cadrul 
Proiectului TEMPUS „Integrated University 

Management System: European Union 
experience On Nis Countries Ground” 

 
25-27.10. 

2012  

13. Trofimov 
Victoria, dr. 
conf.univ. 

Brussels, 
Belgia; 

Koblenz, 
Germania 

Participarea la ședințele organizatorice din 
cadrul Proiectului TEMPUS 

„Integrated University Management System: 
European Union experience On Nis 

Countries Ground” 

 
25.11.-

02.12.2012 

14. Fuior Elena, 
dr., 

conf.univ 

Academia 
Comercială 
din Lvov, 
Ucraina 

Participare la conferința științifică 
internațională 

29.05-
03.06. 
2012 

2013 
1. Șavga 

Larisa, dr. 
hab. 

prof.univ. 

Istanbul, 
Turcia  

Participare în lucrările Asambleei Generale 
a Cooperativelor Europei a Alianței 

Cooperatiste Internaționale și la conferința 
internațională în domeniul cooperativelor 

02-09.05. 
2013 

2.  Șavga 
Larisa, dr. 

hab. 
prof.univ. 

Skopje, 
Macedonia 

Participare la a doua întrunire a Grupului 
Științific Balcanic „Clasa de Mijloc și 

Mediu” în cadrul Proiectului Cooperarea 
economică Renania Palatinat – Europa de 

Sud-Est (WICO) 

16-18.09. 
2013 

3. Șavga 
Larisa, dr. 

hab. 
prof.univ. 

Tirana, 
Albania 

Participare la lucrările Forumului Științific 
Balcanic „Clasa de Mijloc și Mediu” și la 

conferința internaţională în cadrul 
Proiectului „Cooperarea economică Renania 

Palatinat – Europa de Sud-Est (WICO)” 

10-14.11. 
2013 

4. Trofimov 
Victoria, dr. 
conf.univ. 

Universitatea 
Marie Curie- 
Sklodowska, 

Lublin, 
Polonia 

Participare în activitățile din cadrul 
Proiectului  

„Integrated University Management 
System: European Union experience On Nis 
Countries Ground”, dezvoltarea cooperării 

în domeniul educațional și de cercetare 
 
 
 

 
13-17.02. 

2013 
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5.  Trofimov 
Victoria, dr. 
conf.univ. 

 
Universitatea 

Adam 
Mickiewicz, 

Poznan, 
Polonia 

Stabilirea parteneriatului în domeniul 
educațional și a cercetării, Participare în 

activitățile Proiectului 
„Integration of neighbouring Eastern 

Regions through cooperation in higher 
education”  

 

 
21-24.05. 

2013 

6. Trofimov 
Victoria, dr. 
conf.univ. 

Koblenz, 
Germania; 

 

Dezvoltarea cooperării interinstituționale în 
domeniul dezvoltării managementului 

universitar bazat pe implementarea 
sistemelor informaționale integrate 

 
01-14.07. 

2013 

7.  Trofimov 
Victoria, dr. 

conf.univ 

Montpellier 
II, Franța 

Realizarea programului de mobilitate de 
cercetare postdoctorală 

23.09- 
31.12.2013 

8. Melinte 
Claudia, dr. 
conf.univ 

Universitatea 
din Pisa, 

Italia 

Participarea la lucrările forumului științific 
”Création réseau universités thématiques en 

sciences  appliques et économiques en 
Moldavie” 

25-31.03. 
2013 

 
 

8.31. Membru al colegiului de redacţie al unei reviste de specialitate consacrate de  
         peste hotare: 
  
1. Revista Economy Transdisciplinarity Cognition. Bacău, România http://etc.ugb.ro/editorial-

board, (L. Şavga) 
2. Revista de Management Comparat Internaţional (Rewiew of International Comparative 

Management), Bucureşti, România http://www.rmci.ase.ro/, (L. Şavga) 
3. Nr.4, 2009, Economia XXI, Revista facultăţii de economie de la Universitatea “Petre Andrei” 

din Iaşi, „Faster and Slower: Economical Factors”, ISSN: 1584-1170, (E. Fuior) 
4. Nr.1, 2010, Economia XXI, Revista facultăţii de economie de la Universitatea “Petre Andrei” 

din Iaşi, „Complexity and synergy in evaluating company credit worthiness”, ISSN: 1584-
1170, (E. Fuior) 

5. Membru al Consiliului Editorial al revistei ştiinţifice recenzate „Studii financiare”, Academia 
Română, Bucureşti, România, (V. Trofimov) 

 
8.32 . Membru al Comitetului de program al unei manifestări ştiinţifice de peste hotare: 

 
1. Conferinţa ştiinţifica ”Corporate  Social Resonsability in a Permanent Changing World”, UGB, 

Bacău, România, 13-14 mai, 2011 – membru Comitetul Ştiinţific, (L. Şavga) 
2. Conferinţa ştiinţifica ”Corporate  Social Resonsability in a Permanent Changing World”, UGB, 

Bacău, România, 13-14 mai, 2011 – membru Comitetul Ştiinţific, (S.Petrovici) 
3. Conferinţa ştiinţifica ”Corporate  Social Resonsability in a Permanent Changing World”, UGB, 

Bacău, România, 13-14 mai, 2011 – membru Comitetul Ştiinţific, (T.Tuhari) 
4. Conferinţa ştiinţifica ”Corporate  Social Resonsability in a Permanent Changing World”, UGB, 

Bacău, România, 13-14 mai, 2011 – membru Comitetul Ştiinţific, (C.Melinte) 
5. Conferinţa ştiinţifica ”Corporate  Social Resonsability in a Permanent Changing World”, UGB, 

Bacău, România, 13-14 mai, 2011 – membru Comitetul Ştiinţific, (E.Fuior) 
6. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-

juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (L. Şavga) 
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7. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (L.Dandara) 

8. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (C.Tcaciuc) 

9. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (I.Maleca) 

10. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (S.Muştuc) 

11. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (E.Fuior) 

12. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (V.Trofimov) 

13. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (T.Maleca) 

14. Conferinţa ştiinţifica ”Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-
juridical-administrative continuum”, UGB, Bacău, România, 17-18 mai, 2012 – membru 
Comitetul Ştiinţific, (T.Tuhari) 

15. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc 
şi incertitudine”,  Volumul XVIII, Iaşi: 2012, (E. Fuior) 

16. Conferinţă ştiinţifică internaţională. Ediţia a XXVII-a. Progrese în teoria deciziilor economice 
în condiţii de risc si incertitudine. Sisteme fuzzy în economie. Volumul XX, Iaşi, 2012, (E. 
Fuior) 

17. Conferinţa ştiinţifico-practică ”Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика”,  
Полтава, Украина, 2013 – membru Comitetul Ştiinţific (L. Şavga) 

18. Conferinţa Internaţională Euroregiunea „Siret - Prut”- Rolul euroregiunilor în dezvoltarea 
durabilă în contextul crizei mondiale. vol.14, Iaşi, 2013, (E. Fuior) 

 
8.33. Conducător la teza de doctor susţinută în străinătate, desemnat în perioada evaluată: 
 
1. SOIMU Oxana, teza susţinută în Iulie 2012 la Deusto University, Bilbao, Spain (co-tutelă). 

Tema tezei:  “The impact of European neighborhood policy upon economic security of 
countries in conditions of systemic transformations” (Impactul politicii europene de vecinătate 
asupra securităţii economice a ţărilor în condiţii de transformare sistemică) (V.Trofimov) 

2. ROSCA  Dorina, teza susţinută în Decembrie 2013 la EHESS, Paris, France (co-tutelă). Tema 
tezei: ”La transformation systémique dans la Moldavie post-soviétique:”Intellectuels”et 
capital social". (Transformarea sistemică în Moldova post-sovietică: "intelectualii" şi capitalul 
social) (V.Trofimov) 
 

8.34. Conferenţiar universitar conferit în perioada evaluată: 
 

2009 – Feodorciucova S.  
2011 -  Maleca I.  
2012 – Dandara L.  
2013 – Liviţchi O.  
2013 – Moraru S.  
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8.35. Preşedinte, secretar, membru al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor 

de doctor, doctor  habilitat, desemnat  în perioada evaluată: 
 

1. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea mecanismului 
fiscalităţii în condiţiile stabilizării macroeconomice”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; 
Monedă; Credit; autor – Asavetei Raduţu 

2. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Influenţa mecanismului financiar 
asupra proceselor de gestiune a stabilităţii financiare a întreprinderilor industriale din 
Republica Moldova”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Suvorova 
Iulia 

3. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10-19 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Eficienţa controalelor fiscale şi rolul 
lor economic”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Dandara Viorel 

4. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Problemele finanţării micului 
business”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Erhan Valeriu 

5. MAXIM I.  - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Problemele finanţării micului 
business”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Erhan Valeriu 

6. TUHARI T. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea consumurilor şi 
calculaţia costului în producţia farmaceutică”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; 
analiza economică; autor - Morari Galina 

7. TUHARI T. - preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea consumurilor şi 
calculaţia costului producţiei de spirt, lichior şi votcă”, specialitatea 08.00.12 – 
Contabilitate; audit; analiza economică; autor - Rudenco Ana 

8. TUHARI T. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea resurselor naturale şi a 
explorării acestora”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza economică; autor - 
Şevciuc Tatiana 

9. PITUŞCAN F. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Fundamentarea deciziilor de 
marketing la întreprinderile micului business din Republica Moldova”, specialitatea 
08.00.06 – Marketing; logistică; autor - Ioncu Oleg 

10. TROFIMOV V. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.14 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Influenţa proceselor de 
regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al Republicii Moldova”, specialitatea 
08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale; autor - Bîlba Tatiana 

11. GRAUR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Dimensiuni persuasive ale 
comunicării cu impact în activitatea managerială”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură); autor - Rusu Djulieta 

12. PETROVICI S. - preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Marketingul urban şi 
competitivitatea oraşelor”, specialitatea 08.00.06 – Marketing; logistică; autor - Ioniţă Irina 

13. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Integrarea Republicii Moldova în 
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fluxurile financiare internaţionale”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - 
Timuș Victoria 

14. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10-29 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Fundamentele monitorizării activităţii 
economico-financiare a întreprinderilor de stat”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; 
Credit; autor - Ursu Veronica 

15. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10-27 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Aspecte teoretice şi practice privind 
controlul financiar de stat la nivel micro şi macroeconomic”, specialitatea 08.00.10 – 
Finanţe; Monedă; Credit; autor - Vostricov Denis 

16. TUHARI T. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea contabilităţii stocurilor 
la întreprinderile agricole”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza economică; 
autor - Bulgaru Veronica 

17. GRAUR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Problema elaborării şi implementării 
tehnologiilor comunicării moderne în activitatea managerială din Republica Moldova”, 
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Mancaş Maria 

18. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 30.08.00.10-09 din cadrul USM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Impactul politicilor economice asupra 
datoriei publice”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Teleucă Lina 

19. TUHARI T. - preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12-25 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea în condiţiile 
reorganizării întreprinderilor”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza 
economică; autor - Polomoşnîh Alexandr  

20. TROFIMOV V. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 16.08.00.05-03* din cadrul 
IEFS pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea reglementării 
egalităţii de gen în sfera ocupării forţei de munca în Republica Moldova”, specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Colesnicova Tatiana 

21. PETROVICI S. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-40 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea infrastructurii 
şi eficientizarea funcţionării comerţului în cadrul cooperaţiei de consum”, specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Şerban Natalia 

22. PETROVICI S. - preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Marketingul societal ca 
componentă a responsabilităţii sociale corporative”, specialitatea 08.00.06 – Marketing; 
logistică; autor - Grigoraş Maria 

23. PETROVICI S. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 16.08.00.05-01* din cadrul 
IEFS pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Managementul pieţei 
publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Ghiţiu Lilia  

24. ŞAVGA L. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-48 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Dezvoltarea managementului 
afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale”, specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în ramură); autor - Mironov Svetlana  

25. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 30.08.00.10-10 din cadrul USM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Eficientizarea controlului Financiar 
în Republica Moldova”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Caprian 
Iulia 

26. FUIOR E. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 30.08.00.10 din cadrul USM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Finanţele publice şi impactul banului 
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public asupra  economiei naţionale”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor 
- Chirnoagă Carmen   

27. TUHARI T. - preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12-27 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea instrumentelor 
financiare”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza economică; autor - 
Zachernicinaia Anna 

28. TUHARI T. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12-28 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Instrumente şi rapoarte 
contabile utilizate în procesul decizional”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; 
analiza economică; autor - Panuş Valentina 

29. LIVIŢCHI O. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.14 din cadrul ASEM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Fenomenul sărăciei - problema 
mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii”, specialitatea 08.00.14 – Economie 
mondială; relaţii economice internaţionale; autor - Şonţu Natalia 

30. PETROVICI S. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea 
managementului calităţii de marketing în sectorul hotelier”, specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în ramură); autor - Calughin Serghei 

31. PETROVICI S. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06-13 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Optimizarea deciziilor de 
marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi (în baza ramurii 
vinicole a Republicii Moldova)”, specialitatea 08.00.06 – Marketing; logistică; autor - Grosu 
Vladimir  

32. PETROVICI S. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-47 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Dezvoltarea Camerelor de 
Comerţ şi Industrie cu impact asupra consolidării mediului de afaceri”, specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Galanton Natalia  

33. ŞAVGA L. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 38.13.00.01-49 din cadrul IŞE 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Dezvoltarea competenţelor 
comunicative ale studenţilor economişti din perspectivă lexicală şi gramaticală”, 
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală; autor - Guţu Svetlana 

34. ŞAVGA L. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 38.13.00.01-47 din cadrul IŞE 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Marketingul educaţional din 
perspectiva calităţii şi a pieţei muncii ”, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală; autor - 
Bulat Galina 

35. ŞAVGA L. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.05-51 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Formarea unui sistem eficient 
de control în managementul organizaţiei  comerciale  ”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură); autor - Mammadov Safar 

36. ŞAVGA L. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 30.13.00.01-47 din cadrul USM 
pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Evoluţia paradigmelor fundamentale 
în sociologia educaţiei  ”, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală; autor - Petrescu Ana-
Maria 

37. TUHARI T. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12-31 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea  costurilor şi 
controlul de prelucrarea a cărnii”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza 
economică; autor - Mihăilă Svetlana  

38. TROFIMOV V. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.01-18 din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Competitivitatea economiei 
naţionale în contextul asigurării securităţii economice”, specialitatea 08.00.01 – Economie 
politică; doctrine economice; autor - Ignatiuc Diana 
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39. PETROVICI S. - preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06* din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Globalizarea şi 
competitivitatea economică: evoluţii şi tendinţe”, specialitatea 08.00.06 – Marketing; 
logistică; autor - Awad Sami  

40. MUŞTUC S. – membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06* din cadrul 
ASEM pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Globalizarea şi 
competitivitatea economică: evoluţii şi tendinţe”, specialitatea 08.00.06 – Marketing; 
logistică; autor - Awad Sami 

41. LEAHU T. - membru al Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.08.00.05-29 din cadrul ULIM 
pentru pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice „Întreprinderea virtuală ca 
formă inovativă de organizare a micului business în contextul economiei informaţionale”, 
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Pestuşco Nina 

 
 

8.36. Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific de profil, ales în perioada evaluată: 
 

1. TUHARI T. - preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialităţile 08.00.12 
„Contabilitate, audit, analiză economică” şi 08.00.10 „Finanţe; monedă, credit” din cadrul 
UCCM 

2. MALECA I. – secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialităţile 08.00.12 
„Contabilitate, audit, analiză economică” şi 08.00.10 „Finanţe; monedă, credit” din cadrul 
UCCM 

3. PETROVICI S. - preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialităţile 08.00.05 
„Economie şi management (în ramură)” şi 08.00.06 „Marketing, logistică” din cadrul 
UCCM 

4.  MUŞTUC S. - secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialităţile 08.00.05 
„Economie şi management (în ramură)” şi 08.00.06 „Marketing, logistică” din cadrul 
UCCM 

 
8.37. Referent la teza de doctor habilitat /doctor, desemnat  în perioada evaluată: 

 
1. CUŞNIR C.  - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Influenţa mecanismului 

financiar asupra proceselor de gestiune a stabilităţii financiare a întreprinderilor industriale 
din Republica Moldova”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - 
Suvorova Iulia. Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10 din cadrul ASEM 

2. FUIOR E. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Egalizarea veniturilor 
bugetare în structurile administrativ-teritoriale în Republica Moldova”, specialitatea 
08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Rotaru Lilia. Consiliul Ştiinţific Specializat D 
30.08.00.10 din cadrul USM 

3. MAXIM I. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Reflecţii privind 
insolvabilitatea întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum şi perfecţionarea 
mecanismului de gestionare a acestora”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; 
autor - Zugrav Inga. Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.08.00.10 din cadrul USM 

4. TUHARI T. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea şi auditul 
decontărilor comerciale”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; Audit; Analiză economică; 
autor - Sajin Iurie. Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 din cadrul ASEM 

5. TUHARI T. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea şi 
inflaţia”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; Audit; Analiză economică; autor -  
Ciubotaru Victoria. Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 din cadrul ASEM 

6. FUIOR E. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Leasingul ca oportunitate 
investiţională în industria Republicii Moldova”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
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management (în ramură); autor - Malcoci Galina. Consiliul Ştiinţific Specializat D 
31.08.00.05-18 din cadrul UTM 

7. MAXIM I. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Fundamentele 
monitorizării activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat”, specialitatea 
08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Ursu Veronica. Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.10-29 din cadrul ASEM 

8. MALECA I. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea 
contabilităţii stocurilor la întreprinderile agricole”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; 
audit; analiza economică; autor - Bulgaru Veronica. Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.12 din cadrul ASEM 

9. GRAUR E. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Particularităţi ale culturii 
în managementul organizaţiilor din România, în perioada post-aderării la Uniunea 
Europeană”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Urban 
Violeta. Consiliul Ştiinţific Specializat DH 34.08.00.12 din cadrul ULIM 

10. MAXIM I. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Mecanismul financiar al 
asigurărilor sociale”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit; autor - Ciobanu 
Natalia. Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.08.00.10 din cadrul ASEM 

11. TUHARI T. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Particularităţile 
contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile de transport auto”, specialitatea 
08.00.12 – Contabilitate; Audit; Analiză economică; autor -  Gherasimov Mihail. Consiliul 
Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12 din cadrul ASEM 

12. TUHARI T. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea 
goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; 
Audit; Analiză economică; autor -  Ţurcanu Svetlana. Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.12-26 din cadrul ASEM 

13. PITUŞCAN F. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Managementul pieţei 
publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Ghiţiu Lilia. Consiliul Ştiinţific 
Specializat D 16.08.00.05-01* din cadrul IEFS 

14. PETROVICI S. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Creativitatea 
publicitară şi impactul acesteia asupra procesului depersuasiune publicitară”, specialitatea 
08.00.06 – Marketing; logistică; autor - Răilean Nicolae. Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.06-11 din cadrul ASEM 

15. FUIOR E. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea 
managementului surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe”, specialitatea 08.00.05 
– Economie şi management (în ramură); autor - Lîsîi Aliona. Consiliul Ştiinţific Specializat 
D 31.08.00.10-20 din cadrul UTM 

16. TUHARI T. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Contabilitatea 
reparaţiilor mijloacelor fixe”, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; Audit; Analiză 
economică; autor -  Cotoros Inga. Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.08.00.12-29 din 
cadrul ASEM 

17. ŞAVGA L. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Evaluarea şi acreditarea 
organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură); autor - Pişcenco Marina. Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.05-43 din cadrul ASEM 

18. ŞAVGA L. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Femeia în afaceri: 
probleme şi soluţii pentru Republica Moldova”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură); autor - Micolişina Anna. Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.05-46 din cadrul ASEM 

19. ŞAVGA L. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Proiectarea şi 
implementarea managementului eficient al carierei în asistenţa socială”, specialitatea 
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08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Gribincea Tatiana. Consiliul 
Ştiinţific Specializat D 31.08.00.05-21 din cadrul UTM 

20. ŞAVGA L. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea 
metodelor de dirijare a sistemului educaţional multi-nivel”, specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în ramură); autor - Mihnev Petru. Consiliul Ştiinţific Specializat 
D 31.08.00.05-24 din cadrul UTM 

21. TROFIMOV V. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Dezvoltarea 
capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionale”, specialitatea 08.00.01 – 
Economie politică; doctrine economice; autor - Stoican Mirela. Consiliul Ştiinţific 
Specializat D 32.08.00.01 din cadrul ASEM 

22. MUŞTUC S. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Optimizarea deciziilor 
de marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi (în baza ramurii 
vinicole a Republicii Moldova)”, specialitatea 08.00.06 – Marketing; logistică; autor - Grosu 
Vladimir. Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06-13 din cadrul ASEM 

23. TUHARI T. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Perfecţionarea 
contabilităţii consumurilor în vederea luării deciziilor manageriale” specialitatea 08.00.12 – 
Contabilitate; Audit; Analiză economică; autor - Țugulschi Iulia. Consiliul Ştiinţific 
Specializat D 32.08.00.12-29 din cadrul ASEM 

24. MELINTE C. - referent oficial la teza de doctor în ştiinţe economice „Eficientizarea 
activităţii întreprinderilor mici şi mijlociii din alimentaţia publică a Republicii Moldova”, 
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); autor - Luca Nicolae. 
Consiliul Ştiinţific Specializat D 31.08.00.05-26 din cadrul UTM 
 

8.38. Conducători/consultanţi ştiinţifici ai tezelor de doctor/doctor habilitat susţinute: 
 

1. FUIOR Elena, conf. univ., dr. – conducător al tezei de doctor „Reflecţii privind 
insolvabilitatea întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum şi perfecţionarea 
mecanismului de gestionare a acestora”, specialitatea 08.00.10 - Finanţe; monedă, credit. 
Autor - Zugrav Inga 

2. FUIOR Elena, conf. univ., dr. – conducător al tezei de doctor „Impozitele indirecte şi 
orientările de reformare a acestora în susţinerea activităţii întreprinderilor industriale”, 
specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în ramură). Autor -  Caraganciu Galina 

3. TUHARI Tudor, prof. univ., dr.hab. - conducător al tezei de doctor „Organizarea 
contabilităţii în instituţiile de învăţământ din Republica  Moldova”, specialitatea 08.00.12 -
Contabilitate, audit, analiză economică. Autor - Taban Elena  

4. PETROVICI Sergiu, prof. univ., dr.hab. - conducător al tezei de doctor „Fundamentarea 
deciziilor de marketing la întreprinderile micului business din Republica Moldova”, 
specialitatea 08.00.06 - Marketing, logistică. Autor - Ioncu Oleg 

5. FUIOR Elena, conf. univ., dr. – conducător al tezei de doctor „Particularităţile 
implementării mecanismelor financiare în instituţiile de microfinanţare din Republica 
Moldova”, specialitatea 08.00.10 - Finanţe; monedă, credit. Autor - Mîrzac Viorica  

6. TUHARI Tudor, prof. univ., dr.hab. - conducător al tezei de doctor „Problemele 
contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior”, specialitatea 08.00.12 - Contabilitate, audit, 
analiză economică. Autor - Fulga Viorica 

7. ŞAVGA Larisa, prof. univ., dr.hab. - conducător al tezei de doctor „Perfecţionarea 
infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului în cadrul cooperaţiei de consum”, 
specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în ramură). Autor - Şerban Natalia  

8. TROFIMOV Victoria, conf. univ., dr. – conducător al tezei de doctor „Fenomenul sărăciei 
- problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii specialitatea”, specialitatea  
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice. Autor - Şonţu Natalia 

 
 



 134

8.39. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia: 
 
1. Expert în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (L.Şavga, V.Trofimov, E.Fuior) 
2. Asambleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (L.Şavga) 
3. Societatea Academică de Management din România (L.Şavga) 
4. American Romania Academy (T.Leahu) 
5. Research Committee the International Co-operative Alliance (L.Şavga) 

 


