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Direcţia strategică
Patrimoniu național și dezvoltarea societății
Direcţiile de cercetare 2015-2018:

• POLITICI ȘI MECANISME ECONOMICO-

FINANCIARE DE ACCELERARE A RITMURILOR DE
DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE

• CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ A

CAPITALULUI UMAN ȘI A TRANSFORMĂRILOR
DEMOGRAFICE

• POLITICI ȘI MECANISME DE DEZVOLTARE

DURABILĂ A AGRICULTURII ȘI A SPAȚIULUI RURAL

CADRUL TEMATIC
Proiecte/granturi obținute prin
competiție

2016

2017

15

15

1. Proiecte instituţionale aplicative

5

5

2. Proiecte din cadrul Programului
de Stat

1

1

3. Proiecte pentru tineri cercetători

1

2

4. Proiecte bilaterale

1

1

5. Alte proiecte (manifestări
științifice)

1

1

6
(2/4)

4
(1/3)

TOTAL PROIECTE ŞTIINŢIFICE

6. Proiecte internaţionale
Proiecte PF-7/alte proiecte,granturi

PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

Depistarea elementelor economiei tenebre în baza analizei
echilibrului dintre resurse și utilizări, în diviziunea produselor,
estimate în cadrul balanţelor interramurale naturale elaborate
pentru a.2016. Perfecționarea modelului input-output pentru
majorarea gradului de precizie a prognozelor evoluției PIB-ului, cu
extinderea arealului de cuprindere a bunurilor și serviciilor.
Beneficiar: Ministerul Economiei și Infrastructurii

Pierderile estimate
ale bugetului de stat
– 5218,576 mil. lei,
sau 4% din PIB

PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

Perfecționarea modelului macroeconometric al INCE, inclusiv
modelarea conexiunii dintre remitențe și consumul privat.
Elaborarea prognozelor indicatorilor macroeconomici de bază ai
Republicii Moldova pe termen mediu (2018-2020).
Beneficiar: Ministerul Economiei și Infrastructurii

Ritmurile de creştere a PIB
PIB nominal (mild.lei)
Indicele preţului de consum
mediu anual (%)
Transferuri de peste hotare
a mijloacelor băneşti
(mild.$)

Model econometric

(%,faţă de anul precedent)
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PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

Analiza comparativă a metodologiei și
practicii
de
organizare
a
recensămintelor populației în Republica
Moldova (RP din 2004 și RPL din 2014).
A fost realizat studiul sociologic cu privire
la problemele de organizare și desfășurare a
RPL din 2014:
 600 de respondenți recenzori în cadrul
RPL din 2014
 10 experți naționali și internaționali
În baza studiului au fost elaborate
recomandări practice ce țin de organizarea Beneficiar:
și desfășurarea recensământului de runda
Comisia Naţională
2020.
pentru Populaţie şi
Dezvoltare

PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

A fost determinat potențialul de formare a aglomerărilor de tip cluster
în sectorul industrial al Republicii Moldova, la nivel raional și
regional, și elaborată harta clusterială. Studiul și propunerile au fost
prezentate Ministerului Economiei și Infrastructurii.

PRINCIPALELE
A fost estimată rezistența
sectorului bancar național
la șocurile macroeconomice în
baza exercițiului de stresstest.

Au fost determinate abordările
ştiinţifice ale conceptului de
flux financiar şi s-au definitivat
elemente metodologice
fundamentale în dezvoltarea
conceptului capital flight şi
influenţa acestora asupra
dezvoltării economiei
Republicii Moldova.

Beneficiar:
Banca Națională a Moldovei

REZULTATE 2017

PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

A fost elaborat Raportul privind sărăcia în Republica Moldova.
Raportul oferă o analiză
multidimensională a evoluției sărăciei
monetare și a inegalității, a profilurilor
sărăciei (caracteristicile demografice,
ocuparea forței de muncă, loturile de
pământ, accesul la serviciile de ocrotire a
sănătăţii, accesul populaţiei la serviciile
comunale şi la bunurile de uz casnic,
auto-aprecierea nivelului de trai) în
dependență de medii de reședință și zone
de dezvoltare, precum și evaluarea
riscului de sărăcie pentru diferite
categorii de populație.

Beneficiar: Ministerul Economiei și
Infrastructurii

PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

Analiza dinamicii situației demografice și
socioeconomice pentru anii 2014-2016 în
baza Indicatorului Integral Teritorial de
Securitate Demografică.

Beneficiar:
Comisia Naţională
pentru Populaţie şi
Dezvoltare,
Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei.

Recunoașterea rezultatelor

Observatorul de Competențe axat pe Tineri
Scopul – a îmbunătăți disponibilitatea informațiilor privind piața muncii și
promovarea-facilitarea implementării obiectivelor strategiilor și programelor
naționale pentru reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor, sporirea
gradului lor de incluziune pe piața muncii.
Beneficiar: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul
Educaţiei, Culturii și Cercetării; ANOFM.

http://observator-tineri.md/

PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

Raportul de monitorizare a
implementării Matricei de politici a
Foii de parcurs pentru ameliorarea
competitivității Republicii Moldova în
2016, identificarea unei serii de
constrângeri sectoriale ce limitează
progresele țării în parcursul său de sporire
a competitivității, comparativ cu alte state
concurente din regiune. Formularea
propunerilor privind procesul de
convergere a economiei naționale la
principalii indicatori macroeconomici
europeni. Rezultatele obținute vor servi
drept suport pentru actualizarea Matricei
de politici a Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivității Republicii
Moldova.
Beneficiar: Ministerul Economiei și
Infrastructurii

PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

Au fost elaborate peste 6 mii de
tarife de costuri şi 18 unităţi de
normative a veniturilor nete pentru
sectorul agroalimentar
accesibile online
https:/ince.md/

publicate anual în Monitorul oficial.
Ghidul „Metodologia elaborării şi
evaluării proiectelor investiţionale
pentru
sectorul
agroalimentar”
pentru a susține și a facilita activitatea
investiţională în spaţiul rural.
Beneficiar: Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului

PRINCIPALELE

REZULTATE 2017

Raportul privind evaluarea și
perfecţionarea politicii de
susţinere a antreprenorilor și
lucrătorilor pe cont propriu din
categoriile social-vulnerabile ale
populaţiei din Republica Moldova
(persoanele cu dezabilități, femeile,
tinerii, persoanele vârstnice).
Raportul este elaborat în
conformitate cu Planul de acţiuni
privind implementarea Strategiei de
dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2015-2017, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Nr. 397 din
16.06.2015.
Beneficiar: Ministerul Economiei și
Infrastructurii
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Articole în reviste editate în străinătate

Articole reviste naţionale

Articole în culegeri editate în străinătate

TOTAL LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

TOTAL PUBLICAȚII

publicații per cercetator (axa dreapta)

PRINCIPALELE PUBLICAŢII, 2017

PRINCIPALELE PUBLICAŢII, 2017

PRINCIPALELE PUBLICAŢII, 2017

• S

• În anul 2017 s-a depus portofoliul revistei în bazele de date: Clarivate Analytics; CiteFactor; Global Impact
Factor.
• S-a obţinut citările per/revistă conform: http://citec.repec.org/s/2016/nosycriat.html
• BD SCOPUS * în proces de evaluare. http://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/
• În IBN - revista este prezentă cu 32 de volume și 656 articole.

PRINCIPALELE PUBLICAŢII, 2017

PRINCIPALELE PUBLICAŢII, 2017

EVENIMENTE ŞTIINŢIFICO-PRACTICE
ORGANIZATE

17 martie 2017

Conferința ştiinţifică internaţională
“CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE –
LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR”
Ediţia II, Piteşti, România
partineri
Universitatea Constantin
Brâncoveanu, facultatea
Finanțe-Contabilitate

21-22 septembrie 2017

Conferința ştiinţificopractică internaţională
“Dezvoltarea relațiilor
comerciale din
perspectiva integrării
economice a Republicii
Moldova în circuitul
economic internațional”

UCCM & INCE

12-13 octombrie 2017
Conferinţa Internaţională ŞtiinţificoPractică “Creşterea economică în
condiţiile globalizării:modele de
dezvoltare durabilă”,
ediţia a XII-a”

DINAMICA
POPULAŢIEI ŞI
CALITATEA
POTENŢIALULUI
UMAN
SESIUNEA
ŞTIINŢIFICĂ
12 octombrie 2017

Masă rotundă „Criza şi
redefinirea rolului băncilor
centrale”, Masă rotundă
03 martie 2017

Perfecționarea politicilor
privind egalitatea de gen în
sfera ocupării forței de muncă.
Masa rotundă, 28 martie 2017

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE 2017

„Politica de dezvoltare a
întreprinderilor mici şi
mijlocii în Republica
Moldova: principalele
tendinţe şi evaluări”,
Masa rotundă. 16 mai,
2017

Bunele practici de
atragere a fondurilor
structurale.
Experiența
României,
Workshop, 12-14
mai 2017, Chișinău

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE

„Tarife de costuri în sectorul
agrar” . Masă rotundă, 08 iunie
2017

Dezvoltarea durabilă a
Republicii Moldova:
între principii și
provocări. Masă
rotundă, 13 octombrie
2017, Chișinău

Ediția trimestrială a buletinului
analitic “TENDINȚE ÎN ECONOMIA
MOLDOVEI” (rom, eng)
Lansarea publică

a buletinului
“MOLDOVAN ECONOMIC TRENDS”
25 aprilie,
24 octombrie

EVENIMENTE
 Exit Job Fair Survey în cadrul Târgurilor locurilor
de muncă din Chișinău, Hâncești, Orhei.
 Angajarea la primul loc de muncă - competențe
necesare (Colegiul Feroviar, Bălți și Colegiului
Agricol, Țaul – 29-30.05.2017)
 Atelierul privind implicarea tinerilor în câmpul
muncii Workshop “Creează-ți viitorul” cu
implicarea UTM și reprezentanții businessului,
18.09.2017

”Importanța stabilității
financiare pentru dezvoltarea
economică a Republicii
Moldova”, lecţie publică, 28
martie 2017

”Macroeconomie financiară”, training
organizat la solicitarea MEI,
mai – iunie 2017
Training “Analiza auto-regresivă vectorială și
estimarea reformelor economice”, ca parte a
proiectului “Sporirea capacităților ME în
analiza și prognozarea indicatorilor
microeconomici în scopul planificării și
implementării reformelor regulatoare de
business” (IFC)
20-24 februarie
10-14 iulie

COLABORAREA

LA NIVEL NAȚIONAL

I. Guvernul
RM:
Consiliul I. Membrii ai grupurilor de lucru,
elaborarea
de
rapoarte,
avize,
Economic
pe
lângă
Prim
propuneri, note informative, studii și
Ministru;
Consiliul
de
cercetară la solicitare, experți și
Competitivitate; Comisia pentru
consultanți, inclusiv în cadrul CSȘDT și
populație
și
Dezvoltare;
CNAA ;
Ministerul
Economiei
și
Infrastructurii; BNM; Ministerul II. Referenți oficiali în CȘS, membrii SSP –
7; activități didactice ciclu I, II și III,
Finanțelor; CNPF; MMPFC; MAIA;
persoane antrenate în calitate de
AGEPI; BNS; Camera de Comerţ
profesor/conferențiar
universitar;
şi Industrie a Republicii Moldova,
conducerea
tezelor
licență/master;
CNAA, CSŞDT; ANACIP
președinte/membru
Comisiei
de
II. UnASM, UCCM, ASEM, Institutul
de Matematica și Informatică;
Institutul
de
Energetică;
Institutul de Integrare Europeană
şi Ştiinţe Politice; USARB, UTM,
Universitatea din Comrat;
III. APL, ONG și reprezentanți ai
businessului;

licență/master;
organizarea
de
evenimente;
Recenzii la lucrări științifice (monografii,
articole, cărți, teze de doctorat/ dr.
habilitat, autoreferate)
III. Organizarea evenimentelor pe probleme
actuale pentru business, parteneriate
pentru
promovarea
rezultatelor
științifice; suport în informarea la
proiecte H2020; suport metodologic

Consiliul Economic pe lângă Grup de lucru în domeniul „Stimularea și menținerea investițiilor private”, (3 ședințe (10.03;
7.04., 24.05), aviz la Declarația privind atragerea, menținerea și stimularea investițiilor
Prim Ministru
private
Participarea la ședințele Consiliului Economic al prim-ministrului privind discutarea
indicatorilor Doing Business
Consiliul de Competitivitate Prezentarea Raportului de competitivitate (4 sedinte), note informative elaborate; studii și
avize
Ministerul Finanțelor
Grup de lucru pe politici sectoriale, CBTM, Politica fiscală, domeniul de politici
Ministerul Economiei și
Participarea INCE ca Autoritate responsabila în realizarea cercetărilor, incluse în
documentele de politici monitorizate de MEI, în special, în Planul de acţiuni pentru anii
Infrastructurii
2015-2017 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii pentru anii 2012-2020
Membru al Grupul de lucru responsabil de elaborarea proiectului Strategiei sectoriale de
cheltuieli in domeniul dezvoltării sectorului privat pe anii 2018-2020 (Ordin Nr. 01 din
02.01.2017, Viceprim-ministru, ministru Octavian Calmîc) (
Membru al Consiliului Consultativ pentru IMM-uri pe lângă MEI
Academia de Științe a
Expertiza proiectelor pentru IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare
Moldovei
Ministerul Educației, Culturii Servicii de expertiză a granturilor doctorale
și Cercetării
Banca Națională a Moldovei Complectarea în calitate de expert a Chestionarului pentru studiul consumatorilor și
mediului de afaceri
Centrul Proiecte
Punct Naţional de Contact pentru Accesul la Finanţarea de risc
Expert al proiectului EaP Plus nr. 692471 ”Review of the state of development of clusters in
Internaţionale
EaP”
ODIMM
Participarea reciprocă la mese rotunde; participarea comună la realizarea proiectelor
AGEPI
Participarea cercetătorilor INCE la realizarea studiilor
Institutul National de
Reprezentantul INCE privind examinarea proiectelor de standarde internaţionale din
Standartizare
domeniul electrotehnic, în cadrul comitetului tehnic CT 49 Eficienta energetică
ANACIP

Comisii de evaluare externă în vederea acreditării programului de studii superioare de
licență

•
•
•
•

•
•
•

ALTE ACTIVITĂȚI:
Participări la reuniuni științifice (în țară și
peste hotare)- 56 (37/19)
Acte normative și rapoarte elaborate – 4;
Metode (materiale noi documentate),
procedee noi – 2;
Rapoarte elaborate la solicitare cu
recomandări în domeniu - 7 (inclusiv 4
lucrări ale organizaţiilor internaţionale ) ;
Certificate de inovator şi drept de autor 1
Avize la documente de politici, acte
normative – 11,
Participarea în activitatea grupuri de lucru
la nivelul Guvernului, APC -15 (ședințe 27)

ALTE ACTIVITĂȚI
Cursuri citite pentru doctoranzi
-5;
Emisiunea TV / Radio – 40;
R
ecenzii la publicații ştiinţifice
în reviste naționale/
intrernaționale – 58/15;
Recenzii la teze de
doctorat/doctor habilitat – 11;
Articole de popularizare a
științei – 82.

Articole de popularizare a științei

COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ

1. Experţi în cadrul European University Institute (Carim East,

Italy), FAO, BSEC, Centrul ştiinţific naţional de expertiză tehnicoştiinţifică (Kazahstan), ICSTI.

2. Membrii al Consiliului știinţific pentru susţinerea tezelor de
doctorat, Universitatea din Petroșani, România

3. Membrii în colegiul de redacție a revistelor științifice (România,
Ucraina, Ungaria, Franța, Rusia, Kazahstan, etc)

4. Membrii comitetului științific și de program al Conferințelor și

Congreselor științifice internaționale – 17 per. în 11 foruri
științifice
5. Dezvoltarea colaborării instituții și centre de peste hotare, experți
invitați în activități științifice şi a alte activităţi (România, Polonia,
Cehia, Franța, Ucraina, Georgia, Armenia, Lituania)
6. Promovarea rezultatelor
prin organizarea unor evenimente
științifico-practice (conferințe științifice, mese rotunde, lecții
tematice, workshop-uri, trening-uri) – 14 evenimente;
7. Proiecte
depuse
la
concursuri
internaționale
(fonduri
europene/finanțare de organizații internaționale) – 13

ACTIVITATEA DE DOCTORAT

Școala doctorală în științe economice și demografice
521.03 Economie şi management în domeniu de activitate
522.01 Finanțe
543.01 Sociologia populației și procese demografice

Doctoranzi la studii (decembrie 2017) – 27

Teze susţinute – 4:
Gradul ştiinţific de doctor habilitat în

economie:

PERCIUN Rodica

Gradul ştiinţific de doctor în economie:
GRIBINCEA Corina
BARANOV Elena
PANTEA Larisa

DISTINCȚII ȘI RECUNOAȘTERE

Medalia de argint și 2 Medalii de bronz

obținute la Salonul Internațional EuroInvent
2017 (Iași, România)
Ganea Victoria, Stratan Alexandru

Alexandru STRATAN, m.c., dr.hab., prof.
Laureat al Premiului Național în domeniul
științei, pentru anul 2017
Membru corespondent al AȘM
Corina GRIBINCEA, dr.

Laureat al Premiului Municipal

pentru tineret în domeniul științei,
ediția a. 2017
Irina NASALCIUC, drd.
BURSA GUVERNULUI pentru anul 2017
BURSA MONDIALĂ A TINERILOR SAVANȚI 2017

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică în anul 2017
Resurse umane
• Personal – 28 bibliotecari
• Studii superioare - 27
• Grad de calificare - 18
Potențial logistic
• Soft de bibliotecă - IRBIS 64
• Calculatoare – 23 (201 6 - 21)
• Echipament pentru sonorizare1400
(2017)
1200
• Imprimante - 4
1000
• Scaner - 1
•
Xerox – 1
800
Spaţii funcţionale
• 3 săli de lectură cu 110 locuri 600
• Spaţii de depozitare a
400
documentelor
200
• Sala de cataloage – 1
• Sala de conferinţe – 1
0

•

•
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COLECȚII
La 15.12.2017, colecţiile BRTȘ
constituie 12 201 128 de titluri în
13 583 983 de volume.
Valoarea totală a colecţiei estimează
9 497 393 lei.

2014
nr. de titluri

2015
2016
nr. de exemplare

2017
suma, lei

Resurse electronice
Baze de date create de BRTȘ:

BRTȘ oferă acces la 8 baze de date :

• Catalogul electronic - 55475

înregistrări bibliografice reflectă
90% din fond (plasat www.brts.md)

•

•

Repozitoriul Instituţional INCE
(Repository of National Institute For
Economic Research) - 261 lucrări
științifice
http://dspace.ince.md/jspui/
Baza de date „ARTICE” (Articole din
reviste cu profil economic) - 92447
articole . În an. 2017 s-a completat cu
4928 înregistrări bibliografice

• Baza de date a documentelor
tehnico-normative - 3781 de
standarde .

www.brts.md

http://www.oaresciences.org/

http://www.wipo.int/ardi/en/

http://www.fao.org/agora/en/

www.elibramf.org/

http://www.dukejournals.org/

http://rsta.royalsocietypublishing.org

Noi servicii și facilități pentru utilizatori
SERVICII ELECTRONICE

• Diseminarea Selectivă a
Informaţiei (DSI)
• Livrare electronică a
documentelor la cerere
• Serviciul online „Întreabă
bibliotecarul”
• Expoziţii virtuale tematice
• Ghişeul Informaţional „Accesul
deschis pentru cercetători”

www.brts.md

•
•
•
•
•

SERVICII BIBLIOMETRICE
Analize bibliometrice ale publicaţiilor științifice;
Stabilirea indicelui Hirsch al autorilor;
Asistenţa tehnică și informațională privind
personalizarea producţiei ştiinţifice în bazele de
date;
Identificarea revistelor științifice cotate ISI sau
indexate în alte baze de date;
Consultaţii privind evaluarea publicaţiilor ştiinţifice,
calcularea şi interpretarea indicatorilor bibliometrici
pentru reviste, articole, autori

Citările revistei „Economie şi Sociologie”
conform http://citec.repec.org/s/2016/nosycriat.html ,

www.brts.md

Activități științifice, culturale și de instruire

Masa rotundă - 2
Atelier profesional - 2
Seminar -1
Webinar -1
Workshop - 2
Prezentare invenție - 1
Zile de informare - 12
Activități de instruire - 4
Evenimente culturale - 3
Expoziţii CE Moldexpo - 2
Expoziții-eveniment - 4
Expoziţii tematice - 88
www.brts.md

Campanii

naționale și internaționale de promovare

• Ziua ușilor deschise la INCE și BRTȘ
• ,,Nocturna Bibliotecilor”;
• Săptămâna Internațională a
Accesului Deschis;
• Campania națională ,,Donează o carte pentru a
schimba un destin”

www.brts.md

Constrângeri:
• Insuficiența mijloacelor financiare pentru dezvoltarea resurselor
umane, inclusiv instruire, posibilităţi de carieră, stagii etc.;
• Menţinerea tinerilor în activitatea de cercetare-inovare; Sistem
neatractiv de salarizare în sectorul cercetare-inovare bugetar;
• Volumul semnificativ al cererii din partea autorităţilor publice şi
AŞM, fără acoperire financiară, dar care necesită resurse
suplimentare de timp și personal;
• Cadrul autohton rigid de reglementare a mijloacelor financiare,
inclusiv în cazul gestionării proiectelor internaționale;
• Insuficiența mijloacelor financiare pentru renovarea spațiilor de
muncă, inclusiv pentru Sala festivă şi BRTŞ.

ACTIVITĂŢI DE PERSPECTIVĂ
1. Aprofundarea cercetărilor de actualitate, pentru asigurarea bazei
analitico-științifice a procesului decizional în Republica Moldova,
ceea ce ar permite autorităţilor publice luarea unor decizii
ştiinţific fundamentate, perfecţionarea mecanismelor economice
şi financiare şi ar constitui un suport în dezvoltarea durabilă;
2. Majorarea numărului de lucrări şi perfecţionarea calităţii
publicaţiilor ştiinţifice în vederea publicării în reviste ştiinţifice
cu factor de impact ISI şi SCOPUS, publicarea monografiilor la
edituri prestigioase de peste hotare;
3. Consolidarea procesului de pregătire a cadrelor științifice în
cadrul școlii doctorale a UnAȘM prin extinderea tematicii de
cercetare, creșterea competitivității și participării doctoranzilor în
proiecte internaționale;

4. Consolidarea poziţiilor în cooperarea internaţională prin
participarea mai activă la concursurile de proiecte
internaţionale, inclusiv în Horizon 2020;
5. Promovarea Revistei “Economie şi Sociologie” în baze de date
internaţionale;
6. Intensificarea cooperării ştiinţifice cu instituţii de cercetare din
UE, CSI şi alte ţări, în vederea schimbului de experienţă şi
preluării unor practici relevante pentru economia naţională;
7. Continuarea colaborării cu instituţiile superioare de
învăţământ în scopul transmiterii experienţei de cercetare
tineretului studios și contribuirii la formarea
abilităților
științifice.

www.ince.md

