REZUMATUL
proiectului instituțional aplicativ 15.817.06.02A Elaborarea instrumentarului de măsurare
a stabilităţii financiare a statului”
Obiectivul principal este analiza stabilităţii financiare la nivel naţional, care reprezintă un
exerciţiu complex ce porneşte de la analiza pilonilor stabilităţii financiare (instituţii, pieţe,
metode de gestionare a riscului) şi continuă cu identificarea riscurilor financiare ce pot
destabiliza sistemul.
În cadrul cercetării au fost utilizate următoarele metode: analiza monografică, analiza
empirică a datelor, studierea experienţei statelor străine şi implementarea celor mai bune practici
în economia naţională, analiza calitativă care implică o comparaţie grafică a dinamicii
indicatorilor economici fundamentali, metodele cantitative de evaluare presupun analiza
coeficienţilor, modele econometrice, sistemele de avertizare timpurie, etc.
Relevanţa prezentei teme de cercetare reiese din realitatea cu care se confruntă Republica
Moldova. În aceste condiţii problema asigurării stabilităţii financiare a statului capătă o amploare
tot mai semnificativă. Unul dintre cele mai importante aspecte ale securităţii economice a unui
stat este starea sectorului financiar, capacitatea acestuia de a asigura, în cantităţi necesare şi în
condiţii acceptabile, cu resurse financiare totalitatea actorilor la viaţa economică. Stabilitatea
financiară este un element integrant al securităţii economice şi naţionale a unui stat. In mod
special, analiza şi elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului
reprezintă o noutate pentru Republica Moldova.
Rezultatele ştiinţifice se referă, în primul rînd, la analiza stabilităţii financiare la nivel
naţional cu identificarea riscurilor financiare ce pot destabiliza sistemul și constau în:
 Elaborarea bazei teoretico-metodologice ce ţine de conceptul stabilităţii financiare a
statului şi a elementelor acesteia.
 Determinarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare prin abordarea
comparată a tehnicilor de evaluare cantitativă a stabilităţii sistemice.
 Elaborarea pentru BNM a rapoartelor cu privire la monitorizarea stabilităţii financiare
a statului.
 Elaborarea recomandărilor de perfecţionare a sistemului financiar al RM cu scopul
menţinerii stabilităţii financiare a statului.
 Efectuarea raportului asupra stabilității financiare a Republicii Moldova în baza
indicatorilor Sistemului de avertizare timpurie.
 Elaborarea modelului econometric pentru determinarea impactului unor factori
macroeconomici asupra stabilității financiare a sectorului bancar național.

 Analiza situației sectorului nebancar al R.Moldova (piaţa capitalului, asigurărilor şi
sectorul microfinanţare)
 Elaborarea recomandărilor cu privire la perfecționarea politicii fiscale a Republicii
Moldova și cercetarea instrumentelor de promovare a reformei managementului finanţelor
publice.
 Analiza fenomenului ”capital flight” (fuga capitalului).
 Studiu privind situația financiară a agenților economici în RM (rentabilitatea economiei
naționale etc.). Totodată, la nivel microeconomic s-a elaborat Metodologia de implementare a
bugetării pe bază de performanţă în cadrul entităţilor economice din Republica Moldova.
Această metodologie a obținut Medalia de aur şi diploma de excelenţă la Salonul Internațional al
Cercetării Știinţifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, 21-23 martie 2018, Ediția XVI-a, Cluj
Napoca, România.
 Calcularea Indicelui integral al stabilităţii financiare (IISF), care reprezintă alături de
sistemele de avertizare timpurie şi stres testele, una din tehnicile utilizate în metoda cantitativă,
prin care se măsoară stabilitatea unui sistem financiar. Indicii agregați de stabilitate financiară
dau posibilitatea efectuării unor comparaţii între diferite perioade şi sisteme şi permit, de
asemenea, analiza evoluţiei nivelului de stabilitate.
Valorificarea rezultatelor s-a efectuat prin peste 230 produse ştiinţifice, cum ar fi 5
monografii, 7 manuale, publicaţii în culegeri naţionale şi internaţionale, cu factor de impact,
studii, brevete. În cadrul proiectului s-au organizat 13 mese rotunde, lansări de carte, lecții
publice. Totodată, echipa de cercetători a participat activ cu rapoarte la peste 100 conferinţe
naţionale, internaţionale, în străinătate, precum şi la alte foruri ştiinţifice. În cadrul proiectului sau susținut o teză de doctor habilitat și 4 teze de doctor.
Beneficiarul rezultatelor este Banca Naţională a Moldovei, precum şi alte instituţii
antrenate în acest domeniu şi toţi cei interesaţi (studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice,
etc.)

Rezumat la proiectul instituţional 15.817.06.01 A ”Abordarea multidisciplinară a capitalului
uman şi dinamicii populaţiei în vederea creşterii performanţei politicilor privind populaţia şi
dezvoltarea în Republica Moldova” (2015-2018).
Conducător de proiect: Olga GAGAUZ, dr.hab. în sociologie, conf.cerc.
Obiectivele generale ale proiectului:
- producerea, dezvoltarea și actualizarea datelor detaliate și coerente cu privire la dinamica
principalelor procese demografice;
- reconstrucția seriilor de date cu privire la populația în perioada inter censitară;
- colectarea de date suplimentare în baza cercetărilor sociologice;
- elaborarea/ajustarea instrumentelor speciale pentru monitorizarea situației sociodemografice și
eficienței politicilor în domeniul populației și dezvoltării.
Cele mai importante rezultate științifice:
Elaborat cadrul teoretico-explicativ cu privire la dezvoltarea și consolidarea capitalului uman
în raport cu tendințele principale în evoluția populației, extinsă baza de date cu privire la
caracteristicile capitalului uman și dinamica populației (fertilitatea, mortalitatea și migrația).
În baza aplicării principiilor metodologice europene cu privire la înregistrarea fluxurilor
migraționale și estimarea efectivului populației rezidente, datelor statistice naționale și internaționale,
a fost realizată recalcularea numărului și structurii populației rezidente a Republicii Moldova pentru
anii 1980-2015, elaborate noi tabele de mortalitate.
Au fost implementate metode noi de măsurare a procesului de îmbătrânire demografică (vârsta
prospectivă, sarcina demografică prospectivă, vârsta mediană prospectivă) având drept scop
perfecționarea abordărilor în implementarea Programului național strategic în domeniul securității
demografice a RM (2011-2025), precum și monitorizarea procesului de implementare a Planului de
Acțiuni de la Madrid (MIPAA).
În baza estimărilor efectivului și structurii populației rezidente a Republicii Moldova a fost
elaborată prognoza numărului și structurii populației pentru anii 2014-2035 (trei scenarii), realizată o
analiză comprehensivă a tendințelor principale în dinamica și structura populației.
Evidențiate tendințele principale pe piața forței de muncă, elaborată prognoza forţei de muncă
în baza prognozei demografice pentru populația rezidentă (trei scenarii, anii 2015-2035), determinate
concordanța între cerere și ofertă, rezervele de completare a pieţei muncii cu populaţia activă în
condițiile scăderii numărului populației și îmbătrânirii demografice, realizate studii cu privire la
subutilizarea forţei de muncă prin aplicarea aspectelor metodologice stabilite de CISM a 19 (BIM,
Geneva, 2013), integrarea economică a persoanelor cu dizabilități, altor grupuri social vulnerabile.
Analizate principalele procese demografice în perioada intercensitară (RP 2004 și RPL 2014).
Au fost realizate estimări cu privire la nivelul real al fertilității în Republica Moldova, inclusiv în
profilul cohortelor, determinată descendența finală și diferențieri ale fertilității în funcție de nivelul de
educație al femeilor, apartenența etnică și mediul de reședință.
Au fost reconstituite seriile de date cu privire la mortalitatea populației care au fost incluse în
baza internațională de date: Human Cause of Death database www.causesofdeath.org; analizate
tendințele mortalității prin bolile atribuite consumului excesiv de alcool, estimată contribuția bolilor
cardio-vasculare și cauzelor externe de deces în dinamica speranței de viață la naștere, evidențiate
unele aspecte ale mortalității în profil teritorial.

În baza datelor internaționale a fost determinat numărul migranților permanenți din Republica
Moldova în străinătate, distribuția acestora după principalele țări de destinație, evidențiate problemele
ce țin de evidența fluxurilor migraționale, realizat studiul comparativ al migrației internaționale din
Republica Moldova și România și studiul cu privire la emigrația cetățenilor moldoveni în Germania.
Efectuată analiza comparativă a metodologiei și practicii de organizare a recensămintelor
populației în Republica Moldova, realizat studiului sociologic (600 de respondenți recenzori în cadrul
RPL din 2014 și 10 experți naționali și internaționali) care a permis evidențierea problemelor
principale în procesul de organizare și colectare a datelor și elaborarea recomandărilor practice ce țin
de organizarea și desfășurarea recensământului de runda 2020.
Au fost perfecționate instrumentele de monitorizare a situației demografice: 1) Indicatorul
Integral Teritorial de Securitate Demografică (IITSD), realizate calculele pentru anii 2014-2016,
elaborată harta interactivă (http://ccd.md/indicele-securitatii-demografice), realizată o analiză
comprehensivă a situației demografice și socioeconomice în profil teritorial, determinată corelația
între dinamica indicatorilor socioeconomici și demografici; 2) implementată/ajustată metodologia de
calculare a Idicelului Îmbătrânirii Active (AAI), realizată o analiza comparativă a situației în
Republica Moldova și țările UE (http://ccd.ucoz.com/_ld/0/43_Policy_Paper_II.pdf), determinat
potențialul populației RM pentru îmbătrânirea în condiții active și factorii ce limitează șansele
populației de a îmbătrâni activ în sănătate, participare economică, implicare socială și autonomie.
Au fost realizate studii sociologice: ”Excluziunea socială a tinerilor”, ”Caracteristicile
sociodemografice ale tinerilor NEET”, ”Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinții
divorțați”, ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale”, ”Alegerea profesiei și
aspirațiile tinerilor privind învățământul superior din Republica Moldova”.
În baza cercetărilor realizate au fost conceptualizate unele măsuri de politici ce țin de
stabilizarea situației demografice în Republica Moldova, consolidarea calității capitalului uman,
ameliorarea sănătății populației și creșterea speranței de viață, prognozarea și managementul pieței
muncii, incluziunea socială și economică a grupurilor de populație social vulnerabilă, protecția socială
a diferitor categorii de populație, creșterea calității datelor statistice cu privire la populație etc.
Rezultatele cercetărilor au fost aprobate în cadrul Comisiei naționale pentru populație și
dezvoltare și recomandate organizațiilor de resort pentru implementare în practică.
Semnificația teoretică a rezultatelor se evidențiază prin generalizarea tendințelor principale în
dinamica populației Republicii Moldova, determinarea conexiunilor cu dezvoltarea socioeconomică,
aprobarea metodelor noi de cercetare a fenomenelor demografice (speranța de viață sănătoasă, vârsta
prospectivă, indicatorii integrali), ceea ce a contribuit la creșterea nivelului teoretic de percepție a
particularităților în dinamica proceselor demografice, completarea disciplinelor Demografia,
Sociologia populației, Economia socială cu materialele noi.
Semnificația practică a rezultatelor obținute constă în perfecționarea sistemului de indicatori de
măsurare a unor fenomene demografice, analiza comprehensivă a principalelor procese demografice,
inclusiv în baza prognozei demografice, fundamentarea științifică a măsurilor de politice ce țin de
stabilizarea situației demografice și consolidarea capitalului uman.

REZUMATUL
proiectului instituțional aplicativ 15.817.06.04A „Analiza şi prognozarea indicatorilor
macroeconomici ai Republicii Moldova”
Obiectivul principal al Proiectului constă în acordarea suportului informaţional factorilor
de decizie din sectorul public şi cel privat, societăţii în ansamblu, prin furnizarea analizelor
privind situaţia şi tendinţele dezvoltării social-economice a Republicii Moldova, precum şi a
prognozelor macroeconomice.
Cercetarea propusă prezintă interes important pentru societate prin faptul că prevede
elaborarea analizelor complexe ale dezvoltării economiei naţionale, cu întocmirea balanţelor
interramurale natural-valorice, precum şi a scenariilor de prognoză macroeconomică a
dezvoltării economiei naţionale pe termen scurt şi mediu.
Utilizarea metodelor variate în cadrul Proiectului, inclusiv celor de analiză, modelare şi
prognozare economică permite identificarea constrângerilor, rezervelor de creştere economică,
a scenariilor de dezvoltare în condiţiile transformărilor structurale ale economiei în contextul
globalizării, în special a realizării proceselor economice de integrare în spaţiul european.
Cercetările efectuate în domeniul analizei macroeconomice, monitorizării proceselor
evoluţioniste în economie şi estimărilor de prognoză s-au soldat cu următoarele rezultate
principale:
 analiza situaţiei şi a tendinţelor dezvoltării economiei naţionale a Republicii Moldova;
 elaborarea unui model macroeconometric trimestrial de prognoză şi punerea în aplicare a
acestuia;
 elaborarea, în baza modelelor econometrice adaptate la condiţiile contemporane ale
Republicii Moldova, a scenariilor de prognoză a dezvoltării economiei naţionale pe termen
scurt şi mediu;
 elaborarea balanţelor interramurale natural-valorice de prognoză şi balanţelor efective în
expresie naturală.
Realizarea proiectului va contribui, astfel, la identificarea soluţiilor optime necesare
elaborării şi implementării deciziilor economice, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a
Republicii Moldova şi prosperarea populaţiei ţării.
Metode de cercetare: identificarea tendinţelor în dezvoltarea economiei; analiza
diagnostic; previziuni economice ştiinţific argumentate; aplicări deductive şi inductive; metoda
balanţelor interramurale, modelare matematică a proceselor economice: econometrice,
statistice, analiza regresională, calculul analitic şi cercetări de marketing.
În cadrul proiectului se opera cu sisteme software – Eviews, Stata.

La elaborarea scenariilor de prognoză a evoluţiei social-economice a Republicii
Moldova pe termen mediu au fost utilizate teri abordări. Prima abordare se bazează pe
determinarea ritmurilor de dezvoltare a ramurilor economiei naționale. În baza abordării a
doua se află modelul macroeconometric. În decursul derulării proiectului modelul a fost
actualizat și conține 69 de ecuații, dintre care 41 de regresii și 28 de relații contabile si de
identitate. Regresiile au fost actualizate în baza informației statistice pentru anii 1994-2017.
Numărul total de variabile - 94, din care 69 - endogene, 10 - exogene, 15 sunt variabile
Dummy. Modelul econometric are o formă recursivă, cea ce facilitează elaborarea prognozei.
În modelul econometric au fost utilizate variabile exogene, ce caracterizează influenţa externă
asupra evoluției economiei naţionale. Astfel inflația importată este caracterizată de evoluţia
PIB-ului mondial, IPC mondial, evoluţia preţului la produsele petroliere şi gaz. A treia abordare
constă în elaborarea prognozelor în baza modelului balanței interramurale natural-valorice.
Actualitatea ştiinţifică:
- utilizarea modelelor de expert în baza trendului de dezvoltare şi economico-matematice cu
elemente econometrice;
- utilizarea pachetului econometric Eviews

pentru descrierea şi realizarea modelelor

macroeconometrice.
Abordările ştiinţifico-metodologice utilizate în lucrarea dată au menirea să acorde un
sprijin valoros Ministerului Economiei și Infrastructurii în procesul de elaborare a propriilor
scenarii şi variante de prognoze economice.
Valoarea în contextul economic şi social: utilizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi
a modelelor macroeconometrice ca suport ştiinţific pentru determinarea deciziilor în alegerea
traiectoriei optime de dezvoltare socio-economică a Republicii Moldova. BIR NV pot fi utilizate
la elaborarea balanţei comerciale, balanţei de plăţi, pentru estimarea volumului de impozit şi
altele. Rezultatele cercetărilor efectuate pot fi utilizate la luarea deciziilor în rezolvarea
problemelor de către diferite ministere cu profil economic.
Beneficiarul rezultatelor este Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și instituțiile
de profil economic.

REZUMAT
a proiectului ştiinţific 15.817.06.03A „Elaborarea normativelor veniturilor nete în baza
tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015 - 2018”,
directorul proiectului – Bajura Tudor, dr. hab., prof.
Reieşind din spectrul larg de utilizare a tarifelor de costuri şi normativelor veniturilor nete
se poate constata atât importanţa lor practică, cât şi valoarea lor teoretico-metodologică. În baza
tarifelor indicate sunt elaborate planuri de afaceri, se stabilesc preţurile de comercializare a
produselor agricole, sunt întocmite contracte de prestare a serviciilor de mecanizare şi/sau de
transport, sunt încheiate contracte de arendă a terenurilor agricole, a tehnicii agricole etc.
Fiind actualizate în baza preţurilor de piaţă ale inputurilor, nivelului actualizat de salarizare
a lucrătorilor din agricultură, nivelului actual de impozitare, de defalcări în fondurile de asigurări
sociale şi cele medicale, tarifele de costuri, precum şi normativele veniturilor nete, elaborate în
baza acestor tarife, au o importanţă practică esenţială dat fiind că în baza acestor tarife sunt luate
decizii manageriale privind stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare a sectorului agricol şi
direcţiilor de specializare a producătorilor agricoli autohtoni. De asemenea, în baza normativelor
veniturilor nete sunt identificaţi beneficiarii potenţiali de asistenţă socială în spaţiul rural.
Implementarea

rezultatelor.
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(https://ince.md/), tarifele de costuri sunt accesate anual de peste două mii de utilizatori. O altă
formă de implementare a rezultatelor proiectului o constituie publicarea ghidului practic „Tarife
de costuri în agricultură” (ediţie anuală). Normativele veniturilor nete sunt trimise Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi sunt utilizate de către
asistenţii sociali ai primăriilor satelor (comunelor) pentru luarea deciziilor privind distribuirea
asistenţei financiare de stat în concordanţă cu volumul obţinut al veniturilor din producţia
agricolă a gospodăriilor casnice auxiliare sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) cu dimensiuni
mici.
Domeniul de aplicare al proiectului este sectorul agrar şi spaţiul rural al Republicii
Moldova, precum şi sistemul de asistenţă socială, în vederea determinării mărimii asistenţei
financiare de stat, acordate păturilor social vulnerabile din spaţiul rural.
Eficacitatea economică şi alte efecte pozitive. Tarifele actualizate de costuri şi
normativele veniturilor nete ale gospodăriilor casnice stau la baza elaborării şi materializării
practice ale deciziilor manageriale privind stabilirea structurii producţiei agricole şi/sau
serviciilor prestate, deciziilor de cumpărare a îngrăşămintelor, substanţelor şi preparatelor
chimice, seminţelor şi altor inputuri. Efectul economic al elaborării normativelor veniturilor nete
îl constituie faptul că în baza acestor normative sunt luate decizii privind acordarea ajutorului
financiar de stat, mărimea căruia la nivel naţional constituie mai mult de 500 milioane de lei
anual.

De menţionat, că tarifele sunt diferenţiate pe forme de exploataţii agricole, inclusiv: (i)
întreprinderi agricole mari (mai mult de 25 ha); (ii) gospodării agricole de dimensiuni mijlocii
(3-25 ha); (iii) gospodării ţărăneşti de fermier de dimensiuni mici (până la 3 ha); (iv) gospodării
casnice auxiliare.
Din totalul de 6178 tarife, elaborate în anul 2018, pentru gospodăriile ţărăneşti mici şi
gospodăriile casnice auxiliare au fost elaborate 1841 de tarife. Determinarea costurilor de
producţie a bunurilor şi serviciilor agricole, după cum a fost deja menţionat, stă la baza calculării
a normativelor veniturilor nete pentru anul respectiv. Corespunzător, în perioada anilor 20152018 au fost elaborate (în total) 23397 de tarife de costuri, din care 7374 tarife de costuri pentru
gospodăriile ţărăneşti mici şi gospodăriile casnice auxiliare.
Pe parcursul perioadei de executare a proiectului instituţional colaboratorii ştiinţifici au
reuşit de a publica 167 lucrări ştiinţifice, inclusiv 13 monografii, ghiduri, manuale etc., 21 –
articole în culegeri internaţionale, 10 – alte publicaţii în străinătate etc.
In cadrul proiectului au fost organizate 9 evenimente publica sub forma de mese rotunde,
lansări de carte, lecţii deschise etc. Concomitent colaboratorii ştiinţifici au participat la
elaborarea proiectelor internaţionale, finanţate de către structurile europene şi mondiale
respective, principalele dintre care sunt:
-

FAO - “Agricultural Policy Indicators for Selected Countries of the Former Soviet
Union”.

-

ORIZONT 2020 – „Leaving something behind - Migration governance and agricultural
& rural change in ‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and
Africa, AGRUMIG ; “Knowledge Networks in Rural Areas” (RUNET)” etc., (total – 8
un.).

-

IFAD - „Promovarea lanţurilor valorice horticole inclusive in Armenia, Georgia,
Kazahstan şi Moldova / Promoting inclusive horticultural value chains in Armenia,
Georgia, Kazakhstan and Moldova”.

-

USAID – „Moldova structural reform program”.

-

EUROPEAID – „Providing solutions (capacity building and technical assistance) to
chain value problems facing farmers and agrobusinesses in structural weak rural regions
in the Eastern Partnership countries”.
Beneficiarii rezultatelor sunt Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului,

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Federaţia Naţională a Fermierilor, organele de
administrare publică locală, întreprinderile agricole, fermieri, gospodării casnice auxiliare.

Rezumat
Proiectul de cercetare aplicativă „Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în
Republica Moldova cu principiile ”Small Business Act” pentru Europa” (a.2015-2018).
Cuvinte-cheie: аntreprenoriat, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), politica de dezvoltare a
IMM-urilor, întreprinderi familiale, profesii liberale, antreprenori din categoriile socialvulnerabile ale populației, a doua șansă în afaceri, ”Small Business Act” pentru Europa.
Obiectivul fundamental al proiectului: аrgumentarea și elaborarea recomandărilor privind
perfecționarea politicii de stat de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova, având în vedere
armonizarea acesteia cu politicile de susţinere a acestui sector în statele europene economic mai
dezvoltate, ceea ce este prevăzut în „Small Business Act” pentru Europa (Actul privind
întreprinderile mici pentru Europa) şi în Planul de Acţiune Antreprenoriat 2020.
Accentul principal în cercetare a fost pus pe 4 categorii ţintă de întreprinderi/antreprenori,
(realizată pe etape): (1) întreprinderile familiale, а.2015; (2) persoanele cu profesii liberale;
а.2016; (3) antreprenorii din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei, а.2017; antreprenorii,
care se confruntă cu dificultăți sau au dat faliment pentru a beneficia de o a doua şansă; а. 2018.
Pentru soluționarea obiectivului principal în cadrul fiecărei categorii ţintă (etape) s-a
prevăzut realizarea următoarelor sarcini: (i) calcularea și monitorizarea principalilor indicatori ai
dezvoltării sectorului IMM; (ii) identificarea bunelor practici ale țărilor europene privind
susținerea întreprinderilor din grupurile țintă selectate; (iii) evaluarea situației în Republica
Moldova, bazată pe analiza legilor, documentelor de politici, cercetările științifice, precum și pe
rezultatele chestionării și intervievării antreprenorilor autohtoni, realizate în cadrul proiectului
respectiv; (iv) argumentarea și elaborarea recomandărilor, orientate spre perfecționarea politicii
de stat de dezvoltare a sectorului IMM în Republica Moldova.
În cadrul acestor sarcini au fost obținute următoarele rezultate științifice:

1. Anual аu fost сalculați și monitorizați principalii indicatori și tendințele
în dezvoltarea sectorului IMM în Republica Moldova;
2.

A fost evaluată situația privind susținerea întreprinderilor familiale (în RM și țările

europene), inclusiv în baza rezultatelor interviurilor, realizate cu antreprenorii autohtoni; au fost
argumentate și elaborate recomandări pentru îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea
întreprinderilor familiale;
3.

A fost evaluată situația privind reglementarea activităţii persoanelor cu profesii liberale

(în RM și țările europene), inclusiv în baza rezultatelor interviurilor, realizate cu persoanele cu
profesii liberale; au fost argumentate și elaborate recomandări pentru îmbunătăţirea
reglementării activităţii persoanelor cu profesii liberale;

4.

A fost evaluată situația privind susținerea antreprenorilor din categoriile social-

vulnerabile ale populaţiei (în RM și țările europene), inclusiv în baza rezultatelor chestionării
persoanelor cu dizabilități; au fost argumentate și elaborate recomandări pentru îmbunătăţirea
posibilităţilor pentru dezvoltarea antreprenorilor din categoriile social-vulnerabile ale
populaţiei;

5. A fost evaluată situația privind susținerea antreprenorilor, care au dat faliment, pentru a
beneficia în mod rapid de o a doua şansă (în RM și țările europene), inclusiv în baza rezultatelor
interviurilor, realizate cu antreprenorii autohtoni; au fost argumentate și elaborate recomandări
pentru îmbunătăţirea posibilităţilor pentru antreprenorii onești, care se confruntă cu
dificultăți, se află în stare de insolvabilitate sau au dat falimentului şi ar dori să beneficieze
în mod rapid de o a doua şansă.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor constă în: (1) identificarea specificului activității
antreprenorilor autohtoni din grupurile țintă selectate, analiza problemelor acestora și
necesităților de susținere; (2) argumentarea și еlaborarea recomandărilor pentru argumentarea și
perfecţionarea politicii de susținere a activității grupurilor analizate de antreprenori în Moldova.
Aplicarea practică a rezultatelor: principalele rezultate ale cercetării sunt prevăzute în
Рlanurile de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobate prin HG Nr. 397 din 16.06.2015 (Punctul 1.1.16.;
1.1.17.) și HG Nr.463 din 23.05.2018 (Punctul 1.1.2.; 1.1.3). Există 3 Certificate de
Implementare: 2 de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, 1 – de la Asociația
Antreprenorilor cu Dizabilități.
Implementarea rezultatelor cercetării este prevăzută prin utilizarea acestora de către
beneficiarul proiectului - Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM la argumentarea
măsurilor politicii de dezvoltare a sectorului IMM. În final, rezultatele proiectului pot avea
impact pozitiv asupra îmbunătățirii indicatorilor dezvoltării social-economice a RM.
Publicarea materialelor științifice, legate de rezultatele proiectului: au fost publicate 119
publicații științifice în Belarus, Indonezia, România, Rusia, Turcia, Ucraina, Ungaria și
Republica Moldova, inclusiv 2 monografii și 1 capitol în monografie internațională în străinătate
în editura profesională larg recunoscută SPRINGER International Publishing.
Participarea la concursurile proiectelor, care țin de extinderea și aprofundarea tematicii
proiectului instituțional: 3 proiecte câștigate (finanțate de UN Women, OECD și 1 proiect pentru
tineri); participarea în cadrul a 3 proiecte internaţionale realizate în cadrul altor organizații, secții.
Implicarea tinerilor în cercetare: 8 tineri în diferiți ani au activat în cadrul proiectului; 3
proiecte ştiinţifice pentru obţinerea grantului doctoral au câștigat concursul; 2 tineri participanți
ai proiectului au intrat la doctorantură; toți doctoranzii sunt implicați în proiectul de cercetare.

Rezumatul proiectului pentru tineri cercetători
„Elaborarea unui ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor în Republica
Moldova”
16.80012.08.07A
08.07. Patrimoniul național și dezvoltare a societății
În economia bazată pe o competiție acerbă pentru piețe, un rol important pentru dezvoltarea
business-ului constă în crearea unor mecanisme, care ar facilita identificarea unor noi piețe, ar
dezvolta competitivitatea întreprinderilor prin concentrarea eforturilor întreprinderilor spre
anumite domenii de interes comun.
În acest context, asocierea întreprinderilor și al altor actori relevanți în formă de clustere pot
deveni o soluție promițătoare datorită faptului că oferă legături de cooperare între companii,
companii și instituții de cercetare/universitare, precum și organele administrației publice.
Clusterele pot avea un impact benefic atât asupra întreprinderilor participante, cât și asupra
economiei, sectoarelor economice, regiunilor şi ţării, în ansamblu.
Pentru Republica Moldova procesul de asociere a întreprinderilor în clustere abia își ia avântul,
fiind sprijinit de adoptarea de către Guvernul Republicii Moldova în 2013, a Conceptului de
dezvoltare clusterială în sectorul industrial, care conţine: premisele pentru dezvoltarea clusterelor
în sectoare industriale, scopurile şi obiectivele politicii clusteriale, etapele de implementare a
politicii, mecanisme de sprijin din partea statului a dezvoltării clusterelor, precum și un set de
acţiuni. În acelaşi timp, crearea şi dezvoltarea clusterelor trebuie armonizate în cadrul mai extins
al planurilor de dezvoltare regionale şi naţionale. Totodată, pentru a consolida capacitatea
tuturor actorilor să coopereze între ei, este recomandabil să se fortifice dezvoltarea şi punerea în
aplicare a politicii de dezvoltare a clusterelor. Printre măsurile suplimentare care trebuie luate în
considerare pentru dezvoltarea politicii

clusteriale, pot fi menţionate: promovarea şi

sensibilizarea întreprinderilor cu privire la noile oportunităţi legate de dezvoltarea clusterelor;
identificarea acelor întreprinderi care vor forma nucleul clusterului şi componenta inovatoare;
elaborarea documentelor de politici privind organizarea asocierilor de tip cluster.
Scopul proiectului este de a elabora un Ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor
în Republica Moldova
Realizarea scopului propus necesită îndeplinirea următoarelor obiective:
1) Analiza experienței străine privind organizarea și dezvoltarea clusterelor
2) Identificarea beneficiilor, premiselor, riscurilor și obstacolelor privind crearea clusterelor
3) Descrierea etapelor necesare creării și organizării clusterelor.
În procesul cercetării au fost utilizate următoarele metode:

 Metodele ştiinţifice generale: abordarea sistemică, analiza şi sinteza, abordări
logice, analiza monografică, metoda analogiilor, metoda tipologiilor, analiza critică şi
generalizarea literaturii ştiinţifice, a bazei normativ-juridice, a materialelor analitice, precum şi a
altor materiale referitoare la problemele cercetate, etc.
 Metodele economice: comparaţia, gruparea, etc.
Noutatea rezultatelor cercetărilor este determinată de faptul că până în prezent nu a fost
elaborat un ghid metodic pentru Rep. Moldova, care ar prevede formele posibile de creare și
organizare a clusterelor, precum şi prezentarea etapelor necesare care reglementează procesul
respectiv.
În rezultatul cercetării efectuate de echipa tinerilor cercetători a fost elaborat Ghidul
metodic: Crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova, care a fost prezentat
Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, iar rezultatele
proiectului au fost diseminate în cadrul unei mese rotunde cu invitarea actorilor și a factorilor de
decizie.
Propunerile elaborate în cadrul proiectului pentru tineri cercetători pot fi utilizate de către
reprezentanții mediului de afaceri - potențialii membri ai clusterelor, dar și de factorii de decizie
politică care sunt responsabili de crearea și organizarea proceselor de clustering în Rep.
Moldova.

Rezumat
al proiectului 16.00420.08.03A “Diagnosticarea nivelului competitivitatii Republicii
Moldova si evaluarea progreselor in valorificarea oportunitaților oferite de catre Zona de
Liber Schimb Aprofundata și Cuprinzatoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeana”
Obiectivul principal. Raportul de evaluare a impactului implementării Foii de parcurs
pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova este un studiu complex, obiectivul
principal al căruia este analiza corelației dintre implementarea Matricei de politici a Foii de
parcurs și modificarea competitivității Republicii Moldova. Luând în considerație faptul că
competitivitatea este un concept larg, reflectarea acestea s-a realizat atât prin utilizarea datelor
statistice naționale, cât și prin folosirea indicatorilor preluați din clasamentele internaționale.
În cadrul cercetării au fost utilizate următoarele metode: analiza monografica, analiza
empirică a datelor, studierea clasamentelor străine, analiza calitativa care implică o comparație
grafica a dinamicii indicatorilor economici fundamentali, metodele cantitative de evaluare
presupun analiza coeficienților, modele econometrice, sistemele de avertizare timpurie, etc.
Relevanta prezentei teme de cercetare reiese din Acordul de Liber Schimb Aprofundat
și Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE, semnat în anul 2014, care a lansat o serie de
provocări pentru economia Republicii Moldova, dar și o serie de oportunități, în special, pe
termen scurt şi mediu. În acest context, dar și în condițiile în care economia moldovenească se
confruntă cu o serie de constrângeri majore în procesul său de creștere economică și de
dezvoltare a unui mediu de afaceri sănătos, ameliorarea competitivităţii economiei moldoveneşti
a devenit o problemă stringentă, care trebuie soluţionată. În sensul dat, în anul 2014 a fost
elaborată și aprobată Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldovei,
inclusiv a Matricei de politici. Un rol important îi revine evaluării impactului implementării
acestui document de politici asupra economiei naționale, inclusiv a ameliorării competitivității
elaborat anual de către cercetătorii Institutului Național de Cercetări Economice.
Rezultatele științifice. O provocare pentru realizarea Raportului de evaluare a
competitivității pentru anul 2017 a constat în metodologia de calcul a PIB-ului. Aceasta a dus, pe
de o parte, la ruperea lanțului ide date ce reflectă nivelul și structura PIB-ului, iar, pe de altă
parte, a avut implicații asupra valorii unor indicatori care reflectă nivelul competitivității (în
special cei raportați la nivelul PIB). La fel, au apărut, datele parțiale privind recensământul din
anul 2014. Rezultatele ultimului recensământ al populației și al locuințelor arată că efectivul
populației s-a redus semnificativ, populația rezidentă a țării constituind, astfel, doar 2789,2 mii
de locuitori. Totuși, sistemul național de date statistice nu a fost racordat la rezultatele
recensământului din 2014. Prin urmare, un șir de variabile socio-economice prezente în raport, în
special datele demografice, sunt evaluate în baza recensămintelor anterioare. Din acest
considerent, autorii au tratat cu precauție datele statistice și au utilizat indicatori complimentari

pentru testarea ipotezelor. Drept urmare concluziile studiului reflectă, în mare parte, tendințele
de dezvoltare ale economiei naționale.
După 2015 creșterea economică a Republicii Moldova s-a stabilizat într-un coridor de 45% și s-a resimțit o stabilizarea macrofinanciară. Un factor ce a stimulat dinamica economică se
referă la creșterea exporturilor. În special, au sporit livrările către statele UE. Această tendință a
fost favorizată de crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica
Moldova și UE. Totodată, studiul scoate în evidență perpetuarea constrângerile majore care
erodează competitivitatea țării. În consecință evoluțiile din anii 2014-2017, ce corespund
implementării Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității indică
asupra performanței modeste a țării în ameliorare a competitivității.
În perioada anilor 2011-2018 dinamica economică a fost foarte volatilă: s-au atestat 2 ani
de recesiune (2012 și 2015), iar coeficientul de variație asociat ritmului de creștere a PIB-ului
este de 74%. Acest fapt denotă înalta vulnerabilitate a economiei naționale la șocuri interne și
externe. În 2012 contractarea sectorului agricol a determinat descreșterea PIB-ului, iar în 2015
regresul a fost cauzat de un amalgam de factori: diminuarea producției agricole, reducerea
influxului de valută și devalizarea sectorului bancar. De asemenea, pe fundalul unei volatilități
sporite se poate detecta o temperare a ritmurilor de creștere economică. Pentru perioada 20112018 putem delimita 2 faze. Astfel, până la criza din 2015, cu excepția declinului din 2012
economia a avansat cu ritmuri mai mari sau egale cu 5%: 5,8% în 2011, 9% în 2013 și 5% în
2014. După declinul din 2015, creșterea PIB-ului nu a mai atins nivelul de 5 %.
Temperarea creșterii trebuie asociată cu dinamica anemică a capitalul și forței de muncă factorii fundamentali ce asigură dinamica economică pe termen lung. Investițiile ce asigură
procesul de formare a capitalului au cunoscut o comprimare în 2015 și 2016, iar creșterile din
2017 și din primele trei trimestre ale anului 2018 nu au permis atingerea nivelul anului 2013.
Reducerea a fost determinată de criza financiară, de nivelul scăzut de confidență a firmelor și de
evoluțiile modeste ale cifrei de afaceri.

În 2017 și 2018, dinamica pozitivă a procesului

investițional a fost favorizată de creșterea spectaculoasă a investițiilor publice. Totuși, sunt mari
semne de întrebare privind eficiența investițiilor publice. Corupția și ineficiența justiției continuă
să fie factori fundamentali ce diminuează confidența mediului de afaceri și, implicit, afectează
apetitul investițional. De asemenea, Moldova are un nivel foarte redus al ISD comparativ cu alte
țări din regiune.
Deși în ultimii ani se atestă o tendință de creștere a forței de muncă, calitatea acesteia se
reduce. În 2017 comparativ cu 2013 ponderea persoanelor cu un nivel educațional avansat în
forța de muncă s-a redus de la 57,6 la 54,5%. De asemenea, la acest capitol Republica Moldova
ocupă ultimul loc în comparație cu alte state de referință și cu media UE. Creșterea ponderii
forței de muncă necalificate, care este pregătită doar pentru efectuarea unor operațiuni ce

necesită un efor intelectual redus, „sortește” economia națională spre producerea bunurilor cu o
valoarea adăugată redusă.
Din 2010 se atestă o îmbunătățire a poziției contului curent a Moldovei. Această
îmbunătățire s-a datorat unei dinamici mai bune a exportului de bunuri comparativ cu cea a
importului. Totuși, în pofida acestui progres poziția Republicii Moldova este mai defavorabilă
comparativ cu majoritatea statelor din regiune. În acest context trebuie de menționat două
aspecte. Moldova este săracă în zăcăminte naturale, iar drept urmare țării îi este predestinat un
import masiv de combustibili și diverse minereuri pentru a satisface necesitățile economiei
naționale. Totuși, ponderea înaltă a bunurilor de consum în import denotă „slăbiciunea”
producătorilor interni, care nu pot oferi mărfuri calitative și/sau ieftine ce ar putea substitui
produsele din străinătate. În plus, progresele foarte mici de modificare a structurii exporturilor
moldovenești care a rămas, în linii mari nemodificată în ultimii cinci ani, asigură o creștere
foarte mică a veniturilor asociate acestora.
În pofida diminuării ratei de sărăcie în Republica Moldova se menține o intensitate înaltă
a depravării. De asemenea, intensitatea depravării populație de la serviciile esențiale unui trai
decent este mai înaltă în Republica Moldova comparativ cu alte state din regiune. Dinamica
acestui indicator își are explicația prin faptul că populația aflată la limita sărăciei are acces redus
la serviciile de bază pentru un trai decent, cum ar fi: accesul la apă, canalizarea, alimentarea cu
energie, facilități de salubrizare.
Studiul realizat denotă parcursul lent al schimbărilor structurale în economia națională.
Se constată „cronicizarea” constrângerilor majore ce erodează creșterea durabilă și
competitivitatea. Astfel, economia continuă să resimtă efectele negative asociate: corupției,
ineficienței justiției și a instituțiilor publice, degradării capitalului uman, etc.. Pe termen mediu,
riscurile pentru economie sporesc din cauza incertitudinii aferente alegerilor din 2019 și, în
special, structurii guvernării în faza post-electorală. Însă cel mai mare pericol pentru Republica
Moldova îl reprezintă posibilitatea construcției celor 6 baraje pe Nistru de către Ucraina, fapt
poate genera o catastrofă ecologică și umanitară.
Valorificarea rezultatelor s-a efectuat prin peste 25 lucrări științifice. De asemenea, ca
principal produs al proiectului servesc cele 2 Rapoarte de evaluare ca studii complexe de
evaluare a competitivității economiei naţionale prin prisma evoluţiei şi particularităților sale
socio-economice, inclusiv ca urmare implementării ALSAC și a Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivității. Rezultatele obținute servesc la ajustarea Matricei de politici pentru
ameliorarea competitivităţii, în conformitate cu domeniile de intervenţie prioritare identificate.
Beneficiarul rezultatelor este Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum si alte
instituții centrale de specialitate, dar și mediul academic (studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre
didactice, etc.).

