REZUMAT
Proiectul Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului”
Cifrul Proiectului 15.817.06.02A
Direcția Strategică Patrimoniul național și dezvoltarea societății 16.06
Directorul proiectului PERCIUN Rodica, dr.hab., conf.
Relevanţa prezentei teme de cercetare reiese din realitatea cu care se confruntă întregul
sistem financiar mondial, în special cel european. Globalizarea şi dezvoltarea tehnologiilor
informaţionale avansate generează nu doar mari oportunităţi pentru o dezvoltare economică
rapidă, dar creează şi grave ameninţări pentru securitatea, dezvoltarea economică a statelor
independente. 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.
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) si continuă cu identificarea riscurilor financiare ce pot
destabiliza sistemul.
Metodele utilizate includ abordări teoretice si comparative, statistica descriptiva şi
modele econometrice. Nici metoda cercetării istorice nu este lăsată la o parte, fiind folosita în
explicarea evoluţiei conceptului de stabilitate financiară, precum şi metodele cantitative
existente de măsurare a stabilităţii financiare.
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:
1. Elaborarea modelului logico-descriptiv al managementului stabilităţii financiare în
Republica Moldova.
2. Elaborarea modelului econometric pentru determinarea impactului unor factori
macroeconomici asupra creditelor neperformante în Republica Moldova.
3. Analiza fenomenul ”fuga capitalului (capital fly)” și metodologia de calcularea a acestui
indicator.
4. Calcularea indicelui agregat al stabilității financiare a R. Moldova
5. Estimarea stabilităţii macroeconomice in baza indicatorilor sistemului de avertizare
timpurie (SAT).
6. Estimarea stabilității financiare a sectorului bancar și a rezistenței acestuia la șocurile
macroeconomice.
7. Elaborarea studiului privind influența sectorului nebancar și sectorului public asupra
stabilității financiare.
8. Analiza reglementării și supravegherii bancare într-o nouă dimensiune prin prisma
politicii macroprudențiale și a cadrului instituțional al acesteia
9. Identificarea impactului mişcării internaţionale a fluxurilor financiare asupra stabilităţii
financiare în scopul relansării economice
10. Identificarea posibilităților de consolidare a stabilității sectorului financiar prin
perfecționarea politicilor, instrumentelor și standardelor vizate.
Valorificarea rezultatelor s-a efectuat prin 287 produse ştiinţifice. În cadrul proiectului
s-au organizat 17 evenimente științifice. Totodată, echipa de cercetători a participat activ la 179
conferinţe naţionale, internaţionale, în străinătate, precum şi la alte foruri ştiinţifice, s-au susținut
1 teză de doctor habilitat și 4 teze de doctor.

Beneficiarul rezultatelor este Banca Naţională a Moldovei, precum şi alte instituţii
antrenate în acest domeniu, universități şi toţi cei interesaţi (studenţi, masteranzi, doctoranzi,
cadre didactice, etc.)

REZUMAT
proiectul instituţional 15.817.06.01A „Abordarea multidisciplinară a capitalului uman şi
dinamicii populaţiei în vederea creşterii performanţei politicilor privind populaţia şi
dezvoltarea în Republica Moldova”, etapa anului 2019 „Capitalul uman și reproducerea populației
mun.Chişinău: analiza retrospectivă şi prospectivă”.
Obiectivele generale ale proiectului 2015-2018:
- 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 intercensitară;
- colectarea de date suplimentare în baza cercetărilor sociologice;
- elaborarea/ajustarea instrumentelor speciale pentru monitorizarea situației sociodemografice și
eficienței politicilor în domeniul populației și dezvoltării.
Obiectivele pentru anul 2019:
- dezvoltarea scenariilor posibile de dezvoltare demografică a mun. Chișinău în baza studierii evoluției
principalelor procese demografice, elaborând prognoza demografică a numărului și structurii
populației mun. Chișinău;
- analiza complexă a caracteristicilor cantitative și calitative a capitalului uman al mun.Chișinău;
- elaborarea recomandărilor practice privind perfecționarea politicilor de gestionare a capitalului uman
și reproducerea populației.
Cele mai importante rezultate științifice în 2015-2018 :
A fost 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.
Au fost 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 pieței muncii cu populaţia
activă în condițiile scăderii numărului populației și îmbătrânirii demografice, realizate studii cu privire
la subutilizarea forţei de muncă.
Au fost analizate principalele procese demografice în perioada intercensitară (RP 2004 și RPL
2014): 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; 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
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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, realizat studiu cu privire la
naturalizarea migranților în țările gazdă.
A fost 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 pentru îmbătrânirea în condiții active și factorii ce limitează șansele populației
pentru îmbătrânire activă și sănătoasă, participare economică, implicare socială și autonomie.
Au fost elaborate scenariile posibile de dezvoltare demografică a mun.Chișinău și prognoza
demografică pentru anii 2019-2035, determinate tendințele prospective în evoluția populației.
Au fost realizate studii sociologice: ”Excluziunea socială a tinerilor”, ”Caracteristicile
sociodemografice ale tinerilor NEET”, ”Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinții
divorțați”, ”Alegerea profesiei și aspirațiile tinerilor privind învățământul superior din Republica
Moldova”; “Reconcilierea vieții de familie cu viața profesională”; ”Diferențierile sociodemografice
ale fertilității”; ”Atitudinile și percepțiile tinerilor față de familie și căsătorie”; ”Factorii de risc pentru
sănătatea tinerilor (consum de alcool şi tutun)”.
În baza cercetărilor 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.
Semnificația teoretică (2015-2019) a rezultatelor se evidențiază prin generalizarea
tendințelor principale în dinamica populației Republicii Moldova, inclusiv a mun.Chișinău, aprobarea
metodelor noi de cercetare a fenomenelor demografice (speranța de viață sănătoasă, vârsta
prospectivă, indicatorii integrali), extinderea bazei analitico-informaționale cu privire la dinamica
demografică și impactul acesteia asupra capitalului uman și reproducerii acestuia. Rezultatele obținute
contribuie la completarea cadrului teoretic-explicativ cu noi informații privind interconexiunea
factorilor economici, demografici și sociali, inclusiv în profil teritorial, influența factorilor externi
asupra dinamicii demografice a Republicii Moldova, determinarea caracteristicilor specifice în
reproducerea populației mun.Chișinău.
Semnificația practică (2015-2019) a rezultatelor obținute constă în perfecționarea sistemului
de indicatori de măsurare a unor fenomene demografice, inclusiv în baza prognozei demografice atât
pentru Republica Moldova, cât și pentru mun.Chișinău, fundamentarea științifică a măsurilor de
politici ce țin de atenuarea efectelor negative ale dinamicii populației și consolidarea caracteristicilor
capitalului uman. Studiile sociologice realizate reprezintă fundamentul științific pentru elaborarea
politicilor la nivel național și local (municipal) în domeniul dezvoltării populației.
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Rezumat
Proiectul de cercetare 15.817.06.04A

„Analiza şi prognozarea indicatorilor

macroeconomici ai Republicii Moldova” are ca scop elaborarea scenariilor de prognoză a
evoluţiei social-economice a Republicii Moldova pe termen mediu aplicând două abordări în
modele econometrice aplicate: modelul funcției de producție Cobb-Douglas și a modelului
balanței interramurale natural-valorice. Totodată, în cadrul proiectului a fost elaborat un model
econometric de prognoză a PIB cu date infraanuale. În anul curent, au fost efectuate cercetări în
vederea dezvoltării modelului dat, prin prisma elementelor sale de consum. Astfel, modelul oferă
o alternativă de prognoză a PIB-ului, a elementelor sale de consum și a resurselor pe trimestre, și
evoluția medie anuală.
Pentru acuratețea prognozei elaborate, anual, modelele aplicate sunt perfecţionate. Este
analizată situația curentă și sunt elaborate prognozele în baza unui model adaptat. Respectiv în
anul 2019 au fost generate prognoza indicatorilor macroeconomici pe termen mediu în baza a
trei modele economico-matematice distincte. Conform rezultatelor obținute creșterea economică
pentru anul 2019 este estimată la 4 - 4,2%, iar în 2020 între 3,8% - 4,3%. O creștere mai
moderată a fost generată de modelul econometric cu date trimestriale de tip ARIMA, care se
estimează la 3,4% atât în anul 2019, cât și în anul 2020.
În cadrul proiectului, începând cu anul curent a fost argumentat științific modelul de
estimare a PIB-ului potențial. Modelul PIB-potențial are o semnificație majoră la proiectarea
politicilor publice. Acest indicator este utilizat de autoritățile monetare și fiscale în stabilirea
mix-ului optim de politici macroeconomice. În proiect sunt prezentate estimările PIB-ului
potențial în baza a unor metode bazat pe serii de date (Modelul cu trend liniar,Filtrul HodrickPrescot (HP),Metoda Holt-Winters). Totodată, a fost posibilă și elaborarea unui model
structural a PIB-potențial ce are la bază funcția de producție Cobb-Douglas.
Un alt rezultat este adaptarea modelului economico-matematic pentru elaborarea
balanţelor

interramurale natural-valorice de prognoză pe termen mediu la condiţiile

actuale a economiei naţionale a Republicii Moldova. Au fost revizuiți coeficienţii tehnici
utilizați în algoritmul de calcul a volumului consumului intermediar pe principalele tipuri de
bunuri. La fel, a fost creat algoritmul de evaluare a elementelor de consum componente pentru
producerea bunurilor din materialele clienților (producerea în system lohn), reieșind din faptul că
valoarea adăugată la producerea acestor bunuri este formată preponderent din remunerarea forței
de muncă.
Un rezultat important al dezvoltării modelului input-output este evaluarea elementelor
economiei tenebre și estimarea pierderilor la bugetul de stat în urma producerii acestor
fenomene.

Adițional, în cadrul cercetărilor au fost obținute alte rezultate importante, neplanificate
cum ar fi:
 Determinarea și clasificarea domeniile de aplicare a balanței interramurală natural-valorice;
 Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului implementării Strategiei naționale pentru
atragerea investițiilor și promovarea exportului;
 Elaborarea raportului de evaluare a competitivității și a implementării foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivității țării.

“Analiza şi prognozarea indicatorilor
macroeconomici ai Republicii Moldova”
Cifrul Proiectului 15.817.06.04A
Institutul Național de Cercetări Economice
Direcţia strategică 08.07 Patrimoniul național și dezvoltarea societății
Directorul de proiect dr. Angela TIMUȘ
Echipa de proiect
Toacă Zinovia, dr., conf.univ.
Ganciucov Valentina, dr., conf.cerc.
Ianioglo Alina, dr., conf. cerc.
Poisic Mihail, dr., conf.cerc.
Clipa Victoria, cercetător științific
Olărescu Zaharia, cercetător științific

Gutium Tatiana, cercetător științific
Ceban Alexandru, cercetător științific
Vîntu Denis, cercetător științific
Fală Alexandru, cercetător științific
Morozniuc Ion, cercetător științific
Tolocico Liliana, cercetător științific

Etapa anului 2019
„Dezvoltarea metodei de estimare a produsului potențial din perspectiva elaborării prognozei
macroeconomice pe termen mediu”
Scopul
Efectuarea de cercetări în vederea dezvoltării metodei de estimare a produsului potențial prin
dezagregarea factorilor de producție din perspectiva elaborării prognozei macroeconomice pe
termen mediu.
Obiective
1. Cercetarea conceptelor teoretice și fundamentarea metodei de estimare a PIB-ului potențial
prin dezagregarea factorilor de producție. Elaborarea unui model structural de estimare a PIBului potențial. Estimarea PIB-ului potențial;
2. Analiza și identificarea tendințelor predominante în evoluția economiei naţionale prin prisma
principalilor indicatori macroeconomici, în baza informației actualizate;
3. Ajustarea modelului macroeconometric de prognozare pe termen mediu la circumstanţele
actuale ale economiei naţionale, utilizarea metodelor econometrice moderne la estimarea
ecuațiilor modelului macroeconometric;
4. Perfecționarea modelului macroeconometric de prognozare trimestrială şi elaborarea pe baza
acestuia a prognozelor indicatorilor macroeconomici principali;
5. Ajustarea modelului economico-matematic pentru elaborarea balanţelor interramurale
natural-valorice efective și de prognoză. Estimarea unor elemente componente ale economiei
tenebre și pierderile generate de acestea la bugetul de stat. Elaborarea prognozei indicatorilor
macroeconomici pe termen mediu.

Prognoze macroeconomice anuale
Indicator

PIB nominal
Față de anul precedent în
prețuri comparabile
Producția industrială în prețuri
curente
Față de anul precedent în
prețuri comparabile
Producția agricolă în prețuri
curente
Față de anul precedent în
prețuri comparabile
IPC, mediu anual
Export de bunuri
Față de anul precedent
Import de bunuri
Față de anul precedent
Soldul balanței comerciale
04.03.2020

Unitatea
de măsură
mild. lei

Model macroeconometric
anual

Efectiv
Estimat
Prognoză
Estimat Prognoză
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019
2020
146
161
179
192
211,8
231
255
282
208,8
227,1

%

99,7

104

105

104

104,2

104

105

105

mild.lei

45,7

47,6

52,7

56,7

60,3

64,2

68,4

72,8

%

101

101

103

104

102,7

103

103

104

mild.lei

27,2

30,4

34,1

32,6

33,9

35,8

37,8

39,7

%

87

119

109

103

102,6

104

104

104

%
mil.USD
%
mil.USD
%
mil.USD

Balanțe
interramurale

110
106
107
103
1967 2045 2425 2707
84,1 104
119
112
3987 4020 4831 5764
75
101
120
119
-2020 -1975 -2406 -3054

Sursa: BNS și calculele echipei proiectului

104,6
2802
103,6
5889
102,2
-3086

105
105
104
2940 3091 3253
105
105
105
6128 6371 6613
104
104
104
-3190 -3280 -3360

104

103,8

-

-

102,8

103,8

-

-

103

102,5

4,4
2798
103,4
5892
102,3
-3094

4,8
2949
105,4
6022
102,2
-3073
3

04.03.2020

• 25
• PIB mondial;
• IPC mondial;
• Prețuri internaționale gaz;
• Remitențele;
• Rata dobânzii;
• Agregat monetar M2;
• Rata de schimb etc.

Variabile endogene

• Sectorul real;
• Sectorul extern;
• Blocul salariu-şomaj;
• Blocul preţurilor.

Variabile exogene

Blocuri

Structura modelului macroeconometric

• 69
• PIB;
• Producția agricolă;
• Producția industrială;
• IPC;
• Investiții;
• Export;
• Import;
• Balanța comercială;
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Prognoze macroeconomice anuale
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022
Unitatea
de măsură
Efectiv
Prognoza
Estimat
Investiții în active
imobilizate
Față de anul precedent în
prețuri comparabile

mild.lei

21,1

19,7

23,5

27,5

32,2

35,6

39,3

43,6

%

90,6

87,2

104

112

114

107

108

107,5

lei

4538 4998 5587 6268

7124

8208 9200 10193

nominal

%

111

110

112

112

113,7

115

112

110,8

real
Fondul de remunerare a
muncii
Forța de muncă (populația
economic activă)

%

101

104

105

109

108,7

110

107

106,1

mild.lei

52,2

56,7

63

69,4

70,9

79,7

89,8 100,9

1266 1273 1259 1288

943

936

928

927

4

3,8

3,7

3,6

Salariul nominal mediu lunar
Față de anul precedent

Rata șomajului
04.03.2020

mii pers.
%

4,9

4,2

Sursa: BNS și calculele echipei proiectului

4,1

3

5

Estimarea PIB-ului potențial
Metoda Holt-Winter

Filtrul Hodrick-Prescott
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0,12

45000,00

45000

0,1
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0,08
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Decalajul producției, % față de PIB potențial

PIB potențial
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Trend de dezvoltare
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2002
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Concluzii privind estimarea PIB-ului potențial
• Media creșterii PIB-ului potențial în baza metodelor bazate pe serii de timp
este de 4%;
• Metodele în baza seriilor de timp folosite pentru estimarea PIB-ului potențial,
în cazul Republicii Moldova pot fi utilizate cu succes;
• Creșterea PIB-ului potențial pentru perioada de prognoză, obținut în baza
funcției de producție Cobb-Douglas este în jur de 4,1%;
• Creșterea potențială medie pentru anii de prognoză este inferioară
comparativ cu 2000-2008, dar ușor peste media înregistrată în 2010-2015.
04.03.2020
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Modelului input-output

04.03.2020
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Balanțele interramurale natural-valorice
Rezultate:

• Revizuirea coeficienţii tehnici utilizați în algoritmul de calcul a consumului intermediar
pe tipuri de bunuri;
• Crearea algoritmului de evaluare a elementelor de consum în producerea bunurilor din
materialele clienților (producerea în system lohn);
• Extinderea balanțelor interramurale prin includerea unor bunuri și servicii neincluse
anterior, peste 80%.
• Elaborarea formulelor de calcul și estimarea coeficienții tehnici pentru bunurile noi
incluse.
• Estimarea volumului de producţie pentru anul 2019 în diviziunea bunurilor;
• Previziunea volumului de producţie, pentru aa.2020-2022 în diviziunea produselor;
• Estimarea elementelor economiei tenebre;
• Determinarea și clasificarea domeniile de aplicare a balanței interramurală naturalvalorice.
04.03.2020
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Elemente ale economiei tenebre
2017: 6566,92 mil.
MDL (4% din PIB)

Agroalimentar:
2639,58 mil. MDL
(1,37% din PIB)

Industria grea:
1243,61 mil. MDL
(0,65% din PIB)
04.03.2020

Industria Constructoare
de mașini: 721,5 mil.
MDL (0,41% din PIB)

2018: 5744,9 mil. MDL
(3% din PIB)

Materiale de
construcție: 4 mil.
MDL (0,29% din PIB)

Industria ușoară:
532,5 mil. MDL
(0,02% din PIB)
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Raportul de evaluare a competitivității și a impactului implementării a Foii
de parcurs pentru ameliorarea competitivității 2018
1. Indicatorii finali ai competitivităţii
1.1. Creşterea economică
1.2. Sustenabilitatea energetică a creșterii
economice
1.3. Bunăstarea populației
2. Performanţa comerţului exterior şi a
investiţiilor
2.1. Indicatorii de performanţă ai comerţului
exterior
2.2. Activitatea investițională
3. Indicatorii intermediari ai competitivităţii
3.1. Productivitatea
3.2. Preţuri și costuri
3.3. Mediul de afaceri

04.03.2020

4. Factori determinanţi şi politici de intervenţie
 Situația macroeconomică
 Profilul demografic – provocări pe termen lung pentru
competitivitate
 Calitatea instituţiilor
 Factorul 1: Capitalul uman
 Factorul 2: Accesul la resursele financiare
 Factorul 3: Infrastructura transportului
 Factorul 4: Infrastructura energetică
 Factorul 5: Infrastructura calităţii
 Factorul 6: Societatea informaţională
 Factorul 7: Facilitarea comerţului
 Factorul 8: Impozitarea şi administrarea fiscală
 Factorul 9: Ştiinţa, tehnologii şi inovaţii
 Factorul 10: Concurenţa

11

Principalele constrângeri ale competitivității:

Inovativitate
redusă

Investiții
capitale
mici

Factorul
uman: calitate
și cantitate

Productivitatea factorilor
redusă
04.03.2020
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Factori determinanți ai competitivității:
• Calitatea instituțiilor: independența judiciară (130), eficiența cadrului legal în reglementările
provocatoare (120), eficiența cadrului legal în soluționarea disputelor (120), drepturile de proprietate
(116), orientarea Guvernului pentru viitor (114), capitalul social al companiilor (115) etc.
• Piața financiară: soliditatea băncilor (134), creditele neperformante (122), capitalul de risc (121),
capitalizarea pieței (116), finanțarea IMM-urilor (111);
• Dimensiunea pieței – PIB PPP (127);
• Infrastructura: calitatea drumurilor (130), eficiența serviciilor marine (125), transportarea energiei
electrice și pierderile de distribuire (111);
• Stabilitatea macroeconomică: inflația (112);
• Competențe: ușurința de a găsi muncitori calificați (135), instruirea angajaților de către companii
(117), instruirea vocațională (117), abilitățile absolvenților (115);
• Piața muncii: plățile indirecte aferente remunerării salariaților efectuate de afaceri (125), mobilitatea
forței de muncă (109);
• Piața produselor: gradul de dominare al pieței (119), eficiența procesului de vămuire (117);
• Dinamica businessului: creșterea companiilor inovative (129);
• Aptitudinile inovaționale: dezvoltarea clusterelor (136), colaborarea dintre diverse părți interesate
(117), sofisticarea cumpărătorilor (107);
04.03.2020
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Rezultate:
 analizate politicile naționale în domeniul de reintegrare a migranților reveniți;
 evidențiate bunele practici privind politicele internaționale (incl. România,






Georgia și Polonia) de reintegrare a migranților;
identificate problemele cu care se confruntă migranții reveniți în proces de
reintegrare în câmpul muncii/deschiderea afacerii și reintegrare socială;
stabilit gradul de cunoaştere și de aplicare la programele de reintegrare a
migranților reveniți;
evaluate punctele tari și slabe în proces de reintegrare a migranților reîntorși în
Republica Moldova în relație cu oportunitățile și amenințările;
elaborate recomandărilor de perfecționare a politicilor în domeniul reintegrării
economice și sociale a migranților.

04.03.2020
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Nivelul de finanțare a proiectului în 2019
Volumul total de finanțare, mii lei
Inclusiv:
din Bugetul de stat
din mijloace speciale
Pe categorii de cheltuieli, mii lei:
• Fondul de salariu
• Procurări/mentenanță
• Reparații
• Cheltuieli pentru delegații
• Cheltuieli pentru organizarea manifestărilor științifice
• Cheltuieli pentr publicații știintifice

2219,5
2013,8
187,0

1939,4
234,3
19,6
11,8
0,6
13,8

Diseminarea rezultatelor
• Baze de date internaționale: Focus Economics, Spania
• Evenimente științifice: conferințe,simpozioane, mese rotunde naționale și
internaționale (7);
Rapoarte în ședințe plenare:
 Gutium Tatiana. International Symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges „Necessity of new
Economic-Social Paradigms in the current globalization Context”, May 23rd - 24th, 2019. ARTIFEX, Bucureşti,
România.
 Gutium Tatiana. International Symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges „Innovative economicsocial Approaches in the Knowledge Society”, December 12th - 13th, 2019. ARTIFEX, Bucureşti, România.

• Prezentarea publicației Tendințe în Economia Moldovei (4 cercetători);
04.03.2020
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Rezultate cuantificabile
Total publicații științifice
Monografii (capitole)
Articole în baze de date SCOPUS
Articole internaționale, inclusiv
Reviste cotate BDI
Culegeri
Articole publicate în țară, inclusiv
Reviste acreditate categoria B
Reviste acreditate categoriaC
Alte reviste
Culegeri
Teze ale comunicărilor la conferințe
Naționale
Internaționale
Manuale (capitole)

2018
41
1
0
17
6
11
20
3
1
2
14
1
0
1
2

2019
39
1
2
16
4
10
17
3
2
1
11
3
1
2
0

Promovarea
proiectului şi a
rezultatelor
obţinute
Articole de popularizare
a științei, inclusiv
electronice – 17;
Emisiuni radio/TV -27

Implementarea rezultatelor
Prezentarea prognozei indicatorilor macroeconomici ai RM
Toacă Zinovia, dr.

Metodologia de evaluare a impactului implementării Strategiei
naționale pentru Atragerea investițiilor și promovarea
exporturilor 2016-2020

Raport de evaluare a competitivității și a implementării Matricei
de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității
Republicii Moldova pentru anul 2017

04.03.2020

Focus Economics

Consiliul pentru
Competitivitate
Consiliul pentru
Competitivitate
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Colaborări cu factorii de decizie:

Avize

Guvernul RM
Ministerul Economiei
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Academia de Științe a Moldovei

Ministerul Economiei;
Comisia Interguvernamentală
Moldo-Rusă.
Consiliul municipal Chisinău

SAP
Note
analitice

04.03.2020

Grupe de
lucru, Consilii
de experți

Ministerul Economiei:
1. Grup de lucru privind modelarea
dezvoltării sectorului Energetic;
2. Privind elaborarea proiectului
Strategiei sectoriale de cheltuieli în
domeniul energetic pe anii 20202022;
3. Elaborarea Strategiei pentru
dezvoltarea industriei 2019-2030.
ANRE:
Consiliul de experți
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Rezumatul proiectului de cercetare științifică „Elaborarea normativelor veniturilor nete în
baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015 - 2019”

Reieşind din spectrul larg de utilizare a tarifelor de costuri şi normativelor veniturilor nete
se poate constata atât valoarea lor teoretico-metodologică, cât şi importanţa practică. În baza
tarifelor menționate anterior 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 fiecare an în baza preţurilor proaspete 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 ştiinţifico-practică esenţială dat
fiind că în baza acestor tarife sunt luate decizii manageriale privind stabilirea direcţiilor
principale de dezvoltare a sectorului agricol, inclusiv, 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. Fiind afişate permanent pe pagina de Internet a Institutului
Național de Cercetări Economice (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 transmise 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 îl reprezintă 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 a deciziilor manageriale privind stabilirea structurii producţiei agricole şi/sau serviciilor
prestate, deciziilor privind cumpărarea 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 totală a căruia la nivel naţional constituie mai mult de 500 milioane de
lei anual.
Este important 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 6614 tarife, elaborate în anul 2019, pentru gospodăriile ţărăneşti mici şi
gospodăriile casnice auxiliare au fost elaborate 1853 de tarife. Determinarea costurilor de
producţie a bunurilor şi serviciilor agricole, după cum a fost deja menţionat, stă la baza calculării
normativelor veniturilor nete pentru anul respectiv. Corespunzător, în perioada anilor 2015-2019
au fost elaborate (în total) 30011 de tarife de costuri, din care 9227 tarife de costuri pentru
gospodăriile ţărăneşti mici şi gospodăriile casnice auxiliare.

5. Concluzii
Tarifele de costuri în agricultură, precum şi normativele veniturilor nete constituie un
element de bază privind planificarea cheltuielilor şi încasărilor de la procesul de producţie în
sectorul agrar. Totodată, ele servesc drept bază informaţională pentru luarea deciziilor
manageriale privind:
-

formarea structurii optime de cheltuieli şi încasări din activitatea agricolă;

-

efectuarea investiţiilor în procesul de producţie;

-

pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru procesul de producţie;

-

relaţiile întreprinderilor agricole cu agenţii economici din alte ramuri ale economiei
naţionale cum ar fi industria de prelucrare a materiei prime agricole, întreprinderile
comerciale, de transport, de păstrare, ambalare etc. a produselor agroalimentare.
Pentru ca efectul elaborării şi utilizării practice a sistemului tarifar în sectorul

agroalimentar să fie mai palpabil şi mai cuprinzător este necesară extinderea bazei tarifare pe tot
lanţul valoric: de la câmpul (ferma) producătorului până la masa consumatorului.
Alături de elaborarea tarifelor de costuri ar trebui să fie planificate şi normativele de
cheltuieli ale forţei de muncă, precum şi tarifele privind necesitatea de investiţii pentru fiecare
produs (grupe de produse) aparte.

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).
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.
În anii 2015-2018 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; (4) antreprenorii, care se confruntă cu dificultăți sau au dat faliment pentru a beneficia de
o a doua şansă; а. 2018.
În cadrul proiectului în perioada 2015-2018 au fost obținute următoarele rezultate:

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 faliment şi ar dori
să beneficieze în mod rapid de o a doua şansă.

În a.2019 accentul în proiect a fost pus pe îmbunătățirea educaţiei antreprenoriale a
tinerilor, în principal, în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior,
ceea ce va contribui la creșterea posibilităților de implicare a tinerilor în activitățile
antreprenoriale.
În a.2019 au fost obţinute efectiv următoarele rezultate:
1. Au fost calculați, monitorizați și analizați principalii indicatori și identificate tendințele în
dezvoltarea sectorului IMM în Republica Moldova în аnii 2015-2018, bazate pe
informația inițială multi-aspectuală: Bazele de date BNS generalizate ale rapoartelor
financiare ale întreprinderilor, statistica Agenţiei Servicii Publice şi datele Anchetei
Forţei de Muncă din cadrul cercetării gospodăriilor casnice, realizate de BNS.
2. Pentru analiza situației din Republica Moldova au fost cercetate legile, alte acte
normativ-juridice și documentele de politici de stat, precum și curriculele, elaborate de
universități, care reglementează sau contribuie la educația antreprenorială și formarea
competențelor antreprenoriale ale tinerilor la diferite niveluri și în diferite instituții de
învățământ profesional tehnic și superior. Pentru obținerea unei informații mai detaliate a
fost elaborat chestionarul și realizată chestionarea elevilor/studenților/masteranzilor/
doctoranzilor, la care au participat 289 de tineri, care își fac studiile în cadrul a 20 de
instituții de învățământ, atât din capitală, cât și din regiunile țării.
3. Аu fost identificate bunele practici ale statelor europene, inclusiv măsuri, realizate la
nivelul UE, care pot fi utile pentru Republica Moldova privind educația antreprenorială
și formarea competențelor antreprenoriale.
4. Au fost elaborate recomandări argumentate, orientate spre îmbunătățirea educației
antreprenoriale și formarea competențelor antreprenoriale în cadrul instituțiilor de
învățământ (la niveluri - învățământ profesional tehnic și superior).
***
Aplicarea practică a rezultatelor se referă la întreaga perioadă a realizării proiectului
2015-2019: 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), în care INCE este desemnată ca Autoritate responsabilă.
În anii 2015-2019 au fost obținute 6 Certificate de Implementare: 2 de la Ministerul
Economiei și Infrastructurii; 1 – de la Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități; 3 – de la
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Cahul, Academia de Studii
Economice din Moldova (ultimele 3 certificate sunt obținute în a.2019).
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