RECEPȚIONAT
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

la data:_____________

RAPORT ANUAL
privind activitatea organizației de drept public din domeniile cercetării și inovării
finanțate instituțional
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

termen de executare: 31 decembrie 2020

Aprobat la Consiliul științific
din 23 decembrie 2020
Conducătorul organizației

STRATAN Alexandru

Chișinău, 2020

__________

ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN CADRUL FINANȚĂRII INSTITUȚIONALE

Nr.
I.
1.

2.

Denumirea activității
Rezultate
Activități ce rezultă din îndeplinirea funcțiilor și a atribuțiilor prevăzute de statutul
organizațiilor
Editarea de lucrări științifice și 1. Editarea a 2 numere și promovarea revistei
ştiinţifico-metodice, precum și de
Economiei și Sociologie la nivel internațional și
reviste științifice (vezi anexa la p.
obținerea IF 1,13 în BDI CiteFactor; Promovarea
2.1.)
revistei Economiei și Sociologie la categoria B+ și
obținerea certificatului de acreditare;
2. Editarea culegerilor științifice -2: Analele INCE
2020, ediția a X-a și a Culegerii de teze ale
conferinței științifice internaționale ”Implicațiile
economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
analize, prognoze și strategii de atenuare a
consecințelor” ;
3. Editarea MET – 4 numere (accesibile on-line);
4. Monografii/ghiduri publicate -10 (4/6)
5. Articole publicate - 571
Susținerea
și
dezvoltarea Colaborarea la nivel internațional a inclus următoarele:
colaborării științifice cu organizații - acțiuni de dezvoltare a relațiilor cu
internaționale; dezvoltarea de
organizații/instituții de cercetare științifică de peste
legături directe cu organizații
hotare - 12;
similare din domeniile cercetării și - acțiuni de inițiere de noi relații de colaborare cu
inovării din țară și din străinătate
- dezvoltarea relațiilor de organizații internaționale –
Anexa la p. 2.6. și la p.2.2.
10;
- inițierea de noi relațiilor cu organizații/instituții de
cercetare științifică de peste hotare -4;
- acțiuni de dezvoltare a relațiilor cu organizații din
C&D din țară – 9;
- acțiuni de colaborare cu APC, alte autorități publice
-21 de acțiuni (colaborarea cu 17 APC și alte
organizații) ;
Rezultate realizate în cadrul colaborării
internaționale:
Evenimente organizate în parteneriat cu organizații de
peste hotare/internaționale – 7;
Ședințe de lucru, webinare – 9 (ICSTI2 3, IEM3-3; alte 3)
Note si informații pentru ICSTI – 3;
Informații în cadrul acțiunilor COST – 2, Rapoarte
prezentate – 8;
Avize, recenzii, note informative elaborate în solicitare
partenerilor de peste hotare – 7 (monografii, lucrări
științifice e.p.h);
Participări în comitetelor de program a manifestărilor
științifice de peste hotare – 7;
Participări în calitate de recenzent/membru al Colegiului

1

Numărul de articole științifice prezentate nu includ articolele/tezele aferente proiectelor din cadrul PS 2020-2023
ICSTI - International Centre for Scientific and Technical Information
3
IEM - Institutul de Economie Mondială, INCE „C. Kirițescu”, Academia Română
2

2

3.

4.

5.

Susținerea și dezvoltarea bazei
tehnico-ştiinţifice
și
celei
experimentale
Stimularea creativității științifice,
organizarea
de
cursuri
de
perfecționare și de recalificare a
specialiștilor în domeniu, evaluarea
personalului, conform prevederilor
cadrului normativ (parțial este
reflectat în anexa la p. 2.2. și la p.
2.4.)

Participarea la diferite concursuri
pentru
obținerea
finanțării
domeniilor cercetării și inovării
Lista vezi anexa 2.5.

de redacție la reviste științifice de peste hotare -19;
Participări la evenimente științifice – 38;
Rezultate realizate în cadrul colaborării la nivel
național:
Membrii ai grupurilor de lucru – 11;
Organizarea evenimentelor pe probleme actuale pentru
business, parteneriate pentru promovarea rezultatelor
științifice – 7;
Membru în Colegiul de redacție a revistelor/Comitetul
de program a manifestărilor științifice – 11 (5/6);
Participarea la evenimente științifico-practice – 17;
Interviuri, participări la emisiuni TV, Radio – 11
Au fost procurate în a.2020
3 Computere, piese de schimb la computere, rechizite de
birou
Organizarea activităților de evaluare a personalului
și promovarea personalului științific în vederea
stimulării creativității în domeniul CDI:
Organizarea evaluării semi-anuale și anuale în baza
rapoartelor de activitate științifică – Rapoarte
semianuale elaborate (5); rapoarte anuale elaborate și
prezentate (ANCED/ASM/MECC -7) – total 12;
Desfășurarea Concursului Anual INCE pentru rezultate
performante obținute în anul 2020 – 2 cercetători
premiați;
Evaluarea rezultatelor și promovarea dosarelor pentru
obținerea titlurilor științifice -5 (Cujba R.; Oleiniuc M.,
Gutium T., Amarfii-Railean N., Malendra D.);
Pregătirea, evaluarea și promovarea dosarelor pentru
confirmarea/obținerea dreptului de conducător de
doctorat -2;
Pregătirea, evaluarea și promovarea dosarelor pentru
obținerea titlurilor onorifice/medalii/ diplome – 3 (Doga
V., Rojco A., Gagauz Ol.);
Evaluarea rezultatelor și promovarea dosarelor pentru
diverse premii, burse de excelență la nivel internațional,
burse internaționale – 4 (Lucasenco E., Tabac T.,
Ciobanu M., Railean V.)
Pregătirea granturilor doctorale pentru promovarea
tinerilor la studii de doctorat – 6 prezentate la concurs;
Examinarea rapoarte de performanță trimestriale.
Cursuri de perfecționare și de recalificare a specialiștilor
în domeniu – 10
Participați la cursuri/scoli de vară/ Webinare – 26;
Granturi doctorale finanțate din bugetul de stat-3;
Grant obținut peste hotare -1 (V.Ștîrba a fost
înmatriculat la studii de doctorat în cadrul Universității
Charles din Praga);
Rezultate:
Proiecte înaintate la concurs - 21
Proiecte acceptate – 7, din care finanțate 6
Proiecte în proces de expertiză/evaluare - 5
3

Efectuarea de expertize și avize,
inclusiv contra plată, asupra
materialelor ce țin de profilul
organizației (detaliat este prezentat
în anexa 2.6)

Recenzii la lucrări științifice (monografii, articole, cărți,
teze de doctorat/ dr. habilitat, autoreferate) -19;
Recenzii la articole științifice publicate în reviste de
profil – 16;
Expertize elaborate în calitate de Membrii secției
ȘSEUA, AȘM și experți ANACEC4 -13;
Elaborarea de rapoarte, avize, propuneri, note
informative, studii și cercetară la solicitarea APC – 21;
Recenzii, avize elaborate în cadrul CȘS -7;
Recenzii elaborate în cadrul SSP, UPC5 – 20;
Asigură formarea cadrelor de înaltă Organizarea activităților în cadrul Scolii doctorale
calificare ştiinţifică, în parteneriat
Științe Economice și Demografice.
cu instituțiile de învățământ
În cadrul acestor activități s-a realizat:
superior
Înaintarea la concurs a granturilor (6 proiecte înaintate și
validate) și obținerea finanțării pentru 3 granturi
doctorale;
Pregătirea doctoranzilor conform programelor de
cercetare stabilite - 23 doctoranzi;
Organizarea conferinței științifice a doctoranzilor, iunie
2020, secțiunea Cercetare economică și demografie – 1;
participanți cu comunicări - 13;
Organizarea procedurii de autoevaluare a SD în
vederea monitorizării situației și conformării
indicatorilor de acreditare. Raport de autoevaluare
elaborat și prezentat USDC (USM) – 1;
Demararea procedurilor de susținere a tezelor de
doctorat (Ciclul III) -3;
Susținerea tezelor de doctorat în cadrul SSP – 2 (tezele
au fost promovate si sunt la diverse etape de susținere
(dr. Cujba R. și Grogoras E.);
Organizarea procesului de susținere a tezelor de doctor
habilitat - 2 teze (tezele sunt la diferite etape de
susținere);
Organizarea ședințelor SSP pentru examinarea și
evaluare tezelor de doctor habilitat – 2 ședințe în care au
fost examinate teze de dr.hab promovate de ASEM (1)
și UASM (1);
A fost depusă și acceptată o aplicație la Programul de
Burse Naționale a Federației Mondiale a Savanților.
Tema de cercetare: ”Evaluarea efectelor politicii
agricole asupra dezvoltării sectorului agrar al Republicii
Moldova”

6.

8.

Informează autoritățile publice de
resort, Academia de Ştiinţe a
Moldovei și opinia publică cu
privire la starea dezvoltării
economiei, ştiinţei şi societăţii

9.

4
5

Organizarea de lecții publice -2
Intervenții în mass-media – 18 (vezi 2.6.)
Publicații online privind starea dezvoltării economiei,
ştiinţei şi societăţii -9
Rapoarte anuale privind rezultatele proiectelor PS și

Științe sociale, economice, umanistice și arte
UPC – unitatea primară de cercetare (secție, centru)
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publicate pe site-ul INCE -5
II.

1.
1.1.
1.1.3

1.1.4

1.3
1.3.2

Activități ce rezultă din îndeplinirea acțiunilor din Programul național în domeniile
cercetării și inovării pentru anii 2020-2023
Obiectivul general: Îmbunătățirea guvernanței și sporirea eficienței sistemului de
cercetare și inovare
Asigurarea unui sistem de cercetare și inovare eficient, performant, predictibil, administrat în
baza datelor colectate și sustenabil din punct de vedere financiar
Elaborarea rapoartelor de
1 Rapoartele elaborate la proiectul din Programul de
implementare a proiectelor de
Stat 2020, remise ANCD și MECC.
cercetare și inovare
2. Raportul prezentat în cadrul secției ASM
3. Rezultatele științifice publicate pe paginile web:
www.ccd.ince.md; www.ince.md
4. Ponderea proiectelor realizate în raport cu cele
elaborate – 100%
Realizarea obiectivelor de
1. Număr de proiecte elaborate în corespundere cu
dezvoltare durabilă (ODD) prin
prioritățile din obiectivele de dezvoltare durabilă –
proiecte de cercetare și inovare
2 (oferta de soluții de cercetare-inovare pentru
соmbаtеrеа și аtеnuarеа impactului раndеmiеi
COVID-19)
2. Număr de proiecte elaborate și înaintate la
concursuri internaționale – 19;
3. Ponderea de propuneri de proiecte evaluate în raport
cu cele depuse –30% (rata de promovare)
Sporirea numărului de proiecte implementate de grupuri de cercetători din institute de
cercetare și universități
Organizarea activităților cu
Conferința științifică a doctoranzilor ”Tendințe
caracter științifico- social cu
contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale
participarea universităților și
tinerilor cercetători”, Ediția a IX-a10 iunie 2020
institutelor de cercetare
internaționale în parteneriat cu USDC
Cercetători/doctoranzi antrenați total - 11;
Conferințe internaționale -2 (INCE; UTM);
Lecții/rapoarte publice prezentate -2;
Mese rotunde -4 (4 proiecte + BRTS 2)
Lansări publice -2;
Ore de informare (BRTȘ) -18;

2.
Obiectivul general: Potențialul uman competitiv antrenat în cercetare și inovare
2.1.
Creșterea ponderii tinerilor în numărul total de cercetători
Cota tineri implicați în proiecte de cercetare și inovare 2.1.1. Sporirea numărului de tineri
25%
(studenți, masteranzi, doctoranzi
etc.) implicați în proiecte de
cercetare și inovare
Dezvoltarea colaborării cu reprezentanții diasporei științifice
2.2.
2.2.1 Cooptarea reprezentanților
Parteneriat cu reprezentanților diasporei științifice din
cadrul Universităților (Universitatea “ARTIFEX” București,
diasporei științifice în activitățile
din domeniile cercetării și inovării România ) – parteneriat in organizarea manifestărilor
științifice; cooptarea diasporei științifice pentru participarea
și în mecanismele de suport
în calitate de referenți oficiali în cadrul Comisiilor de
susținere publică;
Parteneriat cu reprezentanților diasporei științifice din
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cadrul instituțiilor de cercetare (INCE, Academia Română) –
suport în dezvoltarea relațiilor științifice; consiliere și
informarea privind accesul la concursuri de proiecte finanțare
H2020 , inclusiv și cu privire la potențialele parteneriate,

3.1
3.1.6

Elaborarea unei viziuni pe termen scurt și mediu de dezvoltare a infrastructurii naționale
de cercetare
Participarea la dezvoltarea Repozitoriul INCE (Repository of
Asigurarea accesului la
infrastructura de cercetare de către National Institute For Economic Research)
http://dspace.ince.md/jspui/
organizațiile de drept public din
3 (Gagauz O., Buciuceanu-Vrabie M., Chistruga-Sînchevici
domeniile cercetării și inovării
I.)
Webinar-uri (BRTȘ) - 52
Expoziții (BRTȘ) – 95, inclusiv online 22

4.
4.2

Obiectivul general: Cercetare și inovare pentru necesitățile socio-economice
Consolidarea percepției publice privind rolul cercetării și inovării în atenuarea provocărilor
societale și generare de prosperitate

4.2.1

Organizarea programelor de
găzduire a elevilor, studenților și
cadrelor didactice cu ocazia zilelor
ușilor deschise și sărbătorilor
tematice (Ziua Mondială a Științei,
Ziua internațională a femeilor în
știință, Noaptea cercetătorilor, etc.)
Amplificarea interacțiunii cu
reprezentanții mass- media și
principalii formatori de opinie din
mediul on-line

4.2.2

4.2.3

5.
5.1.7

Cu suportul și implicarea BRTȘ au fost organizate: Ziua
Mondială a Științei; Noaptea cercetătorilor; Nocturna
Bibliotecilor; Ziua Mondială a Protecției
Consumatorului; Zilele Științei la INCE; Ziua Mondială
a Standardizării; Săptămâna Internațională a Accesului
Deschis 2020; Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale
– peste 100 de participanți online;
Plasarea pe www.ince.md, www.ccd.ince,md și
https://brts.md/ a publicațiilor de interes public
Creșterea indicatorilor de vizibilitate, accesare a informației
(date BRTS) în mediu de 8,7 ori: (utilizatori noi de la 282 în
a.2019 la 2241 în a.2020; vizualizări de la 2842 la
29073;accesări 389 la 3477);

1. Număr de evenimente – 61 (9 INCE+52 BRTȘ
mese rotunde, lecții publice, webirare);
2. Număr de participanți la ședință – peste 120
persoane;
Obiectivul general: Politică coerentă de cooperare europeană și internațională
Număr de participări în acțiuni COST – 2.
Valorificarea oportunităților ce
1. Acțiunea COST- CA 18123 - The European Family
rezidă din calitatea de stat membru
Support Network. A bottom-up, evidence-based and
în cadrul Cooperării europene în
multidisciplinary
approach,
perioada
de
știință și tehnologie (COST)
Menținerea dialogului cu
reprezentanții societății civile

implementare 2019-2023.
2. Acțiunea COST - CA 17114 ”Transdisciplinary
solutions to cross sectoral disadvantage in youth” /
”Soluții transdisciplinare pentru tinerii dezavantajați
inter-sectorial”,
perioada
de
implementare
19.09.2018-19.09.2022,
Rapoarte/activități realizate în cadrul acțiunilor COST unități pentru anul 2020 – (6 în I sem. + 2 II sem)

Foaia Naționale de Parcurs pentru
Integrarea Republicii Moldova în
Spațiul European de cercetare

10 acțiuni, cele mai importante fiind
 Implementarea sistematică a Declaraţiei de
angajament a membrilor serviciilor reţelei
EURAXESS în instituţiile de cercetare-inovare
şi alte structuri conexe domeniilor cercetării și
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1.

inovării în Republica Moldova – informații
actualizate;
 Integrarea doctoranzilor și tinerilor cercetători în
proiecte de cercetare și inovare – 11 doctoranzi
implicați;
 Intensificarea cooperării şi perfecţionarea
schimbului de informaţii între ştiinţă, business şi
societate – lucrări publicate; evenimente comune
organizate;
 Asigurarea accesului eficient şi de lungă durată
la informaţii şi publicaţii finanţate din bani
publici (promovarea conceptului de ştiință
deschisă (Open Science)) – 5 acțiuni realizate;
 Asigurarea transferului informaţiei, cunoştinţelor
şi tehnologiilor către societate și mediul de
afaceri;
III.
Activități ce rezultă din îndeplinirea acțiunilor din alte documente de politici/acte
normative
Participarea INCE ca Autoritate
În cadrul punctului respectiv – Elaborarea și prezentarea
responsabila în realizarea
informaţiei cu privire la participarea INCE la realizarea
cercetărilor, incluse în
Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de
documentele de politici
dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
monitorizate de MEI, în special, în pentru anii 2012-2020
Planul de acţiuni pentru anii 2018- Prezentarea notei informative la Planul de acțiuni
2020 privind implementarea
privind implementarea Strategiei reformei cadrului de
Strategiei de dezvoltare a
reglementare a activității de întreprinzător pentru anii
sectorului întreprinderilor mici şi
2013-2020 (domeniile de competență INCE).
mijlocii pentru anii 2012-2020,
aprobate la Hotărârea Guvernului,
monitorizate de MEI
Planului de acțiuni pentru
Aviz asupra acțiunilor la Programului de promovare a
implementarea Programului de
economiei ”verzi” în Republica Moldova; Diseminarea
promovare a economiei ”verzi” în
informației privind studiilor realizate, evenimente
Republica Moldova pentru anii
organizate; consortia promovate (Proiect Economia
2018-2020.
Circulară)
Analiza impactului SNAIPE 2016- Elaborarea raportului intermediar de impact pentru
2020 asupra dezvoltării economiei implementarea SNAIPE 2016-2020
naţionale, în conformitate cu HG
nr. 511 din25.04.2016, p.139 și
140 p.2 lit d) și p.3)
Elaborarea Strategiei de atragere a Elaborarea unui indice compozit de analiză sectorială a
investițiilor și promovare a
economiei naționale și de selectare a celor prioritare
exporturilor 2021-2025
pentru export și investiții;
Elaborarea Analiza situației în calitate de componentă în
cadrul Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă
și digitală (SEIDD) până în 2030, referitoare la investiții
și promovarea exporturilor
Planul de acțiuni a MADRM
Participarea la grupul de lucru pentru Elaborarea
pentru 2020
Metodologiei de evaluare a animalelor în creștere și a
peștelui în creștere;
IV.
Alte activități realizate
Activitatea Consiliul științific
Au fost organizate 5 ședințe, în care sau discutate și
7

2.

Activitatea Comisiei Metodice

3.

Membrii Seminarului Științific de
Profil al INCE

luate decizii privind activitatea științifică, inovațională,
organizatorică și financiară a INCE
Au fost organizate 4 ședințe. Rezultate:
lucrări examinate inclusiv, monografii – 3
Ghiduri practice – 2
Proiecte investiționale – 3
A fost elaborat regulamentul CM
Ședințe organizate -4;
Teze examinate 4;

FIȘA DE PREZENTARE A ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI INOVARE ȘI A
REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN CADRUL FINANȚĂRII INSTITUȚIONALE
I. Sumarul activităților realizate
Activităţi planificate

Cercetarea tendințelor
în sectorul financiar,
politica monetară și
finanțele publice.

Mediul de afaceri

Activităţi realizate şi rezultate obținute* în cadrul finanțării
instituționale pentru anul 2020

Au fost realizate analize și studii a tendințelor marcate în
sectorul financiar, politica monetară și finanțele publice în
condiții de criză pandemică.
Au fost realizate studii de impact a pandemiei COVID 19
asupra sectorului financiar, finanțe publice.
Analizele au inclus, analize asupra tendințelor manifestate
domeniului respectiv, studii de impact și cercetări de bune
practici în politica monetară și bugetar-fiscală adoptate de țări
pentru contracararea impactului COVID 19, studii privind
posibilitatea transpunerii unor măsuri pentru economia RM și
elaborarea de măsuri care ar contribui la consolidarea
economiei și ieșirea cu efecte negative minime din criză.
Propunerile elaborate au fost prezentate la Consiliul Economic
pe lângă Prim ministru, Ministerele de resort. Prezentate
publicului larg pe site-ul www.ince.md;
Implicarea în dezbaterile publice asupra Măsurile de politică
fiscală și vamală pentru anul 2021, participarea la ședința
organizată de MF și prezentarea notei de poziție a Institutului
Național de Cercetări Economice pe marginea Măsurilor de
politică fiscală și vamală pentru anul 2021.
Studiile asupra tendințelor în domeniile vizate au fost
prezentate în cadrul MET (4 ediții ale anului 2020), care
reflectă și o analiză a sectorului financiar și finanțelor publice
pentru o perioadă de 5 ani. Cele mai reprezentative analize de
impact au fost prezentate în cadrul lansării publice (2
evenimente)
În cadrul cercetărilor sunt analizate evoluțiile comerțului extern
cu bunuri al Republicii Moldova în perioada recentă (2020) și
în comparație cu anii 2010-2019, fiind marcate principalele
succese, provocări și problem. Studiul cuprinde structura
exporturilor și a importurilor de bunuri pe grupe de ţări.
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Mediul de afaceri

În cadrul cercetărilor sunt analizate evoluțiile comerțului extern
cu bunuri al Republicii Moldova în perioada recentă (2020) și
în comparație cu anii 2010-2019, fiind marcate principalele
succese, provocări și problem. Studiul cuprinde structura
exporturilor și a importurilor de bunuri pe grupe de ţări.
A fost realizat studiul de impact a pandemiei COVID 19 asupra
mediului de afaceri. Au fost elaborate propunerile pentru
reducerea efectelor negative ale situației epidemiologice asupra
businessului.
A fost pregătită informația despre participarea INCE la
realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei
de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2012-2020, punctul 1.1.2 al Priorității 1 și punctul
3.2.3. al priorității 3, pentru a.2019. În special, (i) au fost
calculați și monitorizați principalii indicatori ai dezvoltării
sectorului IMM, (ii) au fost realizate cercetări și elaborate
recomandări, orientate spre îmbunătăţirea posibilităților de
implicare a tinerilor în activitățile antreprenoriale în Republica
Moldova.
Identificarea problemelor existente în implementarea
reformelor prioritare în domeniul controlului de stat a activității
de întreprinzător, optimizarea actelor permisive și
implementarea soluțiilor de Ghișeu Unic, în cadrul Strategiei
reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător
pentru anii 2013-2020. Pregătirea Notei narative la solicitarea
MEI, AȘM.
În baza analizei problemelor diferitor grupe ale IMM, au fost
identificate și descrise cele mai acute probleme, au fost propuse
soluții cu indicarea impactului propunerilor. Propunerile au fost
prezentate Grupului de Lucru ”Consiliul consultativ al IMM” al
Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.
Elaborarea propunerilor la proiectul de lege privind modificarea
unor acte normative numărul unic 255/MEI/2020, la solicitarea
MEI. În special, au fost formulate un șir larg de propuneri la
legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător.
Au fost elaborate studii asupra tendințelor în domeniul mediului
de afaceri, prezentate în cadrul publicației trimestriale
„Tendințe în economia Moldovei” (4 ediții ale anului 2020).

Mediul inovațional

A fost efectuată evaluarea mediului inovațional si a
platformelor de inovare în RM la solicitarea MECC. În cadrul
evaluării a fost efectuată analiza sectorului inovațional în
Republica Moldova, au fost evidențiate principalele bariere ale
ecosistemului inovațional, precum și principalele constrângeri
cu care se confruntă companiile și reprezentanții mediului de
cercetare în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare și
implementării inovaţiilor.
Realizarea analizelor privind impactul secetei și Covid-19
asupra sectorului agricol al Republicii Moldova. Cercetările au

Cercetarea celor mai
actuale probleme din
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sectorul agroalimentar

Sectorul social

inclus elaborarea materialelor științifice privind primul impact
al Covid-19 asupra sectorului agricol și sectoarelor aferente,
elaborarea măsurilor de atenuare ale efectelor Covid-19 asupra
sectorului agricol, fiind elaborate un șir de propuneri ce, în
contextul planului anticriză Covid-19 au fost remise către
Ministerul Economiei, precum și plasate pe site-ul
www.ince.md.
De asemenea, în scopul unei cercetări mai aprofundate a
subiectului privind impactul Covid-19 asupra sectorului agricol
a fost elaborată cererea de proiect ”Managementul riscurilor și
elaborarea măsurilor de atenuare a consecințelor pandemiei
COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova”
(AGROCOV19), depus la ANCD și aprobat spre finanțare.
Analizele privind situația actuală din sectorul agricol se
regăsesc și în cadrul publicației ”Tendințe în Economia
Moldovei” (4 ediții ale anului 2020), care conțin analiza
sectorului agricol și industriei alimentare pentru o perioadă de 5
ani. Cele mai reprezentative analize au fost prezentate în cadrul
lansării publice (2 evenimente).
Alte activități de cercetare se referă la diverse analize privind
comerțul agroalimentar (prezentat în cadrul Adunării Generale
a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală), analiza
subvenționării sectorului agricol, elaborarea, pentru prima dată,
cu titlu de exercițiu, a coeficienților producției standard
(Standard Output) pentru cereale, etc.
O altă serie de cercetări ce vizează sectorul zootehnic se
regăsesc în elaborarea capitolului dedicat Republicii Moldova
pentru Raportul internațional anual de analiză a sectorului de
lactate transmis către și publicat de IFCN Dairy Network
(IFCN).
Membrii secției sunt implicați și în elaborarea raportului de
evaluare a impactului Strategiei naționale de atragere a
investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016 – 2020
(raport pentru perioada 2016 - 2018).
Activitatea științifică se regăsește și în analiza lucrărilor
științifice în cadrul seminarelor științifice și de profil și în
cadrul consiliilor specializate, în care membrii secției participă
activ.
Elaborarea Raportului privind monitorizarea preţurilor medii cu
amănuntul la bunuri de primă necesitate pentru copilul nounăscut în cadrul Metodologiei pentru calculul valorii monetare
a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului
(semestrial, anual).Beneficiar pentru Ministerul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale RM
Studiu privind prețurile medii de consum, înregistrate în
Republica Moldova la unele produse comercializate cu
amănuntul şi utilităţi pentru lunile anului 2020 (comparativ cu
luna corespunzătoare a anului precedent) și previziunea pe
termen scurt și mediu, în cadrul căreia au fost calculate ratele
de creștere/scădere a prețurilor de consum pentru anumite
produse alimentare și tarifele pentru serviciile de utilități
furnizate, au fost identificați factori și relevată influența
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Cercetări în demografie

acestora asupra dinamicii prețurilor de consum și tarifelor, a
fost expusă opinia specialiștilor Secției INCE cu privire la
posibile modificări ale nivelurilor prețurilor de consum și
tarifelor în viitorul apropiat.
Propunerile elaborate au fost prezentate la Consiliul Economic
pe lângă Prim ministru,
Analiza evoluțiilor manifestate în sectorul social în ultimii 5
ani (principalele tendințe publicate în ediția MET).
A fost elaborată o notă analitică privind dinamica prospectivă a
populației Republicii Moldova la solicitarea UNFPA (fondului
ONU pentru populație).
Implicarea în planificarea activităților privind elaborarea noului
Plan de acțiuni în domeniul demografic (MSMPS, UNFPA).
Participarea la ședințele grupului de lucru privind organizarea
studiului Generațiile și gen în Republica Moldova : MSMPS,
UNFPA, alte organizații.

Relevanța rezultatelor științifice obținute și impactul acestora asupra dezvoltării socioeconomice
Analiza tendințelor manifestate domeniului financiar, studiile de impact și cercetări de bune
practici de politici (monetară și bugetar-fiscală) și elaborarea unor propuneri și direcții de
consolidare a economiei naționale în vederea depășirii crizei COVID 19, masuri și acțiuni de
reducere a efectelor negative au fost prezentate la nivel de APC: Consiliul Economic pe lângă
Prim ministru, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor s.a.
La fel, rezultatele studiilor au fost publicare pe site-ul www.ince.md pentru sensibilizarea
publicului larg, publicate în reviste științifice de profil din țară și peste hotare, diseminate în
cadrul evenimentelor științifico-practice. O platformă facilă pentru prezentarea rezultatelor este
MET (4 ediții ale anului 2020), care reflectă și o analiză a sectorului financiar și finanțelor
publice pentru o perioadă de 5 ani. Cele mai reprezentative analize de impact au fost prezentate în
cadrul lansării publice (2 evenimente).
La fel participarea în carul grupurilor de lucru interministeriale permite cercetătorilor de a
informa autoritățile și organizațiile publice despre rezultatele studiilor științifice și a
recomandărilor elaborate pentru a îmbunătăți atât politice publice, cât și
acțiunile/masurile/deciziile imediate luate la nivel de autorități.
Rezultatele cercetărilor au fost incluse de MEI în Raportul de implementare în anul 2019 a
Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a
sectorului
întreprinderilor
mici
şi
mijlocii
pentru
anii
2012-2020
(https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/1_0.pdf) .
Informația din Nota narativă privind identificarea problemelor existente în implementarea
reformelor prioritare în domeniul controlului de stat a activității de întreprinzător, optimizarea
actelor permisive și implementarea soluțiilor de Ghișeu Unic, elaborată de INCE, a fost utilizată
de MEI pentru pregătirea Raportului de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea
Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020.
Evaluarea mediului inovațional și a platformelor de inovare în RM, efectuată de INCE la
solicitarea MECC, a fost utilizată în cadrul proiectului "Consolidarea legăturilor dintre cercetare
și industrie în Moldova".
Elaborarea propunerilor pentru soluționarea unor probleme ale sectorului IMM. Propunerile au
fost prezentate Grupului de Lucru ”Consiliul consultativ al IMM” al Consiliului Economic pe
lângă Prim-ministru.
11

Elaborarea propunerilor la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative numărul
unic 255/MEI/2020, la solicitarea MEI.
LISTA EVENIMENTELOR ȘTIINȚIFICE ORGANIZATE

21 februarie 2020, Webinar-ul internațional
”Экономический рост в условиях глобализации и
приоритетных направлений
предпринимательства” în parteneriat cu
Universitatea de Turism și Management din
Azerbaidjan (orașul Baku).
Au participat - 19 cercetători și cadre didactice (INCE;
IMI, Universitatea de Turism și Management din
Azerbaidjan). Moderatori din partea INCE: Perciun R.;
Colesnicova T.

27 februarie 2020. INCE în parteneriat cu
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova, reprezentanțele UNICEF,
UNFPA și UN Woman în Moldova a desfășurat la
data de Ședința de validare națională a raportului
Analiza comprehensivă a Sectorului de Tineret. Au
participat peste 30 de persoane.

LECȚII PUBLICE
5 mai 2020. Lecția publică cu tema
”COMPETITIVITATEA REPUBLICII
MOLDOVA: TENDINȚE ȘI PROVOCĂRI”
în cadrul platformei științifice „Securitatea
economică, migrația și transformările
demografice” organizată în cadrul AȘM.
Raportul prezentat include analiza detaliată a
celor mai actuale probleme și la oferirea unui
suport științific factorilor de decizie pentru
perfecționarea politicilor în domeniu.
Raportul a accentuat impactul COVID-19 asupra
unor sectoare cheie ale economiei naționale. Au
fost prezentate prognozele pentru anul 2020 elaborate în cadrul Institutului Național de Cercetări
Economice. De asemenea, a fost expusă o totalizare a exercițiului de evaluare a impactului
politicilor în domeniu, pe perioada ultimilor 5 ani, asupra ameliorării competitivității Republicii
Moldova.
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Evenimentul înregistrat poate fi vizualizat la: https://www.youtube.com/watch?v=earN7dnyygY
8 mai 2020, Dl mem. cor. al AȘM, dr. hab.,
prof. Alexandru Stratan a participat la panelul
de discuții online ”Impactul crizei provocate
de coronavirus asupra sectorului agricol –
dezbateri academice internaționale”.
Dezbaterile s-au axat pe influența / efectele
epidemiei COVID-19 asupra situației actuale
și viitoare a agriculturii, sectorului
agroalimentar și zonelor rurale. Participanții la
discuții au prezentat efectele atât pozitive, cât
și cele negative ale COVID-19 asupra
sectorului agricol, printre raportori fiind
reprezentanți ai instituțiilor de cercetare și
universități din Germania, România, Lituania, Serbia, Republica Moldova, Republica Cehă și
Polonia.
În cadrul prezentării au fost menționate principalele efecte ale coronavirusului asupra sectorului
agroalimentar al Republicii Moldova, cu accent pe potențialul de export, dificultăți întâmpinate
de populația antrenată în agricultură, precum și consecințele secetei și înghețurilor de primăvară
din acest an.
La dezbateri au participat cercetători științifici, studenți, masteranzi și mediul academic.
19.07.2020 Lansarea a publicaţiei trimestriale de analiză economică ”Tendințe în Economia
Moldovei” (TI-2020, nr. 37).
23.10.2020 Lansarea a publicaţiei trimestriale de analiză economică ”Tendințe în Economia
Moldovei” (TI-2020, nr. 39)

CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
24 aprilie 2020. Conferinţa ştiinţifică
internaţională “CONTABILITATEA ŞI
FINANŢELE
–
LIMBAJE
UNIVERSALE ALE AFACERILOR”
ediția a V-a, organizată în parteneriat cu
Universitatea “Constantin Brâncoveanu”
din Piteşti, România.
Moderatori din partea INCE, Perciun
Rodica.
La eveniment au participat peste 60
inclusiv 12 din partea INCE
Importanța conferinței rezidă în diseminarea
rezultatelor științifice, dezvoltarea relațiilor
de colaborare, promovarea reciproc
avantajoasă în divise activități științifice,
participarea
reciprocă
la
evaluarea/expertizarea lucrărilor științifice.
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14-15 Mai 2020. Simpozionul Internațional
Experience. Knowledge. Contemporary
challenges. 6th Edition „HUMANITY AT A
CROSSROAD. BETWEEN DIGITAL
ECONOMY AND NEED FOR A PARADIGM
OF GOING BACK TO NATURE”.
Universitatea ARTIFEX, București, Romania.
INCE co-partener.
La simpozion au participat peste 80 de persoane,
inclusiv 15 din cadrul INCE.
Prezentare în plen Colesnicova I.; Gutium T.

Conferința științifică internațională a doctoranzilor
”TENDINȚE CONTEMPORANE ALE DEZVOLTĂRII
ȘTIINȚEI: VIZIUNI ALE TINERILOR
CERCETĂTORI” ediția a IX-a, 10 iunie 2020. Chișinău,
USDC.

Evenimentul își propune promovarea rezultatelor obținute în
cadrul cercetării doctorale. SDSED a organizat și moderat secțiunea dedicată cercetărilor
economico-financiare și în demografie. La ședința plenară au participat 65 de participați. Țări
participante (R. Moldova, România, Ucraina, Federația Rusă.
În cadrul Secțiunii SDSED au fost prezentate 13 rapoarte ale doctoranzilor.

4 septembrie, 2020. International Conference „INNOVATIVE BUSINESS MANAGEMENT &
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP”. Warsaw – Bucharest – Blagoevgrad – Chisinau –
Surabaya.
INCE co-partener. La lucrările conferinței au participat 9 persoane.
Raport în plen-1. Rapoarte în secțiuni-3.
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Al. Stratan: Moderator în cadrul secțiunii

Conferința științifică internațională „IMPLICAȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE
PANDEMIEI COVID-19: ANALIZE, PROGNOZE ȘI STRATEGII DE ATENUARE A
CONSECINȚELOR”, 23 octombrie 2020, Institutului Național de Cercetări Economice.

Evenimentul organizat a constituit o platformă academică de
dezbateri asupra problemelor actuale cu care se confruntă țările din
regiune în contextul pandemiei COVID-19.
Evenimentul a reunit cercetători ştiinţifici din cadrul instituţiilor de cercetare, universități și
organizații non-guvernamentale din Republica Moldova, România, Ucraina și Belarus. Au participat
în total peste 100 de persoane (87 la plenară, dintre care 30 de peste hotare). În urma discuțiilor
științifice au fost formulate recomandări practice ce țin de atenuarea efectelor negative ale
pandemiei în domeniile economic, social și demografic.
În plenara conferinței au luat cuvântul, dr. Anatolie Topală, Secretar general al Ministerului
Educației Culturii și Cercetării și dr. Iuliana Drăgălin, Secretar de stat al Ministerului Economiei și
Infrastructurii.
În cadrul sesiunii plenare a fost lansată o nouă ediție a raportului „Tendințe în economia Moldovei”,
prezentată de directorul INCE, prof. Alexandru Stratan și dr. Olga Timofei, care a inclus dinamica
indicatorilor economici și sociali în prima jumătate a anului 2020.
Dezbaterile au continuat în cadrul a 5 secțiuni: „Tendințe economice recente și prognoze”;
„Economia circulară, finanțe și digitalizare”; „Economia agroalimentară și antreprenoriat”;
„Piața muncii, nivelul de trai și consumul populației”; „Migrația și dinamica demografică”
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MESE ROTUNDE
15 octombrie 2020. Masa
rotundă „Problemele
dezvoltării infrastructurii de
suport – parte importantă a
ecosistemului antreprenorial”,
organizată în cadrul secției
„Cercetări în antreprenoriat” .
Numărul de participanți la
eveniment - 20 persoane mediul
academic, ODIMM. Moderatori:
Stratan Al., Vinogradova N.
Impactul acestei manifestări constă în diseminarea rezultatelor științifice ale Proiectului Program
de stat, dezvoltarea colaborării dintre organizațiile partenere din cadrul proiectului și mediul de
afaceri, sensibilizarea publicului larg cu deficiențele, constrângerile dar și realizările în domeniul
dezvoltării ecosistemului antreprenorial.

18 noiembrie 2020. Masa rotundă cu
genericul „Aplicarea metodelor
inovaționale orientate spre creșterea
nivelului de trai al populației
Republicii Moldova”, Secția „Cercetări
sociale și nivelul de trai”.
Moderatorii sesiunii: mem. cor. AȘM
Alexandru Stratan – dr. hab., profesor,
dr. Tatiana Colesnicova.
La evenimentul au participat
reprezentanți ai mediului academic:
Institutul de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachevici”, Institutul de Energetică,
Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea
de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Universitatea CooperatistComercială din Moldova, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat
din Transnistria ”Taras Șevcenko” – în total circa 30 pers.
Impactul acestei manifestări constă în diseminarea rezultatelor științifice ale Proiectului
Program de stat.

24 noiembrie 2020. Masa rotundă ”Instrumente economice noi de sporire a competitivității
sectorului agricol al Republicii Moldova. Secția ”Economie agroalimentară și dezvoltare
rurală” din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice. Moderatori: Stratan Al.,
Lucașenco E. la eveniment au participate peste 30 de persoane: cercetători, cadre didactice,
reprezentanți ai MADRM , mediul de afaceri.
În cadrul evenimentului vor fi puse în discuție o serie de rezultate obținute ca urmare a
cercetărilor desfășurate în cadrul Programului de Stat ”Elaborarea instrumentelor economice noi
de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020 2023”.
Impactul acestei manifestări constă în diseminarea rezultatelor științifice ale Proiectului Program
de stat, dezvoltarea colaborării dintre organizațiile partenere din cadrul proiectului și mediul de
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afaceri, sensibilizarea publicului larg cu deficiențele, constrângerile dar și realizările în domeniul
dezvoltării ecosistemului antreprenorial.

Participări în cadrul evenimentelor naționale/internaționale
1. Audierile publice ale rapoartelor proiectelor de cercetare, Secția de Științe Sociale, Economice,
Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, 21.02.2020: Raportul privind rezultatele
obținute în cadrul proiectului științific aplicativ a.2019. Rapoarte prezentate -6; Gagauz O., Bajuta T.,
Perciun R., Timuș A., Aculai E., Vinogradova N.);
Conferința internațională științifico-practică ”Приоритетные направления международных
экономических отношений в XXI веке” („Domenii prioritare ale relațiilor economice internaționale în
secolul XXI”), organizată de Agenția de Stat pentru Turism din Republica Azerbaidjan și Universitatea
de Turism și Management din Azerbaidjan. Azerbadjan, Baku. 24-25 aprilie 2020. Rapoarte prezentate: 5
2. КОЛЕСНИКОВА Т., КОЛЕСНИКОВ A. Доклад «Применение конвергентной технологии для
решения задач по оценке человеческого капитала на примере многофакторной модели
Минцера»;
3. ТИМУШ, А.; РАЙЛЯН, В. Российская научная интернет-конференция «Проблемы и
перспективы развития научно-технологического пространства», 15-19 июня 2020 г,
Вологодский научный центр Российской академии наук. Доклад «Альтернативные
инструменты финансирования научно-технической деятельности в Республике Молдова»;
Conferința științifică a doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor
cercetători”, Ediția a IX-a10 iunie 2020. Rapoarte prezentate:
4. PARCALAB Carolina, doctorandă, ȘDSED, Trăsăturile esențiale ale piețele electronice cu
interacțiunea profesioniștilor (B2B);
5. CEBOTARIOV Oleg, doctorand, Institutul National de Cercetări Economice. Politica monetara
echilibrata in perioade de criza;
6. GUTIUM Tatiana, doctorandă, ȘDSED, c.ș. Institutul Național de Cercetări Economice
”Competitivitatea și elementele economiei tenebre bunurilor industriei ușoare și materialelor de
constructive”;
7. RAILEAN Veronica, doctorandă, ȘDSED, ”Aspecte teoretice și practice de evaluare a sectorului de
cercetare din Republica Moldova”;
8. AMARIEI Lenuta, doctorandă, ȘDSED, ”Necesitatea profesionalizării instituțiilor publice”;
9. AMARIEI Vasile, doctorand, ȘDSED, ”ASI: Administrație, sănătate, învățământ”;
10. CIOBANU Mihail, doctorand, ȘDSED, ”Evaluarea dinamicii numărului copiilor rămași fără ocrotire
părintească în Republica Moldova”;
11. GRIGORAS Ecaterina, doctorandă, Institutul Național de Cercetări Economice ”Diferențieri etnice
ale fertilității în Republica Moldova”;
12. TABAC Tatiana, doctorandă, ȘDSED, cercet. șt., Institutul Național de Cercetări Economice
”Impactul migrației internaționale asupra evoluției populației în Republica Moldova: 1989 până în
prezent”;
13. PAHOMII Irina, Institutul Național de Cercetări Economice, doctorandă, Universitatea Charles,
Praga, Cehia, ”Pierderi economice indirecte asociate cu mortalitatea prematura in Republica
Moldova”;
14. ȘTÎRBA Vitalie, cercet. șt. Institutul National de Cercetări Economice, ”Mortalitatea evitabilă în
Republica Moldova: 2014-2016”;
15. OBOROCEANU Aliona, doctorandă, ȘDSED, ”Aspecte conceptuale privind managementul
performanței (în domeniul infrastructurii drumurilor publice)”
Simpozionul internațional „Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane” – Ediția a șasea –
„Humanity at a crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature”
(„Omenirea la o răscruce de drumuri. Între economia digitală și Nevoia unei paradigme de întoarcere la
natură”), organizată de Universitatea ARTIFEX, România, București, 14-15 mai 2020. Rapoarte
prezentate:
16. IORDACHI, V., PERCIUN, R., TIMOFEI, O. Raport „Non-cash payment - a stringent

necessity in pandemic conditions”
17. TIMUȘ A. Raport Constrângeri și provocări pentru sectorului de asigurări în condiție de
17

COVID 19.
18. GUTIUM T, ”Elaborarea modelelor regresiei creșterii economice și competitivității”;
19. TIMUȘ A., Popa N. ”Evoluţiile şi perspectivele de dezvoltare a sectorului de creditare
nebancară din Republica Moldova, în contextul noii reglementări”;
20. AMARIEI Lenuţa, Misiunea sistemelor de control intern;
21. OBOROCEANU Aliona, Managementul drumurilor publice în Republica Moldova.
Conferința internațională on-line „Innovative Business Management and Global Entrepreneurship”
(„Managementul Businessului Inovațional și Antreprenoriatul Global”), organizată de Universitatea de
Științe Economice și Umane din Varșovia, Polonia; Academia Română, Institutul de Economie
Națională, România; Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Bulgaria; Institutul Național de
Cercetări Economice, Moldova; Rețeaua de Cercetare în Științe Sociale și Afaceri din Surabaya,
Indonezia. 4 septembrie 2020.
22. STRATAN Al-dru ”Cooperation for Innovation: Opportunities and Challenges for SMEs (The Case
of the Republic of Moldova)”;
23. BOLDURAT Vladislav ”SME‟s Situation within a DCFTA Context through COVID-19 Crisis”;
24. GUTIUM Tatiana, ”Approaches to Measurement of Well-being: Case of the Republic of Moldova”
25. GUTIUM Mircea, ”Evolution of Consumption Expenditures of Population of the Republic of
Moldova”
26. VINOGRADOVA N. Conferința internațională științifico-practică „Стратегия развития экономики
Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы” organizată de Institutul de
Economie al Academiei Naționale de Științe din Belarus. Belarus, Minsk, 15-16 octombrie 2020.
Raport în plen: STRATAN A., VINOGRADOVA N. Влияние пандемии Covid-19 на компоненты
предпринимательской экосистемы в Республике Молдова;
27. VINOGRADOVA N. Conferința științifico-practică internațională „Стратегические направления
социально-экономического и финансового развития национальной экономики” , organizată de
Institutul de Business al Universității de Stat din Belarus. Raport ”Особенности и сложности
регулирования
предпринимательской
деятельности
на
основе
использования
предпринимательского патента в Республике Молдова”. Belarus, Minsk, 01.10.2020.

28. BUCIUCEANU-VRABIE, M. Content analysis on professional skills in family support work
based on international organizations‟ webpage resources. 8 th International Congress of
Educational Sciences and Development. Book of Abstracts. Granada (Spania), 29-31
octombrie, 2020.
29. BUCIUCEANU-VRABIE, M. Implicații sociale ale pandemiei COVID-19 asupra
vârstnicilor. Conferința Științifică Internațională „Implicațiile economice și sociale ale
pandemiei covid-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor”, 2. INCE,
Chișinău, 3 octombrie 2020
30. GAGAUZ O. Impactul pandemiei COVID-19 asupra dinamicii demografice. Perspectiva
populației Republicii Moldova pentru anul 2020 În contextul Zilei Mondiale a Populației din
anul 2020 și a conversației globale ONU75,10 iulie 2020. UNDP, PSMPS.
31. GAGAUZ O. Situația persoanelor vârstnice în periaoda de pandemie COVID-19. 25
noiembrie 2020. HelpAge International.
32. GAGAUZ O. National Transfer Account on demography. 28 octombrie, 2020. Masa rotunda.
UNFPA, Expert-Grup.
33. BAJURA T. Conferința Științifică Internațională "Economic and social implications of the
COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies" cu
comunicarea ”Servicii agricole la etapa actuală de postprivatizare: starea actuală și
perspective de dezvoltare”, Chișinău, INCE, 23 octombrie 2020.
34. LUCASENCO, E., CEBAN, Al., Al 11-lea Simpozion Internațional "Agrarian Economy and
Rural Development - Realities and Perspectives for Romania" cu comunicarea ”Assessement
of competitiviness of Moldovan agri-food products at the regional level”, București, 19
noiembrie 2020.
35. LUCASENCO, E., Workshop-ul internațional ”Quantitative agricultural policy monitoring in
eight post-Soviet countries”, prezentarea indicatorilor de sprijin ai sectorului agrar pentru
Republica Moldova, organizat de FAO, 6 – 7 octombrie 2020.
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36. STRATAN A. Panelul de discuții în cadrul dezbaterii academice internaționale
„Agribusiness facing the coronavirus crisis – international academic debate” cu comunicarea
”Situația actuală a sectorului agricol al Republicii Moldova și impactul pandemiei Covid-19
asupra acestuia”, organizat de Facultatea de Economie și Științe Sociale, Universitatea de
Științe ale Vieții din Poznan, Polonia, 8 mai 2020, Participanți pasivi din cadrul proiectului:
Lucașenco E.
37. STRATAN, A., LUCASENCO, E., CEBAN, Al., Lucrările sesiunii științifice internaționale
Cercetări de economie agrară și dezvoltare rurală cu tema ”Durabilitatea și reziliența
sectorului agricol și a spațiului rural în fața actualelor provocări” cu comunicarea ”Tendințe
actuale și limite de dezvoltare a competitivității sectorului agricol al Republicii Moldova”,
București, 8 decembrie 2020
38. STRATAN, A., LUCAȘENCO E. Conferința Științifică Internațională "Economic and social
implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation
strategies" cu comunicarea ”Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între
secetă și pandemia COVID-19”, Chișinău, INCE, 23 octombrie 2020.
II. Dificultăți/ impedimente apărute
Birocratizarea procesului de realizare a proiectelor și raportare a rezultatelor, necesitatea coordonărilor
multiple a unor decizii, cum ar fi schimbări în echipa de proiect, redistribuirea cheltuielilor etc. au dus
la creșterea volumului de lucru, întârzieri la diverse faze ale implementării.
Solicitări diferite din partea instituțiilor de stat, organizațiilor internaționale și altor structuri privind
oferirea unor informații, consultanță etc. majorează volumul de lucru neasociat direct cu tematica
proiectului și care nu este luat în considerare la raportare.
Partea de cercetare a fost realizată fără finanțare, fiind asociați cercetători din cadrul proiectelor PS.
Realizarea cercetărilor, în mare măsură, depinde de accesibilitatea datelor statistice oficiale. Unele
întârzieri ale BNS în producerea datelor au provocat întârzieri în realizarea unor activități

LISTA PROIECTELOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN CURS
Conducătorul/coo
rdonatorul
proiectului
Programe de Stat 2020-2023

Nr.

Denumirea proiectului/contractului

Termene
de
executare

Tipul
proiect
ului6

1.

Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi
stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii
Moldova pentru anii 2020-2023

Stratan A.

2020-2023

A

2.

Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare
a situației
Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei
circulare în Republica Moldova
Perfecționarea mecanismelor de aplicare a
instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea
durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova
Evaluarea multidimensională și dezvoltarea
ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional
în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica
Moldova

Gagauz O.

2020-2023

A.

Perciun R

2020-2023

A

Colesnicova T.

2020-2023

A

Vinogradova N.,

2020-2023

A

3.
4.

5.

Programe de postdoctorat
6

A – aplicativ; F – fundamental; M- mobilitate
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1.

Optimizarea efectelor politicii monetare asupra
Cociug V., dr.
creșterii economice prin corelarea ei cu
supravegherea macroprudențială
Proiecte bilaterale

2020-2021

A

1.

STCU- Innovative approaches to applied computations
and software development for gender equality regulation
on labour market”)

Ianuarie
2020-iunie
2020

A

1.

H-2020. „Leaving something behind‟ - Migration
governance and agricultural & rural change in „home‟
communities: comparative experience from Europe,
Asia and Africa, AGRUMIG

2019 2022

A

2.

H -2020. COST: CA 18123 - The European Family
Support Network. A bottom-up, evidence-based and
multidisciplinary approach. https://eurofamnet.eu/
H-2020. COST: CA 17114 -Transdisciplinary solutions
to cross sectoral disadvantage in youth /
”Soluții transdisciplinare pentru tinerii dezavantajați
inter-sectorial” https://young-in.eu/.
H- 2020; Atenuarea efectelor negative ale Pandemiei
COVID-19 asupra familiilor. 20.70086.27/COV
H-2020; Managementul riscurilor și elaborarea
măsurilor de atenuare a consecințelor pandemiei
COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii
Moldova, (20.70086.25/COV)
Report on impact assessment of the National Strategy
for Investments Attraction and Exports Promotion,
Economic Policy Advice to the Moldovan Government,
GIZ
National Strategy for Investments Attraction and
Exports Promotion 2021-2025, Economic Policy Advice
to the Moldovan Government, GIZ
The role of small family farms in sustainable
development of agri-food sector in the countries of
Central and Eastern Europe – NAWA

Peter Mollinga,
SOAS University of
London, UK
Din partea echipei
INCE, Stratan Al-dru
Gagauz O.

2019-2023

M

Gagauz O.

19.09.2018
19.09.2022

M

Gagauz O.

07.202007.2021
07.202007.2021

A

Coordonator Stratan
Al-dru

01.202003.2020

A

Coordonator Stratan
Al-dru

02/202010/2020

A

Dr., prof. Sebastian
Stepien, University
of Poznan, Poland
Din partea echipei
INCE Stratan Al-dru
Maja Kozar, Institute
for Agricultural
Economics, Slovenia
Din partea echipei
INCE, E.Lucașenco
Stratan Al-dru.

2019 2021

A

2020

M

2020 2021

A

Colesniciva T

Proiecte internaționale

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

“Quantitative agricultural policy monitoring in eight
post-Soviet countries”, finanțat de FAO

10.

Calculation of Standard Output (SO) and Farm
Typology for Moldova

Bajura F.

A

RECUNOAȘTERI LA NIVEL NATIONAL ȘI INTERNATIONAL
Înmânarea Diplomei de merit pentru coordonarea științifică a tezei de doctor de excelență
de gradul II ”Perfecționarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare
pe piața muncii din Republica Moldova” (autor – GARBUZ Veronica, conducător științific
Rojco Anatolii), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare,
Evenimentul ”Cristalul calității – 2020” în domeniul cercetării.
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Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” acordată de Academia de Științe a Moldovei d-lui
DOGA Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar și d-lui ROJCO Anatolii, doctor,
conferențiar cercetător
La 15 octombrie 2020 în cadrul Comisiei de
concurs al Academiei Naționale de Științe
Agricole a Ucrainei, prin vot unanim Domnul
DOGA Valeriu, doctor habilitat, profesor
universitar a fost ales in calitate academician
al Academiei Naționale de Științe Agricole a
Ucrainei.
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15. CEBAN, An. Proiectul investiţional de tip model pentru sectorul agrar – ferma de nutrii.
Chișinău: INCE, 2020 - 53 p., ISBN 978-9975-3463-2-0; (în ediție)
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România: Performantica, 2020, pp. 409-419. ISBN 978-606-685-742-0.
34. STRATAN A., NOVAC A., VINOGRADOVA N. Cooperation for Innovation:
Opportunities and Challenges for SMEs (The Case of the Republic of Moldova). In:
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35.

36.

37.

38.

Volume 14, International Conference Innovative Business Management & Global
Entrepreneurship (IBMAGE 2020), pages:01-20 – 1,1 c.a. LUMEN Proceeding Series
ISSN: 2601 – 2510 | e-ISSN: 2601 – 2529 https://doi.org/10.18662/lumproc/ibmage2020/0
VINOGRADOVA N. Formation of entrepreneurial competences within educational
institutions in European countries. În: Materialele Simpozionului internațional „Experiență.
Cunoaștere. Provocări contemporane” – Ediția a șasea – „Humanity at a crossroad.
Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature”.
Universitatea ARTIFEX., 14-15 mai 2020. România, or.București, pp.237-248. – ISBN
978 – 606 – 8716 – 54 – 1.
ГАГАУЗ, О. Демографические перспективы Молдовы. В: Стратегические задачи
демографического развития: приоритеты и региональные особенности: Десятые
Валентеевские чтения: Сборник докладов / Ред. О.С. Чудиновских, И.А. Троицкая,
А.В. Степанова. - М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
2020. ISBN 978-5-906932-57-0
ГУТЮМ, Т., КОЛЕСНИКОВА, Т. Влияние конкурентоспособности на
благосостояние.
В:
Международная
Научно-Практическая
Конференция
“Приоритетные направления международных экономических отношений в XXI
веке”, Баку, Азербайджан, 2020 (în ediție).
МИХАЙЛОВ Л., КОЛЕСНИКОВА Т., КОЛЕСНИКОВ A. Применение
конвергентной технологии для решения задач по оценке человеческого капитала на
примере многофакторной модели Минцера. International Virtual Scientific-Practical
Conference on “Prioritized directions of international economic relations in the XXI
century” organized by Azerbaijan Tourism and Management University on May 22, 2020,
Baku, Azerbaijan (in edition).

4.2. Articole în culegeri editate în țară
39. IORDACHI, V., PERCIUN, R., TIMOFEI, O. „NON-CASH PAYMENT - A STRINGENT
NECESSITY IN PANDEMIC CONDITIONS”. În: Proceedings of the International
symposium Experience. Knowledge. Contemporary Chalenges 6th Edition “Humanity at a
crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature”. P.
630-646. ISBN 978-606-8716-54-1.
40. GUTIUM, Tatiana. Impactul pandemiei COVID-19 și secetei asupra sectorului vegetal al
Republicii Moldova. In: Competitivitatea și Inovarea în Economia Cunoașterii, conferință
științifică internațională, ediția a 22-a, 25-26 septembrie 2020. Culegere de articole
științifice. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2020, pp. 719-727. ISBN 9789975-75-985-4. 0,48 coli de autor.
41. AMARIEI, Lenuța. Necesitatea profesionalizării instituțiilor publice. In: Tendințe
contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.2, 15
iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp.
245-250. ISBN 978-9975-108-66-9.
42. AMARIEI, Vasile. Sararizarea și investițiile în domeniile prioritare ASI. In: Tendințe
contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.2, 15
iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp.
251-260. ISBN 978-9975-108-66-9.
43. CEBOTARIOV, Oleg. Politica monetara echilibrata in perioade de criza. In: Tendințe
contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.2, 15
iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp.
261-265. ISBN 978-9975-108-66-9.
44. CIOBANU, Mihail. Evaluarea dinamicii numărului copiilor ramași fără ocrotire
părintească în Republica Moldova. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei:
viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.2, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău,
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Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp. 266-271. ISBN 978-9975-108-669.
45. GUTIUM, Tatiana. Competitivitatea și elementele economiei tenebre bunurilor industriei
ușoare și materialelor de construcție. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei:
viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.2, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău,
Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp.272-277. ISBN 978-9975-108-66-9.
46. PÂRCĂLAB, Carolina. Trăsăturile esențiale ale piețele electronice cu interacțiunea
profesioniștilor (B2B). In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale
tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.2, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica
Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp. 278-283. ISBN 978-9975-108-66-9.
47. RAILEAN, Veronica. Aspecte teoretice și practice de evaluare a sectorului de cercetare din
Republica Moldova. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor
cercetători. Ediția 9, Vol.2, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr.
„Biotehdesign”, 2020, pp. 284-287. ISBN 978-9975-108-66-9.
V. Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri:
internaţionale
48. BUCIUCEANU-VRABIE, M., MEŠL, N., ZEGARAC, N. Content analysis on professional
skills in family support work based on international organizations‟ webpage resources. In: 8
th International Congress of Educational Sciences and Development. Book of Abstracts.
Granada, España, 2020, p. 172. ISBN 978-84-09-19786-6 [citat 18 noiembrie 2020].
Disponibil: https://congresoeducacion8.aepc.es/
49. ТИМУШ, А.; РАЙЛЯН, В.; Альтернативные инструменты финансирования научнотехнической деятельности в Республике Молдова. В: IV Российская научная
интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития научно-технологического
пространства», 15-19 июня 2020 г, Вологодский научный центр Российской академии
наук.
Доступен:
http://fic.vscc.ac.ru/index.php?/forum/1283-aльтернативныеинструменты-финансирования-научно-технической-деятельности-в-республикемолдова/
50. ВИНОГРАДОВА
Н.В.
Особенности
и
сложности
регулирования
предпринимательской деятельности на основе использования предпринимательского
патента в Республике Молдова. В: «Стратегические направления социальноэкономического и финансового развития национальной экономики» (Тезисы
докладов III Международной научно-практической конференции, Минск, 1-2
октября 2020)/ Научное электронное издание. Минск, Институт бизнеса БГУ, 2020.
С.130-132. ISBN 978-985-7214-34-1.
51. BUCIUCEANU-VRABIE, M. Implicații sociale ale pandemiei COVID-19 asupra
vârstnicilor. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize,
prognoze și strategii de atenuare a consecințelor, 23 octombrie 2020. Institutul Național de
Cercetări Economice. Chișinău: INCE, 2020 (în ediție)
52. COCIUG, Victoria; PÂRCĂLAB, Carolina. Provocările economiei digitale pentru
Republica Moldova. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău.
Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 112-114. ISBN 978-99753463-3-7
53. PANFIL, Cristina; LUCHIAN, Ivan. Inovații bancare și crize. In: „Implicațiile economice
și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a
consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări
Economice, 2020, pp. 94-95. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Lucrări de popularizare a științei/ online:
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54. Tendinţe în economia Moldovei. Publicaţia trimestrială nr. 35/2020. Chișinău: INCE. ISSN
1857-3134
55. Tendinţe în economia Moldovei. Publicaţia trimestrială nr. nr. 36/2020. Chișinău: INCE.
ISSN 1857-3134
56. Tendinţe în economia Moldovei. Publicaţia trimestrială nr. nr. 37/2020. Chișinău: INCE.
ISSN 1857-3134
57. Tendinţe în economia Moldovei. Publicaţia trimestrială nr. 38/2020. Chisinau: INCE. ISSN
1857-3134
58. GRIBINCEA C. Argumente pe timp de pandemie pentru tranziţia la o economie circulară.
https://ince.md/uploads/files/1585400293_economie-circulara.pdf
59. IORDACHI V. Nota de poziție a Institutului Național de Cercetări Economice pe marginea
Măsurilor
de
politică
fiscală
și
vamală
pentru
anul
2021,
https://ince.md/uploads/files/1602860464_ince-nota-de-pozitie.pdf, vizualizări 370;
60. IORDACHI, V. Criza Covid-19 și viitorul economiei circulare. www.ince.md
61. IORDACHI, V., TIMOFEI, O., PERCIUN, R., Unele măsuri întreprinse de guvernele
țărilor pentru redresarea situației economice și sociale cauzate de virusul Covid-19.
https://ince.md/uploads/files/1584872428_masuri.pdf
62. POPA V. Studiu Benchmarking-ul strategic al sectorului de microfinanțare – perspectiva
internațională, disponibil pe: https://ince.md/uploads/files/1586418725_microfinantare.pdf
63. TIMUȘ Ang.; TIMUȘ And. Constrângeri și provocări pentru sectorului de asigurări:
constatări și evoluții. https://ince.md/uploads/files/1586876055_asigurari.pdf, vizualizări
803;
64. БАЖУРА Федор. Траектория падения американского доллара и ее последствиядля
общемировой монетарной системы, https://ince.md/uploads/files/1602587526_bnusyablnsya-lccbb...pdf, vizualizări 450;
65. БАЖУРА Федор. Что ожидает американский доллар – очередной этап расцвета или
конец заката? https://ince.md/ro/page/2/, vizualizări - 516;

FIȘA D PREZENTARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND SUSȚINEREA ȘI
DEZVOLTAREA COLABORĂRII ȘTIINȚIFICE CU ORGANIZAȚII
INTERNAȚIONALE
Sumarul activităților realizate
Nr. Activități realizate și rezultate obținute în cadrul finanțării instituționale pentru a.2020
1
Susținerea și dezvoltarea colaborării științifice cu organizații de cercetare de peste hotare:
1. Cehia, Praga, Universitatea Karol, Catedra Demografie şi Geodemografie: contacte
ştiinţifice, asistenţa tehnică, instruirea şi perfecţionarea profesională a cercetătorilor
ştiinţifici CCD etc.
2. Институт философии Национальной Академии Наук Беларуси, г. Минск:
schimbul de experienţei în domeniul cercetării proceselor demografice, metodologii şi
metodici sociologice de cercetare.
3. Институт демографии и социальных исследований им.М.В.Птухи НАН,
Украина: schimbul de experienţei în cercetarea proceselor demografice, participarea la
manifestări științifice.
4. Институт Демографии НИУ ВШЭ, г.Москва. Россия: colaborare internațională în
domeniul cercetărilor demografice. UNFPA: suport analitico-informațional și de
expertiză în domeniul populației și dezvoltării.
5. Institutul de Economie Națională, INCE „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române.
Academia Română. Dezvoltarea relațiilor de colaborare în activitățile științifice și
organizatorice (conferințe, webinare și late activități) – 1 eveniment;
6. Institutul de Economie Agrară, INCE „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române –
evenemente comune, parteneriat în proiecte și activități științifice
7. Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ” Victor Slăvescu ”, INCE „Costin C.
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Kiriţescu” al Academiaei Române - diverse activități științifice și organizatorice,
incluisv organizarea Seminarului de Logică și Metodologie a Cunoașterii Economice
„Nicholas Georgescu-Roegen”, fil. Chișinău (Perciun, director, Iordachi secretar științific)
– total activități – 7;
8. Universitatea Constantin Brâncoveanu PITESTI, ROMANIA. Organizarea
evenimentelor științifice/ Conlucrarea în cadrul colegiului de redacție și a comitetului
științific a conferinței - 3;
9. Universitatea ARTIFEX, Bucureşti, România. Dezvoltarea colaborării în direcția
organizării comună a evenimentelor științifice, implicarea în Comisii de doctorat (vizează
și direcția relații cu diaspora) - 2;
10. G.M. Dobrov Institute for Scientific and Technological Potential and Science
History Studies of NAS of Ukraine (Institutul de Cercetare a Potențialului Științific și
Tehnic și Istoriei Științei G. M. Dobrov al ANȘ din Ucraina): Pregătirea și semnarea
contractului de colaborare; Schimbul de reviste;
11. Science and Technology Center in Ukraine (the STCU).
Desfășurarea proiectului
internaţional “Innovative approaches to applied computations and software development
for gender equality regulation on labour market” (2018-2020) câştigat prin concurs pe
programul STCU (Colesnicova T. – director de Proiect).
12. Universitatea Petroșani. România. Întrevederi de lucru în vederea valorificării
prevederilor acordului de colaborare (cercetare, expertiza/recenzarea și participarea în
colegiul de redacție a revistelor editate; promovarea rezultatelor, colaborarea pe linia
Scolii doctorale) . Timuș A.
Colaborări cu organizații internaționale:
13. CSTI. Participarea la ședințele anuale a CSTI -3. Pregătirea și prezentarea unor note
informative privind principalele tendințe în cadrul sistemului tehnico-științific național.
Analiza informațiilor și actelor/documentelor informațiile aferente domeniului de
competențe CSTI;
14. Comisia Europeană. Comitetul de Program H2020. Expert al proiectelor internaţionale
SC6 – Comitetul de Program H2020 (Stratan A.)
15. Punct Naţional de Contact pe domeniul Accesul la Finanţare în cadrul programului
Orizont 2020. (Timofei O)
16. “EURAXESS” – elaborarea și prezentarea informației actualizate pentru menținerea
Logoului permanent al EURAXESS, care denotă excelenţa în cercetare în cadrul INCE
conform întregului set de cerinţe ale UE;
17. IFCN Dairy Network (IFCN). Elaborarea capitolului dedicat Republicii Moldova pentru
Raportului internațional anual de analiză a sectorului de lactate.
18. Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO). Membrii
SEADR - experți în domeniul elaborării politicilor publice în sectorul agrar
19. Institutul de Economie Agrară din Slovenia. Proiect comun “Quantitative agricultural
policy monitoring in eight post-Soviet countries” sub egida FAO
20. UNICE. National Focal Point The Subregional Innovation Policy Outlook (IPO) Perciun
R.;
21. UNFPA. Suport analitico-informațional și de expertiză în domeniul populației și
dezvoltării (Gagauz O., Buciuceanu M.)
22. Organizația internațională de Standardizare. Membru al comitetelor tehnice
internaționale ISO/TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment
si ISO/TC 301 Energy management and energy savings (Gribincea C)
Noi contracte de colaborare științifică:
23. Institutul de Economie Mondială, INCE, Academia Română (activități comune de
informare, scrierea a proiectelor) -1;
24. Odessa State Agrarian University, Department of Accounting and Taxes (Ukraine)
25. University Siegen and Institut für Mittelstandsforschung (IfM), Bonn, Germany:
Professor Friederike Welter a devenit membra bordului editorial al revistei Economie și
sociologie;
26. Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine. Lansarea activităților în vederea încheierii
unui acord de colaborare. Perciun R.
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Dezvoltarea de legături cu organizații similare din domeniile cercetării și inovării din țară:
27. ASEM, colaborarea pe linie de expertiză în cadrul SSP și CSS; Membrul Consiliului
Strategic al ASEM; Membru în cadrul Consiliului Scolii doctorale în Economie ASEM;
28. USM. Colaborarea pe linie de proiect PS; Colaborarea la nivel de experți în cadrul SSP,
CSS; organizarea Scolii doctorale SED; T. BAJURA. Președinte Comisiei pentru
examenul de master (susținerea tezei de master), a.u. 2020/2021, sesiunea decembrie
2020, Programul de master ,,Evaluare și administrare imobiliară” (Facultatea Construcții,
Geodezie și Cadastru), in conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea in UTM
a studiilor superioare de master, ciclul II (aprobat la Ședința senatului UTM
din24.01.2015,proces-verbal nr.3) , Ordin Nr. 626–r din 02.12.2020, UTM
29. Institutului de cercetări Juridice, Politice și Sociologice, membru al SSP specialitatea
541.02 Structura socială, instituții și procese sociale, 22 septembrie 2020 (Gagauz O,
Buciuceanu M.)
30. Institutul de Matematică și Informatică. Colaborarea în cadrul proiectelor de cercetare,
promovarea reciprocă a rezultatelor științifice, participarea și organizarea comună a
evenimentelor științifice;
31. UCCM. Președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică (Stratan Al.); Membru al
Consiliului științific UCCM (Timuș A.); Membrul SSP (Perciun R.), Președinte/membru
în Comisia de susținere a tezelor de licență/master (Timuș A.,; Perciun R.)
32. UASM. Colaborarea pe linia de cercetări științifice comune; promovarea reciprocă la
nivel de evenimente și rezultate științifice; Colaborarea la nivel de experți în cadrul SSP,
CSS;
33. UTM. Colaborarea pe linie de proiect PS. Colaborarea și promovarea reciproc avantajoasă
pe linie de rezultate științifice, evenimente comune, activități de cercetare științifică.
34. USARB. Colaborarea pe linia Școlii doctorale; membru al Consiliului SD; organizarea
evenimentelor științifice; Membru al Consiliului Specializate; Membrul SSP.
35. ULIM. Colaborarea cu instituţiile de învățământ superior în aspect didactic.
36. USEM. Colaborarea cu instituţiile de învățământ superior în aspect didactic.
Colaborarea la nivel de organizații publice și private
37. Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul RM: Participarea la ședințe, elaborarea și
trimiterea propunerilor referitor la probleme discutate.
38. Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI): Participarea INCE ca Autoritate
responsabila în realizarea cercetărilor, incluse în documentele de politici monitorizate de
MEI, în special, în Planul de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea
Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 20122020, aprobate la Hotărârea Guvernului, monitorizate de MEI.
39. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(ODIMM): Membru Comitetului de coordonare al Programului de ecologizare a ÎMM,
organizată de ODIMM și MEI (Vinogradova N.)
40. Rețeaua Națională pentru Dezvoltare Rurală din Moldova. Stratan A. Membru al
Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, FARM
41. Firma de consulting BIS (Business Inteligence Services). Participarea INCE la evaluarea
și elaborarea documentelor de politici;
42. MECC prezentarea rapoartelor de organizare a activității științifice și inovaționale,
Raportul anual de buna guvernare, Rapoarte de progres pentru Strategiile sectoriale,
elaborarea de avize, note informative la solicitare; participarea la evenimente de
promovarea a științei organizate de către MECC;
43. AȘM, Ministerul Finanțelor, MAIA; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
Sociale; ANCD, ANACEC; CNPF; Camera de Comerț și Industrie (CCI); Biroul
Național de Statistică a Republicii Moldova (BNS) elaborarea de avize, note
informative, participarea la ședințe în cadrul grupurilor de lucru;
44. BNM. Expert, participarea la completarea Chestionarului BNM pentru studiul
consumatorilor și mediului de afaceri (Timofei O.)
45. GRIBINCEA C. Examinarea proiectelor de standarde elaborate de comitetele tehnice
ISO/TC 163 „Thermal performance and energy use in the built environment” și ISO/TC
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301 „Energy management and energy savings”, si anume: ISO/CD 50006.3, ISO/DIS
50003 (Ed 2), ISO/FDIS 50004 (Ed 2)

Lista evenimentelor organizate
Informații despre activități
1.

LA NIVEL INTERNAȚIONAL:
1. Masă rotundă internațională cu tema ”Economic Growth and Priorities in Entrepreneurship
in the context of Globalisation”, INCE împreună cu Universitatatea de Turism și Management
din Azerbaidjan, Universitatea Națională din Cherkasy Ucraina, Universitatea din Velico
Târnovo Bulgaria, Universitatea din București ARTIFEX București, Universitatea din Talin –
Estonia, Academia de științe din Bulgaria, 21.02.2020, https://ince.md/ro/noutci-ievenimente/noutati/1266-webinar-comun-organizat-de-ince-n-parteneriat-cu-universitatea-deturism-i-management-din-azerbaidjan.html
2. Sesiunea ştiinţifică internaţională CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI
DEZVOLTARE RURALĂ cu tema "DURABILITATEA ȘI REZILIENȚA SECTORULUI
AGRICOL ȘI A SPAȚIULUI RURAL ÎN FAȚA ACTUALELOR PROVOCĂRI" , Institutul
de Economie Agrară, România 8 decembrie 2020
11th Edition of The International Symposium"Agrarian Economy and Rural Development Realities and Perspectives for Romania”, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii
și Dezvoltare Rurală ICEADR România 19 noiembrie 2020;
3. ”Sustainable Agriculture and Rural Development”, 3. Institutul de Economie Agrară, Serbia,
17 - 18 decembrie, 2020;
4. Conferința internațională ,,Accounting and Finance – the global languages in business‟‟, INCE
în parteneriat cu Universitatea ,,Constantin Brincoveanu‟‟, Pitesti, România 24 aprilie 2020
https://www.univcb.ro/java_script/uploaded/Brosura%20AFISC%202020%20SITE_2.pdf
5. Conferință organizată în parteneriat cu Universitatea “ARTIFEX” București, România
(International Symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 6th Edition
„Humanity at a crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back
to Nature”, University ARTIFEX, May 14-15, 2020, Bucharest, Romania)
6. Organizarea Conferinței internațională on-line „Innovative Business Management and Global
Entrepreneurship” („Managementul Businessului Inovațional și Antreprenoriatul Global”).
Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) a participat în calitate de co-organizator al
acestei conferințe împreună cu următoarele instituții: Universitatea de Științe Economice și
Umane din Varșovia, Polonia; Academia Română, Institutul de Economie Națională,
România; Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Bulgaria; Rețeaua de Cercetare în Științe
Sociale și Afaceri din Surabaya, Indonezia; Asociația de cercetare holistică academică HoRA,
România;
7. Ședințe de lucru (în vederea valorificării contractelor de colaborare); Webinare online -9
(CSTI; IEM, Academia Română; Institutul d economie Agrară)

8.

LA NIVEL NAȚIONAL:
1. Consorțiu Școlii doctorale Științe Economice și Demografie (USM, USARB, USBPH din
Cahul, UCCM). Organizarea Conferinței Membrul științifică internațională a doctoranzilor
„Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, ediția 202.
Membrul al comitetul organizatoric Timuș A.; Moderatori: Timuș A., Buciuceanu M.
2. UTM. Conferința Economică Internațională, ediția a 2-a „Competitivitate și dezvoltare
sustenabilă” organizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie
Economică și Business, în format on-line, 20 Noiembrie 2020, organizarea și coordonarea
secțiunii 1 Economie circulară realități, provocări, tendințe https://fieb.utm.md/
3. Seminare științifice de profil UTM, USM, ASEM, UASM, UCCM participarea la ședințele
organizate, evaluarea tezelor în baza formularului; avize prezentate - USM
4. Activități didactice și de evaluare. UTM, USM, ASEM, UASM, UCCM, ULIM ș.a. Cursuri
citite la ciclul II și III, Președinte/membru în Comisii de susținere a tezelor de
licență/master/doctorat
5. Institutul de Matematica și Informatică; ICJPS – colaborarea pe linia de cercetare
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științifică (proiecte comune, evenimente științifice, editarea revistei ”Economie și Sociologie”)
6. Participări în comitetelor de program a manifestărilor științifice
Denumirea conferinței
Instituția, organizația de peste hotare/
Persoana implicată
9. Membru al Comitetului de program al manifestărilor
UTM, UCCM, Un Slavonă, ASEM,
ştiinţifice naţionale: UCCM, Un Slavonă, ASEM,
UASM, Un. de Stat Dimitrie Cantemir: (
UASM - 4
Stratan A, Gagauz O., Timuș A,. Perciun
R., Buciuceanu M., Colesnocova T.)
10. Organizarea Conferinței științifice internaționale a
Membru al Comitetului științific (Stratan
doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării
Al.); Membrul al comitetul organizatoric
științei: viziuni ale tinerilor cercetători” 10 iunie 2020. Gaguz O; Moderatori (Timuș A.,
Buciuceanu M.)
11. Conferința Economică Internațională, ediția a 2-a
Comitetul de program Perciun R.
„Competitivitate și dezvoltare sustenabilă” organizată Economie circulară realități,
în format on-line, 20 Noiembrie 2020,
provocări, tendințe https://fieb.utm.md/
Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie
Economică și Business,
12. International Virtual Scentific-Practical Conference
Azerbaijan University of Tourism and
”PRIORITIZED DIRECTIONS OF
Management, Baku, Azerbaijan/ Timuș
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATION IN
A.; Colesnicova T., Perciun R.
THE XXI CENTURY”, Azerbaijan University of
Tourism and Management, Baku, Azerbaijan, 22 may
2020;
13. Membru a Comitetului Științific al Conferinţei
Universitatea Constantin Brâncoveanu
ştiinţifice internaţionale “ACCOUNTING AND
PITESTI, ROMANIA(Perciune R.,
FINANCE – THE GLOBAL LANGUAGES IN
Timuș A )
BUSINESS”
14. Membru a Comitetului organizatoric al Conferinţei
Universitatea Constantin Brâncoveanu
ştiinţifice internaţionale “ACCOUNTING AND
PITESTI, ROMANIA(Perciune R.,
FINANCE – THE GLOBAL LANGUAGES IN
Gribincea C. )
BUSINESS”
15. Simpozionul Internațional EXPERIENȚĂ.
Membru comitetului științific și a
CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE.
comitetului de program: (Perciun R.,
Bucureşti, Universitatea ARTIFEX
Timuș A.; Colesnicova T.)
16. Conferinței Annual International Conference for
Membri ai Comitetului științific e/
Students and Young Scientists „European integration
Gribincea C.
choice of a country and problems of the economy‟,
Alfred Nobel University, Dnipro, Ukrain

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Participări în calitate de recenzent/membru al Colegiului de redacție la reviste științifice de
peste hotare
Denumirea conferinței
Instituția, organizația de peste hotare/
Persoana implicată
Membru colegiului de redacție Analele Universităţii din
Universitatea din Petroșani,
Petroşani
România/Stratan Al.
Membru colegiului de redacție, Agricultural Economics
Stratan Al.
and Rural Development (România)
Membru colegiului de redacție, International Journal of
Stratan Al.
Health (Romania)
Membru colegiului de redacție, International Journal of
Stratan Al.
Business Research and Management (CSC Journals, Kuala
Lumpur Malaysia)
Membru colegiului de redacție, ЭФИ: Экономика,
Stratan Al.
финансы, исследования (Kazahstan)
Revista Studii Financiare
Membru colegiului de redacție, CCFM
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7.

Revista Economics of Agriculture (Serbia)

Известия Уральского государственного
экономического университета (Federaţia Rusă)
9. The Journal of Economics and Technologies Knowledge
(Romania)
10. Studia Mundi Economica (Ungaria)
8.

11. Management Theory and Studies (Lithuania)
12. Western Balkan Journal of the Agricultural Economics
and Rural Development (Serbia)
13. Financial and Monetary Economics. Revistă științifică.

14. Revista Economie contemporană Pitești
http://www.revec.ro/p-8-consiliu.editorial.html
15. Bulletin of Economic Research, UK
(REVISTĂ)
16. Recenzent internațional Economics, Law and Policy
Journal (ELP), SUA
17. Recenzent internațional la Yearbook of the Institute of
East-Central Europe (YIESW)
18. Демографическое обозрение (Институт демографии,
Москва)
19. Membrul Comitetului Științific International Eastern
European Journal of Regional Studies
https://csei.ase.md/journal/
20. Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova
„Studia Universitatis Moldaviae”, Seria Ştiinţe exacte şi
economice
21. Buletin științific al universității de Stat “B.P. Hașdeu” din
Cahul
22. Revistei de Cercetări în Comerţ, Management şi
Dezvoltare Economică, UCCM
23. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, ICJPS

Victor Slăvescu, INCE, Academia
Română/ Stratan Al.; Timuș A.
(recenzii elaborate -2)
Membru colegiului de redacție, Stratan
Al.;
Membru colegiului de redacție, Stratan
Al.;
Membru colegiului de redacție, Stratan
Al.;
Membru colegiului de redacție, Stratan
Al.;
Membru colegiului de redacție, Stratan
Al.;
Membru colegiului de redacție, Stratan
Al.;
Membrul colegiului de redacție
Perciun R.; Timuș A. (implicarea în
selectarea/recenzarea lucrărilor
publicate)
Membrul al Consiliului
editorial,Perciun R.
Recenzent (Gribincea C)
Gribincea C.
Institute of East-Central Europe/
Gribincea C.
Membrul colegiului de redacție.
Gagauz O.
ASEM /Perciun R
Membru colegiului de redacție
/Stratan Al.
Membru colegiului de redacție
/Stratan Al.
Membrul colegiului de redacție.
Stratan Al.
Membrul colegiului de redacție.
Gagauz O.

CURSURI DE PERFECȚIONARE ȘI DE RECALIFICARE A SPECIALIȘTILOR ÎN
DOMENIU – 10
Participați la cursuri/scoli de vară/ Webinare - 26
1. Participarea la cursul ToT privind formarea capacităților de analiză a impactului în procesul de
fundamentare a proiectelor de acte normative, organizat de Academia de administrare publică în
cadrul Proiectului Băncii Mondiale. 24-27.02.2020. Primirea Certificatului, 27.02.2020
(Vinogradova N.)
2. Cursurile de formare profesională avansată organizate de HSE (Higher School of Economics) din
Moscova Rusia, cu sprijinul UNFPA, prima etapa, regim on-line (5 colaboratori au participat)
(30.11.-04.12.202): „Population Development”; ”National Transfer Accounts”
3. Cursurile de formare profesională în domeniul demografiei organizate de Charles University,
Prague, Cehia (2 colaboratori au participat): (a) 2020 CUNI and UNFPA Online Course On
Population Projections And Forecasts (22.10.2020; 02.11-04.11.2020); (b)2020 CUNI and UNFPA
Online Course On Population Ageing And Development (05.11; 16-18.11.2020);
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4. Webinar practic, organizator Tekwill Academy,18-19.11.2020 (6 colaboratori au participat).
Analiza datelor în SPSS.
5. Școala de toamnă “Frontiers in Demographic Research”, organizată de International Laboratory for
Population and Health at the National Research University Higher School of Economics (Rusia)
(19-21.10.2020), un collaborator a participat: cursul ”Demographic decomposition methods”
(Timothy Riffe); ”Comparative Constitutional Design” (James A. Robinson).
6. INIA Webinar Series 2020 Population Ageing: Diversity, Social Justice and Equality (23.0916.12.2020), organizat de International Institute of Ageing, Malta
7. Participarea la 3rd SME HPC Summer School in Moodle online classroom (Module 1. Introduction
to HPC; Module 2. Exercises and solutions to practical problems by using HPC; Module 3. Practical
applications of HPC usage), co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union,
29.06.2020-01.07.2020.
8. Participarea la 4th SME HPC Summer School in Moodle online classroom (Module 1. Introduction
to HPC; Module 2. Exercises and solutions to practical problems by using HPC;
9. Module 3. Practical applications of HPC usage), co-funded by the Erasmus+ Programme of the
European Union, 21.09.2020-23.09.2020)
10. Webinar organizat de ANACEC dedicat utilizării Raportului de similitudini în evaluarea tezelor de
doctorat. Data organizării 26 noiembrie 2020, https://meet.google.com/pzi-vgbt-wvq (7 persoane)

Anexă la p. 2.5.
ELABORAREA PROPUNERILOR, CERERILOR DE PROIECT
1. EraNetRUS. ”Historical family organization and modern economical development, institutions and
cultural traits in Western and Estern Europe - respins;
2. Proiectul 20.70086.27/COV Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra
familiilor, (AENCovFam) (coordinatorul proiectului Gagauz O., dr.hab., conf.cercet. ) căștigat;
3. Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare a consecințelor pandemiei COVID-19
asupra securității alimentare a Republicii Moldova, (AGROCOV19), depus la ANCD, coordonator,
acceptat
4. “Quantitative agricultural policy monitoring in eight post-Soviet countries”, FAO, executor,
acceptat
5. Report on impact assessment of the National Strategy for Investments Attraction and Exports
Promotion Economic Policy Advice to the Moldovan Government. GIZ
01.2020-03.2020.
Coordonator Stratan Alexandru;
6. National Strategy for Investments Attraction and Exports Promotion 2021-2025. Economic Policy
Advice to the Moldovan Government, GIZ 02/2020-10/2020. Coordonator Stratan Alexandru
Stratan Alexandru Acceptat
7. Rethinking the migration conflict management landscape of the EU, ERA NET RUS Plus, executor,
în așteptare
8. ”Stagnated mobility: rebuilding, resilience among translocal households‟, GCRF Newton fund,
executor, respins
9. Calculation of Standard Output (SO) and Farm Typology for Moldova, FAO, coordonator, acceptat
10. Pregătirea și depunerea cererii de proiect Circular agriculture through sector symbiosis (Project ID
#/Title: 22020263) pentru Grupul Visegrad, refuzat
11. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2020-2030, UCIP
IFAD, selectat ca câștigător al ofertelor și refuzat ca ofertă de preț
12. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru proiecte de infrastructură, UCIP IFAD, refused
13. Proiectul Optim, Helvetas, Elaborarea studiilor pe baza proiectelor de agricultură ecologică, refuzat
14. Conduct the telephone survey on the population acceptance of genetically modified products,
Donajau Soja, refused
15. Developing Exit Strategy for IRECR IFAD VII, selectat ca expert individual (Stratan D)
16. Support in design and conducting of a Baseline assessment EU4Moldova Focal Regions Programme
in Cahul and Ungheni, focusing on child and adolescents‟ related interventions, supported by
UNICEF, in process of writting
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17. Elaborarea ofertei de dezvoltare a strategiei raionale pentru raionul Strășeni, oferta trimisă, nici un
răspuns primit
18. Millenium Program Project Proposal, refused
19. Survey Proposal on Project assessment, UIPAC, refused
20. PERCIUN R., IORDACHI, V., STRATAN D., TIMOFEI O, POPA V. Pregătirea și depunerea
cererii de proiect Circular agriculture through sector symbiosis (Project ID #/Title: 22020263)
pentru Grupul Visegrad.
21. Developing the SME sector development policy and updating institutional development programs of
the Moldovan Small and Medium Enterprise Development Organization (ODIMM) and Moldovan
Investment Agency (MIA)World Bank Moldova
08.2020-12.2020.
Coordonator
Stratan Alexandru
În proces de evaluare

RECENZII, ORGANIZAREA/PARTICIPAREA SUSȚINERILOR PUBLICE.
PROMOVAREA ŞTIINŢEI ŞI REALIZĂRILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

AVIZE, RECOMANDĂRI LA SOLICITAREA AUTORITĂȚILOR - 21
MEI, AȘM. Elaborarea și prezentarea Notei informaționale privind identificarea
problemelor existente în implementarea reformelor prioritare (în domeniul controlului de
stat a activității de întreprinzător, optimizarea actelor permisive și implementarea
soluțiilor de Ghișeu Unic).
Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM. Elaborarea și transmiterea Propunerilor
pentru soluționarea unor probleme ale sectorului IMM (Grupul de Lucru ”Consiliul
consultativ al IMM”);
Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM. Realizarea studiului Matricea COVID.
Elaborarea unei analize cu privire la măsuri pentru redresarea situației economice cauzate
de evoluția situației epidemiologice, determinată de răspândirea virusului de tip nou
COVID – 19. Elaborarea unei analize cu privire la situația actuală în sectorul bugetarfiscal, monetar și bancar în ultima perioadă, impactul Covid – 19. Prezentarea unei note
informative;
MECC. Propuneri la conceptul proiectului multilateral al Consiliului Europei – Open
Council of Europe Academic Networks (OCEAN) privind promovarea rețelelor
academice europene a convențiilor CoE.
MEI. Elaborarea avizului la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative
(numărul unic 255/MEI/2020).
Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM. Elaborarea unui studii și propuneri
privind ”Evaluarea competitivității și efectele COVID-19 asupra economiei Republicii
Moldova”;
Elaborarea Notei de poziție a Secției Cercetări financiare și monetare pe marginea
Proiectului de Lege cu privire la aprobarea unor acte normative: Art.III. – Legea
nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr.72-73, art.485, 9 aprilie 2020, Cancelaria de Stat a Republicii
Moldova, scrisoarea Cancelariei de Stat a RM nr. 18-23-2850 din 26 martie 2020.
MECC; Expert-Grup. Participarea la interviul pentru evaluarea mediului inovațional si a
platformelor de inovare în RM din cadrul proiectului "Consolidarea legăturilor dintre
cercetare si industrie in Moldova" (Interview for the assessment of innovation
environment and innovation platforms in Republic of Moldova).
Parlamentul Republicii Moldova. Elaborarea și prezentarea a Notei de poziție privind
prețurile medii de consum, înregistrate în Republica Moldova la unele produse
comercializate cu amănuntul şi utilităţi pentru lunile anului 2020 (comparativ cu luna
corespunzătoare a anului precedent) și previziunea pe termen scurt și mediu (în cadrul
căreia au fost calculate ratele de creștere/scădere a prețurilor de consum pentru anumite
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

produse alimentare și tarifele pentru serviciile de utilități furnizate, au fost identificați
factori și relevată influența acestora asupra dinamicii prețurilor de consum și tarifelor); a
fost expusă opinia specialiștilor cu privire la posibile modificări ale nivelurilor prețurilor
de consum și tarifelor în viitorul apropiat.
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale RM. Elaborarea și prezentarea
Raportului pentru privind monitorizarea preţurilor medii cu amănuntul la bunuri de primă
necesitate pentru copilul nou-născut în cadrul Metodologiei pentru calculul valorii
monetare a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului (semestrial, anual).
Ministerul Economiei și Infrastructurii. Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului
de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, Iunie 2020.
ANACEC/MECC. Aviz asupra Metodologiei de evaluare a organizațiilor din domeniile
cercetării și inovării.
Ministerul Economiei și Infrastructurii. Planului de acțiuni pentru implementarea
Programului de promovare a economiei ”verzi” în Republica Moldova pentru anii 20182020. Aviz asupra acțiunilor la Programului de promovare a economiei ”verzi” în
Republica Moldova; Diseminarea informației privind studiilor realizate, evenimente
organizate; consorții promovate (Proiect Economia Circulară)
Ministerul Economiei și Infrastructurii. Analiza impactului SNAIPE 2016-2020 asupra
dezvoltării economiei naţionale, în conformitate cu HG nr. 511 din25.04.2016, p.139 și
140 p.2 lit d) și p.3)
Elaborarea raportului intermediar de impact pentru
implementarea SNAIPE 2016-2020
Cancelarie de Stat a R.M. Elaborarea și prezentarea Notei de poziție privind elaborarea
Raportului sărăciei în Republica Moldova.
Elaborarea normativelor veniturilor pentru anul 2019 remise Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului, scrisoarea 01/9 - 124 din 08.10.2020
MSMPS. Consultări pe marginea Programului național în domeniul demografic.
15.12.2020, Participant Gagauz Olga.
Parlamentul RM. Răspuns la solicitarea deputatului Perciun Dan privind proiectul
Moldova fără numerar. Notă de poziție privind amendamentele propuse.
Ministerul Finanțelor al RM. Elaborarea Notei de poziție a Institutului Național de
Cercetări Economice pe marginea măsurilor de politică fiscală și vamală pentru anul
2021, 7 octombrie 2020;
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (Scrisoare Nr. 24-07/383 din
23.01.2020 de la Secretar de stat Mihail Machidon) pregătirea informaţie despre
normativelor veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor
casnice auxiliare, obţinute din activitatea agricolă în a. 2019 în fitotehnie şi în sectorul
zootehnic. (rom. şi rus.) BAJURA, T., GANDACOVA, S.
Elaborarea „metodologiei de calcul şi evaluarea cuantumului tarifelor de plată pentru
serviciile prestate de către specialiştii centrului republican de diagnostic veterinar”
Stratan, A., Bajura, T., Ceban, A., Lucaşenco, E., Gandacova, S.

ALTE ACTIVITĂŢI AFERENTE EXPERTIZEI -13
Expertize elaborate asupra rapoartelor științific din cadrul Programului de stat 2020-2023, în
calitate de membru al secției ȘSEUA, AȘM și experți ANACEC - 6 (Gagauz O.; Stratan Aldru.)
Expertize elaborate în calitate de membru al Comisiei de experți ANACEC – 7 (Timuș A;
Perciun R.)

RECENZII LA TEZE DE DOCTORAT/DOCTOR HABILITAT
Consilii Științifice Specializate și Comisii de susținere publică
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1. Aviz la teza de doctorat ”Implicațiile managementului financiar în realizarea obiectivelor
financiare ale întreprinderii”, elaborată de Șchiopu Irina și susținută în cadrul CSS, ASEM,
specialitatea 522.01. Finanțe; la teza de doctor – în calitate de membru al CSS Timuș A. ;
2. Aviz la teza de doctorat ”Implicațiile managementului financiar în realizarea obiectivelor
financiare ale întreprinderii”, elaborată de Șchiopu Irina susținută în cadrul CSS, ASEM,
specialitatea 522.01. Finanțe; la teza de doctor – în calitate de membru al CSS Perciun R.;
3. Recenzie la teza de doctorat ”Studiul cererii de mobilitate academică internațională a
studenților din învățământul superior din Israel”, elaborate de Menin Alon Zvi, la
specialitatea 521.05 Economie mondială; relaţii economice internaţionale, ULIM Referent oficial Stratan Al.;
4. Aviz la teza de doctorat ”Strategii investiționale ca instrument al dezvoltării durabile a
întreprinderilor (experiența Elveției și a Republicii Moldova)”, elaborată de Grosu Victor și
susținută în cadrul CSS ASEM, sp. 521.03 Economie și management – în calitate de
membru al CSS Perciun R.;
5. Recenzie la teza de doctorat ” Dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova prin
prisma managementului performant”, elaborată de Dobrovolschi Ludmila și susținută în
cadrul CSS, UASM, la s. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate Referent oficial Stratan Al.
6. Aviz la teza de doctorat habilitat ” Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din
Republica Moldova prin prisma culturii organizaționale”, elaborată de Covaș Lilia și
susținută în cadrul CSS, ASEM. la s. 521.03 Economie și management în domeniul de
activitate – membru al CSS Stratan Al;
7. Aviz la teza de doctorat „Particularităţile metodologice ale reglementării relaţiilor funciare
agrare în Republica Moldova”, specialitatea 262.03 (Cadastru, monitorizare şi reglementare
funciară, elaborată de Zubco Efim și susținută în cadrul CSS D 262.03-132 la UASM,
Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat Bajura, T;
8. Aviz la teza de doctorat ”Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic”
elaborată de dna Suvac Silvia, specialitatea 154.01-Geografie economică şi socială.
Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat Gagauz Olga;

1.

2.

3.

Recenzii elaborate în cadrul SSP -11
Organizarea ședinței SSP, examinarea dosarului și a tezei de doctor habilitat a dlui Traci
Dumitru, UASM, «Влияние финансового менеджмента на устойчивое развитие
сельскохозяйственных предприятий левобережья Республики Молдова»,
consultant științific dr.hab. Litvin Aurelia, recenzii elaborate – 3 (Aculai E., Perciun R.,
Bajura F.);
Organizarea ședinței SSP, examinarea dosarului și a tezei de doctor habilitat ”
Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin
prisma culturii organizaționale”, elaborată de Covaș Lilia (ASEM), consultant științific
dr.hab. Litvin Aurelia. Recenzii elaborate - 2 (Perciun R,; Stratan Al.)
Organizarea ședinței SSP, examinarea dosarului și a tezei de doctorat „Organizarea și
autoorganizarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova.
Aspecte sinergetice”, elaborată de drd. Cujba Rodica (INCE), conducător științific Catan
P., Recenzii elaborate - 2 ( Perciun R., Timuș A.).
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4.

5.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

Organizarea ședinței SSP, examinarea dosarului și a tezei de doctor habilitat
”Managementul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova în contextul
dezvoltării durabile”, autor dr. Oleiniuc Maria, consultant științific Perciun R.. Recenzii
elaborate - 2 (Bajura T, Doga V. )
Organizarea ședinței Comisiei de îndrumare extinsă, examinarea dosarului și a tezei de
doctorat ”Managementul evaluării competitivității bunurilor autohtone în contextul
politicii comerciale a Republicii Moldova”, st-drd. Gutium T., conducător științific Stratan
Al. Recenzii elaborate – 2 (Timuș A., Perciun R.)
Recenzii la nivel de unitate primară de cercetare
departamente/secții - 9
Pregătirea ședinței secțiilor „Cercetări în antreprenoriat” şi „Cercetări financiare și
monetare” și elaborarea avizului referitor la teza dnei CUJBA Rodica cu tema:
„Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în
Republica Moldova. Aspecte sinergetice”, conducător științific Catan P. Avize la nivel
de secții - 2 (Novac A.; Timofei O.)
Pregătirea ședinței secțiilor Cercetări financiare și monetare și Economie agroalimentară și
dezvoltare rurală, examinarea tezei și elaborarea avizului la teza de doctor habilitat a dnei
Oleniuc Maria cu tema ” Managementul asigurării securității alimentare a Republicii
Moldova în contextul dezvoltării durabile”, consultant științific Perciun R. Avize
pregătite – 2 (Ganea V.; Bajura T.);
Pregătirea ședinței Secțiilor Economie agroalimentară și dezvoltare rurală și Cercetări
financiare și monetare (12 noiembrie 2020), examinarea elaborarea avizului la teza de
doctorat a doctor habilitat in științe economice ”Eficientizarea managementului sectorului
agricol în condițiile Industriei 4.0”, consultant științific Perciun R. Avize pregătite – 3
(Stratan Al., Doga V., Ganea V.);
Pregătirea ședinței (20 noiembrie 2020) Centrului de Cercetări Demografice și a secției
Cercetări sociale și nivelul de trai și elaborarea avizului la teza de doctorat a drd. Grigoraș
Ecaterina ”Diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova”,
conducător științific Olga Gagauz. Avize la nivel de secții 2 (Buciuceanu M., Chistruga
I.);
RECENZII LA LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE
ȘTIINȚIFICE
Ediții publicate în țară - 19
Redactor științific la monografia ”Managementul întreprinderilor agricole în condițiile
industriei 4.0”, autor Amarfii-Răilea N. ( R.ș. Perciun R.);
Stratan Al-dru. RECENZIE la Monografia ”Managementul întreprinderilor agricole în
condițiile industriei 4.0”. Autor Amarfii-Răilea N.
Redactor științific la Monografia ” Рынок труда в условиях демографических
изменений”, autor Zaharov S. (R.ș: Gaguz O., Savelieva G.)
Rojco A. Recenzie la Monografia „Рынок труда в условиях демографических
изменений”, autor: Zaharov S.
Perciun R. Recenzie la Monografia „Nivelul de trai al populației Republicii Moldova”.
Autori: Colesnicova T., Gutium T., Ciobanu M., Gutium M.
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6. Savelieva G. Recenzie la monografia ”Bunăstarea populației Republicii Moldova:
metodologie, evaluare, direcții principale de creștere”, autori: Rojco A., Ivanov S., Heghea
E.
7. Bajura T. Recenzie asupra monografiei „Costurile: abordări conceptuale şi analiză
financiară”, autori Tatiana Manole şi Alexandru Stratan
8. Bajura T. Recenzie asupra monografiei colective “Patrimoniu arhitectural: aspecte legale,
tehnice și economice”, sub redacția dr.hab., prof.univ. Svetlana ALBU
9. Perciun R. Recenzie la lucrarea „Investiții în afaceri agricole. Ghid practice pentru luarea
deciziilor de management”. Autori: Bajura T.; Stratan Al.
10. Ianioglo A. Recenzie la lucrarea „ Tarifele de costuri și normativele veniturilor nete în
agricultură. Ghid practic”. Colectiv de autori: sub redacția Bajura T.
11. Perciun R. Recenzie la lucrarea „Proiectul investițional de tip model pentru sectorul agrar –
întreprindere de prestare a serviciilor de mecanizare, de transport, de reparație și deservire
tehnică a mașinilor agricole „Alfa-agroservis”SRL”. Autori: Bajura T.; Romanciuc A.
12. Colesnicova T. Recenzie la lucrarea „Proiectul investițional de tip model pentru sectorul
agrar – întreprindere de prestare a serviciilor de mecanizare, de transport, de reparație și
deservire tehnică a mașinilor agricole „Alfa-agroservis”SRL”. Autori: Bajura T.;
Romanciuc A.
13. Doga V. Recenzie la lucrarea „Proiectul investițional de tip model pentru sectorul agrar –
înființarea fermei de producere a alunelor de pădure ”Alunelul –prim” SRL. Autori: Stratan
Al.; Bajura T.; Turețchi V.
14. Doga V. Recenzie la ghidul ”Proiectul investiţional de tip model pentru proprietarii privați
privind inițierea unei ferme de nutrii”. Autor Ceban A.
15. Macari V. Recenzie la ghidul Proiectul investițional de tip model pentru sectorul agrar –
Investiții în înființarea plantației de viță de vie, soiuri de masa. Autor: Iațișin T.
16. Colesnicova T. Recenzie la ghidul ”Proiectul investițional de tip model pentru sectorul
agrar – Investiții în înființarea plantației de viță de vie, soiuri de masa. Autor: Iațișin T.
17. Timuș A. Redactor științific la Monografia „Nivelul de trai al populației Republicii
Moldova”. Autori: Colesnicova T., Gutium T., Ciobanu M., Gutium M.
18. Perciun R. Recenzie la Monografia „Nivelul de trai al populației Republicii Moldova”.
Autori: Colesnicova T., Gutium T., Ciobanu M., Gutium M.
19. Bajura T. Recenzie la suport de curs cu tema: „Planificarea afacerilor” a D-nei Larisa
Pantea, dr. în științe economice

Recenzii la articole publicate în reviste științifice din țară - 17
Recenzie elaborate la articole în reviste editate de alte ODCI -5 (Revista științifică Intellectus.
Categoria C. Colesnicova T. – 1; Revista științifică Academos. Categoria C. Recenzenți
Bajura -1; Colesnicova T - 3)
Recenzie elaborate la articole publicate în revista științifică Economie și Sociologie. Categoria
B+: - 12 (Iordachi V.-1, Buciuceanu M. -2; Chistuga I.-1; Timuș A., -1 Colesnicova T. -3;
Bajura -3; Rojco A -1.)

Recenzii elaborate pentru reviste/ediții publicate peste hotare -5;
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1. ПЕРЧУН Р. Рецензия на рабочую программу по дисциплине "Финансовое
прогнозирование, планирование и регулирование экономики" для подготовки
аспирантов по специальности «Финансы, банковское дело и страхование»
разработанную Шумской Светланой Степановной, к.э.н., ведущим научным
сотрудником ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» в рамках
выполнения проекта Erasmus+ СВНЕ action “Structuring Cooperation Doctoral
Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine„s r
2. ПЕРЧУН Р.
Рецензия на рабочую программу по дисциплине «Финансы и
инклюзивность рынка труда и социальной политики» для подготовки аспирантов по
специальности «Финансы, банковское дело и страхование» разработанную Близнюк
Викторией Валерьевной, к.э.н., ведущим научным сотрудником ГУ «Институт
экономики и прогнозирования НАН Украины» в рамках выполнения проекта
Erasmus+ СВНЕ action “Structuring Cooperation Doctoral Research, Transferrable Skills
Training, and Academic Writing instruction in Ukraine„s regions /DocHub/” egions
/DocHub/”
3. Receznie la articol pentru Revista FINANCIAL STUDIES, CCFM ”Victor Slăvescu”,
INCE, Academia Română -1 (Timuș A.);
4. Receznie la articol pentru revista WORLD REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP,
MANAGEMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WREMSD). Editor??? -1;
5. Receznie la articole pentru revista științifică ИНФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ.
Международный центр научной и технической информации. Москва. ( Doga V. – 1)
PROMOVAREA ŞTIINŢEI ŞI REALIZĂRILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII
N Emisiunea TV / Radio
/o
1. TV-1 Moldova, Obiectiv Știința
și inovarea, la data de
09.02.2020.
2. News Maker, 02.04.2020
https://newsmaker.md/rus/novosti
/udar-nizhe-polisa-kak-problemydiaspory-prevratili-v-politiku-ispaset-li-pokupka-medpolisovmoldavskuyu-meditsinu/
3. Publika TV, emisiunea «День за
днем» cu Ludmila Munteanu,
17.04.2020, ora 13:10-13:40.
https://ru.publika.md/den-zadnyom-s-lyudmiloymuntyan_98681.html
4. Radio Sputnik.md,16.04.2020
https://ru.sputnik.md/radio_pered
acha_utro_na_sputnike/20200416
/29898050/poisic-chem-grozyatekonomike-vernuvshiesyadomoy-migranty.html
5. День за днем с Людмилой
Мунтян. 2 июня 2020. В
https://ru.publika.md/emisiuni/de
n-za-dnyom-s-lyudmiloy-

Tematica intervievării

N.P.

Problemele demografice, migrația

Gagauz O.

Reîntoarcerea migranților în RM din cauza pandemiei
Gagauz O.
COVID-19

Comentarii referitoare la studiu sociologic realizat
de IDIS Viitorul și CBS AXA privind impactul
COVID-19 asupra societății.

Gagauz O.

Пойсик: чем грозят экономике вернувшиеся
домой мигранты.

Poisic M.

В Молдове падает рождаемость.
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Gagauz O.

6.

muntyan_791_video_3440406.ht
ml#gallery
Sputnik Молдова, 10.07.2020 Conferința de presă a Sputnik Молдова: "Как
https://www.facebook.com/watch эпидемиологическая ситуация влияет на
/live/?v=288664492475802&ref= демографические процессы в Молдове"
watch_permalink

Gagauz O.

7.
Sputnik Moldova, (31.07.2020)
Гагауз: молодежь в Молдове все позже вступает
https://ru.sputnik.md/radio_pered
в браки
acha_expertiza/20200731/311299
16/gagauz-molodezh-v-moldovavse-pozzhe-vstupaet-v-braki.html
a-tv.md, 07.09.2020 Итоги дня
21-30.
Об индексации пенсий.
https://a-tv.md/ru/itogi-dnja-2130-polnyj-vypusk-07-09-2020/
8.

Discuții
live
online, Moldova 2020: Perspective demografice. În
Organizatori: Biroul Național de contextul zilei mondiale a populației din anul 2020
Statistică al Republicii Moldova, și a Convenției Globale ONU 75
Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale al Republicii
Moldova, Swiss Cooperation în
Moldova, ONU Moldova
şi
UNFPA Moldova

Gagauz O.

Poisic M.

Gagauz O.

https://www.facebook.com/unfpa
Moldova/photos/a.418940058144
141/3230587690312683/?type=3
&notif_id=1594301432929000&
notif

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.

Numele,
prenumele
autorului
Stratan A.

Stratan A.
Timofei O.

INCE

Perciun R.

Denumirea articolului

Ziarul, revista

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОГНОЗИРУЕТ СОКРАЩЕНИЕ
ВВП МОЛДОВЫ НА 4%, 22
апреля, 2020
Национальный институт
экономических исследований
(INCE) прогнозирует спад
молдавской экономики в 2020 г. на
4%. 27.04.2020
Astăzi, în Moldova și în lume
23 octombrie, 2020
FIEB&INCE: dezvoltarea
40

http://www.infotag.md/m9_economics/2843
05/

http://infomarket.md/ru/analitics/natsionalny
iy_institut_ekonomicheskih_issledovaniy_I
NCE_prognoziruet_spad_moldavskoy_ekon
omiki_v_2020_g_na_4
https://moldova.europalibera.org/a/ast%C4
%83zi-%C3%AEn-moldova-%C8%99i%C3%AEn-lume/30907569.html
https://diez.md/2020/10/26/fiebince-

mecanismului de formare a economiei
circulare în Republica Moldova
16:06, 26 octombrie 2020
Poisic M.

Poisic M.

Poisic M.

Poisic M.
Poisic M.

Poisic M.

dezvoltarea-mecanismului-de-formare-aeconomiei-circulare-in-republica-moldova/

Бюллетень «Молдово-Приднестровский
регион», «Институт стран СНГ», №1-2,
март, 2020, стр. 90-93, с. 90-93, 0,28 п.л.
https://noi.md/ru/analitika/oniОни возвращаются. Что делать с
vozvrashhayutsya-chto-delati-s-trudovymiтрудовыми мигрантами?
migrantami, 08.04.2020
Пойсик: Мы стремительно теряем
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/poisi
интеллектуальный потенциал
k-my-stremitelno-teriaem-intellektualnyiстраны
potentsial-strany , 10.06.2020
Молдавские ведомости, №27,
Средства субсидий аграриям пойдут http://www.vedomosti.md/news/sredstvaв карманы страховщиков?
subsidij-agrariyam-pojdut-v-karmanystrahovshikov 24.07.2020
Нынешние проблемы сельского
https://enews.md/publicatsia/mikhail-poisikхозяйства - это лишь одно из
nyneshnie-problemy-selskogo-khoziaistvaпроявлений системного кризиса.
eto-lish-odno-iz-proiavlenii-sistemnogokrizisa
Статистика: «Чего изволите?»

https://noi.md/ru/jekonomika/mnenie-nyneshnieproblemy-seliskogo-hozyajstva-sledstviesistemnogo-krizisa 14.08.2020
АиФ №36, с. 14, 0,18 п.л., 02.09.2020
https://aif.md/bespredelnye-ceny/

Беспредельные цены.
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