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Scopul proiectului:
Evaluarea multidimensională a ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în
Republica Moldova

Scopul etapei anuale:
• Evaluarea multidimensională a ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în baza metodologiei elaborate (INCE)
• Evaluarea activității incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul universitar conform metodologiei elaborate (USM)

Obiectivele etapei anuale:
INCE:
• 1) Calcularea și analiza indicatorilor cantitativi, care caracterizează ecosistemul antreprenorial, în baza metodologiei elaborate;

• 2) Analiza documentelor de politici de stat în domeniul cercetat, ca element al evaluării ecosistemului antreprenorial;
• 3) Chestionarea pilot a antreprenorilor în baza chestionarului elaborat; prelucrarea, analiza și generalizarea rezultatelor acestei chestionări;
• 4) Generalizarea rezultatelor evaluării ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în baza metodologiei elaborate (în baza chestionării pilot);
• 5) Elaborarea concluziilor și recomandărilor, orientate spre dezvoltarea ecosistemului antreprenorial.
USM:
• 6) Analiza cadrului legislativ și documentelor de politici din domeniul susținerii incubatoarelor de afaceri;
• 7) Elaborarea sistemului de indicatori privind evaluarea şi monitorizarea incubatorului de afaceri;
• 8) Elaborarea chestionarului pentru evaluarea rezultatelor în dezvoltarea abilităților și competențelor obținute în cadrul educației antreprenoriale.

Rezultate preconizate, etapa 2021
INCE:
•A calcula și analiza indicatorii cantitativi, care caracterizează ecosistemul antreprenorial.

•A analiza rolul și impactul politicii publice asupra ecosistemului antreprenorial – în baza generalizării experienței străine.
•A analiza documentele de politici de stat în domeniul antreprenoriatului, care reglementează unele componente ale
ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova.
•A elabora metodologia realizării chestionării pilot a antreprenorilor în scopul evaluării componentelor ecosistemului
antreprenorial din Republica Moldova.
•A realiza chestionarea pilot a antreprenorilor.
•A efectua prelucrarea și analiza rezultatelor acestei chestionări.
•A generaliza rezultatele evaluării ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova (în baza chestionării pilot); a elabora
concluzii și recomandări, orientate spre dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova.
USM:
•A analiza legile și documentele de politici în domeniul activității și susținerii incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul
universitar.
•A elabora sistemul de indicatori privind evaluarea şi monitorizarea incubatorului de afaceri amplasat în mediul universitar.
A elabora chestionarul pentru evaluarea rezultatelor în dezvoltarea abilităților și competențelor, obținute în cadrul educației
antreprenoriale.

Rezultatele principale obținute în anul 2021 (1)
Metodologia de evaluare a ecosistemului antreprenorial cu accent pe sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM):

(1) Calcularea și analiza indicatorilor cantitativi (în principal, statistici), care
caracterizează ecosistemul antreprenorial;

(2) Analiza documentelor de politici de stat în domeniul cercetat, ca element
al evaluării ecosistemului antreprenorial;

(3) Chestionarea antreprenorilor.

Rezultatele principale obținute în anul 2021 (2)
(1) Calcularea și analiza indicatorilor cantitativi (în principal, statistici), care
caracterizează ecosistemul antreprenorial:
1. A fost întocmită lista indicatorilor cantitativi disponibili, care caracterizează componentele ecosistemului antreprenorial din Republica
Moldova.
2. Au fost calculați și analizați indicatorii cantitativi, care caracterizează ecosistemul antreprenorial.
3. Au fost elaborate și transmise Ministerului Economiei recomandări pentru îmbunătăţirea analizei sectorului IMM în contextul
antreprenoriatului din Republica Moldova.

Rezultatele principale obținute în anul 2021 (3)
(2) Analiza documentelor de politici de stat în domeniul cercetat, ca element al evaluării ecosistemului
antreprenorial:
4. A fost efectuată analiza rolului și impactului politicii publice asupra ecosistemului antreprenorial – în baza generalizării experienței
străine.
5. Au fost analizate documentele de politici de stat în domeniul antreprenoriatului, care reglementează elementele ecosistemului
antreprenorial din Republica Moldova.

Actori antreprenoriali

Prestatori de resurse

• Susținere și mentorat pentru:
- start-up,
- afaceri nou lansate,
- antreprenori activi
• Incubatoare de afaceri și spații co-working
• Programele de networking și accelerare

• Finanțatori (ex. bănci, capital de risc)
• Rețele de business angels
• Crowdfunding și creditare peer-to-peer
• Accesul companiilor mici la piața de capital
• Conectarea cu companiile mari
• Conectarea cu universități, centre de
cercetare și dezvoltare

Conexiuni

Obiectivele politicii
ecosistemelor
antreprenoriale

• Asociații profesionale, CCI
• Cluburi antreprenoriale și comunități start-up
• Centre de business
• Centre de conectare a investitorilor și
antreprenorilor
• Brokeri de afacere

Orientare antreprenorială

• Statutul social al activității independente,
afacerilor mici și antreprenoriatului
• Modele de succes
• Educație antreprenorială
• Programe de migrare pentru start-upuri
• Toleranța la eșec și promovarea inovațiilor

Rezultatele principale obținute în anul 2021 (4)
(3) Chestionarea antreprenorilor.
6. A fost elaborată metodologia realizării chestionării pilot a antreprenorilor în scopul evaluării componentelor ecosistemului
antreprenorial din Republica Moldova.
7. A fost realizată chestionarea pilot a 106 antreprenori.

Pentru realizarea chestionării pilot a antreprenorilor a fost elaborat chestionarul, destinat pentru soluționarea a două
obiective stabilite:
A evalua impactul unor factori în cadrul componentelor ecosistemului antreprenorial asupra dezvoltării
antreprenoriatului în Republica Moldova
ii. A evalua tendințele schimbării factorilor respectivi în ultimii doi ani (în a.2021 comparativ cu 2019)
i.

În total pentru evaluare au fost propuși 136 de factori în cadrul a opt componente ale ecosistemului antreprenorial:





Accesul la finanțare,
Capitalul uman,
Infrastructura,
Inovațiile,






Cultura antreprenorială,
Piețele,
Cadrul normativ și reglementarea,
Riscurile și alți factori.

Rezultatele principale obținute în anul 2021 (5)

În baza rezultatelor generalizate obținute la fiecare factor/componentă a ecosistemului antreprenorial au fost calculați următorii
indicatori:
Kea= (-2) * % obst.semn.+ (-1)* % obst.nesemn.+ (+1)* % av.slab + (+2)* %av.semn.
100%
Coeficientul
evaluării
ecosistemului
antreprenorial (Kea)

unde:
Kea - coeficientul evaluării ecosistemului antreprenorial;
% obst.semn. - ponderea răspunsurilor antreprenorilor, care au indicat asupra obstacolului semnificativ;
% obst.nesemn. - ponderea răspunsurilor antreprenorilor, care au indicat asupra obstacolului nesemnificativ;
% av.slab - ponderea răspunsurilor antreprenorilor, care au indicat asupra avantajului slab.
%av.semn. - ponderea răspunsurilor antreprenorilor, care au indicat asupra avantajului semnificativ.

Kea arată evaluarea medie ponderată a ecosistemului antreprenorial la componentă, factor sau indicator

Ischim.plus
Indicele de percepţie
a schimbării
ecosistemului
antreprenorial (Iea)

Iea = --------------------------------------------------- x 100%
I schim.plus + I schim.minus
Unde:
Iea –
I schim.plus
I schim.minus

- indicele de percepţie a schimbării ecosistemului antreprenorial,
- ponderea antreprenorilor, care au indicat asupra îmbunătăţirii situației,
- ponderea antreprenorilor, care au indicat asupra înrăutăţirii situației.

Iea reflectă procentul antreprenorilor chestionaţi, care au indicat asupra schimbărilor pozitive a factorului ecosistemului
antreprenorial (în raport cu numărul total de respondenţi, care au indicat asupra tendinţelor pozitive sau negative ale
schimbării factorului ecosistemului antreprenorial)

Rezultatele principale obținute în anul 2021 (6)
8. Au fost prelucrate și analizate rezultatele chestionării pilot a antreprenorilor în scopul evaluării componentelor
ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova.
9. Au fost generalizate rezultatele evaluării ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova (în baza chestionării
pilot); elaborate concluziile și recomandările, orientate spre dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Republica
Moldova.

Evaluarea componentelor ecosistemului
antreprenorial

Evaluarea tendințelor schimbării componentelor
respectivi în ultimii doi ani

Rezultatele principale obținute în anul 2021 (7)
10. A fost perfecționat modelul econometric pentru prognozarea principalilor indicatori ai sectorului IMM pe termen

mediu în Republica Moldova. A fost elaborată prognoza respectivă pentru anii 2021-2024.
Numărul agenților economici, mii unități

Venituri din vânzări, mlrd. lei

Numărul de salariaţi, mii persoane

Profit(+), pierderi(-) până la impozitare, mlrd. lei

Rezultatele principale obținute în anul 2021 (8)
USM:
11. Au fost analizate legile și documentele de politici în domeniul activității și susținerii incubatoarelor din mediul universitar.
12. A fost elaborat setul de recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de reglementare a incubatoarelor din mediul universitar.
13. A fost prezentat modelul pentru funcționarea și structurarea unui mediu de incubare din cadrul universitar
14. A fost elaborat sistemul de indicatori privind evaluarea şi monitorizarea incubatorului de afaceri.
15. Au fost elaborate chestionarele:
(i) pentru aprecierea nivelului de formare a abilităților și competențelor studenților ciclului I, II, III obținute în cadrul educației
antreprenoriale în mediul universitar și necesitatea activității incubatorului universitar în cadrul educației antreprenoriale în vederea
formării abilităților și competențelor viitorilor antreprenori;
(ii) pentru cuantificarea percepției profesorilor din învățământul superior privind crearea incubatorului universitar și percepția privind
creșterea competențelor antreprenoriale ale studenților în cadrul incubatorului universitar.

Rezultate cuantificabile pentru anul 2021 (1)
Lucrări științifice publicate (inclusiv aflate în proces de publicare) – 21, inclusiv
Articole în reviste ştiinţifice editate în străinătate - 3
Articole din reviste ştiinţifice recenzate, naţionale - 5
- categoria B+ - 1
- categoria B - 2
- categoria C -2
Articole ştiinţifice în culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare - 2;
Articole în materiale ale conferințelor științifice - 8,
inclusiv - în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare) – 3
- în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) - 5
Teze ale conferințelor ştiinţifice ştiinţifice internaţionale (peste hotare) - 3
Evenimente științifice organizate – 3,
inclusiv 1 masa rotundă internațională, 1 masa rotundă națională, secțiunea în cadrul conferinței științifice
internaționale – 1
Prezentări la foruri științifice (care nu au fost publicate în materialele conferințelor) – 17
Manifestări științifice internaționale (în străinătate) - 3
Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) – 9
Manifestări științifice naționale - 5
Utilizarea rezultatelor la elaborarea rapoartelor și actelor normative -4

Nivelul de finanțare a proiectului în 2021 / Infrastructura de cercetare
Anul

Planificat

Executat

Cofinanțare

2021

1049,2

1049,2

50,0

• Finanţare bugetară – 1049,2 mii lei (inclusiv, INCE – 879,1 mii lei, USM – 170,1 mii lei)
• Fondul de salariu (Cheltuieli de personal) - 1032,7 mii lei
• Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale
angajatorului – 2,5 mii lei
• Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 9,0 mii lei
• Servicii neatribuite altor aliniate – 5,0 mii lei
• Mijloace proprii (cofinanțare) – 50,0 mii lei (USM, Procurari mijloace fixe)

Utilizarea infrastructurii de cercetare existente:
INCE: Secția Cercetări în antreprenoriat, Secția Analize și prognoze (3 birouri, 7 locuri de muncă, utilate cu computere și rețea de
internet, imprimante), fondurile Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice. Pentru desfășurarea evenimentelor online (mese
rotunde, conferințe) s-a utilizat platforma Zoom, inclusiv pachete cu plată cu durata mărită a conferințelor, achitate din mijloacele
proprii ale participanților proiectului.
USM: Laboratorului de Cercetări Științifice (LCȘ) „Dezvoltare Durabilă și Performanță Economică”, care este parte componentă
a Institutului de Cercetare și Inovare al USM

Potenţialul ştiinţific. Pregătirea cadrelor în anul 2021
Numărul total de angajați în proiect (titulari/ cumul) – 12
Ponderea tinerilor în proiect - 33,3%
Numărul de doctoranzi – 6,
inclusiv
doi tineri cercetători (doctoranzi) în bază de voluntariat

Colaborare la nivel național în anul 2021
1. Cercetarea în cadrul proiectului se realizează în parteneriat dintre Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) și
Universitatea de Stat din Moldova (USM). În sarcina INCE este pusă cercetarea și evaluarea cuprinzătoare a ecosistemului
antreprenorial. USM dezvoltă astfel de componente importante ale ecosistemului antreprenorial, cum ar fi inovațiile și capitalul
uman. În special, cercetarea echipei USM este orientată spre сonsolidarea incubatoarelor de afaceri, amplasate în cadrul
universităților în vederea dezvoltării abilităților și competențelor antreprenoriale ale tinerilor.
2. Rezultatele proiectului au fost aprobate în cadrul a 5 conferințe internaționale (în Republica Moldova), organizate de UTM,
Universitate de Stat din Comrat, USM, INCE.
3. Pentru participare la cercetările științifice în cadrul proiectului au fost atrași doi tineri cercetători (doctoranzi) în bază de
voluntariat.
4. În procesul realizării chestionării antreprenorilor în scopul evaluării ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova s-a
beneficiat de susținere din partea asociației de afaceri Centrul International de Promovare a Femeii in Business (ICAWB).
5. Echipa USM în procesul realizării cercetărilor privind evaluarea activității incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul
universitar, a conlucrat cu directorul incubatorului de inovare Inventica din cadrul USM, dnul Marian Jalencu, dr.conf.univ.,
care a contribuit la elaborarea conceptului schematic al Incubatorului academic (universitar) de afaceri. De asemenea,
cercetători din cadrul USM – executori ai proiectului participă la reformarea Incubatorului de inovare „Inventica” din cadrul
Universității de Stat din Moldova cu includerea în echipa planificată a cadrelor didactice din cadrul Departamentelor „Finanțe
și Bănci”, “Administrarea Afacerilor” și “Economie, Marketing și Turism” (conform modelului elaborat în cadrul proiectului).

Colaborări științifice internaționale
1. Echipa proiectului din cadrul INCE în comun cu Institutul de Economie al Academiei Naționale de Științe al Republicii
Belarus au organizat și desfășurat Masa rotundă internațională în format online cu genericul „Starea actuală și problemele
dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus” (10.11.2021). În cadrul mesei rotunde au fost
aprobate rezultatele științifice, obținute în cadrul proiectului.
2. Rezultatele proiectului au fost aprobate în cadrul a 8 conferințe internaționale, organizate de Universitatea din Helsinki,
Universitatea din Trento, Institutul European de Cercetare pentru Întreprinderile Cooperative și Sociale, Universitatea din Alba
Iulia, Institutul de Economie al Academiei Naționale de Științe al Republicii Belarus.
3. În procesul de elaborare a chestionarului privind evalurea nivelulului de formare a abilităților și competențelor studenților
ciclului I / II / III, obținute în cadrul educației antreprenoriale din mediul universitar și elaborării propunerilor pentru
îmbunătățirea cursului cu privire la antreprenoriat a fost efectuată colaborarea și consultațiile cu dnul Gert DE JONG,
Associate professor Professionalisation and ethics, Amsterdam University of Applied Sciences în perioada 6 octombrie – 21
octombrie prin poșta electronică și Zoom. Astfel, în procesul de colaborare în cadrul Conferinței Științifice Internaționale
”Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, 29-30 octombrie, 2021, Chișinău, Republica Moldova,
a fost prezentată în plenul conferinței și publicată în culegerea articolelor științifice lucrarea «Dezvoltarea сonceptului şi
evaluarea eficienţei financiare a incubatorului tehnologic şi de afaceri universitar», autorii Andrei MULIC, Ecateriana ULIAN,
Gert DE JONG

Organizarea manifestărilor științifice (1)
1. A fost organizată și desfășurată Masa Rotundă cu participare internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării
antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus” (10.11.2021) (INCE în colaborare cu Institutul de Economie
al Academiei Naționale de Științe al Republicii Belarus), în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele chestionării
antreprenorilor și recomandările pentru îmbunătățirea ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova.

Organizarea manifestărilor științifice (2)
2. A fost organizată și desfășurată Masa rotundă cu genericul „Antreprenoriatul din mediul universitar: analiza cadrului
legislativ, oportunități de susținere a IMM-urilor”, 28.05.2021, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele cercetării
privind analiza cadrului legislativ din domeniul susținerii incubatoarelor de afaceri în Uniunea Europeană și strategiilor
de susținere a incubatoarelor de afaceri în Republica Moldova (USM).

Organizarea manifestărilor științifice (3)
3) A fost organizată și desfășurată Secțiunea „Antreprenoriatul, ameliorarea competitivității și strategii de
relansare a economiilor naționale” în cadrul Conferinței științifico-internaționale “Creșterea economică în
condițiile globalizării”, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021 (INCE).

Participări la manifestări științifice naționale/internaționale în 2021
Lista forurilor la care au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectului:
•Manifestări științifice internaționale (în străinătate)
Conferința internațională Baltic Connections 2021: a Conference in Social Science History, organizate de Universitatea din Helsinki, or. Helsinki, Finlanda, 20-21
aprilie 2021. Titlul comunicării orale: „Access to finance for Small and Medium Enterprises: evidence from Eastern Partnership and Baltic countries”
12th International Workshop on Cooperative and Responsible Finance for Development, organizate de Department of Economics and Management of the University of
Trento and Federcasse (Italian Federation of Cooperative Credit Banks), with the support of EACB (the European Association of Co-operative Banks), or. Trento, Italia,
17 iunie 2021.
International Conference on Management, Economics and Accounting 13th Edition – ICMEA 2021, Faculty of Economic Sciences, Doctoral School of Accounting and
Economic Research Center, Universitatea din Alba Iulia, România, 25-26 noiembrie 2021
Internațional Simpozium „EXPERIENCE - CONTEMPORARY CHELLENGES”, 8th edition „Book to the Future”, May 27th-28th 2021. Bucurest, Romania.
•Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)
Masa rotundă internațională cu genericul „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus”; Institutul Național de
Cercetări Economice al Republicii Moldova, Institutul de Economie al Academiei Naționale de Științe al Republicii Belarus 10.11.2021
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării”, Institutul Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova, ediţia
a XV-a, 15-16 octombrie 2021
Conferinţa Internaţională Economică „Competitiveness and sustainable development in the context of European integration”, Universitatea Tehnică din Republica
Moldova, 4-5 noiembrie 2021

Manifestări științifice naționale

Masa rotundă cu genericul „Antreprenoriatul din mediul universitar: analiza cadrului legislativ, oportunități de susținere a ÎMM-urilor”; Universitatea de Stat din
Moldova, Republica Moldova, 28.05.2021

Promovarea proiectului şi a rezultatelor obținute în anul 2021
Diseminarea rezultatelor obținute prin publicarea lucrărilor științifice în reviste științifice din străinătate și din țară; prezentate comunicate
la manifestări științifice internaționale.
Prezentarea rezultatelor în cadrul meselor rotunde, organizate de echipa proiectului;
Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media:
Vinogradova N. Participarea la emisiunea „Spațiul Public”, la Radio Moldova, cu comentarii asupra Programului de susținere a afacerilor
cu potențial înalt de creștere și internaționalizare (03.09.2021).

Materializarea rezultatelor obținute în proiect
•Raportul de evaluare finală a rezultatelor Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru 2012-2020 (completări cu concluziile și
recomandările trimise prin scrisoarea oficială a INCE nr 01/9-086 din 24.06.2021; participarea Dnei dr.Vinogradova N. în calitate de
expert la evaluarea finală a strategiei).
•Recomandările pentru îmbunătăţirea analizei sectorului IMM în contextul antreprenoriatului din Republica Moldova au fost
elaborate și transmise Ministerului Economiei (prin scrisoarea oficială a INCE nr 01/9-021 din 27.01.2021).
•Proiectul Strategiei “Pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030” (contribuția echipei proiectului cu
materiale, corelate cu cele primite în cadrul proiectului, ianuarie 2021).
•Planul de acțiuni al Guvernului pentru perioada anilor 2021-2022 - domeniul „Economie și Antreprenoriat” (contribuția cu
recomandări și sugestii pentru completarea/ajustarea acestuia, septembrie, 2021).
•Recomandările pentru adaptarea cadrului legislativ orientat spre îmbunătățirea activității incubatoarelor universitare au fost
elaborate și se preconizează de a fi transmise Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
•Reorganizarea Incubatorului „Inventica” prin elaborarea conceptului a Incubatorului academic (universitar) de afaceri / Incubator
Tehnologic și de Afaceri în cadrul Universității de Stat din Moldova (contribuția echipei proiectului cu materiale, corelate cu cele primite
în cadrul proiectului, septembrie 2021).

Concluzii
•În a.2021 de către echipa INCE a proiectului a fost testată metodologia elaborată de evaluare a ecosistemului antreprenorial cu accent pe
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii: (i) Au fost generalizati, calculați și analizați indicatorii cantitativi disponibili (45 de factori
determinanți ai antreprenoriatului și 28 de indicatori de manifestare antreprenorială), care caracterizează componentele ecosistemului
antreprenorial din Republica Moldova. (ii) A fost efectuată analiza rolului și impactului politicii publice asupra ecosistemului
antreprenorial (în baza generalizării experienței străine) și au fost analizate documentele de politici de stat în domeniul antreprenoriatului,
care reglementează elementele ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova. (iii) A fost efectuată chestionarea pilot a
antreprenorilor în baza chestionarului elaborat.
•Generalizarea rezultatelor evaluării ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova (în baza chestionării pilot) a permis de a elabora
concluziile și recomandările, orientate spre dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova.
•Suplimentar a fost perfecționat modelul econometric pentru prognozarea principalilor indicatori ai sectorului IMM pe termen mediu în
Republica Moldova și elaborată prognoza respectivă pentru anii 2021-2024.
•De către echipa USM au fost (i) analizate legile și documentele de politici în domeniul activității și susținerii incubatoarelor din mediul
universitar; (ii) elaborat setul de recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de reglementare a incubatoarelor din mediul universitar;
inclusiv a fost prezentat modelul pentru funcționarea și structurarea unui mediu de incubare din cadrul universitar, cu reflectarea factorilor
interni și externi; (iii) elaborat sistemul de indicatori privind evaluarea şi monitorizarea incubatorului de afaceri; (iv) elaborate
chestionarele: pentru aprecierea nivelului de formare a abilităților și competențelor studenților ciclului I, II, III obținute în cadrul educației
antreprenoriale în mediul universitar; pentru cuantificarea percepției profesorilor din învățământul superior privind crearea incubatorului
universitar și percepția privind creșterea competențelor antreprenoriale ale studenților în cadrul incubatorului universitar (realizarea
chestionării este planificată pentru a.2022).

•S-au organizat și desfășurat 3 manifestări științifice, s-a participat la 13 conferințe internaționale științifice și mese rotunde cu 17 rapoarte.
Rezultatele științifice au fost materializate în 21 lucrări științifice (cu referință la proiect), 1 cerere de proiect, recomandărilor către
organele publice centrale.

Recomandări/ Propuneri

•De inclus în cheltuielile eligibilе cheltuielile suportate pentru achitarea licențelor pe platformele pentru
desfășurarea evenimentelor online (conferințe, mese rotunde).
•De inclus în suma planificată-calculată la rubrica „Deplasări în interes de serviciu peste hotare” cheltuielile
suportate pentru obținerea și deținerea obligatorie a poliței de asigurare medicală și testului molecular tip
PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat în ultimele 72 ore înainte de trecerea frontierei.

Mulțumesc pentru atenție!

