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Scopul general și obiectivele proiectului etapei anuale (2021)
Scopul principal al proiectului etapei anuale constă în perfecționarea mecanismelor
de aplicare a instrumentelor inovaționale pentru reducerea inegalității economice orientate
spre reducerea excluziunii sociale a categoriilor vulnerabile ale populației țării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoare:
1. Elaborarea abordărilor metodologice privind cercetarea inegalității în bunăstarea populației
și evaluarea posibilității de aplicare a sistemului de indicatori ai inegalităţii utilizat în practica
mondială în condițiile Republicii Moldova.
2. Evaluarea dinamicii principalelor indicatori ai inegalităţii în bunăstarea populației și analiza
comparativă a indicatorilor inegalității economice în Republica Moldova și în ţările UE.
3. Elaborarea mecanismului privind reducerea inegalităţii veniturilor populației prin creșterea
salariului minim garantat de stat, pensiilor și diverselor prestații sociale. Evaluarea impactului
implementării standardelor sociale minime mai sporite asupra reducerii inegalității veniturilor.
4. Perfecţionarea sistemului de impozitare a veniturilor personelor fizice prin creșterea sumei
neimpozabile a venitului și evaluarea impactului implementării scării progresive de impozitare
a veniturilor personelor fizice asupra reducerii inegalității veniturilor.

Executorii proiectului
§

COLESNICOVA Tatiana, dr., conf. cercet., șef secție Cercetări sociale și nivelul de trai, INCE –
Conducător al proiectului Program de stat (2020-2023)

§

DOGA Valeriu, dr. hab., profesor

§

ROJCO Anatolii, dr., conf. cercet.

§

CIOBANU Mihail, drd., cercet. şt.

§

GUTIUM Mircea, drd., cercet. şt.

§

HEGHEA Ecaterina, drd., cercet. şt.

§

SAVCENCO Silvia, cercet. şt.

§

GUTIUM Tatiana, dr., cercet. şt.

§

TIMUȘ Andrei, cercet. şt.
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ȚIRIGAN Sergiu, drd., cercet. şt.
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BALAN Aliona, dr., conf. univ.

Total unități – 7,75

Tinerii cercetători din cadrul Proiectului:
•

CIOBANU Mihail, drd., cercet. şt.

•

GUTIUM Mircea, drd., cercet. şt.

•

HEGHEA Ecaterina, drd., cercet. şt.

Sumarul activităţilor realizate în perioada anului 2021
Activităţi planificate

Activităţi realizate

1

Elaborarea abordărilor metodologice privind
cercetarea inegalității în bunăstarea populației.
Evaluarea posibilității de aplicare a sistemului de
indicatori ai inegalităţii utilizat în practica mondială
în condițiile Republicii Moldova.

Au fost elaborate abordările metodologice privind cercetarea inegalității în
bunăstarea populației.
Au fost evaluate posibilitățile de aplicare a sistemului de indicatori ai inegalităţii
utilizat în practica mondială în condițiile Republicii Moldova.

2

Evaluarea dinamicii principalelor indicatori ai
inegalităţii în bunăstarea populației.
Analiza comparativă a indicatorilor inegalității
economice în Republica Moldova și în ţările UE.

A fost evaluată dinamica principalelor indicatori ai inegalităţii în bunăstarea
populației.
A fost efectuată analiza comparativă a indicatorilor inegalității economice în
Republica Moldova și în ţările UE.

3

Elaborarea mecanismului privind reducerea
inegalităţii veniturilor populației prin creșterea
salariului minim garantat de stat, pensiilor și
diverselor prestații sociale.
Evaluarea impactului implementării standardelor
sociale minime mai sporite asupra reducerii
inegalității veniturilor.
Perfecţionarea sistemului de impozitare a
veniturilor personelor fizice prin creșterea sumei
neimpozabile a venitului.
Evaluarea
impactului
implementării
scării
progresive de impozitare a veniturilor personelor
fizice asupra reducerii inegalității veniturilor.

A fost elaborat un mecanism privind reducerea inegalităţii veniturilor populației
prin creșterea salariului minim garantat de stat, pensiilor și diverselor prestații
sociale.
A fost evaluat impactul implementării standardelor sociale minime mai sporite
asupra reducerii inegalității veniturilor.

4

A fost perfecţionată sistema de impozitare a veniturilor personelor fizice prin
creșterea sumei neimpozabile a venitului.
A fost evaluat impactul implementării scării progresive de impozitare a veniturilor
persoanelor fizice asupra reducerii inegalității veniturilor.

Nivelul de finanțare a proiectului în anul 2021

Unele rezultate științifice ale proiectului
A fost efectuată analiza comparativă a indicilor inegalității economice Republicii Moldova și a ţărilor UE
Ø A fost efectuată analiza comparativă a gradului de inegalitate a populației Republicii Moldova cu
unele țări. Republica Moldova poate fi clasificată în rândul țărilor cu un nivel mediu al
coeficientului Gini (mai mult de 0,3, dar mai mic decât 0,4). Acest grup include țările care sunt de
mult timp membre ale UE (Italia, Grecia) și care au aderat relativ recent la UE (România, Bulgaria),
precum și unii membri ai CSI (Azerbaijan, Kârgâzstan).
Ø A fost determinat că Republica Moldova și-a înrăutățit clasamentul în comparațiile interstatale ale
indicelui de dezvoltare umană (IDU), ajustat la inegalitate. În anul 2019, Republica Moldova se
afla pe locul 90 în clasamentul țărilor cu indicele de dezvoltare umană egal cu 0,750. Luarea în
considerare a inegalității a condus la o scădere a IDU la nivelul de 0,672 și la o scădere în raiting cu
13 puncte.
Ø Analiza dinamicii Indicelui Progresului Social în Republica Moldova și țările UE a arătat, că în
perioada anilor 2014-2020, Republica Moldova s-a ridicat în clasament de pe poziția 81 în a.2014 pe
poziția 68 în a.2020. La capitolul progresul social Moldova cedează țărilor UE.
Ø În 2020, Republica Moldova s-a clasat pe locul 80 (din 167 de țări) după Indicele de Prosperitate
Legatum. În pofida faptului, că cel mai înalt raiting Moldova a înregistrat la pilonul „Educație”,
acest nivel este totuși cu 8 poziții mai mic decât cel atins în 2009. Analiza comparativă a
clasamentului Moldovei în a.2020 în raport cu țările UE a arătat, că RM sa plasat cu 32 de poziții
mai jos decât Bulgaria, care la rândul său în clasamentul țărilor UE se află pe ultima poziție, și cu 79
trepte mai jos comparativ cu Danemarca, care se află în top.

Rezultatele științifice ale proiectului

Evaluarea nivelului de bunăstare al populației implică elaborarea unui model de dependență a PIB-ului pe cap de
locuitor de factorii economici și sociali. Pentru studiu, a fost format un sistem de indicatori pe baza datelor statistice
oferite de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. A fost formulată și testată ipoteza că există o
interdependență între bunăstare și acest sistem de indicatori. În calitate de indicator al bunăstării este utilizat PIB pe cap
de locuitor. A fost obținută următoarea regresie:
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Rezultatele științifice ale proiectului

Conform modelului elaborat de regresie liniară multifactorială cel mai semnificativ impact asupra bunăstării
populației au următorii factori: câștigurile salariale medii lunare brute; sporul migrațional; asigurarea populației cu
locuințe. Modelul de regresie liniară multifactorială a nivelului de trai al populației (variabila endogenă - venitul mediu
lunar disponibil pe cap de locuitor) arată că mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vârstă, nivelul minim de
existență, sporul migrațional au un impact pozitiv, iar rata natalității are impact negativ. Analiza soldului veniturilor și
cheltuielilor populației în funcție de componența gospodăriei a arătat, că mărimea alocațiilor pentru familiile cu copii
nu este suficientă. Deci, una dintre politicile sociale pe care Republica Moldova trebuie să o promoveze este sprijinirea
semnificativă a familiilor cu mulți copii.

Pe parcursul etapei anului 2021 a fost efectuat Pilonul 2 chestionării locuitorilor țării privind modificarea
cheltuielilor de consum în perioada pandemiei COVID-19. Această cercetare prezintă sondaj despre atitudinile
consumatorilor moldoveni efectuat de autorii acestui proiect. Scopul cercetării a fost de a analiza atitudinea
consumatorilor față de situația care s-a dezvoltat în perioada pandemiei și de a identifica dorința lor de a cheltui în
astfel de perioade critice; precum și o previziune cu privire la modul în care se va schimba exact comportamentul
consumatorului în lunile următoare și care sunt perspectivele pentru canalele de distribuție. Cercetarea a fost
realizată în perioada septembrie-octombrie 2021. În timpul cercetării s-au desfășurat sondajul 478 de respondenți
din toată Republica Moldova din diferite grupuri socio-demografice, cu o cercetare aprofundată la mun.Chișinău.
Au fost analizate datele privind cheltuielile consumatorilor în 8 categorii de produse.
Cum s-au modificat cheltuielile Dumneavoastră pentru MEDICINĂ
ȘI OCROTIREA SĂNĂTĂȚII în perioada pandemiei?
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Ponderea răspunsurilor la întrebarea privind cum s-au modificat cheltuielile pentru
medicină și ocrotirea sănătății în perioada pandemiei în ansamblu pe eșantion

Un accent deosebit a fost acordat
blocului Medicinei și Ocrotirii Sănătății
– unele grafice sunt prezentate mai jos.
Rezultatele acestei cercetări au fost
prezentate specialiștilor Ministerului
Sănătății Republii Moldova.
Mulți respondenți au menționat o
majorare semnificativă a cheltuielilor
pentru medicamente fără prescripție
medicală și pentru vitamine și suplimente
nutritive.
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A fost elaborat un algoritm de identificare a copiilor aflați în dificultate. Algoritmul
conține pașii și etapele de preidentificare, identificare propriu-zisă și post-identificare a
copiilor aflați în dificultate, termenii și frecvența activităților, sugestii de stabilire a
unor serii de cut-off-uri, care pot fi aplicate pentru a selecta grupul țintă de copii pentru
suport.
A fost elaborat un indice de scor pentru evaluarea unor aspecte de ordin social și
economic a copiilor aflați în dificultate și a un indice de tip ”plafon de sticlă” pentru
evaluarea decalajelor față de alți copii privitoare la aceste aspecte sociale și
economice.
A fost elaborat un cadru conceptual și metodologic pentru adaptarea
managementului adaptiv de caz pentru evaluarea și soluționarea problemelor de
ordin socioeconomic a copiilor aflați în dificultate. Acest cadru include toate
componentele unui șablon de caz cu toate etapele și activitățile desfășurării cazului,
precum și o serie de elemente necesare descrierii schematice a cazului: sociograma,
genograma, econograma, psihograma, care reprezintă diferite forme de reprezentare a
relațiilor de rudenie, sociale, economice, psihologice, care pot să fie utilizate în terapia
familială sistemică, dar și o serie de propuneri de metode de evaluare și de măsuri de
suport adaptate pentru fiecare grup de copii în funcție de situația sa de dificultate în
care se află în baza legislației în vigoare.

Inegalitatea în Republica Moldova este cauzată atât de inegalitatea pregnantă a veniturilor disponibile, lipsa
locurilor de muncă de calitate, în special în zonele rurale, cât și de efectul de redistribuire scăzută al
sistemului fiscal și de securitate socială. În acest context considerăm necesară realizarea unor măsuri de
politică bugetar-fiscală, precum:
· reintroducerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor personale. În prezent, sistemul fiscal, care
are la bază cota unică a impozitului pe venit de 12% pentru persoanele fizice, practic nu are efect
redistributiv. Înlocuirea actualei scale de impozitare plane cu una progresivă, introducerea a două cote de
încasare a impozitului pe venit, ridicarea pragului de încasare a impozitului la o cotă mai înaltă;
· îmbunătățire a sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice prin creșterea sumei deducerilor
fiscale pentru grupul de populație cu cele mai mici venituri. Majorarea cuantumului veniturilor scutite de
impozit: scutire personală, scutire pentru soț/soție, copii minori, precum și introducerea deducerilor
fiscale care să țină cont de cheltuielile pentru tratament medical și educației;
· asigurarea funcționalității impozitului pe lux și ajustarea periodică a listei bunurilor ce aparțin luxului
(obiecte de artă, bijuterii, mașini de lux, iahturi, etc.) cu stabilirea legală a valorii acestora. Deși impozitul
pe lux a fost adoptat în Republica Moldova [Codul fiscal al Republicii Moldova, Articolul 2873], acesta
practic nu funcționează din cauza diverselor modalități de sustrage;
· colectarea mai bună a impozitelor şi contribuţiilor sociale şi alocarea mai multor resurse pentru protecția
socială a populației. Ponderea cheltuielilor de protecţie socială în PIB, în Republica Moldova, este
scăzută comparativ cu nivelul european, în 2019 au constituit 11,4%, în UE-27 s-au ridicat la 19,3% din
PIB, variind de la 10% în Irlanda la aproape un sfert în Finlanda (24,0%) și Franța (23,9%);
· promovarea unor politici orientate spre creşterea şi îmbunătăţirea structurii ocupării, în special a ocupării
celor care au dificultăţi în găsirea unui loc de muncă, de reducere a ocupării informale;
· creșterea investițiilor în educație și dezvoltare profesională, întrucât educația de calitate este factorul
decisiv în reducerea inegalităților, crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, combaterea corupției și a
economiei informale.

Lucrări ştiinţifice publicate în anul 2021 (în total - 40 lucrări șt.)

Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media
(în total – 6 articole)

Articole de popularizare a științei
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Colesnicova, Tatiana / Website-ul Institutului Național de Cercetări Economice / Sectorul social/Social sector.
În: Tendinţe în economia Moldovei=Moldovan economic trends. Nr.40 (trim.IV) 2020. Ch.: Complexul Ed. al
INCE, 2021. ISSN 1857-3126 (rom.). - 110 p., p.18-19, 65-77, 103-109 (rom.) Disponibil:
https://ince.md/uploads/files/1625643958_met_40_site-1.pdf
Colesnicova, Tatiana / Website-ul Institutului Național de Cercetări Economice / Sectorul social/Social sector.
În: Tendinţe în economia Moldovei=Moldovan economic trends. Nr.41 (trim.I) 2021. Ch.: Complexul Ed. al
INCE, 2021. ISSN 1857-3126 (rom.) https://ince.md/uploads/files/1626868054_met-nr.41trim.i2021-1.pdf
Colesnicova, Tatiana / Website-ul Institutului Național de Cercetări Economice / Sectorul social/Social sector.
În: Tendinţe în economia Moldovei=Moldovan economic trends. Nr.42 (trim.I) 2021. Ch.: Complexul Ed. al
INCE, 2021. ISSN 1857-3126 (rom.) https://ince.md/uploads/files/1634642922_met_42-site.pdf
Ciobanu Mihail / Website-ul Institutului Național de Cercetări Economice / Cardul de discount - instrument de
suport a familiilor numeroase / Disponibil la: https://ince.md/uploads/files/1635767069_cardul-de-discount.pdf
Rojco Anatolii, Heghea Ecaterina / Website-ul Institutului Național de Cercetări Economice / Calitatea vieții
populației Republicii Moldova: evoluție și tendințe (cu ocazia aniversării a 30 de ani de independență statală) /
Disponibil la: https://ince.md/uploads/files/1636535903_calitatea-vietii-populatiei.pdf
Ciobanu Mihail / Website-ul Revistei Română de Statistică Supliment / Particularităţi ale condiţiilor de trai ale
gospodăriilor casnice cu trei şi mai mulţi copii în Republica Moldova. În: Revista Română de Statistică Supliment, Institutul Național de Statistică, Nr.1, 2021, ISSN 2359-8972, 126 p., pp. 52-64 Disponibil la:
https://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-content/uploads/2021/02/rrss_01_2021_A4_ro.pdf

Activităţile efectuate de către colaboratorii Proiectului:
Nr.
d/o
1.

Activităţile efectuate

Numărul

Publicaţii pe proiect PS, inclusiv:
Reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS
Capitol în Monografii științifice internaționale
Articole în reviste editate în străinătate
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în culegeri naţionale

40

Articole în culegeri internaţionale

14

alte lucrări științifico-metodice și didactice
Teze la Conferințe internaționale:

1
1
6

2.

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.

3.

Organizarea manifestărilor ştiinţifice în cadrul Proiectului

4.

Participări la diferite evenimente științifice internaționale și naționale

2
1
1
4
11

6
(5 – mese-rotunde,
1 – Secțiunea în cadrul
Conferinței INCE)
45 evenimente
(25 comunicări)

Teze de doctorat susținute și confirmate în anul 2021 de membrii
echipei proiectului
GUTIUM, Tatiana. „Managementul evaluării competitivității
bunurilor autohtone în contextul politicii comerciale” / Teză de
doctorat. Conducător: STRATAN, Alexandru, mem. cor. AȘM, dr. hab,
profesor. Diploma de doctor, Studii superioare de doctorat (nivelul 8
CNCRM), DR 0000099. Teza de doctor a fost susținută la specialitatea
521.03. Economie și management în domeniul de activitate, la 14 mai
2021, cu atribuirea calificativului „Excelent”, mențiunea Summa cum
laude. Conform deciziei consiliului de conducere ANACEC nr. 4 din 30
iulie 2021, se confirmă titlul științific de doctor în științe economice
conferit dnei GUTIUM Tatiana de către Universitatea de Stat din
Moldova.

Masa rotundă internațională (Moldova-Ucraina) în format on-line "The actual problems of increasing
the standard of living of the population and reducing the poverty level" organizată de Secția „Cercetări
sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice din Republica Moldova în
colaborare cu Secția „Probleme social-economice ale muncii” a Institutului de Economie și Prognozare
din Kiev, Ucraina) (26 februarie 2021)

Masa rotundă internațională (Republica Moldova – Ucraina - Republica Azerbaidjan - România) în
format on-line cu genericul „Potențialul de creștere a bunăstării populației în zonele rurale / The growth
potential of population welfare in the rural areas / Потенциал роста благосостояния населения в
сельской местности”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național
de Cercetări Economice al Republicii Moldova (10 iunie 2021)

Masa rotundă în format on-line cu genericul „Provocări pentru noua calitate a vieții”, organizată de
Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii
Moldova în colaborare cu Secția „Probleme social-economice ale muncii” a Institutului de Economie și
Prognozare din Kiev, Ucraina (отдел Социально-экономические проблемы труда, ГУ Институт
экономики и прогнозирования НАН Украины) (08 octombrie 2021)

Masa rotundă la nivel național în format on-line cu genericul „Reducerea excluziunii sociale
a categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova”, organizată de Secția
„Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice
(25 noiembrie 2021)

Masa rotundă internațională (Moldova-Ucraina) în format online: „Perspective și rolul
științei în contextul transformării proceselor socio-economice”, organizată de Secția
„Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice
Republicii Moldova în colaborare cu Catedra Contabilitate și fiscalitate a Universității
Agrare de Stat din Odesa, Ucraina (кафедра Учета и налогообложения Одесского
Государственного Аграрного Университета). (03 decembrie 2021)

Colaborarea cu organizaţii la nivel național:
Parlamentul Republicii Moldova – la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova, de către Secția Cercetări sociale și nivelul de trai a
fost elaborată și prezentată Nota de poziție privind prețurile medii de consum, înregistrate în Republica Moldova la unele produse
comercializate cu amănuntul pentru lunile anului 2020 (comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent) precum și previziunea pe
termen scurt/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 factorii și identificată influența 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 pentru servicii pentru viitorul apropiat.
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Republicii Moldova - elaborarea și prezentarea informației pentru Ministerul Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale al Republicii Moldova privind monitorizarea preţurilor medii de vânzare cu amănuntul la bunurile de primă necesitate
pentru copilul nou-născut în cadrul Metodologiei de calcul al valorii monetare a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului,
precum și calculul costului mediu al bunurilor respective. Totodată, a fost efectuat calculul valorii monetare a coșului de bunuri necesare la
nașterea copilului de care este responsabilă echipa de la INCE, Secția Cercetări sociale și nivelul de trai.
Ministerul Sanatatii Republicii Moldova - elaborarea și prezentarea informației privind blocul „Ocrotirea sănătății” din modelele de
regresie liniară multifactorială elaborate. În acest studiu a fost identificată influența diferiților factori și a fost estimată influența acestora
asupra bunăstării populației și a nivelului de trai al populației țării. Aplicând metoda de analiză corelativă, analiza regresivă și utilizând
software-ul EViews 9.0 au fost calculați coeficienții de corelație. Modelele elaborate de regresie liniară multifactorială pot fi utilizate la
estimarea eficienței politicilor promovate, inclusiv celor din domeniul „Ocrotirii sănătății”. Concomitent, a fost efectuat un chestionar
privind modificarea cheltuielilor consumatorilor pentru medicină și ocrotirea sănătății în perioada pandemiei COVID-19 în RM.
Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău - Elaborarea și prezentarea Informației solicitate în care
au fost estimate modificările structurale ale veniturilor disponibile și ale cheltuielilor de consum ale populației municipiului Chișinău
pentru perioada 2007-2020 în baza indicilor Szalai (ISzalai), Gatev (IGatev) și Ryabtsev (IRyabtsev). Totodată, a fost realizat un chestionar cu
privire la modificarea cheltuielilor consumatorilor din municipiul Chișinău în perioada pandemiei COVID-19. Au fost formulate
recomandări privind creșterea bunăstării populației municipiului Chișinău. Rezultatele cercetării obținute în cadrul proiectului Program de
Stat au un conținut practic și au fost luate în considerație în procesul de elaborare a proiectului Strategiei pentru dezvoltarea durabilă
socio-economică a spațiului urban a municipiului Chișinău.

Colaborarea cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării
la nivel național:
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) – organizarea Atelierelor de lucru de către Secția Cercetări
sociale și nivelul de trai a INCE în colaborare cu Facultatea TISE a ASEM cu tema “Smart infrastructures for rural
areas” (20.05.2021; 24.06.2021).
Universitatea de Stat din Moldova (USM) – Studiile superioare de doctorat, ciclul III, Anul I și III, Ciobanu Mihail și
Gutium Mircea la specialitatea “Economie și management în domeniu de activitate”. Participarea la Conferința
științifică națională a doctoranzilor dedicată aniversării a 75-a a USM, “Metodologii contemporane de cercetare și
evaluare”.
Universitatea de Stat din Comrat – participarea la conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Ştiinţă, educaţie,
cultură", 11 februarie 2021.
Institutul de Energetică - laboratorul Securitatea energetică – participarea la elaborarea culegerii de lucrări „Energy
Security and Controlled Power Transmissions” în cadrul căreia a fost cercetat impactul crizei energetice asupra
bunăstării populației.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) - Participarea la cea de-a 22-a ediție a Simpozionului
științifico-practic anual “Lecturi AGEPI” 2021, organizat on-line, 26 aprilie 2021.
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) – Participantul Proiectului
Program de Stat Gutium Tatiana este membru al Consiliului de Experți ANRE (Hotărârea nr.281/2019 din 19 iulie
2019 a consiliului de administrație ANRE privind desemnarea membrilor consiliului de experți al ANRE).

Colaborarea cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării la
nivel internațional:
Universitatea “ARTIFEX” București, România - organizarea și derularea în comun a meselor-rotunde internaționale; participarea la
Simpozionul internațional „Experience. Knowledge. Contemporary Challenges”, with the topic „Back to the Future. Social – economic
Challenges and Perspectives”, May 27th, 2021; participarea la International Students Symposium ”Experience. Knowledge. Contemporary
Challenges”, with the topic „Back to the Future. Social – economic Challenges and Perspectives”, 1 st edition, May 20th-21st, 2021,
University of Bucharest, Romania.
Institutul de Economie și Prognozare a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Kiev, Ucraina - organizarea meselor-rotunde
comune pe tematica proiectului (3 mese-rotunde).
Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина - Departamentul de Contabilitate și
Fiscalitate al Facultății de Economie - participarea la Conferința internațională de cercetare și practică online „Tendințe internaționale
pentru formarea competenței profesionale a specialiștilor în contabilitate și fiscalitate”, Kiev, 16-17 septembrie 2021.
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия - participarea la 5 Ateliere de
lucru on-line, conducător Elena Vakulenko, martie-iulie 2021.
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iași, România - participarea cu comunicări la a XVII-a conferință
internațională „Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere, 29 octombrie 2021.
University of Veliko Tarnovo "St. Cyril and St. Methodius", Veliko-Turnovo, Bulgaria - Departamentul Turistic al Facultății
Economice, participarea cu comunicări la International Scientific Conference organizată de către Universitatea "St. Cyril and St.
Methodius" Veliko-Turnovo, Bulgaria, 21 aprilie 2021.
Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Russian Federation - participarea cu comunicări la cea de-a treia Conferință
Științifică Internațională “Integration of Tourism into the Economic System of the Region: Prospects and Barriers” în cadrul Forumului
“Development of the Tourism Industry in the Context of Global Market Changes”, Orel, 28-29 mai 2021.
Azerbaijan Tourism and Management University, Baku, Azerbaijan - organizarea și derularea în comun a meselor-rotunde
internaționale; participarea cu comunicări la masa rotundă internațională „Социально-экономические последствия пандемии COVID19 в разных странах”, 31 martie 2021.

Certificate de implementare :

Colaborarea la nivel internațional - expertizarea :

Manifestări științifice organizate în anul 2021:

Mențiuni în anul 2021:

Ciobanu Mihail - Diploma Academiei de Științe a
Moldovei conferită în baza Hotărârii Prezidiului
AȘM nr. 352 din 5 octombrie 2021 pentru rezultate
relevante în cercetare apreciate la nivel național și
internațional, implementarea în economia națională a
rezultatelor obținute, precum și contribuție adusă în
formarea colaborărilor din comunitatea științifcă
internațională.
Ciobanu Mihail – Acordarea Bursei de excelență și a
Bursei pe domenii științifice a Guvernului Republicii
Moldova pentru studenții-doctoranzi pentru anul
2021 în baza Hotărârii de Guvern Nr.1 din
20.01.2021.

Certificatele colaboratorilor secției
din diferite manifestări științifice - 2021

Pregătirea cadrelor - participări la diferite traininguri:

Alte activități ale membrilor echipei în anul 2021
COLESNICOVA Tatiana / Teza de doctor în științe economice cu titlul „Rolul sistemului informațional din cadrul învățământului
superior la prognozarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice”, prezentată în cadrul ședinței
Consiliului ştiinţific specializat D 521.03-47 din cadrul Universității de Stat din Moldova, elaborată de dna TÎRŞU Valentina, în
vederea conferirii titlului de doctor în științe economice la specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate,
conducător ştiinţific GANEA Victoria, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar / 2021 / Recenzent oficial
CIOBANU, Mihail / Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică, Ediţia a XV-a, Dedicată aniversării a 75 de ani de cercetare în
INCE (de la fondarea primelor instituții științifice) ”Creşterea economică în condiţiile globalizării”, Institutul Naţional de Cercetări
Economice, 15-16 octombrie 2021, Chişinău, 2021 / Ianuarie-Septembrie 2021 / Membru al Comitetului organizatoric
COLESNICOVA, Tatiana / International Students Symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges „Back to the Future
Social – economic Challenges and Perspectives”, May 20 th - 21st, 2021, Universitatea ARTIFEX, București, România / Ianuarie-Mai
2021 / Membru al comitetului științific
COLESNICOVA, Tatiana / Simpozionul Internațional Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane „Necesitatea unor noi
paradigme economico-sociale în actualul context al globalizării”, Ediția a opta, 27-28 Mai, 2021, Universitatea ARTIFEX, București,
România / Ianuarie-Mai 2021 / Membru al comitetului științific
COLESNICOVA, Tatiana / Simpozionul Științific Internațional al doctoranzilor “Modern tendencies of scientific development:
visions of young scientists”, NIER, June 15, 2021 / Ianuarie-Iunie 2021 / Membru al Comitetului științific și al Comitetului
organizatoric
COLESNICOVA, Tatiana / The І International Research and Practical Online-Conference “International Trends For Forming The
Professional Competence of Specialists in Accounting and Taxation”, National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine on the basis of the Department of Accounting and Taxation of the Faculty of Economics, National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, September 16-17, 2021 / Martie-Septembrie 2021 / Membru al Comitetului
științific

Vă mulțumesc pentru atenția acordată !

