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Etapa 1 Fundamentarea teoretico-metodologică a conceptului de economie
circulară

Etapa 2 Identificarea premiselor de trecere la economia circulară a
economiei naționale

Etapa 3 Elaborarea business modelelor a economiei circulare în baza
instrumentelor inovationale

Etapa 4 Elaborarea conceptului de dezvoltare a economiei circulare în R
Moldova

R.1. ANALIZA UTILIZĂRII RESURSELOR, A MANAGEMENTULUI
DEȘEURILOR ȘI DETERMINAREA GRADULUI DE RECICLARE A ACESTORA
ÎN R. MOLDOVA (INCE)
➢
➢
➢
➢
➢
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DEFINIREA NOȚIUNII DESEURI
CADRUL GENERAL LEGISLATIV CU OBIECTIVE TINTA RM UE
MANAGEMENTUL DESEURILOR MUNICIPALE IN RM
MANAGEMENTUL DESEURILOR DE LA INTREPRINDERI IN RM
MANAGEMENTUL DESEURILOR TOXICE
UTILIZAREA RESURSELOR SI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Pentru a atinge obiectivele asumate am procedat la următoarea succesiune de metode de
cercetare ştiinţifică: analiza monografică, analiza empirică a datelor, studierea experienţei
statelor străine pentru implementarea celor mai bune practici în economia naţională, analiza
calitativă care implică o comparaţie grafică a dinamicii indicatorilor ulizând bazele de date
oficiale naționale și internaționale.
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Generarea deșeurilor de producție și consum, mii tone
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNS
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Deșeuri reutilizate, tone/cap de locuitor
Deșeuri reutilizate, kg/1USD din PIB (axa dreapta)

Rate de reutilizare a deșeurilor, 2018
Source: Eurostat (online data code: env_wasgen)
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Studiu empiric privind identificarea premiselor de trecere la economia circulară în RM A fost
chestionar link a ) https://docs.google.com/forms/d/19W-gEGAL4WZOsmTcsLO-xyJqV0f1m8iJ_aWIH8IIS4/edit?usp=sharing_eil&ts=6037f523&urp=gmail_link
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Caracterisitica generală a eșantionului

habitatul populației RM privind gestionarea deșeurilor prin prisma reciclării acestora
40,7 % au raspuns că nu separă deșeurile
niciodata, 20 % s-au pronuntat ca selecteaza mai
rar decat o data pe luna si separa 95% deșeurile
din plastic, circa 90% - sticlă și circa 75 % –
deșeurile alimentare. Din studiu s-a identificat că
95% din intervievați ar dori să separe deșeurile
dar nu au unde sau nu știu.

Gradul de informare a populației cu privire la managementul deșeurilor

Din raspunsurile obtinute conchidem ca doar 40% stiu ce se
intampla cu deseurile, iar 58% sau nu cunosc sau doar
aproximativ au idee. Peste 70% au menționat că sursele de
informare sunt posturile de televiziune si internetul.

Gradul de conștientizare a problemei deșeurilor si de responsabilitate a fost
reflectat prin răspunsurile la următoarele întrebări

peste 80 % din intervievati au dat raspunsuri de acord total cu enunturile facute, totusi trebuie sa
atragem atentia la cele 10% care sau nu stiu sau nu sunt de acord. Totodată, desi populatia
constientizeaza importanta, seriozitatea problemei deșeurilor, când ajunge timpul de a contribui cu
ceva la soluționarea problemei raspunsul major este că fiecare poate contribui puțin 85% și 12% au
răspuns că pot dar nu depind de ei.

Gradul de motivare

circa 48 % sunt dispusi să meargă pentru a evacua deşeurile reciclabile
până la 250 metri depărtare de casa unde locuiesc, 36,7% - respectiv
între 250-500 și numai 15,3% au ales distanța mai mare de 500 metri.
Desi se constientizeaza importanta problemei selectării deșeurilor și
85% sunt gata sa contribuie putin la ameliorarea situatiei se atestă
ca marea majoritate din intervievați totusi preferă confortul si

comoditatea.
La întrebarea privind modul de achitare a taxelor de salbrizare,
intervievații au raspuns după cum urmează: 34,1 % - în dependență de
volumul de colectare a deșeurilor, 31,5% - ca taxa unică per persoană
24,8% - Ca taxa unică per apartament, și circa 5% - în dependență de
colectarea deșeurilor (toxice)

Rezultatele studiului empiric prezintă o serie de aspecte importante cu privire la GESTIONAREA
DEȘEURILOR PERICULOASE ÎN REPUBLICA MOLDOVA de către persoanele fizice între
vârsta 14 și peste 60 de ani predominant din regiunea Centru

90,5% din respondenți utilizează în gospodării becuri economice/ecologice LED și cunosc de simbolurile
ECO care se regăsesc pe ambalaje și diverse echipamente electronice.

Totuși, prin prezentul studiu, respondenții continuă să păstreze deșeurile toxice în gospodării și sunt
aruncate în amestec cu alte deșeuri la groapa de gunoi, astfel 82% din respondenți au indicat că există o
problemă cu deșeurile toxice din localitatea lor.
Iar, 70% din respondenți nu cunosc unde se colectează deșeurile periculoase și 53% nu cunosc de
existența punctelor de colectare a deșeurilor toxice din localitate.
Motivul cel mai important, că nu se colectează separat deșeurile toxice după părerea respondenților ar
fi: lipsa punctelor de colectare (81,5%), lipsa tomberoanelor (59,4%), informații insuficiente (52,4%), etc.
64% din respondenți nu au auzit si 28,7% nu cunosc de existența companiilor sau întreprinderilor care
ar desfășura activități de gestionare a deșeurilor toxice în localitatea lor.

Perceperea masurilror din partea autorităților

Pe lîngă studiul empiric realizat în baza
chestionarului s-a efectuat cercetarea ce
ține de conceptul deșeurilor toxice și
procesul de gestionare a deșeurilor
periculoase în Republica Moldova, întru
identificarea celor mai eficiente mecanisme
care ar impulsiona piața deșeurilor toxice
din Republica Moldova prin creșterea
ratelor de colectare selectivă și reducerea
cantităților ajunse la gropile de gunoi.

Circa
50%

POPA V. Sinteza rezultatelor studiului privind managementul deșeurilor periculoase în
Republica Moldova, https://ince.md/ro/noutci-i-evenimente/noutati/1373-sinteza-rezultatelorstudiului-privind-managementul-deeurilor-periculoase-n-republica-moldova.html

R.2. ANALIZA PREMISELOR DE TRECERE LA ECONOMIA CIRCULARĂ A MEDIULUI DE
AFACERI ÎN R. MOLDOVA (INCE)
Furnizori

Etapa inițială

Pe interior

Etapa finală

Minimizarea de deșeuri
formate în fazele anterioare,
cele de extracție, fabricație și
distribuție de către furnizori,
materie primă, ambalaj și
servicii.

Gestionarea deșeurilor din
activitatea companiei în
timpul fazelor de
aprovizionare, utilizare și
transformare.

Minimizarea de deșeuri
produse companie în procesul
distribuției, utilizării de către
client a produselor și
serviciilor companiei.

Clienți

Pentru a atinge obiectivele asumate am procedat la următoarea succesiune de metode de cercetare
ştiinţifică: analiza monografică, analiza empirică a datelor, studierea experienţei statelor străine
pentru implementarea celor mai bune practici în economia naţională, analiza calitativă care implică
o comparaţie grafică a dinamicii indicatorilor ulizând bazele de date oficiale naționale și
internaționale.

R.2. ANALIZA PREMISELOR DE TRECERE LA ECONOMIA CIRCULARĂ A MEDIULUI DE
AFACERI ÎN R. MOLDOVA (INCE)
A fost elaborat un chestionar privind identificarea
premiselor de trecere la economia circulară în RM link

b)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRgNVUeXF
zXCEEvfPQjw3tt2HsISii9t3gezr9IYRmLoUxrQ/viewform.

Răspunsurile respondenților ne-au permis să concludem că
persoanele care au auzit despre conceptul de economie
circulară nu sunt bine familiarizate de esența acesteia: de
ex. rugați să explice prin ce se asociază în viziunea acestora
economia circulară mai mult din jumătate de respondenți
(67,9%) au selectat activitatea de reciclare și valorificare a
deșeurilor, deși modelul de afaceri al economiei circulare
este mult mai larg, iar oportunitățile pe care economia
circulară le oferă afacerilor nu se limitează doar la reciclarea
deșeurilor

UTM

R.1. ESTIMAREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE A TINERILOR ÎN
DOMENIUL ECONOMIEI CIRCULARE
un chestionar și diseminat în rândul tinerilor cu privire la economia circulară. - https://forms.gle/BfyAurBz1QRx9PBL6

Au participat 357 de respondenți, studenți ai UTM ce pot fi incluși în categoria tinerilor.

La întrebarea despre cunoașterea conceptului de economie circulară, 283 de respondenți au răspuns ferm „Da”, ceea ce constituie 79,3%, iar
ceilalți 74 – „Nu” – 20,7%.
Ponderea cea mai mare din răspunsuri a acumulat asocierea conceptului de economie circulară cu „reciclare/valorificarea deșeurilor”, 64,1%.
Pe locul al doilea putem observa asocierea cu „un nou model de afaceri, care tinde spre utilizarea completă a resurselor”, fiind ales de
jumătate din tineri – 51,4%. „Energia regenerabilă” și „utilizarea în producție a materii prime ecologice” reprezintă o asociere pentru 21,1% și
respectiv 19,7% din respondenți.
Social media” au aflat despre conceptul de economie circulară 247 de tineri, ceea ce constituie 73,0% din total de 357 intervievați. Fiind urmată de
televiziune cu 65 de răspunsuri sau 16,4%. 23 de respondenți (5,3%) au răspuns că au auzit despre economia circulară din universitate.
Referitor la aspectul, în ce măsură tineretul cunoaște care sunt motivele pentru care ar trebui să dezvoltăm modele de afaceri
circulare, - doar într-o oarecare măsură cunoaște care sunt motivele pentru care ar trebui să dezvoltăm modele de afaceri circulare, și anume
44,82% din respondenți. Într-o măsură mare și foarte mare cunosc 23,81%, deloc și într-o măsură mică – 31,38% din tineri.
Aceste date confirmă că tinerii au auzit despre economia circulară, însă nu au o înțelegere comprehensivă, nuanțată referitor la acest
subiect. Acesta noțiune este percepută de cei mai mulți respondenți ca termen, noțiune, însă nu este perceput ca proces, fenomen în toată
complexitatea și dinamica sa.

R.2. ESTIMAREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE A AGENȚILOR
ECONOMICI
ÎN
DOMENIUL
ECONOMIEI
CIRCULARE,
PRECUM
ȘI
COMPORTAMENTUL ACESTORA ÎN REPUBLICA MOLDOVA FAȚĂ DE DEȘEURI ȘI
RECICLAREAACESTORA (UTM)
un chestionar și diseminat în rândul agenților economici din industria vinicolă cu privire la economia circulară. https://forms.gle/ptfnxvhswEhVYce19Chestionarul este plasat online:
• Pentru vorbitorii de limbă română (link-ul)
https://forms.gle/ptfnxvhswEhVYce19
• Pentru vorbitorii de limbă rusă link-ul)
https://forms.gle/Txh2NXtghKehdyYp7
Chestionarul a cuprins 30 de întrebări care a acoperit trei părți distincte: – prima parte cu date de identificare, a
doua parte un set de întrebări generale legate de economia circulară, , iar a treia parte întrebări particularizate
sectorului de activitate, îndeosebi cu privire la prelucrarea produselor secundare vinicole. Întreprinderile
respondente au acoperit 3 regiuni de producere a produselor vitivinicole cu Indicație Geografică Protejată:
Codru, Ștefan Vodă, Valul lui Traian, peste 92% dintre acestea fiind cu ciclu complet de producere.
Teoretic, întreprinderile vinicole sunt familiarizate într-o mare măsură cu acest concept. Dar,
atitudinea practică a companiilor fată de mediul înconjurător este încă la un nivel inferior, 64%
dintre întreprinderile vinicole respondente neavând încă implementat un Sistem de Management de
Mediu.

Respondenții sunt de părerea că cel mai important instrument care poate contribui la facilitarea
tranziției de la economia liniară la cea circulară sunt politicile de sprijin pentru dezvoltarea

afacerilor și a pieței pentru activități circulare. Acest instrument a obținut un scor mediu
de 4.71, 10 respondenți acordându-i nota 5 adică îl găsesc extrem de important, și 4 respondenți sau
29% consideră că este un instrument important atribuindu-i nota 4.
Pe locul doi se află reglementările politice în domeniul economiei circulare cu un scor mediu de
4.64,
pe locurile următoare trei, patru se află instrumente de consiliere și finanțare a proiectelor relevante
pentru economia circulară cu un scor mediu de 4.5, programe de educare și conștientizare a
populației cu privire la EC cu un scor mediu de 4.2 și în mod surprinzător ultimul
scor mediu de 4.07 îl ocupă proiectele de inovare în domeniul economiei circulare.

loc

cu un

IMPACT METODOLOGIC ȘI INSTRUMENTAL: argumentarea mecanismului de tranzacție și a implicației potențiale a
economiei circulare, identificarea instrumentelor inovaționale a modelelor de economie circulară
IMPACT ASUPRA ELABORĂRII DE POLITICI PUBLICE: oferirea unor recomandări de politici publice privind
conceptul național de tranziție către o economie circulară bazat pe o analiză conceptuală, bunele practice și diagnosticarea
situației în R. Moldova.
IMPACT SOCIAL: Sporirea gradului de conștientizare a societății despre necesitatea de tranziție la economia circulară
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PUBLICATII
Capitol în monografii internaționale
Articole în reviste științifice
în reviste din bazele de date WoS și SCOPUS
în reviste din străinătate recunoscute
în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
Categoria B+
Categoria B
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Articole în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale
culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare
în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova)
conferinţelor ştiinţifice naţionale (Republica Moldova)
Teze ale conferințelor ştiinţifice
în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)

Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de invenţii
Certificate de inovator și drept de autor
Lucrări științifico-metodice și didactice
manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific /senatul instituţiei)
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Au fost organizate 3 mese rotunde:
Masa rotudndă în cadrul INCE Premise
de trecere la economia circulară a
mediului de afaceri autohton:
realitate sau provocare?, 28
septembrie 2021, ora 15:00
https://ince.md/ro/noutci-ievenimente/mese-rotunde/1361-masarotund-premisele-de-trecere-laeconomia-circular-a-republiciimoldova.html
- Masa rotundă UTM Gradul de educație,
conștientizare și comportament cu privire
la economia circulară, 19 mai 2021 (UTM)
(on-line).
https://utm.md/blog/2021/05/20/fiebmasa-rotunda-privind-dezvoltareaeconomiei-circulare/
Masa Rotundă Economia circulară –
model de dezvoltare durabilă, în
colaborare cu Universitatea Stefan cel
Mare din Suceava,UTM, INCE Data: 18
noiembrie 2021, ora 10:00, FEAA,
Suceava

Au fost organizate 2 secțiuni aparte dedicate
economiei circulare în cadrul a 2 conferințe:
- Conferința internațională științificopractică “Creșterea economică în condițiile
globalizării” ediția a XV-a, 15-16
octombrie 2021, INCE,
https://ince.md/uploads/files/1634110959_co
nference-programme1.pdf

Conferința
Internațională
Competitiveness
and
sustainable development in the context of european
integration, the 3rd edition, UTM, 4-5 noiembrie 2021.
secțiunea proprie „Economie circulară”, 4-5 noiembrie 2021
https://utm.md/blog/2021/11/05/fieb-utm-conferintaeconomica-internationala-competitivitate-si-dezvoltaredurabila-in-contextul-integrarii-europene/.

INCE
Au fost realizate 55 de participări cu rapoarte la
manifestări științifice în străinătate și în țară, inclusiv 6
comunicări în plen
Au fost realizate 113 de participări cu intervenții,
comunicări orale fără raport la diverse evenimente
destinate tematicii proiectului

UTM
Au fost realizate 16 participări cu rapoarte la
manifestări științifice pe plan național și
internațional.

➢ Manifestări științifice internaționale (în străinătate) cu raport in plen
IORDACHI V.dr., conf. , POPA V. dr., Connecting the Republic of Moldova to the concept of the circular economy. Conferința Sustainable
Development Of The Romanian Economy In Times Of Crisis The National Economic Conference - CEN 2021, 18 - 19 mai 2021,
Universitatea Spiru Haret facultatea de ştiinţe economice, Bucureşti, România, Centrul de cercetări aplicate în economie, Prezentare
Sesiunea plenară
1. PERCIUN R,dr. Hab., conf. AMARFI RAILEAN N dr. conf. Industry 4.0 versus traditional economy. Republic of Moldova Case
Study”6th International conference on Economic Sciences and Business Administration „Big data – driven smart urban economy”,
CESBA, 26-27 noiembrie 2021 Prezentare Sesiunea plenară
2.
POPA V. dr. Hazardous waste management through smart digitization. Keynote speaker at the "6th International Conference on
Economic Sciences and Business Administration – ICESBA 2021, Bucharest" 26-27 noiembrie 2021. Prezentare Sesiunea plenară
3. GRIBINCEA C.dr Gender-specific consumption patterns, behavioural insights, and circular economy in the Republic of Moldova
Conferinta 2021 COMAGI – 1st International Conference on Migration and Gender Issues, A.Nobel Universitatea din Ucraina. 2021,
Dnipro, Ucraina, Prezentare in sesiunea plenara
4. IORDACHI, V., dr., conf, Smart city development by sustainable digital transformation. 6th International conference on Economic
Sciences and Business Administration „Big data – driven smart urban economy”, CESBA, 26-27 noiembrie 2021 prezentare în plen
5. GRIBINCEA C.dr Research of social and cultural aspects of the economy of a closed cycle in the republic of Moldova The 30th Annual
International Conference for Students and Young Scientists „Transformation of economic systems and institutions in the new
geostrategic
realities‟
April
20-21,
2021,
Ucraine.
https://duan.edu.ua/en/index.php?option=com_content&view=article&id=460&catid=13 Prezentare Sesiunea plenară
6. GRIBINCEA C dr. raport "Sustainable enterprise: new challenges and strategies in transition to a circular economy")1st International
Virtual Conference on Trends in Human, Economic, Social & Environmental Sustainability (THESES 2021), December 2-3,
2021, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine, comunicat in plen
7. GRIBINCEA C. raport ‘Transformation of economic systems and institutions in the new geostrategic realities’, The 31st Annual
International Conference for Students and Young Scientists November 30 – December 2, 2021, Alfred Nobel University, Dnipro,
Ukraina (comunicat in plen)

Colaborare la nivel național în cadrul implementării proiectului
INCE
IORDACHI V, STRATAN D. Consiliul Raional Strașeni.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a raionului Strășeni pentru
anii 2021-2025. Certficatul de implementare este anexat .
TIMUȘ A, PERCIUN R. ASEM. Au fost câștigate 2 granturi
doctorale:
PERCIUN R. Managementul deșeurilor alimentare în
R.Moldova
TIMUȘ A. „Dezvoltarea instrumentelor de politică fiscală în
vederea promovării Economiei verzi în Republica Moldova”
Colaborare cu Asociația pentru Reciclarea Deșeurilor
MoldRec, participarea Președinte MoldRec Iulian Gamureac la
Masa Rotundă Premisele de trecere la economia circulară a
Republicii Moldova.

Colaborare la nivel național în cadrul implementării proiectului

UTM
În cadrul proiectului am colaborat cu echipa UTM care implementează proiectul ”Intelligent
valorisation of agro-food industrial wastes (IntelWastes), Universitatea Tehnică a Moldovei în
parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România proiect
transfrontalier IntelWastes, finanțat de Uniunea Europeană, Programul Operațional Comun România Republica Moldova 2014-2020. Perioada de implementare: septembrie 2020 - martie 2022, numărul
EMS ENI al proiectului 2SOFT / 1.2 / 83.
În cadrul lansării a 2 chestionare privind economia circulară echipa UTM a avut o colaborare strânsă cu
agenții economici din industria vinicolă din Republica Moldova.

Colaborare la nivel internațional în cadrul implementării proiectului

1.

2.

3.

•

•

INCE
În anul 2021 în cadrul proiectului s-au încheiat acorduri de colaborare și parteneriate cu următoarele universități:
Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România pentru organizarea Conferinței Științifice Internațională
”Contabilitatea si finanțele - limbaje universale ale afacerilor”
Universitatea Spiru Haret Facultatea De Ştiinţe Economice, Bucureşti Centrul De Cercetări Aplicate În Economie
pentru organizarea și participarea cu prezentări în plenară la Conferința 6th International conference on Economic Sciences
and Business Administration „Big data – driven smart urban economy”, CESBA, 26-27 noiembrie 2021
Universitatea Nobel din Dnipro, Ucraina pentru organizarea și participarea cu prezentări în plenară la Conferinta 2021
COMAGI – 1st International Conference on Migration and Gender Issues
Participarea la atelerele de lucru din cadrul proiectului "Centru Suport pentru IEM proiecte de cercetare-inovare
competitive in Orizont 2020", activități desfășurate în cadrul acordului de colaborare semnat cu Institutul de Economie
Mondială al Academiei Române 15 aprilie -15 mai, 2021 (PERCIUN R. IORDACHI V. TIMUȘ A.)
Elaborarea cererii de proiect la apelul RfP21/02236: EU4MD/ Conceptualization and development of sustainable business
clusters, UNDP împreună cu expertul din România Marius Alexa, dr., conf. Universitatea Alexandru Iona Cuza, Iași
și președintele Clusterului Arhipelago, România (PERCIUN R.,IORDACHI, V., POPA V., PERCIUN I., POPA N,
ȚIRIGAN S.)

UTM
•

În perioada 17-19 noiembrie 2021, echipa proiectului a avut o deplasare la invitația FEAA Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava pentru a participa la Masa rotundă comună (FEAA, UTM, INCE) cu tema
”Economia circulară – model de dezvoltare durabilă”.

Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în massmedia:
➢ Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
IORDACHI Victoria, Emisiunea „Spațiul public”, la Radio Moldova, 10.15-11.00, 4.02.21.
invitat special în platou pentru discutarea subiectului privind economia circulară și premisele
de trecere la economia circulară în Republica Moldova
POPA Viorica Emisiunea „Spațiul public”, la Radio Moldova, 10.15-11.00, 4.02.21.
Participare cu discurs prin telefon. Discutarea subiectului privind economia circulară și
premisele de trecere la economia circulară în Republica Moldova
IORDACHI Victoria, POPA Viorica, Emisiunea „Spațiul public”, la Radio Moldova, 10.1511.00, 24.03.2021. Participare cu discurs prin telefon pentru discutarea subiectului privind
oportunitățile și problemele de trecere la economia circulară în Republica Moldova

Pentru a disemina și spori popularizarea și informarea societății a fost creată
pagina proiectului pe 2 rețele sociale:
-

-

FACEBOOK Pagina Studii și cercetări privind economia circulară în
Republica Moldova @econ.circulara.md · Educaţie
https://www.facebook.com/econ.circulara.md/
și Telegram Economia circulara https://t.me/economiacircularaRM

Aprecierea
și
recunoașterea
rezultatelor obținute în proiect
(premii, medalii, titluri, alte aprecieri)
IORDACHI Victoria, Diploma de
onoare din partea Ministerului Educației
și Cercetării
TIMOFEI Olga, diploma de recunoștință
a AȘM
POPA Viorica, Diploma de onoare din
partea
Ministerului
Educației
și
Cercetării

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și
confirmate în anul 2021 de membrii echipei
proiectului
OLEINIUC Maria, Managementul asigurării
securității alimentare a Republicii Moldova în
contextul dezvoltării durabile, teza de doctor
habilitat, consultant șt. Perciun Rodica
http://www.cnaa.md/theses/economy/2021/

➢ Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de susținere a
tezelor
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TIMUS A. Co-președintele Comitetului organizatoric și Membrul comitetului științific al ediţiei a XV-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică „Creșterea economică în
condițiile globalizării”, 15-16 octombrie 2021, INCE, Chișinău 2021;
TIMUS A. Membrul Comitetului științific pentru secțiunea ”Economie, Management și Marketing”/ moderator în cadrul secțiunii, Conferința științifică națională a doctoranzilor
dedicată aniversării a 75-a a USM „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare”, 22-23 aprilie 2021, USM, Chișinău 2021;
TIMUS A. Co-președintele Comitetului de program și Membru al Comitetului științific Simpozionul științific internațional al doctoranzilor ”Tendințe Contemporane Ale Dezvoltării
Științei: Viziuni Ale Tinerilor Cercetători” dedicat aniversarii a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de
tip academic, 25 iunie 2021, INCE, USM, USARB, USBPH,Cahul ;
TIMUS A.Membrul Comitetului științific al Simpozionului Internațional Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane. Ediția a VIII-a „Înapoi în viitor. Provocări și perspective socioeconomice”, Universitatea ARTIFEX, 27-28 Mai, 2021 București, Romania.
GRIBINCEA C. membru al comitetului organizatoric, Conferința Științifică Internațională „Accounting and finance – the global languages in business”, ediția a VI-ea, Universitatea din
Pitești „Constantin Brâncoveanu
IORDACHI, Victoria, membru al comitetului organizatoric al Conferinței Internaționale Competitiveness and sustainable development in the context of european integration, the 3rd
edition, UTM, 4-5 noiembrie 2021.
IORDACHI, Victoria, membru al comitetului organizatoric al Conferinței internaționale științifico-practice “Creșterea economică în condițiile globalizării” ediția a XV-a, 15-16 octombrie
2021, INCE.
PERCIUN R, membru al comitetului organizatoric al Conferinței internaționale Competitiveness and sustainable development in the context of european integration, the 3rd edition,
UTM, 4-5 noiembrie 2021.
PERCIUN R. membru al comitetului i organizatoric al Conferinței internaționale științifico-practice “Creșterea economică în condițiile globalizării” ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021,
INCE.
PERCIUN R. membru al comitetului științific a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării”, 15-16 octombrie 2021, INCE, Chișinău
2021;
PERCIUN R. membru al comitetului științific la Conferința Științifică Internațională „Accounting and finance – the global languages in business”, ediția a VI-ea, Universitatea din Pitești
„Constantin Brâncoveanu, România
PERCIUN R. Membrul Comitetului științific al Simpozionului Internațional Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane. Ediția a VIII-a „Înapoi în viitor. Provocări și perspective
socio-economice”, Universitatea ARTIFEX, 27-28 Mai, 2021 București, Romania.
PERCIUN R. Membrul Comitetului științific pentru secțiunea ”Economie, Management și Marketing”/ moderator în cadrul secțiunii, Conferința științifică națională a doctoranzilor
dedicată aniversării a 75-a a USM „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare”, 22-23 aprilie 2021, USM, Chișinău 2021;
POPA V. membru al Comitetului organizatoric al Conferinței Internațională Ştiinţifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XV-a, organizat de Institutului
Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova, 15-16 octombrie 2021
TIMUȘ A. Referent oficial în Comisia de susținere publică a teza de doctorat „Managementul Evaluării Competitivității Bunurilor Autohtone În Contextul Politicii Comerciale A Republicii
Moldova”, autor Gutium Tatiana, 14 mai 2021, USM;

PERCIUN R. Comisia de susținere publică a teza de doctorat „Managementul Evaluării Competitivității Bunurilor Autohtone În Contextul Politicii Comerciale A Republicii
Moldova”, autor Gutium Tatiana, 14 mai 2021, USM, președinte
17. IORDACHI, Victoria, Secretar științific a Consiliului științific specializat D 521.03-21-26 la INCE, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe economice
a dnei Cujba Rodica cu tema „Organizarea și auto-organizarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova. Aspecte sinergetice” format prin Decizia
Consiliului de conducere al ANACEC nr. 1 din 25.06.2021. https://anacec.md/files/D1_CC_25.06.2021.PDF).
18. IORDACHI, VICTORIA, Secretar științific a Consiliului științific specializat DH 521.03-21-5 la INCE, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor in științe
economice a dnei Oleiniuc Maria cu tema ,, „Managementul asigurării securității alimentare în Republica Moldova în contextul dezvoltării durabile format prin Decizia
Consiliului de conducere al ANACEC nr. 3 din 27 aprilie 2021 https://anacec.md/files/D1_CC_27.04.2021.PDF
19. PERCIUN R. Consiliul ştiinţific specializat: D 521.03 – 46 pentru susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei SIMCIUC Elena cu titlul: „Sporirea competitivităţii
sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inovațional”, specialitatea: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate”, din cadrul
Universităţii Agrare de Stat din Moldova, conducător ştiinţific: dl CIMPOIEȘ Dragoș, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, la data de 25 iunie 2021.,
președinte
20. PERCIUN R. referend oficial al tezei de doctor cu titlul Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova” în vederea obţinerii
titlului ştiinţific de doctor în economie la specialitatea 522.01 Finanțe, elaborată de RAIEȚCHI Eugeniu conducător științific DOLGHI Cristina, 29.07.2021
21. PERCIUN R. membru al CSS teza de doctor Rolul sistemului informațional din cadrul învățământului superior la prognozarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii
superioare economice, autor Tîrșu Valentina conducător Victoria Ganea, 27.04.2021
22. PERCIUN R. Referent în Comisia de susținere publică a tezei de doctorat Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză, Hezi Aviram Shayb, conducator Bugaian L,
17.09.2021
23. PERCIUN R, membru al Consiliului științific specializat D 521.03-21-26 la INCE, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei Cujba
Rodica cu tema „Organizarea și auto-organizarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova. Aspecte sinergetice” format prin Decizia Consiliului de
conducere al ANACEC nr. 1 din 25.06.2021. https://anacec.md/files/D1_CC_25.06.2021.PDF).
24. GANEA V., membru în cadrul Comisiei de doctorat la teza de doctorat „Contabilitatea între creativitate şi criminalitate economico-financiară” elaborată de Cristina TIMOFTE
(COCA), conducător ştiinţific:prof. univ. dr. Veronica GROSU, în cadrul Universității Ștefan cel Mare, Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică,
16.04.2021.
25. GANEA V.., referent oficial, Consiliul ştiinţific specializat: D 521.03 – 46 pentru susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei SIMCIUC Elena cu titlul: „Sporirea
competitivităţii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inovațional”, specialitatea: 521.03. Economie şi management în domeniul de
activitate”, din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, conducător ştiinţific: dl CIMPOIEȘ Dragoș, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, la data de
25 iunie 2021.
26. GANEA V.. membru al Consiliului Științific Specializat DH 521 03-21-5 pentru susținerea tezei de doctor habilitat în științe economice a dnei OLEINIUC Maria, cu titlul
,,Managementul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile” specialitatea 521.03. Economie și management in domeniul de activitate,
din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, conducător ştiinţific: dna PERCIUN Rodica, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar la data de 22 iunie
16.

2021.

➢ Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale / internaționale
1.

PERCIUN R membrul comitetului științific International Journal of Manufacturing Economics and Management, IJMEM

2.

PERCIUN R membru al Colegiului de redacție Economie si Sociologie, INCE

3.

PERCIUN R membrul Colegiului de redacție al revistei CSIE Working Papers (WP), ASEM

4.
5.

GRIBINCEA C. Handbook of Research on Challenges in Public Economics in the Era of Globalization, Turkey Recenzent international
GRIBINCEA
C..Journal
«Нобелівський
вісник»,
Alfred
Nobel
University,
Ukraine
https://econforum.duan.edu.ua/index.php/en/editorials/international-editorial-board Recenzent international
6. GRIBINCEA
C.
Journal
Academy
Review,
Alfred
Nobel
University,
Ukraine
https://acadrev.duan.edu.ua/index.php/en/editorials/international-editorial-board Recenzent international
7. GRIBINCEA C. Economics, Law and Policy Journal (ELP), (open access), Los Angeles, CA, United States, ISSN 2576-2060 (Print) ISSN
2576-2052 (Online) Recenzent international
8. GRIBINCEA C..ECONOMICS - Innovation and Economic Research Journal, Oikos Institut, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina Recenzent
international
9. GRIBINCEA C. Gribincea C. Yearbook of the Institute of East-Central Europe (YIESW), Poland Recenzent international
10. GRIBINCEA C. Gribincea C. Bulletin for Economic Research, UK, Impact factor:0.264 Recenzent international
11. TIMUȘ A. membru al Colegiului de redacție Economie si Sociologie, INCE
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TIMOFEI O, Economie si Sociologie, INCE, Recenzent
IORDACHI V, Economie si Sociologie, INCE, Recenzent
POPAV., Economie si Sociologie, INCE, Recenzent
TIMOFEI O, ACADEMOS, Recenzent
TIMUȘ A. ACADEMOS, Recenzent
PERCIUN R. ACADEMOS, Recenzent
GANEA V. Studia Universitatis: Seria științe exacte și economice, Chişinău, USM, recenzent

Dificultățile în realizarea proiectului
Financiare, organizatorice, legate de resursele umane etc.
INCE

În anul 2021 principalele dificultăți au fost legate de situația pandemică. Acestea au fost depășite prin realizarea activităților
preponderent online.
Totuși, cheltuielile eligibile, care ANCD le reglementează, sunt foarte rigide și nu acoperă toate elementele necesare unei
cercetări calitative. De exemplu, ANCD nu permite procurarea de softuri licențiate cum ar fi ZOOM sau Google meet, or in
prezent marea majoritate a manifestărilor științifice se organizeaza prin intermediul platformelor digitale. In cazul de față,
platformele nelicențiate sau nu permit înregistrarea sau durata evenimentului să fie max 40 minute.
În anul raportat, ponderea tinerilor s-a diminuat practic dublu de la circa 40% la circa 20% nu din cauza plecării sau schimbării
componenței, ci din cauza că anii trec (oamenii îmbătrânesc). Anticipând riscurile, acest procent al tinerilor până la 35 ani în anul
2022, va constitui 7% în condițiile că echipa va rămâne în componența neschimbată.

Multumesc!

