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1.

Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului
Cercetarea teoretică și empirică a corelației instrumentelor politicii monetare cu cea
macroprudențială

2.

Obiectivele si etapele
 Analiza empirică a politicii monetare din Republica Moldova și identificarea factorilor
specifici de influenta asupra ei.
 Analiza eficienței instrumentelor politicii monetare, aplicate de BNM și identificarea
specificului reacției pieței financiare la ele.
 Analiza politicii macroprudențiale aplicate de BNM și identificarea criteriilor de
optimalitate a ei.
 Formularea unui model de corelare între instrumentele politicii monetare și a celei
macroprudențiale în vederea reducerii costurilor economice și sociale, generate de
suprapunerea obiectivelor lor

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor
 Pregătirea unui ciclu de lecții și susținerea lui în fața doctoranzilor
 Publicarea monografiei ”Macroprudențialitatea: de la teorie la politică”
4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor
În cadrul realizării obiectivelor celui de al doilea an de cercetare au fost publicate următoarele
lucrări:
 1 monografie
 1 capitol în monografie colectivă, publicate în edituri recunoscute din străinătate
 1 articol în revistă editată în străinătate
 2 articole publicate în culegeri de conferințe cotate în WoC
Totodată, în carul participării la 5 conferințe internaționale, unde au fost prezentare comunicări și
abstracte, au fost înaintare spre dubla recenzare și publicare încă trei articole, care deja au primit
aprobare spre publicare.
Pentru diseminarea unor rezultate ale cercetării au fost publicate în culegeri de conferințe:
 2 teză la conferință internaționale din Republica Moldova
 1 abstract în culegere conferinței internaționale în străinătate
 1 prezentare la conferință internațională în străinătate
 1 teze publicate în culegerea conferințelor internaționale
Pentru a putea efectua o analiză coerentă a analizei literaturii de specialitate și a teoriilor moderne
cu privire la interacțiunea dintre politica monetara cu cea macroprudențială am audiat 2 cursuri
propuse on-line de FMI:
 Financial Developmentand Financial Inclusion
 Public management
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5.

Rezultatele obținute

 Teza a fost susținută și obținut titlul de DH la __________ (data) prin decizia Comisiei de
susținere publică din cadrul _____________________ (Instituția), confirmată prin Decizia
Consiliului de Conducere ANACEC nr. ______, din ________
 Teza este la etapa de susținere în:
a) unitatea primară
b) Seminarul Științific de Profil
c) Comisia de susținere publică
d) Confirmare la ANACEC
 Manuscrisul tezei este realizat în volum de 90_%
6.

Publicațiile la tema tezei de DH
1.1. monografii
 COCIUG, V, Macroprudențialitatea: de la teorie la politică”, Ed. Artpoligraf, Chisinau,
2021
1.2. Monografii în lucrări colective

 COCIUG, V. MISTREAN L. MACROPRUDENTIAL POLICY CONTRIBUTION TO THE
POST COVID-19 PANDEMIC ECONOMIC RECOVERY. Book Title Managing Risk and
Decision Making in times of Economic Distress, Volume 108 of Contemporary Studies in
Economics and Financial Analysis (CSEF), Emerald Publishing, 2021, ISSN 1569-3759
2.2. în reviste din străinătate recunoscute
 COCIUG, V. Adapting macro-prudential instruments to achieve monetary policy
objectives, Review of Socio-Economic Perspectives, Vol 6(1), April 2021, p.53-58,. DOI:
https://doi.org/10.19275/RSEP107 ISSN (Online): 2547-9385. https://reviewsep.com/wpcontent/uploads/2021/03/5_COCIUG-1.pdf (indexat în Advanced Science Index, Crossref,
3.2. culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale
 COCIUG V. POSTOLACHE V., Macroprudential policy of the bank of Republique of
Moldova in the context of pandemic crisis. In: IV. International Conference on COVID-19
Studies April 17-19, 2021 İstanbul, Turkey, p. 519-526 (0,57 c.a.). ISBN: 978-625-772035-9
 COCIUG, V., ŢURCANU-MUNTEANU, N, Low financial inclusion as an educational
gaps result: the Republic of Moldova case. In: International Conference “Technological
Educational Vision” (TEDUVIS 2020) SHS Web Conf., Volume 97, 2021. DOI:
https://doi.org/10.1051/shsconf/20219701027 eISSN: 2261-2424 https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/abs/2021/08/contents/contents.html SHS Web Conf., 97
(2021) 01027
7.
Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală
8.

Diseminarea rezultatelor proiectului
Lista forurilor la care au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectului de stat.
 Cociug V., Postolache V. Annual International Scientific Conference „Financial
and Monetary Economics – FME 2021”
Centru de Cercetări Financiare şi
monetare „V. Slăvescu” Bucharest 22.10.2021. Comunicarea Approaches to
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assessing the effectiveness of the macro-prudential policy of the banking sector in
the Republic of Moldova.
 COCIUG V., POSTOLACHE V. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „30 de ani
de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
progres economic”, ASEM Chişinău, 24-25. 09.2021,Comunicarea: Usefulness of
macroprudential policy instruments applied to the banking sector of the Republic of
Moldova // Utilitatea instrumentelor politicii macroprudenţiale aplicate sectorului
bancar al Republicii Moldova
 COCIUG V., Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „30 de ani de reformă economică
în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”,
ASEM Chişinău, 24-25. 09.2021,Comunicarea: The dialectic of banking regulations
- from sub- to overregulation // Dialectica reglementărilor bancare – de la sub- la
supra-reglementare
 COCIUG V., POSTOLACHE V. 4th Covid-19 Conference IKSAD-Institute of
Economic Development and Social Research of Turkey, Turcia 17-19 aprilie 2021
Comunicarea Macroprudential policy of the bank of Republique of Moldova in the
context of pandemic crisis.
 COCIUG V. The Social Connotations of Macroprudentiality V. International
Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2021) 07-09.2021, Istanbul, Turcia
Concluzii
Perioada pandemică a demonstrat necesitatea adoptării de noi decizii macroeconomice,
care depășesc tiparele teoretice dezvoltate până acum. Recuperarea economică se lasă așteptată nu
numai din motive epidemiologice, dar și de faptul că multe din măsurile de stimulare a economiei
au fost adoptate după modelele anterioare, ce a condus la rezultate nescontate. Exemplu poate servi
inflația neașteptat de mare din SUA (6,2% anual la data de 31.10.2021) , fiind rezultată parțial din
aplicarea instrumentelor de politică monetară pentru stimularea macroeconomică. Structura
creșterii IPC pentru zona euro (4.1% la data 31.10.2021) demonstrează că o corelare adecvata a
instrumentelor de politică monetară cu relaxarea macroprudențială are un cost mult mai mic
pentru economie. Cercetările empirice demonstrează că țările unde până la pandemie au fost setate
cerințe macroprudențiale mai dure, au avut o manșă de manevră mai mare, stimulările monetare
fiind coroborate cu stoparea aplicării anumitor amortizoare sau limitarea unor instrumente
macroprudențiale, rata inflației fiind mai scăzută. Astfel, corelarea instrumentelor
macroprudențiale cu capacitățile de intervenție a politicii monetare diminuează costul de gestiune a
masei monetare, Cercetările s-au soldat cu publicarea monografiei ”Macroprudențialitate- de la
teorie la politică”, 1 capitol din monografie colectivă, 1 articol în revistele cotate din străinătate, 2
publicații în culegerile ale conferinței, participări la 5 conferințe internaționale, desfășurate on-line.
Raportul poate fi accesat pe adresa
Conducătorul proiectului ___ Cociug Victoria, dr. conf.univ
____________________
(nume, prenume, grad, titlu științific)

________
(semnătura)
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Anexa nr. 1

Volumul total al finanțării (mii lei) (pe anii)
Anul
2019
2020

Planificat

Executat

100,0

100,0

Conducătorul proiectului

___________________________
(nume, prenume, grad, titlu științific)

Cofinanțare

__________________
(semnătura)
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