Masa rotundă comună (ASEM & INCE) în format on-line:
„SMART VILLAGES AND RURAL DEVELOPMENT”
În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Proiectelor
Programelor de stat:
20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre
creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova
Tatiana, dr., conf. cerc.
20.80009.0807.22 „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” (20202023). Conducătorul proiectului – Perciun Rodica, dr. hab., conf. univ.
20.80009.0807.16 „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivității
agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020 - 2023”. Conducătorul proiectului - Stratan Alexandru, dr. hab., prof.
Totodată, rezultatele prezentate la eveniment au fost obținute în cadrul seminarului științific ASEM „Digital Economy
Development at the Department of Informatica Aplicata in Business”.

17 iunie 2022, ora 10:00 - 12:30
AGENDA
Moderatori:
Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet., șef secție Cercetări sociale și nivelul de trai, INCE
Tutunaru Sergiu, dr., conf. univ., șef al departamentului Informatică aplicată în business, ASEM
Ora

Denumirea raportului

Cuvânt de salut
10:00 – 10:20

10:20 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15 – 12:00

12:00 – 12:15
12:15 – 12:30

Moldovan village: problems of
social development /
Молдавское село: проблемы
социального развития
Rural development through
smart solutions / Dezvoltare
rurală prin soluții inteligențe
Living Lab research concept in
Rural Areas / Концепция
исследования "живой
лаборатории" в сельской
местности
Digital trends applied in vine
sector / Tendințe digitale
aplicate în sectorul viței de vie
Discuții

Raportor
Toacă Zinovia, dr., conf. univ., decanul facultății
Tehnologii Informaționale și Statistică Economică,
ASEM
Perciun Rodica, dr. hab., conf. univ., șef secție
Cercetări financiare și monetare, INCE
Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet., șef secție
Cercetări sociale și nivelul de trai, INCE
șef
secție
Economie
Lucașenco
Eugenia,
agroalimentară şi dezvoltare rurală, INCE
Rojco Anatolii, dr., conf. cercet., secția Cercetări
sociale și nivelul de trai, INCE,
Heghea Ecaterina, drd., cerc. șt., secția Cercetări
sociale și nivelul de trai, INCE
Iordachi Victoria, dr., conf. cercet., secția Cercetări
financiare și monetare, INCE
Babin Anatolii, cercetător IT4BA, ASEM,
Covalenco Ion, cercetător IT4BA, ASEM,
Tutunaru Sergiu, dr., conf. univ., cercetător IT4BA,
ASEM
Iațișin Tatiana, drd., cercetător științific, Secţia
Economie agroalimentară şi dezvoltare rurală, INCE
Participanții Mesei Rotunde

