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PREFAȚĂ
Cercetarea știinţifică în domeniul economic s-a dezvoltat în timp, fiind influenţată de 

numeroase evenimente politice și economice de amploare, prin care a trecut Republica 
Moldova. În cei 75 de ani de existenţă, Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) 
a parcurs un drum lung de formare și dezvoltare,  pornind cu un mic sector de cercetare 
economică în cadrul Bazei Moldovenești de Cercetări Știinţifice a Academiei de Știinţe a 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (AȘ URSS) și transformându-se pe parcursul anilor 
într-o instituţie academică de proporţie, cu profil socio-economic și demografic, recunoscut 
pe plan naţional și internaţional. 

Publicaţia ,,Institul Naţional de Cercetări Economice - 75 ani de performanţă știinţifică 
în serviciul societăţii” reprezintă o incursiune în evoluţia instituţiilor de cercetare știinţifică 
cu profil economic și scoate în evidenţă personalităţi notorii, care au pus bazele știinţei 
economice în Republica Moldova și s-au remarcat prin rezultate relevante, care au contribuit 
la dezvoltarea societţii.  Informaţia prezentată în lucrare este sistematizată conform etapelor 
de dezvoltare instituţională, după o structură concisă și ușor de identificat, care cuprinde 
perioada anilor 1946-2021.

În urma cercetărilor efectuate în arhiva AȘM și INCE s-au reliefat două direcţii  de dezvoltare 
a știinţeii economice din Republica Moldova. Pe de o parte Academia de Știinţe cu  propriile 
instituţii de cercetare, pe de alta parte Ministerul Economiei, care a fondat instituţii ce aveau 
misiunea de a informa autorităţilor publice despre cele mai avansate cercetări și descoperiri 
pe domeniile economiei naţionale. 

În lucrare sunt relatate informaţii și date despre primele structuri instituţionale de 
cercetare economică, create în cadrul Academiei de Știinţe a URSS (AȘ a URSS: Baza de 
cercetări știinţifice a AȘ a URSS (a.1946) în cadrul căreia  a fost creat primul Sector de 
Economie și Geografie, fiind reorganizat pe parcurs în Secţia de Economie (a.1952), apoi în 
Institutul de Economie (a.1960) și Institutul de Cercetări Economice al Academiei de Știinţe 
a Moldovei (a.1992-2006). De asemenea în subordinea Ministerului de Economiei activau: 
Institutul de Informaţie Tehnico-Știinţifică și Propagandă (a.1956-1968), Institutul de 
Cercetări Economice și Informaţie Tehnico-Știinţifică (1968-1970), Institutul Moldovenesc 
de Cercetări Știinţifice în Domeniul Informaţiei Tehnico-Știinţifice și Studiilor Tehnico-
Economice (1970-1991), Institutul de Cercetări Știinţifice în domeniul Informaţiei Tehnico- 
Economice (1991-2000), Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei (1992-2002), Institutul 
Naţional de Economie și Informaţie (2000-2006). Fiecare instituţie se caracterizează prin 
forme specifice de organizare, determinate atât de legităţile interne de dezvoltare ale știinţei, 
precum și de către coraportul dintre știinţă și societate, care au condiţionat sporirea eficienţei 
cercetărilor știinţifice, accelerarea aplicării realizărilor știinţifice în practică.

Cu potenţial de soluţionare și abordare a celor mai importante probleme teoretice și 
practice ale economiei naţionale, echipele de cercetători au realizat investigaţii știinţifice 
valoroase în determinarea situaţiei curente a economiei naţionale, și anume: stabilirea 
tendinţelor în evoluţia economică, evaluarea direcţiilor prioritare de dezvoltare economică în 
perspectivă, previziunea și estimarea cantitativ-calitativă a consecinţelor economico-sociale 
posibile. Rezultatele investigaţiilor au fost publicate în monografii, articole știinţifice, dar se 
regăsesc și în ghiduri practice, documente strategice, acte legislative, etc.  
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Odată cu proclamarea independenţei Republicii Moldova s-au produs schimbări radicale 
în viaţa social-economică. Reformele realizate necesitau cercetări știinţifice complexe pe 
diverse aspecte. Pe parcursul anilor instituţiile academice au fost frecvent reorganizate, fiind 
un proces continuu dictat  de necesităţile societăţii și cursul de dezvoltare a ţării. Astfel, în 
anul 2006, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1326 din 14 decembrie 2005 s-a constituit 
Institutul de Economie, Finanţe și Statistică (IEFS), prin fuziunea Institutului de Cercetări 
Economice al AȘM și Institutul Naţional de Economie și Informaţie al Ministerului Economiei 
și Comerţului, care mai apoi în rezultatul reformelor ulterioare din sfera știinţei și inovării, în 
anul 2013 a fost creat Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) fiind încorporat și 
Sectorul de Demografie al Institutului de Știinţe Politice și Integrare Europeană. Actualmente, 
Institutul Naţional de Cercetări Economice este prezent în comunitatea academică, dar și în 
societate ca o instituţie publică de cercetări economice valoroasă din Republica Moldova, cu o 
structură instituţională complexă, care include 1 Centru de cercetări demografice, 5 secţii de 
cercetare, Biblioteca Republicană Tehnico-Știinţifică (BRTȘ) și 4 structuri auxiliare. 

În a doua parte a lucrării sunt prezentate cele mai relevante și semnificative produse 
știinţifice și intelectuale ale cercetătorilor INCE. Activitatea știinţifică consolidată a echipelor 
de cercetători reprezintă un important potenţial academic  pentru argumentarea ideilor, dar 
și pentru oferirea soluţiilor, atât cu caracter general, cât și cu caracter aplicativ la multe dintre 
provocările prezente sau viitoare pe domeniul cunoașterii și activităţii economice, inclusiv al 
proiectării politicilor guvernamentale.

Elena Bordian, 
Director BRTŞ
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE: 
TRECUTUL, PREZENTUL ȘI VIITORUL

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) este, în prezent, 
unica instituţie publică și cel mai vechi așezământ instituţional public 
specializat în cercetarea problemelor economice, sociale și demografice 
din Republica Moldova, cu o istorie și tradiţii marcante de 75 de ani. 
Structura actuală a institutului întrunește reușit un sistem complex și 

modern de cercetare știinţifică, preocupat de studierea sinergetică a problemelor actuale și 
analiza fenomenelor de perspectivă ale economiei naţionale în contextul evoluţiei știinţei și 
inovaţiei pe plan mondial. 

Determinantele știinţifice ale INCE vizează cercetările știinţifice fundamentale și aplicative, 
studii și investigaţii tematice, analize informaţionale la cererea instituţiilor publice și private, 
dar și la solicitarea partenerilor de dezvoltare.

Actualmente, institutul valorifică semnificaţia și contribuţia predecesorilor legitimi, a 
căror succesor de drept este, care pe parcursul a peste șapte decenii au format și fortificat 
știinţa economică din ţară, au promovat excelenţa în cercetarea economică și socială.

Punctul de plecare în istoria institutului a fost anul 1946, odată cu înfiinţarea Bazei 
de cercetări știinţifice a Academiei de Știinţe a URSS (AȘ a URSS), în componenţa căreia a 
fost creat Sectorul Economie și Geografie. Mai târziu, în octombrie 1949, Baza de cercetări 
știinţifice a AȘ a URSS a fost reorganizată în Filiala Moldovenească a AȘ a URSS (FM a AȘ 
URSS), iar, în ianuarie 1952, Sectorul Economie și Geografie a fost redenumit în Secţia de 
Economie care aparţinea Filialei Moldovenești a AȘ URSS. Secţia de Economie și-a început 
activitatea cu un potenţial format din șapte colaboratori, inclusiv 2 doctori în știinţe. 

Domeniile de activitate știinţifică a secţiei s-au focusat pe dezvoltarea economică a 
Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (RSSM) în contextul tendinţelor comunitare de 
dezvoltare a URSS, astfel fiind stabilite câteva priorităţi în cercetarea știinţifică economică: în 
special, economia agrară, amplasarea întreprinderilor industriei alimentare și identificare a 
zonelor de materie primă, baza tehnico-materială a industriei materialelor de construcţie etc.

Primul institut de cercetare, Institutul de Economie, a fost creat în ianuarie 1960 în 
baza Secţiei de Economie. În fruntea Institutului de Economie a fost  desemnat Radul M. M., 
ulterior membru corespondent al AȘ a RSSM, care a contribuit semnificativ la fundamentarea 
acestuia ca instituţie independentă de pionierat, în acea perioadă, la organizarea cercetărilor 
știinţifice, formarea potenţialului uman și stabilirea unor raporturi cu economia reală. 

În perioada anilor 1961-1968, direcţiile de cercetare vizau: (1) fundamentarea bazei 
tehnico-economice a materialelor de construcţie din republică, sporirea eficienţei economice a 
noilor tehnologii și a investiţiilor de capital în sectorul industriei de construcţii, implementarea 
unui nou sistem de planificare și stimulare economică în domeniu (Bortnicov V.B., Kunţevo 
C.C., Bîcova E.A., Luchiancenco L.I., Smeleanschii S.B.); (2) elaborarea echilibrului dinamic 
interramural planificat dintre producţie și distribuirea produsului social (Ganceva L.A., Averbuh 
R.S., Borzunova L.C., Rapoport P.M.); (3) eficientizarea transportului feroviar și rutier (Iaroţchii 
A.S., Pozdîrcă M.Ia., Medvedeva L.M.); (4) implementarea organizării muncii în sectoarele 
producţiei materiale (Șahilidian A.S., Boguslavscaia N.L., Darahovschii I.S.); (5) eficientizarea 
activităţilor în agricultură (Nedvoriaghin A.I., Poiag M.A., Pavenschii S.T., Nacu A.M.).

Alexandru Stratan, mem. cor. al AŞM, 
dr.hab, director INCE



8

Până la începutul anilor’90, la cârma instituţiilor de cercetare au stat acad. Frolov N. P., 
dr. hab. Malinschii V. F., dr.hab., m.c. Radul M.M., acad. Cervinschii V.F., dr.hab., m.c. Singur 
G.N. În această perioadă priorităţile știinţifice sunt concentrate asupra cerinţelor economiei 
naţionale, dezvoltării intensive a producţiei, eficienţei și productivităţii acesteia. Totodată, se 
aprobă o nouă direcţie de cercetare știinţifică – studiul complex al dezvoltării economice și 
sociale. 

În perioada a.a.1986-1989, în cadrul institutului au fost elaborate „Programul complex al 
progresului știinţifico-tehnic al RSSM pentru anii 1991-2010”, „Recomandări metodice pentru 
elaborarea prognozelor cu privire la direcţiile prioritare de dezvoltare a știinţei”, „Planul 
de dezvoltare și repartiţia forţelor de producţie ale RSSM până în anul 2005” etc. Pentru 
contribuţia adusă dezvoltării economice, Institutul de Economie a fost apreciat cu Diploma de 
Onoare a conducerii RSSM, fiind inclus în Cartea Gloria Muncii și expus pe Panoul de Onoare 
al orașului Chișinău.

În anul 1992 Institutul de Economie a fost redenumit în Institutul de Cercetări Economice 
al Academiei de Știinţe a Moldovei (ICE al AȘM), condus din 1992 până în 2006, de dr. Victor 
Ciobanu (1956-2009). 

În perioada de schimbări radicale în economie și societate, cercetarea economică plasează 
accente pe probleme legate de schimbările majore impuse de procesul de tranziţie. În anii 
1992-2000 activitatea ICE al AȘM avea drept obiective elaborarea Strategiei dezvoltării 
economice a ţării, constituirea modelului economic naţional, asigurarea securităţii economice, 
efectuarea cercetărilor în domeniul relaţiilor de proprietate, evaluării avuţiei naţionale, 
reglementării transformărilor structurale, elaborarea de politici și mecanisme de reglare 
de către stat a activităţilor social-economice, strategii de dezvoltare durabilă bazate pe 
instrumente constitutive și posibilităţi reale, soluţionarea problemelelor ocupării populaţiei, 
standardelor de trai și calităţii vieţii.

Sinteza rezultatelor cercetărilor sunt cuprinse în lucrările:
„Concepţia constituirii modelului de dezvoltare economico-socială a Republicii Moldova” 

în care a fost argumentată direcţia strategică de dezvoltare a economiei ţării prin crearea unui 
model de dezvoltare social-economică specific RM (dr. Ciobanu V., dr. Catana O., dr. Gorelova 
E., Novic S., Stiopin A.); 

„Strategia creșterii economice” ce conţine argumentarea principalelor căi și mijloace de 
sporire a capacităţii de rezistenţă, redresare și dezvoltare continuă a economiei naţionale (dr. 
Gorelova E., dr. Ciobanu V., dr. Catana O., dr. Culeabina N., dr. Stariţâna L.). 

În această perioada în cadrul ICE au activat mai mulţi savanţi-economiști notorii: dr. 
Ciobanu V. (deputat în Parlamentul RM), dr. Gorelova E. (viceministru al economiei), dr. Rojco 
A., dr. Trofimov V., dr. Stariţina L., dr. Ciumac S., dr. Catana O., dr. Gavriliţa V., dr. Prosira B., 
dr. Culeabina N., dr.  Andreiţev D., care au contribuit la dezvoltarea știinţei economice și la 
soluţionarea multor probleme din economia naţională.

O altă structură de reper în constituirea INCE, a fost Institutul Naţional de Economie și 
Informaţie (INEI), subordonat Ministerului Economiei. INEI are o istorie formată pe parcursul 
a mai mult de 50 de ani, pornind din a.1961 iniţial ca un Birou Central de Informaţie Tehnică pe 
lângă Sovnarhozul RSS Moldovenești, în anul 1965 fiind creat Institutul de Informaţie Tehnico-
Știinţifică și Propagandă al Comitetului de Stat al Sovietului de Miniștri al RSS Moldovenești.  
În anul 1968 Institutul de Informaţie Tehnico-Știinţifică și Propagandă a fost reorganizat în 
Institutul de Cercetări Economice și Informaţie Tehnico-Știinţifică a Gosplanului RSSM, care 
avea misiunea de susţinere a conducătorilor și specialiștilor ministerelor, departamentelor, 
întreprinderilor industriale și agricole cu studii și informaţie tehnico-știinţifică. O nouă 
reorganizare a institutului a urmat în a.1970, fiind fondat Institutul Moldovenesc de Cercetări 
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Știinţifice în domeniul Informaţiei Tehnico-Știinţifice și Studiilor Tehnico-Economice. În 
a.1991, în baza Institutului Moldovenesc de Cercetări Știinţifice în domeniul Informaţiei 
Tehnico-Știinţifice și Studiilor Tehnico-Economice, a fost creat Institutul de Cercetări Știinţifice 
în domeniul Informaţiei Tehnico-Economice, reformat în anul 2000 prin afilierea Bibliotecii 
Republicane de Informaţie Tehnico-Știinţifică și redenumit în Institutul Naţional de Economie 
și Informaţie (INEI). 

Conducerea instituţiilor menţionate mai sus a fost efectuată de către dr. Anastasie Rusu, 
dr. Anatol Rusanov care a fost și deputat al Parlamentului Republicii Moldova, dr. Veaceslav 
Afanasiev (ulterior viceministru al economiei), dr. Vasile Rotaru și dr. Didina Țăruș.

Contribuţia acestor instituţii este semnificativă prin formarea potenţialului știinţific, 
abordarea diverselor subiecte economice aplicative, prin asigurarea suportului știinţific și 
informaţional pentru autorităţile publice și reprezentanţii mediului de afaceri: fundamentarea 
politicilor macroeconomice, abordarea problemelor, ce ţin de mecanismele asigurării 
dezvoltării durabile, reducerea sărăciei și valorificarea resurselor umane, amplificarea 
fluxurilor investiţionale, integrarea în UE etc.

INEI a realizat un volum semnificativ de lucrări în domeniul cercetărilor documentare ale 
informaţiei tehnico-știinţifice și acordării asistenţei informaţionale. În rezultatul investigării, 
colectării, prelucrării și documentării asupra informaţiilor, în această perioadă (2002-2005), 
au fost elaborate și distribuite 2453 titluri de materiale informative (informaţii de sinteză; 
informaţii expres; rapoarte analitico-informative; informaţii analitice și operative; grupaje de 
materiale; buletine și scrisori informative; materiale metodologice; materiale bibliografice etc. 

În anul 2002, prin Hotărâre de Guvern (HG nr. 397 din 04.04.2002) la INEI a aderat Centrul 
de Studiere a Problemelor Pieţei al Academiei de Știinţe a Moldovei și Ministerului Economiei.  

Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei (CSPP) a fost fondat în anul 1992  prin Decretul 
Președintelui Republicii Moldova, cu statut de institut de cercetări știinţifice, având 
subordonare dublă - Academiei  de Știinţe a Moldovei și Ministerului Economiei  al Republicii 
Moldova. 

Misiunea Centrului  consta în asigurarea știinţifică a reformei economice demarate în 
Republica Moldova. Instituirea, dezvoltarea, promovarea CSPP și potenţialului uman, este 
predeterminată prin numirea primului director, Sergiu Certan, dr. hab., membru-corespondent 
al AȘM. Un aport important în menţinerea și dezvoltarea potenţialului centrului, formării 
patrimoniului știinţific l-a adus al doilea director,  Pavel Cojocaru, doctor în știinţe, profesor 
universitar, titularul medaliei „Meritul Civic” (1992-2001).

Structura iniţială a centrului consta din 2 secţii, în fiecare formându-se grupuri/colective 
de creaţie care, în funcţie de tema abordată, reuneau savanţi,  specialiști și experţi  în domeniu. 
Anual, în cadrul centrului efectuau cercetări până la 24 grupuri de creaţie, coordonate de 
conducători de teme. În această perioadă, în cadrul Centrului au activat dr., prof. univ. Cojocaru 
P., dr. hab. Singur Gh., dr. hab. Iliadi Gh., dr. hab. Ciubotaru M., dr. Macari V., dr. Aculai E., dr. 
Cramarenco V., dr. Zabulica V., dr. Gușcan V., dr. Rojco A., dr. Subași B., dr. David V., dr. Ganciucov 
V., dr. Averbuh R., dr. Golenco T., dr. Fedotova N., dr. Percinschi N., Șeico N., dr. Dumitrașco M.

În ansamblul rezultatelor semnificative ale centrului se înscriu: Elaborarea sistemului de 
conturi naţionale a Republicii Moldova; Proiectul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 
Durabilă; Studii de management administrativ și economic al resurselor naturale ale 
Republicii Moldova, de redresare a întreprinderilor autohtone; Studii de marketing pentru 
sectorul industrial, agrar, de promovare a vânzătorilor/producătorilor naţionali etc.

Colaboratorii CSPP au adus contribuţii esenţiale  prin participarea lor în activitatea 
diferitor organe guvernamentale, parlamentare, ministeriale ale republicii. Dr. Cojocaru P. 
a fost membru al Comisiei guvernamentale de lucru cu hârtiile de valoare; dr. Cojocaru P., 
dr. Zabulica V., dr. hab. Ciubotaru M. au fost consultanţi ai Comisiei Agrare a Parlamentului 
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Republicii Moldova; dr. Cojocaru P., dr. hab. Ciubotaru M., dr. Cramarenco V. au fost membri 
ai Consiliului de Experţi al Ministerului Economiei al Republicii Moldova; dr. hab.  Iliadi Gh., 
dr., prof. univ. Cojocaru P., dr. hab. Ciubotaru M. au fost membri ai Comisiei economice a 
Consiliului tehnico-știinţific al Ministerului Agriculturii și Alimentaţiei al Republicii Moldova.

În perioada de activitate în cadrul CSPP au fost publicate 13 monografii, 76 informaţii de 
sinteză și 228 articole știinţifice, inclusiv  monografia „Republica Moldova spre economia de 
piaţa”, coordonator  Cojocaru P. (Colectiv de autori) – Chișinău, 1994 (10,3 c.a.); monografia 
„Republica Moldova – dimensiunile reformelor”, (Colectiv de autori), Chișinău, 2002 (22 c.a).

Conducerea CSPP a acordat o atenţie deosebită pregătirii și perfecţionării cadrelor. Pe 
parcursul activităţii CSPP au fost susţinute două teze de doctor habilitat (Iliadi Gh. și Ciubotaru 
M.) și 10 teze de doctor în știinţe economice (David V., Barbaroș E., Carașciuc L., Ciobanu M., 
Cordoneanu N., Marcov E., Ganea V. etc.). Membrii colectivului au participat la diferite cursuri 
și traininguri în Moldova și peste hotare. 

În rezultatul reorganizării Academiei de Știinţe a Moldovei și organelor centrale de 
specialitate ale administraţiei publice (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
1326 din 14 decembrie 2005 ”Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei 
știinţei și inovării”), s-a decis crearea Institutului de Economie, Finanţe și Statistică (IEFS). 
Crearea IEFS, la 26 iulie 2006, are loc prin fuziunea a doua instituţii - Institutul de Cercetări 
Economice al Academiei de Știinţe a Moldovei și Institutul Naţional de Economie și Informaţie 
al Ministerului Economiei și Comerţului. În anul 2007, prin Hotărârea Guvernului nr. 264 din 
6 martie 2007, la IEFS a aderat Institutul de Management, Dezvoltare Rurală și Perfecţionare 
(IMDRP). 

Institutul de Management, Dezvoltare Rurală și Perfecţionare (denumire obţinută în 
a.2005), iniţial Institutul de Perfecţionare și Recalificare a Cadrelor din Complexul Agro-
Industrial, a fost fondat în anul 1991 în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova în 
baza facultăţii de Perfecţionare și a Școlii Republicane Superioare de Dirijare a Complexului 
Agroindustrial.

Sarcina principală a institutului a fost perfecţionarea managerilor și specialiștilor din 
întreprinderile agricole și din industria de prelucrare, precum și recalificarea specialiștilor 
din complexul agro-industrial, inclusiv pregătirea managerilor în domeniul agro-business. 
Iniţial, institutul a inclus în componenţa sa: catedra de management în complexul agro-
industrial, catedra de marketing și finanţe, catedra de tehnologii intensive în agricultură și 
în industria alimentară, formate din 11 cadre didactice titulare, inclusiv 5 doctori habilitaţi, 
precum și peste 100 de profesori și specialiști cu experienţă din diferite organizaţii din ţară și 
de peste hotare, angajaţi în bază de contract. Din primii ani de activitate institutul a colaborat 
eficient cu instituţii similare, dar și cu alte instituţii de profil din SUA, Marea Britanie, Olanda, 
Germania și alte ţări. 

Pe parcursul activităţii sale institutul a urmat o serie de transformări. Astfel, la începutul 
anului 1999, în conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 
a fost creat Institutul de Economie și de Perfecţionare în domeniul Agroalimentar prin 
comasarea următoarelor instituţii: Institutul de Cercetări Știinţifice pentru Economia 
Complexului Agroindustrial, Institutul de Perfecţionare și Recalificare a Cadrelor din 
Complexul Agroindustrial și Institutul de Proiectări „Agroproiect”. Din anul 2005 acesta este 
cunoscut ca Institutul de Management, Dezvoltare Rurală și Perfecţionare.

Scopul și sarcinile de bază ale acestor instituţii constau în elaborarea și argumentarea 
știinţifică a politicii agrare, orientate spre asigurarea creșterii economice a sectorului 
agroalimentar și dezvoltării rurale. O latură separată a fost perfecţionarea și recalificarea 
managerilor și specialiștilor din sectorul agroalimentar și prestarea serviciilor de consultanţă 
pentru cadrele din sectorul agroalimentar.
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În anii 2000-2004, institutul a editat 2 culegeri de lucrări știinţifico-practice „Dezvoltarea 
agriculturii la etapa post-privatizaţională” și 2 ediţii „Tarife de costuri în agricultură”. În această 
perioadă savanţii institutului au publicat 129 de lucrări știinţifice în volum de 88,3 c.a., ceea ce 
a constituit 1,36 c.a. per cercetător pe an. Numărul și volumul publicaţiilor a fost în permanentă 
creștere: de la 0,88 c.a. în anul 2000 până la 2,25 c.a. pentru un cercetător în anul 2004. 

Dat fiind specificul institutului, majoritatea cercetătorilor știinţifici practicau și o amplă 
activitate didactică. Cursuri de profil au fost organizate pentru manageri (studii postuniversitare), 
pentru perfecţionarea specialiștilor din sectorul agroalimentar, dar și consultanţilor în 
extensiune.  Concomitent cu perfecţionarea și recalificarea cadrelor, institutul acorda servicii 
de consultanţă fermierilor, precum și altor persoane interesate în domenii legate de problemele 
privatizării, creării și managementului întreprinderilor agricole bazate pe proprietate privată, 
marketingului produselor agricole. 

Specialiștii institutului au fost implicaţi în diverse forme de colaborare cu organele centrale, 
regionale și locale de specialitate, în special cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Ministerul Economiei, Ministerul Muncii. Totodată, aceștia au participat la elaborarea și 
implementarea unor proiecte comune cu Banca Mondială, FAO, Fundaţia Know How etc. În anul 
2007, în urma reformelor radicale din cadrul știinţei agricole, specialiștii institutului au fost 
integraţi în cadrul Institutului de Economie, Finanţe și Statistică și în Universitatea Agrară de 
Stat a Moldovei.

Institutul de Economie, Finanţe și Statistică (IEFS) a moștenit un tezaur știinţific imens, 
istorie și lucrări care atestă rezultatele știinţei economice pe parcursul unei perioade de peste 
jumătate de secol, dar și un potenţial uman care activează până în prezent. Consolidarea 
cercetătorilor știinţifici, preocupaţi de diverse subiecte și probleme economice, cu experienţă 
diferită în cercetare și specializare economică diversificată, a contribuit deosebit la formarea, 
dezvoltarea și prosperarea IEFS. 

Primul director al IEFS, Viorica Cărare, dr.hab., prof.univ. care, în anul 2007, a fost numită 
în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. Ulterior, în 
fruntea institutului au stat: 2007-2009 Valentina Fetiniuc, dr., conf. univ, 2009-2010 interimatul 
este asigurat de Sergiu Ciobanu, dr., ulterior viceministru al economiei și Gh. Iliadi, dr.hab., prof.
univ., iar 1.04.2010 director al institutului este ales prin concurs dr.hab. Alexandru Stratan. 
Profesionalismul și experienţa acestor personalităţi au determinat dezvoltarea și fortificarea 
IEFS, au condiţionat obţinerea rezultatelor semnificative și extinderea relaţiilor de cooperare 
ale institutului la scară naţională și internaţională.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reorganizarea unor organizaţii 
din sferei știinţei și inovării” Nr. 270 din 18 aprilie 2013 cu modificările ulterioare, a fost creat 
Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) prin reorganizarea Institutului de Economie, 
Finanţe și Statistică al Academiei de Știinţe a Moldovei și Ministerului Economiei. Concomitent, 
în cadrul institutului a fost incorporat și Sectorul de Demografie al Institutului de Știinţe politice 
și Integrare Europeană, creându-se, astfel, Centrul de Cercetări Demografice în cadrul INCE. 
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la activitatea unor 
organizaţii de drept public din domeniile cercetării și inovării nr. 50 din 16.01.2018, institutul  a 
fost redenumit în instituţie publică „Institutul Naţional de Cercetări Economice”, iar Ministerului 
Educaţiei, Culturii și Cercetării i-a revenit funcţia de fondator.

În ultimii ani misiunea institutului, a rămas consecventă - efectuarea cercetărilor știinţifice 
fundamentale și aplicative, care vizează evoluţia proceselor economice și sociale din ţară și pe 
plan mondial, astfel, contribuind la fundamentarea cu argumente știinţifice ale strategiilor și 
programelor de restructurare și dezvoltare socio-economică, identificarea și susţinerea celor 
mai adecvate forme de promovare și creștere durabilă a economiei naţionale, atingerea unui 
nivel de trai decent și a calităţii vieţii sporite a populaţiei. 
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Programele de activitate ale institutului s-au orientat spre realizarea de cercetări excelente 
și analize operative la solicitare; dezvoltarea capacităţilor umane și promovarea tinerilor 
cercetători; aprofundarea, fortificarea și extinderea relaţiilor de colaborare cu instituţii din 
ţară și centre de cercetare de peste hotare; promovarea rezultatelor obţinute din cercetare 
prin publicaţii știinţifice, publicaţii în mass-media și web, participări la emisiuni televizate. 

O latură separată în planul de activitate a rămas participarea în cadrul grupurilor de lucru 
interdepartamentale, instituite pentru soluţionarea problemelor stringente și importante 
pentru Republica Moldova.

Dimensiunea aplicativă a rezultatelor obţinute în carul INCE cuantifică elaborarea  
proiectelor de strategii și acte normative; ajustarea metodologică pentru estimarea și 
evaluarea impactului unor politici și/sau fenomene economice asupra asigurării securităţii 
statului, creșterii și prosperării sociale, realizarea de prognoze și scenarii în baza unor modele 
econometrice ajustate la condiţiile actuale ale ţării etc. Cele mai semnificative rezultate 
derivate din cercetarea instituţională sunt: 

•  Proiectul Strategiei Naționale privind Politicile de Ocupare a Forței de Muncă pe anii 2007-
2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 82-85, din 15 iunie 2007;

•  „Regulamentul privind modul de calculare a mărimii valorice a minimului de existență în 
Republica Moldova”;

•  Scenariile de prognoză a indicatorilor macroeconomici pe termen mediu (2012-2014), 
elaborate în baza unui model de simulare macroeconomică ajustat la specificul economiei 
naționale;

•  Setul de recomandări aplicate pentru elaborarea politicii de stat de creare și dezvoltare 
a clusterelor cu participarea IMM-urilor în Republica Moldova, inclusiv elaborarea 
materialelor metodice ce vizează susținerea creării și dezvoltării clusterelor, alcătuirea 
„hărții clusterelor” (cluster mapping);

•  Proiectul de concept a Strategiei Republicii Moldova privind asigurarea securității 
alimentare a țării;

•  Elaborarea normativelor economice și a bazei actualizate de date informaționale  și a 
tarifelor de costuri pentru sectorul agro-alimentar, publicate anual în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova;

•  Identificarea și argumentarea științifică a sistemului de indicatori de securitate 
demografică și elaborarea principiilor metodologice de constituire a sistemului de indicatori 
pentru monitorizarea și evaluarea impactului politicilor direcționate către securitatea 
demografică, incluse în „Strategia Națională în domeniul  securității demografice în 
Republica Moldova”;

•  Concepția de dezvoltare clusterială a sectorului industrial al Republicii Moldova, 
elaborată în colaborare cu Ministerul Economiei (inclus în Planul de acțiuni cu privire la 
implementarea Strategiei de dezvoltare a industriei pe perioada până în anul 2015);

•  Strategia de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 
(indicația ME nr.04/3-111 din 13.08.2012);

•  Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (HG nr.4 din 
14.01.2014);

•  Metodologia pentru evaluarea realizării Matricei de politici a Foii de parcurs privind 
ameliorarea competitivității Republicii Moldova (indicația ME nr.35 din 19.03.2014);

•  Elaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul 
agroalimentar (solicitarea MMPSF nr.04/163 din 03.02.2014 și publicate în MO al RM 
nr.340-346 din 18.12.2015);



13

•  Metodologia elaborării normativelor de dotare energetică a sectorului agricol (indicația 
MAIA nr.16/6-27 din 15.04.2015);

•  Metodologia privind calcularea normelor de consum a carburanților la tractoare și 
combine pentru efectuarea lucrărilor agricole conform tehnologiilor aplicate (indicația 
MAIA nr.16/4-59 din 28.10.2015);

•  Raportul de evaluare a competitivității și a impactului realizării Matricei de politici a Foii 
de parcurs pentru ameliorarea competitivității RM pentru anii 2014-2019 (scrisoarea ME 
04/3-2929 din 11.05.2016);

•  Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2016-2019 (indicația ME nr.17-2376 
din 15.04.2016);

•  Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Strășeni 2016-2020 (Consiliul raional 
Strășeni);

•  Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Orhei 2016-2020 (Consiliul raional 
Orhei);

•  Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Leova 2014-2020 (Consiliul raional 
Leova);

•  Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ialoveni 2014-2020 (Consiliul raional 
Ialoveni);

•  Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Rezina 2013-2020 (Consiliul raional 
Rezina);

•  Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Călărași 2013-2020 (Consiliul raional 
Călărași);

•  Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Fălești 2013-2020 (Consiliul raional 
Fălești);

• Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Hincești 2013-2020 (Consiliul raional 
Hâncești);

•  Strategia Națională de Dezvoltare Moldova-2020. „Componenta Finanțe: accesibile și 
ieftine (Ministerul Economiei)”;

•  Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de susținere a dezvoltării IMM-urilor 
pentru anii 2012-2014 (Ministerul Economiei);

•  Propuneri de perfecționare a politicii de stat în domeniul prețurilor/tarifelor (a. 2011, 
Ministerul Economiei);

•  Diagnosticarea nivelului competitivității Republicii Moldova și evaluarea progreselor 
în valorificarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată și 
Cuprinzătoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeană (Program de Stat - Securitatea economică 
în contextul integrării regionale și europene a Republicii Moldova, ANCD, 2015-2016);

•  Explorarea potențialului comerțului agrar și al biomasei în Comunitatea Statelor 
Independente (Programul Cadru 7 al UE, 2014-2016);

•  Modele de asociere în agribusiness în țările V4: o nouă perspectivă pentru competitivitatea 
Moldovei (Fondul Visegrad, 2015-2016);

•  Introducerea unei noi priorități „Economia verde pentru IMM-uri” în Planul de Acțiuni 
pentru a.2015-2017 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului  
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 (OECD, 2015);

•  Policy recommendation for development of the State program on Women’s entrepreneurship 
with the state funding (UN Women, 2015-2016);

•  Promoting inclusive horticultural value chains in Armenia, Georgia, Kazakhstan and 
Moldova (IFAD, 2016-2018);

•  The role of small family farms in sustainable development of agri-food sector in the countries 
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of Central and Eastern Europe, NAWA (International Academic Partnership Programme, 
Polish Fund, 2019-2020);

•  Leaving something behind’ - Migration governance and agricultural & rural change in 
‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and Africa, AGRUMIG 
(H2020, 2019-2021);

•  Raportul de evaluare a impactului Strategiei naționale de atragere a investițiilor și 
promovare a exporturilor pentru anii 2016 – 2020 asupra dezvoltării economiei naționale 
(Ministerul Economie, 2019 );

Dimensiunea știinţifică a cercetărilor înscrie numărul crescător al publicaţiilor știinţifice – 
monografii și capitole în monografii editate în ţară și peste hotare; articole știinţifice în reviste 
de profil naţionale și internaţionale, publicaţii și prezentări la foruri știinţifice naţionale și 
internaţionale, alte publicaţii. Doar în perioada 2010-2020 au fost editate 61 monografii, 83 
ghiduri și studii practice, peste 800 de articole publicate în diverse reviste știinţifice, 230 
publicaţii electronice, 12 strategii. Totodată sunt utilizate metode moderne de diseminare a 
rezultatelor activităţii știinţifice fiind înregistrate în baze de date academice și platforme în 
acces deschis. 

Urmând cele mai bune tradiţii ale instituţiilor de cercetare economică, rezultatele activităţii 
știinţifice sunt publicate în revista de profil – revistă știinţifică de categoria B+ „Economie și 
Sociologie”, editată de INCE și accesibilă în limba engleză. Ediţiile periodice ale institutului 
includ și Culegerea de Materiale ale Conferinţei Internaţionale Știinţifico-practice „Creșterea 
economică în condiţiile internaţionalizării”, Buletinul Analitic Trimestrial, publicat în perioada 
a.a.2006-2008, iar din anul 2011 „Tendinţe în Economia Moldovei” - publicaţie analitico-
informaţională relansată de INCE (accesibilă și pe pagina web a institutului).

INCE a preluat de la ICE al AȘM activitatea de doctorat fiind o pârghie determinantă pentru 
menţinerea tinerilor în cercetare. Din anul 2006, în cadrul institutului și-au desfășurat studiile 
de doctorat peste 20 doctoranzi la specialitatea Economie și management (în ramură), dintre 
care 7 au susţinut teza în cadrul Consiliului Știinţific Specializat, instituit în cadrul INCE. Pe 
parcursul a cinci ani, institutul a obţinut dreptul de a pregăti doctoranzi la specialitatea „Finanţe; 
monedă; credit”. În cadrul institutului a fost instituit, de asemenea, Seminarul Știinţific de Profil, 
abilitat cu dreptul de a examina și evalua teze de doctor și doctor habilitat la specialităţile 
„Economie și management (în ramură)” și „Finanţe; monedă și credit”.

În prezent, Institutul Naţional de Cercetări Economice rămâne a fi unica instituţie publică 
de cercetări economice din Republica Moldova. Structura actuală include: cinci Subdiviziuni de 
cercetare economică, Centru de cercetări demografice, Serviciul relaţii cu publicul și colaborare 
internaţională, Biblioteca Republicană Tehnico-Știinţifică (BRTȘ), Complexul Editorial și patru 
structuri auxiliare, activitatea consolidată a cărora permit elaborarea și prezentarea unor 
rezultate semnificative la scară naţională și internaţională, dezvoltarea știinţei economice și 
promovarea imaginii institutului.

Potenţialul uman al INCE include 80 colaboratori, din care 23 colaboratori ai BRTȘ,                          
4 ai Complexului Editorial, 21 persoane din serviciile auxiliare și 55 de cercetători știinţifici. 
Potenţialul știinţific de înaltă calificare cuprinde 18 cercetători, inclusiv 6 doctori habilitaţi și 
18 doctori în știinţe, experţi din diferite domenii ale știinţei economice. 

Pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate institutul răspunde deopotrivă provocărilor 
conjuncturale ale economiei naţionale și abordărilor fundamentale, impuse de dezvoltarea 
știinţei economice în general. 
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INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
Cercetarea știinţifică în domeniul economic are un substrat istoric substanţial. Primele 

menţiuni se identifică încă din  anul 1926 când a fost creat Comitetul Știintific Moldovenesc 
pe lângă Comisariatul Norodnic al Invăţământului, cu sectiile de lingvistica, literatura, 
istorie, etnografie, economie, studiul artelor, o biblioteca știintifica și o secţie de doctorat. 
Ulterior în baza acestui comitet s-a creat primul Institut Moldovenesc de Cercetări Știinţifice 
în domeniul Istoriei, Economiei, Limbii și Literaturii pe lângă Sovietul Comisarilor Poporului 
(1939) cu sediul la Chișinău.

Cercetarile din Basarabia și RASS Moldovenească în perioada interbelică nu aveau un 
character sistematic și complex, reflectând doar unele domenii ale culturii și economiei. În 
timul războiului (1941-1945), Institutul Moldovenesc de Cercetari Știintifice a fost evacuat 
în orașul Buguruslan, regiunea Orenburg, iar în octombrie 1944 revine la Chișinau. 

Istoria înfiinţării Institutului Naţional de Cercetări Economice a început în perioada 
dificilă de după război.

După o evaluare a nivelului vieţii știinţifice în RSSM de către reprezentaţii Prezidiului 
Academiei de Știinţe a URSS, condusa de m. c. Șișkin C.C., savanţii au ajuns la concluzia 
că la Chișinău sunt întrunite toate condiţiile necesare pentru deschiderea unei instituţii 
academice și au propus instituirea unei astfel de structuri. Astfel, la 12 iunie 1946, Consiliul 
de Miniștri al RSSM și Biroul Comitetului Central al Partidului Comunist, adoptă Hotărârea 
istorică de constituire a Bazei Moldovenești de Cercetări Știinţifice a AȘ a URSS. Baza 
moldovenească era constituită din Institutul de Istorie, Limbă și Literatură și 7 sectoare: 
botanică, geologie, viticultură și pomicultură, pedologie, zoologie, energetică, economie 
și geografie, care aveau misiunea de a se implica activ în realizarea Planului cincinal de 
reconstrucţie și dezvoltare a economiei Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în 
perioada anilor 1946-1950.

În toamna anului 1949, Baza de cercetări 
știinţifice a AȘ a URSS a fost transformată în 
Filiala Moldovenească a Academiei de Științe 
a URSS (FM a AȘ a URSS), iar Sectorul de 
Economie și Geografie a fost redenumit în Secţia 
de Economie a Filialei Moldovenești a AȘ a URSS, 
(ianuarie, 1952). În diferite perioade, Sectorul 
de Economie și Geografie a fost condusă de către 
doctorul N. P. Frolov (1946-1947), doctorul V. F. 
Malinschii (1947-1949), doctorul M. M. Radul 
(1949-1951), iar în anii 1952-1961 doctorul M. 
M. Radul a stat în fruntea Secției de Economie. Academia de Științe a RSS Moldovenești, 1961. 

Foto Arhiva Națională

Dezvoltarea Secţiei de Economie a Filialei Moldovenești a AȘ a URSS a început la mijlocul 
anilor’50. Acest fapt se datorează atenţiei semnificative din partea organelor de conducere 
ale republicii asupra dezvoltării cercetării economice, sprijinirii centrelor știinţifice din 
republică, completării secţiei cu personal calificat. Cadrul de cercetare era concentrat 
asupra soluţionării celor mai importante probleme economice, în special, a problemelor de 
zonare agricolă și dezvoltarea colhozurilor. 

SECȚIA ECONOMIE A FILIALEI MOLDOVENEȘTI  
a ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A URSS 1946-1960



16

Secţia de Economie a FM a AȘ a URSS și-a început activitatea cu 7 colaboratori, dintre 
care 2 deţineau grad de doctor în știinţe. În anul 1956, numărul de colaboratori a ajuns la 17, 
iar în 1957 – 20 de cercetători. În anul 1958  în componenţa secţiei activau 24 de persoane, 
din care 6 - doctori în știinţe economice, inclusiv 3 specialiști în domeniul agriculturii. 

Nivelul metodologic și metodic al realizării cercetărilor a sporit semnificativ, datorită 
majorării numărului de doctori în știinţe economice în cadrul secţiei, dar și implicarea 
savanţilor eminenţi ai instituţiilor centrale știinţifice din ex-URSS: C.I. Climenco, E.S. 
Carnauhova, P.V. Vasiliev, A.I. Tanin, V.V. Varanchin ș.a.

Colaboratorii secţiei investigau o gamă relativ mică de aspecte actuale pentru 
dezvoltarea economică a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (RSSM). Erau 
cercetate doar câteva probleme economice din diverse ramuri ale industriei, în special, 
distribuirea întreprinderilor industriei alimentare și identificarea zonelor de producere 
a materie prime, a bazei tehnico-materiale a industriei materialelor de construcţie, 
problemele relaţiilor agrare și particularităţile reformei agrare efectuate în Basarabia în 
perioada anilor 1918-1924.

Frolov Nicolai Pavlovici (1908-1987),        
dr. hab. în economie, academician.

Director al Sectorului de Economie și Geografie, 
Baza de cercetări științifice a AŞ a URSS  1946-1947.

Director al Institutului de Economie al AŞ 
a RSSM 1968-1981

Malinschii Vasile (1912-1992),
dr. în științe economice, membru titular al 

Academiei Române, Membru de onoare al AŞ a RSSM.

Director al Sectorului de Economie și Geografie, 
Baza de cercetări științifice a AŞ

În primii ani de existenţă a Secţiei de Economie, activitatea știinţifică era orientată spre 
două direcţii de cercetare, fiind create și două grupuri de lucru mici, care studiau problemele 
economice din domeniul agriculturii și economiei industriale.

SECȚIA ECONOMIE A FILIALEI MOLDOVENEȘTI  
a ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A URSS 1946-1960

TEMATICA CERCETĂRILOR, REALIZATE ÎN PERIOADA 1946-1950
• Analiza multidimensională a situației viticulturii moldovenești, ca bază de materii 

prime a industriei vinului și căile ulterioare de dezvoltare și specializare a viticulturii și 
vinificației;

• Dezvoltarea, distribuirea și specializarea industriei alimentare;
• Investigarea problemelor de specializare și integrare a ramurilor în cadrul întreprinderilor 

agricole din Moldova;
• Căile de îmbunătățire a rentabilității în colhozurile din republică, planificarea pe termen 

lung în colhozuri etc;
• Problemele zonificării producției agricole;
• Starea actuală și dezvoltarea industriei materialelor de construcție.
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PRIMELE REZULTATE ȘTIINȚIFICE
Un suport știinţific major pentru dezvoltarea 

economică a RSSM au fost cercetările, realizate de către 
cercetătorii Secţiei de Economie. Tematica investigaţiilor 
și rezultatele știinţifice au fost publicate și prezentate la 
diverse întruniri știinţifice. Numărul lucrărilor publicate 
creștea de la an la an, respectiv, și calitatea acestora. Dacă 
în perioada 1951-1955 colaboratorii Secţiei de Economie 
au publicat 2 broșuri și 5 articole știinţifice, apoi în 1956-
1960 aveau deja 1 monografie, 2 culegeri de articole, 17 
broșuri și 24 de articole știinţifice. 

În a.1949, a fost publicată monografia dr. V. F. Malinschii 
„Аграрная реформа 1918-1924 гг. в Бессарабии” (trad. 
Reforma agrară din 1918-1924 în Basarabia). 

În a.1953 au apărut primele articole știinţifice în 
domeniul economic, publicate în ,,Известия Молдавского 
филиала Академии наук СССР” (Buletinul FM al AȘ 
URSS), seria Știinţe Sociale și Economice, care a stat la baza  
înfiinţării revistei știinţifice Экономика и социология/ 
Economie și Sociologie/ Economy and Sociology. 

SECȚIA ECONOMIE A FILIALEI MOLDOVENEȘTI  
a ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A URSS 1946-1960

ETAPA DE CONSTITUIRE
Creșterea nivelului de producţie și complexitatea relaţiilor socio-economice declanșau noi 

cerinţe faţă de infrastructura de cercetare. A devenit evidentă necesitatea încadrării active a 
știinţei în viaţa economică a republicii: completarea cu personal calificat, orientarea pe noi 
direcţii de cercetare economică. Prin urmare, în perioada anilor 1950-1960 s-au întreprins 
acţiuni semnificative de creare a instituţiilor știinţifice, dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
și stabilirea priorităţilor în domeniul de cercetare.

La 18 iulie 1950 prin Hotărârea Guvernului URSS a fost aprobată noua structură a AȘ a 
URSS, iar președintele Prezidiului Filialei Moldovenești a fost numit m. c. P. Baranov

Pe parcursul a zece ani, Filiala Moldovenească AȘ a URSS, a fost completată cu noi structuri 
academice, ponderea cărora s-a majorat de la 5 la 18.  

Către a.1960 în RSSM funcţionau 41 de centre știinţifice și universitare, activitatea 
cărora era coordonată de către Consiliul Republican de Coordonare a Activităţii Știinţifice, 
subordonat Filialei Moldovenești a AȘ a URSS.

Secția de Economie a Filialei Moldovenești a AȘ a URSS, reorganizată în an.1960 în Institutul 
de Economie al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS, care devine o instituție 
independentă în domeniul cercetării economice cu 9 sectoare științifice, specializate pe diverse 
domenii de activitate.
• Sectorul reproducerii socialiste.
•  Sectorul productivității muncii și al costurilor de producție în industrie.
•  Sectorul economic al industriei de construcții.
•  Sectorul eficienței investițiilor de capital și introducerea noilor tehnologii.
•  Sectorul de distribuție a forțelor de producție.
•  Sectorul sistemului de gestionare a agriculturii.
•  Sectorul productivității muncii, costurile de producție, formarea prețurilor produselor 

agricole.
•  Sectorul organizării și remunerării muncii în agricultură.
• Sectorul de planificare a agriculturii.
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În componenţa institutului activau 61 de 
colaboratori, dintre care 22 de cercetători 
știinţifici, inclusiv 8 deţineau titlu de doctor în 
știinţă. Activitatea știinţifică era coordonată de 
Consiliul Știinţific, format din 17 membri, dintre 
care 5 persoane reprezentau alte organizaţiile 
și instituţii de cercetare.

La 20 mai 1960, Consiliul Filialei 
Moldovenești la AȘ a URSS îl numește director 
al Institutului de Economie nou creat, pe M. M. 
Radul, doctor în știinţe geografice, membru 
corespondent al AȘ a RSSM, care din anii 1961-
1965 a activat în calitate de director-adjunct al 
institutului.

RADUL Macar (1910-1971),
Doctor în științe, mem. cor. al AŞ a RSSM.

Director al Sectorului de Economie și Geografie, 
Baza de cercetări științifice a AŞ a URSS 1949 -1951

Director al Secției de Economie

SECȚIA ECONOMIE A FILIALEI MOLDOVENEȘTI  
a ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A URSS 1946-1960

DIRECȚIILE PRINCIPALE DE CERCETARE
•  Investigarea problemelor de creștere și de distribuire a forțelor de producere din raioanele 

economice ale Moldovei; 
•  Utilizarea rațională a resurselor de muncă în scopul creșterii productivității muncii;
•  Studierea problemelor de eficiență economică a producerii; 
•  Utilizarea optimă a mijloacelor fixe existente și a investițiilor de capital în industrie și 

agricultură, îmbunătățirea metodelor de planificare a producerii. 
Primele cercetări iniţiate în cadrul Institutului în domeniul investiţiilor de capital 

au permis a face o concluzie importantă cu privire la posibilităţile de calcul a eficienţei 
investiţiilor de capital la nivel de republică unională, de ramură, de întreprindere, privind 
necesitatea stabilirii obiectivelor de plan ale eficienţei investiţiilor de capital, al cărei 
indicator trebuie să fie coeficientul eficacităţii de ansamblu a investiţiilor de capital (R. D. 
Fedotova, P. V. Cojuhari, I. I. Roizman, A. S. Iaroțchii, I. D. Savciuc ș.a.).

REZULTATELE ȘTIINȚIFICE
În anul 1960 au fost publicate:1 monografie, 26 de recenzii, 1 broșură, 13 articole în 

ziare și 13 articole în reviste. Cercetătorii Institutului au înregistrat 6 emisiuni la radio și 
televiziune. Cele mai semnificative publicaţii din această perioadă au fost:

Р. Д. Федотова, к.э.н. Некоторые вопросы развития 
промышленности стеновых материалов Молдавской 
ССР в 1959-1965г. (монография). Кишинев, Штиинца, 
1960 (Trad.) R.D. Fedotova, dr. Unele probleme ale 
dezvoltării industriei materialelor de construcție a 
pereților în  RSS Moldovenească 1959-1965. Chișinău, 1960

Ганчева, Л.А. к.э.н. Вопросы числового измерения 
народно-хозяйственных пропорций,. Кишинев, 
Штиинца, 1960. (Trad).

Ganciova L. A. dr. Probleme de măsurare numerică ale 
proporțiilor economice naționale. Chișinău, 1960

- Тильман, А. С. д.э.н. Опыт комплексной механизации возделывания кукурузы в 
Молдавии. Кишинев, Штиинца, 1960. (Trad).

-  Радул, М. М. д.э.н.,Кравец, Н.П. Развитие и размещение винодельческой промышленности 
Молдавской ССР. Кишинев, Штиинца, 1960. (Trad).
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INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEȘTI

FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DEZVOLTAREA RAMURILOR ECONOMIEI NAȚIONLE 
(ANII 1961-1980)

În anul 1961 a avut loc o nouă  
reorganizare a instituţiilor de cercetare. 
Prin decizia Sovietului de Miniștri al RSSM 
Institutul de Economie al Ministerului 
de Finanţe al URSS a aderat la Academia 
de Știinţe a RSSM, fiind aprobată o nouă 
structură organizaţională a Institutului de 
Economie al AȘ a RSSM cu șapte sectoare 
specializate de cercetare; 
1. Reproducerea socialistă; 
2. Economia industriei;
3. Eficiența investițiilor de capital și 

implementarea tehnologiilor noi;
4. Economia industriei de construcții; 
5. Distribuția producției socialiste; 
6. Probleme economice ale agriculturii; 
7. Laboratorul Statistică matematică și 

cartografie.

Pe parcursul anilor, periodic, s-a 
modificat structura organizaţională 
completându-se cu noi subdiviziuni. Astfel, 
în a.1964, în cadrul Institutului de Economie 
a fost creat Sectorul Geografie și Cartografie, 
iar în a.1965 acest sector a fost transformat 
în secţie. În acea perioadă s-a organizat 
și Sectorul Relaţii Inter-gospodărești și 
formarea asociaţiilor agroindustriale 
(1964), în cadrul căruia a fost efectuată 
analiza situaţiei existente privind materia 
primă a producţiei vinicole, de conserve, 
de zahăr și uleiuri eterice și s-au elaborat 
recomandări practice și metodice pentru 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre furnizorii 
de materie primă și beneficiari, prin 
responsabilizarea părţilor și consolidarea 
influenţei stimulatorie a preţurilor de 
achiziţie.

DIRECȚIILE PRINCIPALE DE CERCETARE

Caracteristic pentru Moldova anilor’60 
era aprofundarea specializării republicii și 
distribuirea unională a muncii în condiţiile 
împovărării semnificative a structurii 
ramurale a economiei naţionale și extinderii 
relaţiilor economice. În acea perioadă au fost 
efectuate cercetări în direcţii importante, 
precum: fundamentarea tehnico-economică 
a sectorului de construcţii, sporirea 
eficienţei economice a noilor tehnologii 
și a investiţiilor de capital în industria de 
construcţii și a materialelor de construcţii, 
introducerea unui nou sistem de planificare 
și de stimulare economică în construcţie etc. 
(Bortnicov V. B., Kunţevo C. C., Bîcova E. A., 
Luchiancenco L. I.). 

S-au efectuat cercetări cu privire la 
echilibrul dinamic interramural planificat 
dintre producţie și distribuirea produsului 
social (Ganceva L. A., Averbuh R. S.,)

Cervinschi Vasilii se numără printre 
primii 10 academicieni ai Academiei de 
Știinţe a RSSM. A publicat peste 60 de lucrări 
știinţifice, în care a abordat problema de 
salinizare a solului, actuală și azi. A fost 
decorat cu 5 ordine de stat. 

CERVINSKII, Vasilii (1908-1972)
Academician al AŞ a RSSM, dr.hab. în 

științe agricole, profesor universitar.

Director al Institutului de Economie 
al Academiei de Ştiințe a RSSM,1961-1968
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CERCETĂRI FUNDAMENTALE

• Fundamentarea tehnico-economică a bazei tehnico-materiale a construcțiilor în 
republică, sporirea eficienței economice a noilor tehnologii și a investițiilor de capital în 
sectorul industriei de construcții și al materialelor de construcții, introducerea unui nou 
sistem de planificare și de stimulare economică în construcție etc. (V.B. Bortnicov, C.C. 
Kunțevo, E.A. Bîcova, L.I. Luchiancenco, S.B. Smeleanschii).

•  Determinarea modalităților de îmbunătățire a nivelului organizării interramurale în 
producție, studierea proceselor de integrare.

•  Fundamentarea teoretică a eficienței producției și a metodelor de estimare a acesteia, 
studierea relațiilor dintre ratele de creștere ale activelor și indicatorii eficienței fabricilor, 
investigate în mod activ productivitatea muncii, rentabilitatea producției etc. (D. S. Ton, 
A. P. Manza, și I.I. Roizman, S.I. Chircă, A.S. Izman, B.L Cacinscaia, S. I. Clichici).

•  Studii în domeniul forței de muncă: formarea, distribuirea și utilizarea forței de muncă, 
ocuparea forței de muncă, redistribuirea interramurală și teritorială a muncii,

CERCETĂRI APLICATIVE

Un aspect important al activităţii știinţifice în acea perioadă a fost iniţierea cercetărilor la 
comandă, beneficiari fiind întreprinderile mari și instituţiile statului. Primele studii pe baza 
de contracte, s-au realizat în anii celui de-a VII-ea cincinal (1959-1965). Ulterior cercetările 
la comandă au devenit o activitate importantă pentru institut și erau efectuate atât de 
sectoare separate, cât și cu eforturile reunite ale mai multor subdiviziuni instituţionale. 
Rezultatele finale au fost utilizate pentru îmbunătăţirea legislaţiei și utilizarea raţională a 
resurselor umane, materiale și tehnologice. În perioada anilor 1966-1982, astfel de lucrări 
au fost efectuate în valoare de peste 900 mii de ruble. 

Rezultatele știinţifice obţinute de cercetătorii institutului generau noi idei dar și scoteau 
în evidenţă numeroase probleme în domeniul economic. Acest fapt a condus la crearea 
unor noi sectoare și echipe de cercetători, specializaţi pe diverse direcţii de cercetare:
•   Sectorul Organizarea Muncii (1967)
•   Probleme economice ale progresului tehnologic  (1971)
•   Perfecționarea relațiilor de producție în mediul rural (1971)
•   Planificarea complexă economică și socială (1976)

Institutul de Economie al AȘ a RSSM în colaborare cu Comisia Naţională pentru 
Planificare de Stat, au elaborat Sistemul de dezvoltare și distribuţie al forţelor de producere 
ale RSSM până în 1980, ceea ce rezultat cu evaluarea economică a resurselor din Moldova, 
fundamentarea tehnico-economică a distribuţiei noilor capacităţi și volumului de producţie 
ale celor mai importante ramuri ale economiei naţionale, expunerea schimbărilor în 
distribuţia forţelor de producţie pe teritoriul republicii. 

Pe parcursul anilor 1960-1980, au fost efectuate aproximativ 400 de sarcini, multe 
dintre care ulterior au servit ca bază pentru elaborarea politicilor de stat și luarea deciziilor 
corespunzătoare în soluţionarea problemelor economice. 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEȘTI
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ACTIVITATEA DE DOCTORAT
Institutul de Economie al Academiei de Știinţe RSSM, fiind abilitat cu dreptul de 

organizarea activităţii de doctorat (1965) a creat primul Consiliu Știinţific Specializat, care 
avea împuterniciri de a acorda grade știinţifice de doctor în știinţe economice. Timp de 10 
ani (1965-1975) în cadrul Consiliului Știinţific al Institutului de Economie și-au susţinut 
tezele de doctor 113 persoane, dintre care marea majoritate au completat personalul 
știinţific al institutului. Fiecare al doilea doctor habilitat și doctor în știinţe economice, care 
activa în cercetare în acea perioadă, susţinea teza fie la Consiliul Știinţific, fie practica pe 
lângă Institut studii postuniversitare sau frecventa cursuri pentru cercetători independenţi.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEȘTI

Cercetările iniţiate în cadrul Institutului 
la acea perioadă erau orientate spre:
• domeniul investițiilor de capital               

(s-au stabilit posibilitățile de calcul 
a eficienței investițiilor de capital la 
nivel de republică unională, de ramură, 
de întreprindere. (R. D. Fedotova,                             
P. V. Cojuhari, I. Roizman, A. S. Iaroțchii, 
I. D. Savciuc). 

• concentrarea și specializarea integrării 
producției și normarea cheltuielilor 
de resurse materiale (D. S. Ton, M.M. 
Macheenco, G. N. Singur, A. B. Culiș, P. D. 
Şeludco, E. V. Pedcenco, R. I. Şarcova). 

• elaborarea ,,Direcțiilor de bază ale 
asigurării economiei naționale cu forță 
de muncă până în anul 1975 și prognoza 
forței de muncă pană în anul 1985.

• abordări metodologice ale analizei 
relațiilor de repartiție ale produsului 
brut și surplusului producției în 
colhozuri, precum și ale venitului în 
întreprinderile inter-gospodărești,  

• propuneri de perfecționare ale 
principiilor de formare ale fondurilor 
centralizate a Consiliilor colhozurilor 
din RSSM, de fundamentare metodelor 
financiar-economice de nivelare a 
condițiilor economice de gospodărire  
ale colhozurilor (G. S. Iliadi, V. F. Pascal, 
G. N. Grițiuc, S.I.  Martin).

O atenţie deosebită a fost acordată 
determinării modalităţilor de îmbunătăţire 
a nivelului organizării interramurale 
în producţie, studiului proceselor de 
integrare. Concomitent cu cercetările 
teoretice, au fost stabilite condiţiile pentru 
crearea combinatelor agroindustriale 
ale industriei de conserve și de zahăr, 
au fost identificate rezervele existente 
și neexploatate în colhozuri și fabrici, 
au fost prezentate recomandări practice 
pentru îmbunătăţirea eficienţei producţiei                
(G. N. Singur, E. B. Pedcenco, V. N. Danilin, E. 
A. Sergeeva).

S-au efectuat cercetări și s-au oferit 
propuneri privind Elaborarea echilibrului 
dinamic interramural planificat dintre 
producţie și distribuirea produsului social 
(L.A. Ganceva, R.S. Averbuh, L.C. Borzunova, 
P.M. Rapoport), eficientizarea activităţii 
transportului feroviar și rutier (A.S 
Iaroţchii, M.Ia. Pozdîrcă, L.M. Medvedeva), 
organizarea muncii în sectoarele de  
producţie a materiei prime (A.S. Șahilidian, 
N.L. Boguslavscaia, I.S Darahovschii) și alte 
propuneri de îmbunătăţire în agricultură 
(A.I. Nedvoriaghin, M.A. Poiag, S.T. 
Pavenschii, A. M. Nacu).

Rezultatele știinţifice au fost publicate 
în rapoarte și prezentate autorităţilor. 
Rezultatele finale ale cercetărilor au fost 
prezentate organizaţiilor interesate sub 
formă de rapoarte.

REZULTATE ȘTIINȚIFICE
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NOI DIRECȚII DE CERCETARE
Institutul de Economie, în perioada 

1971-1980, era în căutare intensă a unei 
structuri organizatorice optime. S-au 
desfiinţat sectoarele fără perspectivă și 
au fost create noi sectoare de cercetare pe 
domenii și tematici mai actuale:
• dezvoltarea forțelor de producere și a 

relațiilor de producție în Moldova;
•  distribuirea, specializarea și combinația 

rațională a ramurelor economiei 
naționale;

•  relațiilor economice interne și externe;
•  productivitatea muncii sociale și 

sinecosturile producției; 
•  eficiența economică a investițiilor de 

capital;
•  evidența contabilă și trecerea la 

remunerarea monetară în colhozuri;
•  profitabilitatea producției agricole;
•  organizarea, normarea și remunerarea 

muncii în colhozuri;
•  formarea prețurilor în agricultură;
•  fundamentarea economică a sistemelor 

de gestiune ale agriculturii;
•  dezvoltarea economiei orașelor; 
• căile de depășire a diferențelor 

semnificative între zonele urbane și rurale.

S-au consolidat cercetările în sectorul 
economiei agricole. Erau investigate: 
dimensiunea optimă a întreprinderilor 
agricole și integrarea ramurelor în 
colhozuri, organizarea, normarea și 
remunerarea muncii, tranziţia la plata 
monetară, planificarea achiziţiilor, 
formarea preţurilor, evaluarea economică 
a terenurilor, eficienţa producţiei agricole 
(I. V. Șirșov , N. P. Dodonov, I. P. Fesenco, V.I. 
Mogorianu, V. S. Ponomari, Gh. Iliadi, V.F. 
Pascal, G.N. Griţiuc).

Odată cu formarea Sectorului Planificare 
Economică și Socială Complexă (1976), 
cercetarea în acest domeniu a continuat 
prin elaborarea planurilor complexe de 
dezvoltare economică și socială în toate 
raioanele și orașele din Moldova. (Iu. M. 
Safronov, A. A. Rojco, V. N. Jucov).

O contribuţie esenţială în dezvoltarea 
cercetărilor știinţifice specializate pe 
diverse sectoare economice a avut-o 
academicianul AȘ a RSSM, Frolov N. P., 
care a preluat conducerea Institutului de 
Economie al AȘ a RSSM în anul 1968 .

FROLOV Nicolai Pavlovici (1908-1987) 
Academician AŞ a RSSM, doctor habilitat în economie, 

profesor universitar.  
1968 - 1981 - director  al Institutului de Economie  al AŞ a 

RSSM,
1981-1986 - șef al Sectorului Probleme Social-Economice ale 

Muncii, consultant științific în această instituție. 
Este recunoscut pentru investigațiile realizate în Istoria 

economică a RSSM 1917-1958 (publicată în 1974) și Istoria 
economică a RSSM 1959-1975 (publicătă în 1978) de către 
grupul de autori: N. P. Frolov, G. N. Singur, T. N. Golenno,                              
A.S. Izman, A. A. Gudîm, D. C. Ton, V. V. Cembrovschii etc.).

A fost decorat cu Premiul de stat al RSSM, Ordinul Drapelul 
Roşu de Muncă etc.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEȘTI
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PERFORMANȚE ȘTIINȚIFICE CU  IMPACT ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ

Activitatea Institutului de Economie 
al AȘ a RSSM, în această perioadă, a fost 
orientată spre consolidarea continuă a 
știinţei cu sectoarele economiei naţionale 
prin elaborarea cercetărilor și oferirea 
recomandărilor  privind problemele reale 
ale ţării. Institutul a elaborat și nemijlocit a 
participat la implementarea unor rezultate 
importante, cum ar fi:

•  Schema generală de dezvoltare și 
distribuție a forțelor de producție ale 
RSSM pentru anii  1976-1980.

•  Echilibrul interramural de producție și 
de distribuție în economia națională a 
RSSM pentru anii 1975–1980.

•  Recomandări pentru perfecționarea 
prețurilor de achiziții pentru anumite 
produse agricole. 

•  Dispoziții metodice de determinare a 
eficienței economice reale, a construcției 
și reconstrucției drumurilor locale.

• Metode de elaborare și planuri de 
dezvoltare economică și socială 
complexă ale orașelor Chișinău, Bender, 
Tiraspol, Rîbnița, Ceadîr-Lunga și 
raioanelor Anenii Noi și Kotovsc.

•  Recomandări metodice pentru 
dezvoltarea creativității tehnice a 
angajaților întreprinderilor industriale.

•  Recomandări privind elaborarea și 
aplicarea în practică a tarifelor zonale 
pentru apă în RSSM și introducerea 
taxei temporare pentru apa din izvoare 
etc.

Institutul a realizat cercetări pe diferite 
aspecte ale progresului tehnico-știinţific, 
eficienţei investiţiilor de capital, economiei 
industriei de construcţii, transportului, 
istoria ideii economice, problemele 
nivelului de trai și dezvoltării sferei 
serviciilor și multe altele (R. D. Fedotov,       
V. B. Bortnicov, L. A. Ganceva, A.S. Izman,     
P. V. Cojuhari, C. C. Cunţeva, I. D. Savciuc,     
A. S. Iaroţchii).

COMUNICAREA ȘTIINȚIFICĂ

Comunicarea activă și schimbul de 
informaţie ale institutului cu sectorul de 
producţie s-au realizat prin conferinţele 
știinţifice, care se desfășurau în baza 
rezultatelor cercetărilor instituţionale 
sau în comun cu alte organizaţii 
știinţifice, ministere și departamente. 
Astfel, pe parcursul perioadei 1961-
1980, au fost desfășurate peste 150 
de conferinţe de proporţii (unionale 
și naţionale), tematica abordată fiind 
dezvoltarea complexului agroindustrial, 
problemele socio-politice, economice 
și juridice de convergenţă a celor 
două forme de proprietate socialistă 
(colhozuri și sovhozuri) și perfecţionarea 
gestionării sectorului agricol.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEȘTI
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PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE

În perioada 1971-1980, cercetătorii științifici ai Institutului de Economie au 
publicat 41 de monografii, 22 de culegeri științifice, 66 de broșuri și peste 500 de 
articole științifice. Din multitudinea menţionă de lucrări cele mai valoroase monografii:

„Региональные особенности хозяйственного 
комплекса Молдавии”, коллектив авторов, Кишинев, 
1971 (Trad. „Particularitățile regionale ale complexului 
economic al Moldovei”, grup de autori (Chișinău, 1971);

Г. Н. Сингур „Межотраслевые связи и аграрно-
промышленная интеграция”), Кишинев, 1977; (Trad. 
G. N. Singur, „Legăturile interramurale și integrarea 
agroindustrială (Aspecte metodologice, experiența 
cercetării, probleme), Chișinău, 1977);

„История народного хозяйства Молдавской ССР 
(1959-1975г.)”, коллектив авторов, под ред. Н. П. Фролова, 
Кишинев, 1978; (Trad. „Istoria economiei naționale a RSS 
Moldovenești (1959-1975)”, grup de autori, ed. coord. N. P. 
Frolov, Chișinău, 1978);

„Население и трудовые ресурсы Молдавской 
ССР”, колл. авторов, под ред. Н.П. Фролова, Кишинев, 
1979; (Trad. „Populația și resursele umane din RSS 
Moldovenească”, grup de autori, ed. coord. N.P. Frolov 
(Chișinău, 1979).  

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEȘTI
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RELAȚII EXTERNE ȘI DE COOPERARE

Conexiunea cercetării cu practica era consolidată de o coordonare mai vastă a cercetărilor 
știinţifice ale Institutului de Economie al Academiei de Știinţe a RSSM cu cercetările altor 
instituţii știinţifice ale republicii, precum și cu centrele notorii ale ex-USSR. S-au dezvoltat 
relaţii de colaborare cu Institutul de Matematică și Centru de Calcul, Institutul de Cercetări 
Știinţifice în Economie și Producţie Agricolă, cu catedrele de economie ale instituţiilor de 
învăţământ, cu unele organizaţii de proiectare și asociaţii știinţifice de producţie ale ţării.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEȘTI

Un proiect de anvergură, realizat 
în comun de cercetătorii Institutului 
de Economie al AȘ a RSSM și savanţii 
Institutului de Economie al Academiei 
de Știinţe din Rusia, or. Moscova (1979), 
a vizat analiza și sinteza experienţei 
acumulate în ţara noastră în domeniul 
cooperării intergospodărești și integrării 
agroindustriale. Rezultatele acestui studiu 
au fost reflectate în Raportul știinţific 
publicat de Institutul de Economie al 
Academiei de Știinţe din Moscova: «Опыт 
специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства 
на базе межхозяй-ственной 
кооперации и агро-промышленной 
интеграции в Молдавской ССР» 
(Trad. „Experienţa specializării și 
concentrării producţiei agricole în baza 
cooperării inter-gospodărești și integrării 
agroindustriale din RSS Moldovenească). 
Cu scopul de a studia problemele formării 
complexului agroindustrial al Moldovei, 
de a cunoaște experienţa în domeniul 
cooperării interramurale și integrării 
agro-industriale, institutul a fost vizitat de 
oameni de știinţă din Ungaria, Germania, 
Vietnam, Bulgaria, Franţa, Japonia etc.

În anii 1976-1980, au fost iniţiate 
cercetări comune pe tematică regională cu 
savanţi-economiști din Ucraina și Belarus. 
Astfel, în conformitate cu decizia Consiliul 
de coordonare al activităţilor știinţifice 
ale academiilor de știinţe ale republicilor 
unionale, Institutul de Economie al AȘ a 
RSSM, împreună cu instituţii academiilor 
de știinţe din Ucraina și Belarus, 
au participat la investigarea temei 
„Problemele economice ale progresului 
știinţifico-tehnic”. În baza rezultatelor 
cercetărilor efectuate în Ucraina și 
Moldova, a fost prezentat un raport 
știinţific privind starea actuală și căile de 
perfecţionare a gestionării progresului 
știinţifico-tehnic în ramurile industriei 
alimentare.

Activitatea multidimensională a 
Institutului de Economie al AȘ a RSSM 
privind dezvoltarea cercetării economice 
în ţară, executarea sarcinilor de 
responsabilitate a organelor de decizie, 
precum și promovarea cunoștinţelor 
economice a fost apreciată pozitiv de 
către organele de conducere ale republicii. 
Angajaţii institutului au fost premiaţi cu 
distincţii înalte ale RSSM.
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INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE A RSSM (1981-1992)

Perioada anilor 1981-1992 se caracterizează prin îmbunătățirea continuă a 
cercetărilor științifice, concentrarea eforturilor asupra investigării problemelor 
actuale ale dezvoltării economice și sociale, a complexului agroindustrial al RSSM. Din 
an.1982 au fost concretizate direcțiile de bază ale cercetărilor științifice ale institutului 
și a fost modificată structura organizațională.

DIRECȚIILE PRINCIPALE DE CERCETARE

Probleme regionale ale reproducerii sociale. Se investigau probleme pe termen 
lung privind economia naţională, îmbunătăţirea proporţiilor ramurale și regionale, 
direcţiile principale ale progresului știinţifico-tehnic și ale dezvoltării sociale a economiei. 
Conducător- dr. A.A. Gudîm. 

Perfecționarea mecanismului economic al complexului agroindustrial. Cercetările 
erau orientate spre elaborarea bazelor știinţifice pentru perfecţionarea planificării și a 
mecanismului de gestionare a complexului agroindustrial regional. Conducător dr. G. N. 
Singur.

Probleme ale eficienței și organizării managementului producției industriale. Sarcinile 
direcţiei cuprindeau: studierea problemelor eficienţei producerii și a mecanismului 
economic, perfecţionarea formelor de organizare ale managementului în industrie. 
Conducător – dr. I.S. Darahovschi.

Prognoză științifico-tehnică. Activitatea era direcţionată spre investigarea problemelor 
metodologice, metodice și organizatorice ale prognozării știinţifico-tehnice, spre 
coordonarea activităţilor privind elaborarea unui program complex al progresului 
știinţifico-tehnic al RSSM.  Conducător - dr. în știinţe tehnice A. I. Negru. 

RESURSE UMANE

În anul 1982, numărul total de angajaţi ai Institutului număra 120 de persoane, inclusiv: 
1 academician al AȘ a RSSM, 3 doctori habilitaţi și 36 doctori. Comparativ cu anul 1989 
Institutul de Economie era alcătuit din opt subdiviziuni cu 112 de persoane, inclusiv: 
1 membru corespondent al AȘ a RSSM, 3 doctori habilitaţi, 38 doctori în știinţe și 72 
cercetători știinţifici. Cercetătorii știinţifici constituiau 64,3% din personalul instituţiei, 
dintre care 56,7% deţineau grad știinţific. Vârsta medie a angajaţilor Institutului era de 39 
de ani, vârsta medie a cercetătorilor știinţifici – de 43 de ani, iar a personalului auxiliar – de 
34 ani.

În anul 1992, pe fundalul situaţiei politice și economice complicate din ţară, statele de 
personal în Institutul de Economie s-au redus drastic (activau 48 de colaboratori, dintre 
care: 37 cercetători știinţifici, 1 doctor habilitat, 21 de doctori în știinţe. La studii de 
doctorat în aceasta perioadă erau 16 persoane, inclusiv: 8 – la secţia cu frecvenţă redusă și 
8– la secţia de zi.
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STRUCTURA INSTITUȚIONALĂ
Timp de 10 ani (1981-1991)  atât structura instituţională cât și numărul de angajaţi s-a 

păstrat constant.  În cadrul Institutului funcţionau patru direcţii de cercetare:

1.   Direcția Problemele regionale ale reproducerii sociale, formată din 5 secții. Şef 
al direcției era dr. A.A. Gudîm. Activitatea direcției era direcționată spre investigarea 
problemelor de termen lung privind economia națională, îmbunătățirea proporțiilor 
ramurale și regionale.

2.  Direcția Perfecționarea mecanismului economic al complexului agroindustrial, 
formată din 4 secții de 4 cercetare. Conducătorul direcției era dr.  G. N.  Singur. Activitatea  
direcției era orientată spre elaborarea bazelor științifice pentru perfecționarea planificării 
și a mecanismului de gestionare a complexului agroindustrial regional.

3.  Direcția Probleme ale eficienței și organizării managementului producției 
industriale.   Şef al direcției – dr. I. S. Darahovschi. Sarcinile direcției cuprindeau studierea 
problemelor eficienței producerii și a mecanismului economic, perfecționarea formelor de 
organizare a managementului industriei.  În cadrul direcției activau două secții.

4.  Direcția Prognoză științifico-tehnică, condusă de dr. în științe tehnice A. I. Negru. 
Activitatea direcției era orientată spre investigarea problemelor metodologice, metodice 
și organizatorice ale prognozării științifico-tehnice, spre coordonarea activităților privind 
elaborarea unui program complex al progresului științifico-tehnic al RSSM.

Pe lângă aceste direcţii și secţii, în institut activa un grup de asigurare informaţională 
și implementare a elaborărilor știinţifice de cercetare (conducătorul grupului – L. M. 
Snegovaia).

FORMAREA TINERILOR CERCETĂTORI

Activitatea Institutului de Economie al AȘ a RSSM era bazată pe o muncă intensă și 
minuţioasă pentru ridicarea nivelului de calificare a personalului știinţific.  La 1 ianuarie 
1983 la studii de doctorat erau 29 persoane (secţia de zi – 15, secţia cu frecvenţă redusă 
– 14). O susţinere semnificativă în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, și anume în 
formarea cercetătorilor ca specialiști, confirmaţi prin titluri știinţifice, era oferită de 
centrele știinţifice mari din fosta URSS, în care activau oamenii de știinţă proeminenţi. 
Mulţi dintre cercetătorii institutului au susţinut tezele de doctor la Consiliile Știinţifice 
Specializate din Moscova, Kiev, Minsk, Tallinn, Odessa, Harkov, Erevan, Tibilisi.

În perioada provocărilor și transformărilor socio-economice și politice (1981-1992), 
Institutul de Economie al AȘ RSSM a fost condus de dr. hab. Singur Gh. N., membru 
corecpondent  al AȘ a RSSM, specialist în domeniul știinţific: economia industriei alimentare 
și integrarea agroindustrială. Din a.1961 Gh. Singur, timp de 30 de ani, a activat  la Institutul 
de Economie al AȘM ,executând funcţiile de colaborator știinţific inferior, cercetător știinţific 
superior, șef de sector, secretar știinţific, director adjunct pentru probleme știinţifice ale 
institutului, iar în perioada anilor 1981-1992 este director al acestei  instituţii academice 
cu profil economic. A lucrat alături de dr. Gudîm A. A. și Pascal V. F. directori adjuncţi și dr. 
Mocriac V.A. - secretar știinţific. Din a.1992, timp de 10 ani a activat în calitate de cercetător 
știinţific principal la Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE A RSSM (1981-1992)
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SINGUR Gheorghii, (1930–2009) dr. hab., 
profesor universitar,mem. cor. al AŞ a RSSM

Director al Institutului de Economie 
al AȘ a RSSM (1981-1992)

PASCAL Vera, 
doctor în economie.

Director adjunct al Institutului de Economie al AŞ 
al RSSM (1986-1990)

În foto: Gh.Singur și V. Pascal în ședință de lucru 
(1987)

PROIECTE ȘTIINȚIFICE CU IMPACT ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ

• „Sistemul secvenţial de stimulare 
al creșterii eficienţei producţiei în 
complexul agroindustrial”:  s-au înaintat 
recomandări pentru perfecţionarea 
relaţiilor contractuale reciproce în 
organizarea producerii și vânzării 
produselor de conserve din fructe și 
legume (Secţia Mecanismul economic al 
complexului agroindustrial: Singur G. N., 
Belous A. I.).

• „Elaborarea bazei știinţifico-metodice 
a analizei și a propunerilor de 
perfecţionare a planificării durabilităţii 
producţiei agroindustriale”: s-au 
identificat și sistematizat condiţiile și 
factorii sporirii durabilităţii producţiei 
în complexul agroindustrial, realizate 
studii de evaluare a rolului acestora în 
majorarea nivelului stabilităţii, precizată 
prognoza pe termen lung a tempourilor 
și proporţiilor de reproducere (Secţia 
Mecanismul economic al complexului 
agroindustrial:. Singur G. N, Belous A. I.).

• „Îmbunătăţirea concurenţei în 
verigile inferioare ale complexului 
agroindustrial regional în condiţiile 
intensificării producţiei”: a fost 
elaborată metoda de organizare a 
concurenţei muncii a acestei categorii 
de lucrători din cadrul complexului 
agroindustrial în noile condiţii de 
gospodărire (Secţia Probleme de 
concurenţă socialistă – Puzanov A. P., 
Roșceva G. A., Stremenovscaia Z. I., 
Kagan M. V.).

• „Particularităţile de dezvoltare 
demografică a populaţiei rurale din 
RSSM”: s-au determinat nivelul, structura 
și dinamica forţei de muncă, au fost 
evaluate perspectivele de ocupare a 
forţei de muncă a locuitorilor zonelor 
rurale. O atenţie deosebită a fost acordată 
distribuţiei forţelor de producere ale 
Republicii Moldova pe termen lung, 
constituirii echilibrului interramural, 
planificării investiţiilor de capital (Gudîm 
A. A., Chembrovschii V. V.). 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE A RSSM (1981-1992)

Interesele știinţifice ale echipei de cercetători condusă dr. hab. Gh. Singur au fost  
acuale, precum problemele economice în industria alimentară, progresul tehnico-știinţific, 
prognozarea macroeconomică, reglementări de stat ale economiei la etapa tranziţiei 
spre economia de piată. (Multe din documentele elaborate au fost utilizate în activitatea 
ministerelor, departamentelor și întreprinderilor.
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PROGRAME NAȚIONALE

Institutul de Economie al AȘ a RSSM a participat la elaborarea programelor-obiectiv 
naţionale complexe, precum:
•  „Intensificarea – 90”,

•  „Reutilarea tehnică și reconstrucția producției”, 

•  „Calitatea – 90”, 

•  Programul de dezvoltare a complexului socio-cultural al RSS Moldovenești pentru anii 
1990-2000,  

•  Programul complex „Protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale ale 
RSSM pentru anii 1986-2005”. 

•  „Teoria și metodologia de planificare și gestionare a economii socialiste”

DOCUMENTE STRATEGICE, ELABORATE DE CERCETĂTORII INSTITUTULUI DE ECONOMIE 
AL AȘ a RSSM:

• „Programul complex al progresului 
științifico-tehnic al RSSM pe anii 
1991-2010” (autori: Cramarenco 
V. G., Belopotapov A., Percinscaia 
N. P., Leșcu Z. N., Prosira E. F.,                                                                                  
Gavrilița V. S. ș.a.). În baza acestui 
program, a fost elaborată „Prognoza 
complexă a dezvoltării socio-economice 
și științifico-tehnice a Republicii Sovietice 
Socialiste Moldovenești până în anul 
2010”

• „Schema de dezvoltare și distribuție a 
forțelor de producție ale RSSM până 
în anul 2005” (Cramarenco V. G., 
Belopotapov A., Percincaia N. P. s.a.).

• „Sistemul măsurilor argumentate 
științific cu privire la dezvoltarea 
dinamică și echilibrată a complexului 
agroindustrial al Moldovei” (G. N. Singur, 
V. F. Pascal).

• „Recomandări metodice pentru 
evaluarea realizării planurilor de 
majorare a productivității industriei 
republicii socialiste, a orașelor, 

a raioanelor administrative, 
ministerelor și departamentelor”                                                           
(conducător - Rojco A. A). 

• „Recomandări metodice privind 
elaborarea planului complex de 
dezvoltare al Academiei de Ştiințe a 
RSSM până în anul 2000”. (Rojco A. A.,   
Safronov Iu. M. s.a.).

• „Schema de dezvoltare și 
distribuție a instituțiilor științifice 
și a serviciilor științifice în RSS 
Moldovenească până în anul 2005”                                                                                          
(conducător – dr. Cramarenco V. G.).

• Metodologia de organizare a 
concurenței muncii „Îmbunătățirea 
concurenței în verigile inferioare ale 
complexului agroindustrial regional 
în condițiile intensificării producției”:                                                    
a fost elaborată pentru complexul 
agroindustrial în noile condiții de 
gospodărire (Secția Probleme de 
concurență socialistă – Puzanov A. P., 
Roșceva G. A.,  Stremenovscaia Z. I.,   
Kagan M. V.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE A RSSM (1981-1992)
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CERCETAREA ECONOMICĂ ÎN PRIMII ANI DE INDEPENDENȚĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA

Anii 90 au fost un punct de  cotitură 
atât pentru ţară, cât și pentru comunitatea 
academică. Odată cu proclamarea 
Suveranităţii (23 iunie 1990) și 
Independenţei RM (27 august 1991) 
s-au reorganizat instituţiile sovietice de 
cercetare și au survenit schimbări radicale 
în sistemul de management și finanţare a 
Știinţei AȘM a devenit un forum știinţific 
independent. Această perioadă (1989-
1992) s-a marcat prin constituirea și 
dezvoltarea cadrului normativ al sferei 
cercetării-dezvoltării, modificarea și 
perfecţionarea sistemului organizatorico-

instituţional de gestionare a știinţei și 
activităţii de cercetare-dezvoltare. Au 
fost afirmate si promovate principiile 
democratice privind organizarea și 
gestionarea activităţii de cercetare-
dezvoltare, fiind acordată instituţiilor 
autonomie în stabilirea structurii și a 
mecanismelor de funcţionare, alegerea 
metodelor și mijloacelor de activitate. 
Activitatea știinţifică a Institutului de 
Economie al AȘM a fost concentrată 
asupra problemelor socio-economice ale 
ţării, orientarea generală fiind emergenţa 
la economia de piaţă.

REZULTATE ȘTIINȚIFICE 

Documente elaborate de cercetătorii institutului și preluate de către autorităţile 
guvernamentale și departamentale:

•  Proiectul Programului de stat de 
privatizare în Republica Moldova pe anii 
1992-1993 (autori: dr. Macari V. G. și dr. 
Ciobanu E. P.);

•  Determinarea condițiilor de activitate 
ale burselor de mărfuri, pregătirea 
documentelor normative de creare 
a Bursei de Valori în RM (autori: 
Cramarenco V. G., Percinscaia N. P.);

•  Concepția de formare a sistemului fiscal 
și Bazele metodologice ale politicii 
tarifare, prezentată Ministerului 
Finanțelor din RM;

•  Baza metodologică a formării unui 
sistem unic de indicatori ai dezvoltării 
economiei naționale în condițiile 
economiei de piață, documente oferite  
Departamentului de Stat pentru 
Statistică.

•  Concepția remunerării muncii în 
organizațiile bugetare în care au 
fost expuse bazele științifice ale 
reformării sistemului de salarizare la 
scară națională, precum și programul 
internațional (în comun cu Forul 
Economic Mondial, Elveția); 

•  Economia pieței în curs de dezvoltare, 
conține o analiză comparabilă a 
potențialului economic a câtorva zeci 
de state și estimarea condițiilor și 
posibilităților dezvoltării economice în 
perspectivă;

• Prognoza pe termen scurt „Populația, 
resursele umane și sănătatea populației 
în Republica Moldova”;

•  Principiile metodice ale politici tarifare 
în RM în condițiile suveranității și 
formării relațiilor de piață.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE A RSSM (1981-1992)
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REZULTATE ȘTIINȚIFICE. PUBLICAȚII

COLABORARE INTERNAȚIONALĂ (1981-1992)

Rezultatele cercetărilor savanţilor 
economiști din Moldova, în repetate 
rânduri, au fost apreciate la congresele 
unionale și forurile economice, care au avut 
loc în cadrul programelor-ţintă, incluse 
în planul de cooperare multilaterală cu 
academiile altor republici. Acestea și-au 
găsit reflectare în monografii colective, 
publicaţii ale culegerilor tematice, 
manuale metodice, articole știinţifice, 
fiind prezentate la diverse expoziţiei 
internaţionale și apreciate cu diplome și 
medalii de argint și bronz.

De exemplu, lucrarea „Programul 
complex al progresului știinţifico-tehnic 
pe anii 1986-1995” a fost apreciată cu 
diploma de gradul I, iar autorii Cramarenco 
V. G., Belopotapov A., au fost decoraţi cu 

Medalia de argint, de către organizatori.  
În perioada 1989-1992, cooperarea 

știinţifică a institutului cu centrele de 
cercetare din alte ţări se dezvolta în 
condiţii socio-economice, determinate de 
proclamarea suveranităţii și independenţei 
republicilor și de detașarea academiilor 
republicilor unionale de centru. Astfel, 
au fost încheiate acorduri pentru anii 
1991-1995 de cooperare știinţifică 
între Institutul de Economie al AȘM și 
instituţiile economice corespunzătoare ale 
academiilor din  Rusia, Polonia și România, 
precum și filialele acestora. Institutul a 
continuat să dezvolte legături știinţifice 
tradiţionale cu cercetătorii-economiști din 
Moscova, Kiev, Minsc și Odesa.

INSTITUTUL DE ECONOMIE AL ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE A RSSM (1981-1992)
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INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  (1992-2005 )

În anul 1992, concomitent cu alte modificări în structura Academiei de Știinţe a Moldovei, 
Institutul de Economie a fost redenumit în Institutul de Cercetări Economice al Academiei 
de Știinţe a Moldovei (ICE al AȘM). Structura organizatorică cuprindea 7 laboratoare, în 
care activau grupuri de cercetători specializaţi pe anumite domenii. În itervalul anilor 
1992-2000 s-a menţinut o structură instituţională constantă. Din totalul de angajaţi 80% 
constituia personalul știinţific ceea ce este demonstrat în figura 1.

Figura 1. Personalul științific 1997-2005, ICE al AŞM.

DIRECȚIILE DE CERCETARE

•  Stabilirea tendințelor în evoluția economică pentru „Dezvoltarea sistemului economic 
național”.

•  Evaluarea direcțiilor prioritare de dezvoltare economică în perspectivă,

•  Previziunea și estimarea cantitativ-calitativă a consecințelor economico-sociale posibile. 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII ICE AL AȘM 

•  Elaborarea strategiei dezvoltării economice a RM,

•  Constituirea modelului economic național,

•  Cercetări în domeniul relațiilor de proprietate,

•  Evaluarea avuției naționale,

•  Reglementarea transformărilor structurale, politicii creditar - bancare, ocupării 
populației, standardelor de trai și calității vieții.

În acești ani în cadrul Institutului de Cercetări Economice au activat mulţi savanţi-
economiști notorii: Ciobanu V., Rojco A., Gorelova E., Catana O., Stariţina L., Pasecinic O., 
Ciumac S., Gavriliţa V., Culeabina N., Cozacenco V., Trofimov V., Novic S., Prosira B., Andreiţev 
D., care au adus contribuţii importante în cercetarea problemelor știinţifice și practice 
ale dezvoltării economiei naţionale. Timp de 14 ani, Institutul de Cercetări Economice 
al Academiei de Știinţe a Moldovei a fost condus de dr. hab. Victor Ciobanu, deputat în 
Parlamentul RM (1998-2005).
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CIOBANU Victor (1956-2009).
Doctor/doctor habilitat în sociologie

Director al Institutului de Cercetări 
Economice al AȘM (1992-2006)

Ciobanu Victor activează în Institutul de Economie 
al AȘM din anul 1977, activând în calitate de: 
laborant principal, cercetător știinţific, economist, 
secretar știinţific, director adjunct, director.

CIUMAC Svetlana
Doctor în economie

Secretar științific,  Director interimar.

Ciumac Svetlana își începe activitatea în 
calitate de economist la Institutul de Economie al 
Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M (1976-1978).

În perioada anilor 1992-2006 a deţinut mai 
multe funcţii în institut: cercetător știinţific, 
secretar știinţific.

În foto de la stânga la dreapta: Victor Ciobanu, 
Andrei Izman, Svetlana Ciumac, 
Anatolii Rojco. (2005)

CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE

Studiile realizate de cercetători au constituit un suport teoretic important, totodată 
contribuind direct la realizarea deciziilor și programelor de dezvoltare social-economică a 
republicii.  Cele mai relevante au fost:

• ,,Concepția constituirii modelului de dezvoltare economico-socială a Republicii 
Moldova”(1995), în care este fundamentată direcția strategică a dezvoltării economiei 
țării prin crearea unui model național de dezvoltare social-economică specific statului 
nostru (autori: V. Ciobanu, O. Catana, E. Gorelova, S. Novic, A. Stiopin). 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  (1992-2005 )
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PROIECTELE ȘTIINȚIFICE (2001-2005):

•  Competitivitatea economiei naționale a Republicii Moldova: evoluția și  posibilitățile 
sporirii (Conducător: dr.hab., Gh Iliadi, dr. O.Pasecinic.);

•  Politica monetară de creditare și mecanismele restructurării sistemului bancar 
(Conducător: dr. în economie L. Starițîna);

•  Perfecționarea sistemului de reglementare a economiei naționale a Republicii Moldova” 
(Conducător: c.ș. S. Novic) ;

•  Problemele reproducerii și utilizării forței de muncă in Republica Moldova  (Conducător: 
dr. în economie L.Gorelova, dr. în economie, conf. univ. V. Trofimov);

•  Aprofundarea reformelor în sfera socială și evaluarea consecințelor lor social-economice 
(Conducător: dr. în economie A. Rojco).

Rezultatele proiectelor de cercetare au fost prezentate în rapoarte știinţifice elaborate 
anual de către cercetători. 

•  „Strategia creșterii economice” (1997) - conține argumentarea principalelor căi și mijloace 
de sporire a capacității de rezistență, redresare și dezvoltare continuă a economiei 
naționale (autori: E. Gorelova, O. Catana, N. Culeabina, L. Starițîna, V. Ciobanu).

•  Concepția dezvoltării activității inovaționale în republică. 

•  Propuneri pentru legea RM despre proprietatea intelectuală științifică. 

•  Propunerile de dirijare a statului cu activitatea tehnico-științifică de dezvoltare a RM în 
condițiile de trecere la noi relații economice. 

•  Concepția perfecționării integrării regionale a economiei RM în condițiile actuale. 

•  Concepția remunerării muncii în organizațiile bugetare. 

•  Concepția politicii de stat de structură și investiții în Republica Moldova.

•  Estimarea potențialului demografic și a calității populației.

IMPACTUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ASUPRA POLITICILOR DE DEZVOLTARE 
SOCIO-ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA (1992- 2005)

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate atât sub aspectul fundamentării știinţifice 
ale proceselor sociale-economico, cât și prin elaborarea concretă a unor instrumente 
moderne de analiză, soluţionare și previziune, etc. Cercetările elaborate conţin contribuţii 
la clarificarea unor noţiuni, concepte și instrumente operaţionale la nivel macro și micro 
ale mecanismelor economiei de piaţă, oferă soluţii metodologice de analiză cantitativă și 
calitativă a fenomenelor economice și sociale, specifice De asemenea, concluziile temelor 
de cercetare au servit drept suport al fundamentării strategiilor și politicilor în domenii de 
importanţă majoră pentru economia naţională.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  (1992-2005 )
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Numeroasele lucrări știinţifice publicate de cercetătorii ICE al AȘM în care s-au reflectat 
principalele transformări ale economiei naţionale în perioada 1992-2005 s-au dovedit 
a fi aplicative în elaborarea actelor normative, documentelor strategice și politicilor 
guvernamentale, precum:

1. „Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei” (SCERS). 

2.  „Strategia de Dezvoltare Social - Economică a Republicii Moldova pe perioada 2001-
2005” - solicitată de către Guvernul Republicii Moldova;

3. . „Legea privind casele de economii și împrumut”; 

4. „Evaluarea șomajului și a comportamentului șomerilor: aprecieri și posibilități de 
optimizare”. 

5.  „Securitatea economică a Republicii Moldova” - solicitată de Consiliul Economic Suprem 
al Republicii Moldova. 

6.  „Bazele conceptuale ale dezvoltării durabile a Republicii Moldova”, editată de AŞM. 

7.  „Concepția reintegrării Republicii Moldova” - solicitată de către Guvernul RM, etc.

În perioada 2001-2005 activitatea de cercetare știinţifică a ICE al A.Ș.M. era încadrată 
în ,,Planul Naţional privind cercetările în sfera știinţei și inovării” în conformitate cu 
direcţia strategică 02 „Valorificarea resurselor umane, naturale și informaţionale pentru 
dezvoltarea durabilă a economiei ţării”. Prioectele de cercetare abordau o tematica variată, 
dar foarte actuală  pentru acele timpuri.

COOPERAREA ȘTIINȚIFICĂ NATIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ (1992-2005)

Pe parcursul anilor 1996-2000 colaborarea știinţifică a continuat  prin participarea 
cercetătorilor I. C. E. în 3 proiecte internaţionale, la 7 conferinţe internaţionale și stagii peste 
hotare la instituţii similare de cercetare. Au fost relevante și participarile cu comunicări 
și schimb de opinii la conferinţe și consfătuiri internaţionale în Germania (Kioln), 
Slovenia (Ljublijana), Slovacia (Bratislava), România (București), Republica Cehă (Praga), 
Franţa (Paris), iar în cadrul institutului s-au organizat numeroase activităţi știinţifice cu 
participanţi din Franţa, Germania, Rusia, România, Ucraina, Belarus.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  (1992-2005 )
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Remarcăm începutul unei interacţiuni 
mai active cu instituţii specializate de 
prestigiu de peste hotare și multiplele 
forme de comunicare. Menţionăm 
colaborarea cu Institutul de Economie 
Industrială din București; colaborarea cu 
Comisia Naţională UNESCO a Moldovei 
– participarea anuală în comitetul de 
organizare al Colocviumului International 
,,Europa fără ziduri”; contribuţii la 
Raportul Naţional pentru Dezvoltarea 
Umana Durabilă (1995); elaborarea 
Raportului Naţional pentru Conferinţa 
ONU (2 compartimente); participarea la 
realizarea a două proiecte TACIS.

Rezultatele activităţii I.C.E. al A.Ș.M. 
au fost prezentate la diferite conferinţe 
știinţifice și simpozioane republicane și 
internaţionale, s-au publicat numeroase 
monografii și articole știinţifice, valoarea 
cărora a fost apreciată de către savanţi-
economiști și reprezentanţi ai instituţiilor 
de cercetare din străinătate. 

Republica Moldova a fost reprezentată 
de către institut pentru prima dată la Forul 
Economic Mondial, cu o analiză amplă 
a evoluţiei economiei republicii la nivel 
macroeconomic, ulterior fiind publicată 
în ,,Economic Development of Moldova” 

apoi inclusă în Anuarul Internaţional al 
Competitivităţii editat în Elveţia (Emerging 
Market Economies Report, Geneva-
Lausanne, 1993). 

S-au semnat contracte cu enitiăţi 
de cercetare din alte ţări, pe bază de 
reciprocitate, având ca scop documentarea 
cercetărilor și schimbul de experienţă pe 
diferite probleme, spre exemplu cu:
•  Institutul Forțelor de Muncă din Grecia 

(s-au elaborat 2 lucrări științifice); 
•  Institutul Național de Cercetări 

Economice al Academiei Române, 
rezultatul fiind elaborarea unei lucrărî 
științifice și publicarea ei;

•  PNUD - elaborarea în comun a 
,,Programului național de combatere a 
sărăciei”;

•  Reprezentanța ONU - participarea la 
„Raportul științific 1996,1997,1998, 
National Human Development Report 
Republic of Moldova”. 

•  Programul TACIS în RM - realizarea a 2 
proiecte;

•  Consulatul Republicii Cehe în Moldova 
(Compania Internațională „Expandia” a 
fost elaborat studiul analitic „Estimarea 
climatului investitional în Moldova”. 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  (1992-2005 )

SCURTĂ RETROSPECTIVĂ

Institutul Național de Economie și Informație 
(INEI) cuprinde o istorie de 50 ani, pe parcursul cărora 
s-au produs schimbări esenţiale de subordonare, 
denumire, direcţii de activitate, structură organizaţională, 
etc. Înfiinţat în anul 1961, iniţial ca un Birou Central de 
Informaţie Tehnică pe lângă Sovnarhozul RSSM, după 
care, în anul 1965, a fost creat Institutul de Informaţie 
Tehnico-Știinţifică și Propagandă al Comitetului de Stat 
al Sovietului de Miniștri al RSSM. În anul 1968 acesta 
s-a reorganizat în Institutul de Cercetări Economice și 
Informaţie Tehnico-Știinţifică (ICEITȘ) al Comitetului 
de Stat pentru Planificare a RSSM (Gosplan), care avea 
misiunea de a asigura cu informaţie tehnico-știinţifică 
conducătorii și specialiștii ministerelor, departamentelor, întreprinderilor industriale și 
agricole ale republicii. Primul Director al acestui institut a fost dl. Anastasie Rusu.

RUSU ANASTASIE 
Doctor în științe tehnice

Director al Institutului de Informaţie 
Tehnico-Ştiinţifică şi Propagandă al 
Comitetului de Stat al Sovietului de 

Miniştri al RSSM (1965-1972)
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECONOMIE ŞI INFORMAŢIE 
AL MINISTERULUI  ECONOMIEI  RM (1961-2001)

După doi ani de la fondarea ICEITȘ (an.1970), instituţia 
a fost din nou reorganizată în Institutul Moldovenesc de 
Cercetări Știinţifice în domeniul Informaţiei Tehnico-
Știinţifice și Studiilor Tehnico-Economice, care a devenit 
un centru interramural republican de informaţie 
tehnico-știinţifică și propagandă. Ca parte componentă 
a sistemului informaţional de stat, coordona activitatea 
cu alte organe de informare tehnico-știinţifice ale ţării 
(Sovietul Republican al organizaţiilor tehnico-știinţifice, 
Casa Tehnicii, Societatea ,,Znanie/Știinţa”). 

În anul 1972, director al acestui institut a fost 
numit dl. dr. Anatol Rusanov.

Institutul Naţional de Economie și Informaţie (INEI) 
al Ministerului Economiei s-a reorganizat prin asociere 
cu Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei al AȘM și ME (HG nr. 397 din 04.04.2002) 
păstrîndu-și denumirea de Institut Naţional de Economie și Informaţie.

RUSANOV ANATOL  
Doctor în științe tehnice

Director al Institutului de 
Cercetări în domeniul Informației 
Tehnico-Economice (1972-1998)

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI PERSONALUL
În anul 1991, în baza Institutului Moldovenesc de 

CȘITȘ a fost creat Institutul de Cercetări Știinţifice în 
domeniul Informaţiei Tehnico-Economice (ICȘITE), 
perioadă în care s-au produs cele mai esenţiale 
schimbări în dezvoltarea economiei ţării. Tranziţia 
la noile relaţii de piaţă, trecerea la alte forme de 
proprietate, modificarea preţurilor, inflaţia, șomajul, 
scăderea nivelului de trai și multe alte probleme social-
economice au stat la baza cercetărilor și studiilor 
știinţifice ale ICȘITE. În anul 2000 acestă instituţie a 
fost reorganizată prin afilierea Bibliotecii Republicane 
de Informaţie Tehnico-Știinţifică, ca o subdiviziune 
instituţională de informare și documentare, fiind 
redenumit - Institutul Național de Economie și 
Informație (INEI). 

Statutul INEI a fost aprobat de către Ministerul Economiei și Reformelor în decembrie 
2000, care prevedea o nouă structură organizaţională și o nouă organigramă INEI în 
conformitate cu sarcinile și direcţiile principale de activitate. Așadar, în acea perioadă, în 
componenţa INEI activau 2 direcţii de cercetare: Direcţia analize și prognoze economice 
și Direcţia asistenţă și tehnologii informaţionale în cadrul cărora își desfășurau activitatea 
peste 150 de angajaţi (cercetători știinţifici, ingineri programatori, metodiști, bibliotecari, 
bibliografi, etc.). Direcţiile aveau în subordine mai multe secţii și grupuri de creaţie 
specializate pe diferite probleme de cercetare. INEI era condus de director și patru vice-
directori, care coordonau activităţile de cercetare, asistenţa tehnologică și informaţională, 
activitatea BRTȘ și activitatea administrativ - financiară.

În anul 2000, conform ordinului nr. 44 al Ministerului Economiei și Reformelor al RM, 
biblioteca este lipsită de statutul de persoană juridică și trece în gestiunea economică a 
Institutului Naţional de Economie și Informaţie (INEI). Biblioteca deţinea peste 12,5 
milioane de documete și  era organizată pe 7 secţii specializate, în care  activau 39 de 
bibliotecari, fiind condusă de un vice-director al Institutului, care concomitent exercita și 
funcţia de director al BRTȘ.

AFANASIEV VEACESLAV 
(1955- ) Doctor în științe agricole

Director al Institutului Naţional de 
Economie şi Informaţie 1998- 2002
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DIRECȚIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE ȘI INVESTIGARE ALE
INEI a activat ca instituţie de stat 

de cercetare-dezvoltare și informare-
documentară și a contribuit, pe măsura 
potenţialului său știinţific și cu toată 
responsabilitatea, la cercetarea economică 
aplicativă, asigurarea suportului 
informaţional atât al autorităţilor publice, 
cât și al comunităţii de afaceri și persoanelor 
fizice. Problematica privind potenţialul 
economiei naţionale, fundamentarea 
politicilor macroeconomice, mecanismele 
asigurării dezvoltării durabile, reducerea 
sărăciei și valorificarea resurselor umane, 
amplificarea fluxurilor investiţionale, 
au constituit sfera cercetărilor INEI. 
Cercetările cu caracter documentar-
analitic privind fluxul de informaţii din 
domenii multiple, din ţară și de peste 
hotare, au contribuit substanţial atât la 

pregătirea multor documente de stat cu 
caracter legislativ și normativ, cât și la 
implementarea tehnologiilor avansate 
în principalele ramuri ale economiei 
naţionale. INEI a realizat cercetări 
știinţifice în cadrul proiectelor de 
cercetare-dezvoltare, inclusiv: proiecte de 
cercetare social-economică și proiecte în 
domeniul informaţiei tehnico-știinţifice 
(anual circa 10-15 proiecte de cercetare), 
aprobate de Consiliul Suprem pentru 
Știinţă și Dezvoltare Tehnologică (CSȘDT) 
în cadrul Planului Naţional privind 
cercetările știinţifice fundamentale și 
aplicative prioritare. 

Direcţiile principale de cercetare au fost 
elaborarea de studii, analize și prognoze 
ca suport al politicilor în domeniul social-
economic;

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECONOMIE ŞI INFORMAŢIE 
AL MINISTERULUI  ECONOMIEI  RM (1961-2001)

PRIORITĂȚILE INEI
•  Participarea la elaborarea concepțiilor, 

strategiilor, programelor de dezvoltare a 
țării; 

• Generalizarea sistemică a informațiilor 
și datelor statistice din sursele naționale 
și străine în domeniul economic, social, 
tehnologic, inovațional și pregătirea 
materialelor de sinteză;

•  Prelucrarea, utilizarea și diseminarea 
informațiilor științifico-tehnologice, 
crearea resurselor informaționale, 
bazelor de date cu literatură științifică;

•  Monitorizarea, înregistrarea și evidența 
lucrărilor de cercetare-dezvoltare, 

înregistrarea de stat și evidența 
lucrărilor/cercetărilor științifice și 
experimentale, efectuate în RM prin 
finanțare bugetară, conform Hotărârii 
Guvernului nr.522 din 19.07.1994;

•  Conservarea patrimoniului național 
de publicații în domeniul științifico-
tehnologic și economic;

•  Prestarea și monitorizarea asistenței 
informaționale și serviciilor info-
documentare pentru organele 
administrației publice centrale 
(Președinție, Parlament, Guvern), agenți 
economici și persoane fizice.

REZULTATE ȘTIINȚIFICE

Rezultatele principale ale lucrărilor de cercetare-dezvoltare au fost reflectate în 
rapoartele știinţifice anuale, inclusiv concluzii, propuneri și recomandări privind aplicarea 
acestora. Din a.1996 până în a. 2002 au fost elaborate 19 rapoarte asupra proiectelor de 
cercetare și peste 100 de manuscrise știinţifice, care se regăsesc și astăzi în colecţiile BRTȘ.

Lucrările au fost consacrate unor teme actuale privind economia naţională și problemele 
cu caracter social, pe direcţiile agricultură, construcţii, energetică, ecologie, învăţământ, 
sănătate, asigurări, asistenţă socială etc. sub diverse aspecte.
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REORGANIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE INFORMAȚIE ŞTIINŢIFICO-
TEHNOLOGICĂ ŞI ECONOMICĂ

INEI a fost reorganizat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 397 din 04.04.2002 ,,Cu 
privire la reorganizarea Institutului Naţional de Economie și Informaţie al Ministerului 
Economiei” prin transmiterea în cadrul acestuia a Centrului de Studiere a Problemelor 
Pieţei al Academiei de Știinţe a Moldovei, păstrându-și denumirea de Institutul Naţional 
de Economie și Informaţie (INEI). De o importanţă substanţială au fost și sarcinile 
suplimentare, atribuite institutului conform Hotărârii Guvernului nr. 516 din 25 aprilie 
2003, având și calitatea de Centru Naţional de Informaţii Știinţifico-Tehnologice. În acest 
context, activitatea INEI a fost orientată spre restabilirea și dezvoltarea sistemului naţional 
de informare știinţifico-tehnologică și economică, la nivel naţional, și integrarea acestuia 
în circuitul informaţional mondial, înscrierea în tendinţele informaţionale globale și 
europene.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECONOMIE ŞI INFORMAŢIE 
AL MINISTERULUI  ECONOMIEI  RM (1961-2001)

INEI a realizat un volum semnificativ de lucrări în domeniul cercetărilor documentare 
ale informaţiei tehnico-știinţifice. În rezultatul cercetărilor, colectării, prelucrării și 
documentării (surse din diferite ţări ale lumii) au fost elaborate și distribuite peste 1300 
de materiale informative, inclusiv: informaţii de sinteză; informaţii expres; rapoarte 
analitico-informative; informaţii analitice; sinteze referative; informaţii operative; buletine 
informative; scrisori informative; materiale metodologice și bibliografice, toate acestea 
fiind difuzate organelor administraţiei de stat, agenţilor economici și altor categorii 
interesate.
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PROIECTE ȘTIINȚIFICE

În baza proiectelor și cercetărilor realizate au fost 
elaborate peste 85 de rapoarte știinţifice. De asemenea, 
au fost publicate monografiile: „Bazele teoretice și 
practice ale marketingului investiţional” (autori: dr.hab 
Gh.Iliadi,; dr. Ion Luchian); „Previziune economică”, Ch., 
1997 (autor dr. D.Țăruș); 

„Prospecţiune economică. Aspecte structurale” Ch., 
2001 (autor dr. D. Țăruș).

S-au publicat și un număr mare de articole știinţifice 
(14 articole în reviste internaţionale și 24 în reviste 
naţionale). 

În perioada 2002-2005, INEI a realizat 
cercetări știinţifice în cadrul a șase proiecte 
de cercetare-dezvoltare, structurate pe 
teme, care au fost aprobate de comisia 
de experţi a Consiliului Suprem pentru 
Știinţă și Dezvoltare Tehnologică (CSȘDT), 
finanţate din bugetul de stat (finanţare 
instituţională) și incluse în Comanda 
de Stat (Planul Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare), patru proiecte cu caracter 
economic din cadrul Direcţiei prioritare 
de cercetare-dezvoltare „Cercetări 
fundamentale în matematică, știinţe reale, 
tehnice, economice, sociale și umanistice”, 
și două proiecte din cadrul Direcţiei 
prioritare „Tehnologii Informaţionale, 
electronică și comunicaţii”. 

În total în cadrul proiectelor s-au 
investigat 135 teme, inclusiv: 2002 - 28 teme; 
2003 - 44 teme; 2004 - 26 teme, 2005 - 37 teme, 

majoritatea fiind elaborate la comanda 
Ministerului Economiei și Comerțului și la 
necesitate pentru alte autorități. Cercetările 
au fost consacrate problemelor actuale 
privind economia națională și celor cu 
caracter social pe direcțiile agricultură, 
construcții, energetică, ecologie, învățământ, 
sănătate, asigurări, asistență socială etc., 

În rezultatul investigaţiilor, colectării 
și prelucrării informaţiilor, în această 
perioadă (2002-2005), au fost elaborate 
și distribuite 2453 titluri de materiale 
informative (informaţii de sinteză; 
informaţii expres; rapoarte analitico-
informative; sinteze referative; buletine 
informative; culegeri de referate ale 
lucrărilor de cercetare-dezvoltare; 
materiale metodice; materiale 
bibliografice).

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECONOMIE ŞI INFORMAŢIE 
AL MINISTERULUI  ECONOMIEI  RM (1961-2001)

• Elaborarea de studii, analize și prognoze 
ca suport al politicilor în domeniul 
social-economic; 

• Participarea la elaborarea concepţiilor, 
strategiilor, programelor de dezvoltare 
a ţării; 

• Prelucrarea, utilizarea și diseminarea 
informaţiilor știinţifico-tehnologice;

• Monitorizarea, înregistrarea și evidenţa 

lucrărilor de cercetare-dezvoltare, 
• Conservarea patrimoniului naţional 

de publicaţii în domeniul știinţifico-
tehnologic și economic;

• Prestarea și monitorizarea asistenţei 
informaţionale și serviciilor bibliotecare 
pentru organele administraţiei publice 
(Președinţie, Parlament, Guvern), agenţi 
economici și persoane fizice.

DIRECȚIILE PRIORITARE DE CERCETARE ȘI INFORMARE
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INEI a contribuit semnificativ la dezvoltarea 
tânărului stat cu numeroase cercetări știinţifice 
aplicative pentru economia naţională. Totodată, 
s-a remarcat prin suportul informaţional, 
sistematic oferit atât autorităţilor publice, cât 
și mediului de afaceri, dar și persoanelor fizice. 
Problematica abordată privind potenţialul 
economiei naţionale, fundamentarea politicilor 
macroeconomice, mecanismele asigurării 
dezvoltării durabile, reducerea sărăciei și 
valorificarea resurselor umane, amplificarea 
fluxurilor investiţionale, integrarea în UE 
etc. au constituit sfera tematicii cercetărilor 
știinţifice realizate în primele două decenii de 
independenţă a Republicii Moldova.

MANAGEMENTUL INEI

ROTARU Vasile (1937-2005) 
Doctor în științe agricole

Director al Institutului Naţional de Economie şi 
Informaţie (2003-2005),

Vicedirector al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în 
domeniul Informaţiei Tehnico-Economice / Institutul 

Naţional de Economie şi Informaţie (1972-2003).

ŢĂRUŞ Didina (1951- ) 
Doctor în științe economice, 

conferențiar universitar

Director interimar INEI (2005-2006)
Vicedirector INEI pe probleme de cercetare 

economică (2002-2005)
cercetător ştiinţific coordonator la Institutul 

de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (2006-2010).

TARAGAN Raisa (1951 - 2016 ) 
Cercetător științific

Secretar ştiinţific INEI (2000-2006)
Cercetător ştiinţific superior, șef sector al 

Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 
Informaţiei Tehnico-Economice (1973-2000).

PROPUNERI LEGISLATIVE
Paralel cu lucrările de cercetare-documentare privind realizarea Planului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare, pe parcursul a.a.2002-2005, INEI a efectuat și lucrări suplimentare, 
participând activ la elaborarea și definitivarea unor proiecte și documente de nivel naţional: 
•  Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă (pe perioada a. a. 2000-2020); 
•  Strategia Dezvoltării Sectorului Agroalimentar (pe perioada a. 2000-2010); 
•  Strategia de ameliorare a sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentară al Republicii 

Moldova pentru perioada a. 2002-2010; 
•  Strategia de Creștere Economică și Reducerea Sărăciei; Strategia realizării programului de 

dezvoltare a complexului viti-vinicol al Republicii Moldova;
•   Strategia de dezvoltare a antreprenoriatului mic și mijlociu;  
•  Strategia dezvoltării sectorului privat; 
•  Strategia de dezvoltare  a industriei Republicii Moldova până în anul 2005;
•  Legea cu privire la parcurile inovaționale; 
•  Legea cu privire la informațiile științifico-tehnologice; etc.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECONOMIE ŞI INFORMAŢIE 
AL MINISTERULUI  ECONOMIEI  RM (1961-2001)
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RELAȚII DE COLABORARE INTERNAȚIONALE

INEI a întreţinut relaţii de colaborare cu instituţii similare din ţară și de peste hotarele 
ei, inclusiv cu;
•  Institutul Național de Informare și Documentare (România or. București);
•  Centrul Internaţional de Informaţie Tehnico-Știinţifică (cu sediul în Rusia or. Moscova).
•  Centrul Naţional German de Cercetari în domeniul Tehnologiilor Informaţionale (cu 

sediul în Sankt Augustin, Germania);
•  Școala de Economie și Știinţe Politice din Londra (Anglia);
•  Centrul European pentru Învaţământ Superior UNESCO (cu sediul în România or. 

București).

COOPERĂRI ÎN PROGRAME EUROPENE:
1. Programul de evaluare a programului științific din RM în cadrul UNESCO;
2. Programul „INCO-COPERNICUS” privind crearea Serviciilor informaționale electronice în 

țările Europei Centrale  și statelor noi independente (CCE/NIS).
INEI a fost membru cu drepturi depline al Consiliului Coordonator Interstatal din CSI 

cu probleme de Informaţie Tehnico-Știinţifică, reprezentant naţional al Republicii Moldova 
în cadrul Centrului Internaţional de Informaţie Tehnico-Știinţifică (Moscova), cu care s-au 
realizat proiecte comune, precum:
• Crearea Rețelei Informaționale Integrate (RII) a ICSTI
• Baza de date: Resurse informaționale naționale;
• Baza de date: Calitatea mediului de viață: atmosfera, apa, solul, locuința.
• „Crearea paginii WEB a Comisiei Naționale a R. Moldova pentru UNESCO în baza Portalului 

Informațional al INEI. 

În foto: primul rând de la dreapta spre stânga: V. Afanasiev - director INEI; V. Rotaru 
- vicedirector INEI, E. Bulai - contabil șef;  A. Costrov - șef secțe; rândul doi dreapta spre 
stânga, A. Ghinguleac - șef secție, R. Taragan - secretar științific; V. Crasovschi - șef secție,  
V. Crainic - șef secție; (a.2002)

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECONOMIE ŞI INFORMAŢIE 
AL MINISTERULUI  ECONOMIEI  RM (1961-2001)
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Conform Hotărârii Guvernului RM nr. 522 din 19 iulie 1994 și Hotărârii Ministerului 
Economiei din 04.08.97 Nr. 7, INEI a avut sarcina de a efectua înregistrarea de stat și evidenţa 
lucrărilor de cercetări știinţifice și experimentale efectuate în Republica Moldova prin 
finanţare bugetară, colaborînd fructuos cu toate ministerele, departamentele, instituţiile 
de cercetări, instituţiile din învăţământul superior etc.

INEI era unica organizaţie abilitată cu dreptul de a colecta și depozita în Fondul informativ 
Naţional lucrări știinţifice cu acces limitat, dar de o valoare știinţifică considerabilă.

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII ALE INEI:
•  a acordat asistenţă știinţifică și informaţională conducerii ţării: Parlamentului, 

Guvernului, Președinţiei, Ministerului Economiei și Comerţului (MEC), altor organe 
publice, precum și agenţilor economici; 

•  a monitorizat și a acordat suport metodologic organelor de informare tehnico-știinţifică 
și bibliotecilor tehnice care constituie sistemul naţional de informare;

•  a efectuat înregistrarea de stat a 938 lucrări de cercetare-dezvoltare realizate pe 
teritoriul Republicii Moldova și finanţate din bugetul de stat, 

•  a completat Fondul Naţional al Rapoartelor știinţifice (creat conform Legii Guvernului 
RM nr. 522 din 19 iulie 1994 ) cu 601 documente

•  a colectat și depozitat în Fondul Informativ Naţional 135 manuscrise știinţifice, 
•  a publicat 53 de lucrări știinţifice ( monografii, articole de sinteză, etc.)
•  a participat la numeroase conferinţe internașionale și foruri știinţifice. 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECONOMIE ŞI INFORMAŢIE 
AL MINISTERULUI  ECONOMIEI  RM (1961-2001)

În anul 2006, Institutul Național de Economie și Informație a fost reorganizat, 
prin contopire cu Institutul de Cercetări Economice al Academiei de Științe a 
Moldovei, în Institutul de Economie, Finanțe și Statistică, instituție de drept public 
ce se subordonează Academiei de Științe a Moldovei și Ministerului Economiei 
(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1406 din 12.12.2005).
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 71 din 16.03.1992 „Cu privire 
la instituirea Centrului de Studiere 
a Problemelor Pieţei” a fost creată o 
nouă organizaţie, cu statut de institut 
de cercetări știinţifice de categoria 
I, subordonat Academiei de Știinţe a 
Moldovei și Comitetului de Stat pentru 
Problemele Reformei Economice al RM/ 
ulterior reformat în Ministerul Economiei 
(25.08.1992). Misiunea și obiectivele 
noului Centru de Studiere a Problemelor 
Pieţii (CSPP) erau orientate spre asigurarea 
știinţifică a realizării reformei economice în 
Republica Moldova.

La momentul fondării în cadrul CSPP au 
fost create 2 secţii specializate:
• Secția relații și mecanisme de piață;
• Secția statistică și previziune economică

În fiecare secţie au fost organizate grupuri 
de creaţie/colective de cercetători, în care 
au fost încadraţi savanţi, experţi, specialiști 
cu experienţă bogată în domeniul respectiv 
(de regulă doctori în economie). Astfel, la 
finele a.1992 activau 12 grupuri de creaţie/
colective de cercetători, din care 9 erau 
axate pe cercetări știinţifice fundamentale 
incluse în Comanda de Stat pentru acea 
perioadă și finanţate din bugetul de stat. 
Alte 3 colective de cercetători realizau 
proiecte aplicative.

CENTRUL DE STUDIERE A PROBLEMELOR 
PIEȚEI 1992-2002

RESURSE UMANE

În fiecare secţie au fost organizate grupuri de creaţie/colective de cercetători, în care 
au fost încadraţi savanţi, experţi, specialiști cu experienţă bogată în domeniul respectiv 
(de regulă doctori în economie). Astfel, la finele a.1992 activau 12 grupuri de creaţie/
colective de cercetători, din care 9 erau axate pe cercetări știinţifice fundamentale incluse 
în Comanda de Stat pentru acea perioadă și finanţate din bugetul de stat. Alte 3 colective 
de cercetători realizau proiecte aplicative.

Figura 2.  Personalul CSPP 1992-2002.

Colaboratorii CSPP au adus contribuţii importante, participând activ în diferite 
comisii și grupuri de lucru guvernamentale, parlamentare, ministeriale. De exemplu: dr. 
P. Cojocaru a fost membru al Comisiei guvernamentale de lucru cu hârtiile de valoare; dr. 
P. Cojocaru, dr. V. Zabulica, dr. M. Ciubotaru consultanţi în Comisia Agrară a Parlamentului 
RM; dr. P.Cojocaru, dr. M. Ciubotaru, dr. V.Cramarenco - membri în Consiliului de Experţi 
al Ministerului Economiei RM; dr. hab.Gh.Iliadi, dr. P.Cojocaru, dr. M. Ciubotaru - membri 
în Comisia Economică a Consiliului Tehnico-Știinţific al Ministerului Agriculturii și 
Alimentaţiei al RM.
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CENTRUL DE STUDIERE A PROBLEMELOR 
PIEȚEI 1992-2002

Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei 
(CSPP) al Academiei de Știinţe a Moldovei 
și Ministerului Economiei Naţionale șia 
început activitatea cu 25 de persoane, 
transferaţi din statele de personal ale 
Institutului de Cercetări Economice al 
ASM, inclusiv 23 – colaboratori/cercetători 
știinţifici, din care 4 doctori habilitaţi și 
12 doctori în știinţe economice. În a. 2002 
numarul de angajaţi a crescut pâna la 40 
persoane dintre care 31 cercetători cu grad 
știinţific.

Primele cercetări știinţifice efectuate 
de colaboratorii CSPP (а.1992) au 
cuprins relaţiile de proprietate; 
sistemul de impozitare; dezvoltarea 
antreprenoriatului; politica financiar-

creditară; formarea bursei de valori; analiza 
și prognozarea activităţii  economice; 
economia informală; problemele sociale 
și de organizare a muncii; integrarea 
Moldovei în economia mondială; realizarea 
recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind aplicarea sistemului 
conturilor naţionale  și alte probleme 
importante pentru perioada de tranziţie 
la economia de piaţă. Temele de cercetare 
erau încadrate în proiecte știinţifice. 
Conducătorii celor mai relevante proiecte 
au fost: mem. cor. al AȘM Gh. Singur; dr. 
V. Macari; dr. hab., prof. I. Roizman; dr. 
M. Ciubotaru; dr. V. Cramarenco, dr. hab., 
prof. I. Darahovschi; dr. hab., Gh.Iliadi; 
dr. R. Averbuh; dr. V. Ganciucov.

CERTAN SERGIU (1952), 
dr.hab.,mem. corespondent al AŞM

Primul director CSPP - 1992
Ministrul Economiei al Republicii Moldova 

1992-1994

ZABULICA VALERIU, 1933 -
Doctor în ştiinţe economice

Secretar ştiinţific al CSPP
(1992-2002)

COJOCARU PAVEL, (1934–
2001) doctor în științe 
economice, mem. cor. al 

Academiei Internaţionale de 
Management din, Rusia.

Director CSPP (1992-2001)

MANAGERII CSPP

DIRECȚIILE PRIORITARE DE ACTIVITATE

•  Bazele știinţifice ale dezvoltării sistemului economic naţional;
•  Investigaţii în domeniul relaţiilor de piaţă;
•  Crearea mecanismului de constituire a bazelor juridice ale economiei de piaţă;
•  Reformarea relaţiilor  de proprietate;
•  Reglementarea de stat a dezvoltării economice și sociale;
•  Analiza și prognoza realizării reformei economice.
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ARIA PROBLEMELOR ECONOMICE INVESTIGATE

PRIOECTE ȘTIINȚIFICE RELAVANTE PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ

Formarea relațiilor și mecanismelor de piață și mecanismelor de privatizare 
a lor în RM. Conducătorii proiectului: mem. cor. al AȘM, dr. hab., Gh. Singur;                                                                              
dr.hab.,prof. I. Darahovschi; dr. hab., prof. I. Roizman; dr. V. Macari etc. 

Dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Conducătorii proiectului: dr. hab., mem. 
cor. al AȘM S. Certan, dr. M. Ciubotaru, dr. V. Ganciucov, dr. O. Petrușin.

Analize, prognoze, reformarea și restructurarea economiei. Conducătorii 
proiectului: mem. cor. al AȘM, dr. hab. Gh. Singur, dr. P. Cojocaru, dr. M. Ciubotaru,                                     
dr. V. Ganciucov,   dr. O. Petrușin, dr. E. Aculai, dr. L. Carașciuc, dr. V. Macari, etc.;

Proiectul de cercetare în sistemul financiar. Conducătorii proiectului:                                                           
dr. M. Ciubotaru, dr. hab. Gh. Iliadi, dr. P. Cojocaru, dr. R. Averbuh.

Proiectul de cercetare în sfera socială. Conducătorii proiectului: dr. V. Gușcan,                  
dr. B. Subași.

Asigurarea informativă și juridică a investigațiilor economice. Conducătorii 
proiectului: dr. hab. Gh.Iliadi, dr. R. Averbuh, dr. V. Zabulica, dr. V. Cramarenco, N. Rodionova.

CENTRUL DE STUDIERE A PROBLEMELOR 
PIEȚEI 1992-2002

Aria cercetărilor știinţifice efectuate în Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei în 
perioada anilor 1992-2002 s-au axat pe cele mai actuale probleme economice și sociale 
din Republica Moldova. Proiectele de cercetare cuprindeau domenii precum:
•  relaţiile de proprietate; 
•  sistemul de impozitare;
•  dezvoltarea antreprenoriatului;
•  procesul de privatizare, politica financiar-creditară;  
•  formarea bursei de valori;  
•  analiza și prognozarea  activităţii  economice;
•  economia informală; 
•  problemele sociale și de organizare a muncii;
•  integrarea Moldovei în economia mondială;
•  realizarea recomandărilor ONU privind aplicarea sistemului conturilor naţionale și alte 

probleme importante pentru perioada de tranziţie la economia de piaţă.
Anual erau investigate 9-10 teme, care se încadrau în proiectele de cercetare, aprobate 

de către AȘM și Guvernul Republicii Moldova. În cei 10 ani de activitate CSPP a elaborat și 
investigat peste 50 de proiecte știinţifice. 

Cercetările aplicative erau comandate și coordonate de către Ministerul Economiei 
al Republicii Moldova, Academia de Știinţe a Moldovei, Ministerul Finanţelor Republicii 
Moldova, Ministerul Agriculturii, Departamentul de Stat pentru Statistică al Republicii 
Moldova.
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Colectivul CSPP a.1997, de la dreapta spre stânga în rândul întâi:
S. Certan, P. Cojocaru, E. Zgardan și V. Zabulică

REZULTATE ȘTIINȚIFICE

Cercetările știinţifice, desfășurate în cadrul proiectelor de cercetare s-au soldat cu 
rezultate, care au servit drept suport știiinţific și aplicativ în elaborarea politicilor de stat în 
domeniul economic, actelor normative, prognozelor de dezvoltare, indicatorilor statistici, 
etc. Proiectele realizate au evidenţiat principalele probleme la nivel macroeconomic, care 
au dus la declinul brusc al economiei ţării la sfârșitul anilor ’90 ai secolului trecut, totodată 
a fost analizată starea social-economică a Republicii Moldova în perioada reformelor, a fost 
studiată experienţa altor ţări în domeniul concurenţei, ocupării forţei de muncă, pregătirii 
profesionale și recalificării populaţiei apte de muncă. Rezultatele cercetărilor sub egida 
CSPP se regăsesc în 13 monografii, 76 lucrări de sinteză și peste 270 de articole știinţifice 
și teze, publicate în reviste știinţifice naţionale și internaţionale.  (Figura 3). Acestea au fost 
prezentate la conferinţe, simpozioane și alte foruri știinţifice.

Figura 3. Publicațiile colaboratorilor C.S.P.P. în anii 1992-2001

CENTRUL DE STUDIERE A PROBLEMELOR 
PIEȚEI 1992-2002
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PREGĂTIREA CADRELOR ȘTIINȚIFICE
Pregătirea și perfecţionarea cadrelor era o prioritate pentru CSPP. Tinerii cercetători 

erau încurajaţi și susţinuţi să faca studii de doctorat/postdoctorat. Timp de un deceniu 
în cadrul CSPP au făcut studii doctorale peste 50 de doctoranzi și competitori, din care 9 
persoane au susţinut teza de doctor în economie, iar 2 persoane teza de doctor habilitat.

Doctoranzii urmau stagii de studii și perfecţionarea cunoștinţelor la București (România), 
Kiev (Ucraina), Moscova (Rusia), Minsk (Bielarusi), Viena (Austria), SUA.  Printre savanţii 
care și-au susţinut tezele în cadrul CSPP sunt: M. Ciubotaru, L. Carașciuc - teze de doctor în 
știinţe economice (1993), N. Cordoneanu, I. Borș - teze de doctor (1997), Gh. Cucereanu - 
teza de doctor în știinţe economice (1999), E. Marcova - teza de doctor în știinţe economice 
(2000), Gh. Iliadi - teza de doctor habilitat (2001), V. Ganea - teza de doctor în economie 
(2001) etc.  

CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE LA CADRUL LEGISLATIV NAȚIONAL
Proiecte de legi:

•  Cu privire la leasing, 
•  Cu privire la întreprinderile private,
•  Cu privire la bazele statale ale politicii tehnico-știinţifice, 
•  Cu privire la impozitul pe beneficiul întreprinderilor,
•  Structura proiectului de Lege privitor la proprietatea de grîu,  
•  Cu privire la achiziţiile de stat a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesităţile 

statului din contul banilor publici,
•  Privind organizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, etc.

Hotârâri ale Guvernului RM (proiecte)
•  Perfecţionarea funcţionării sistemului de impunere fiscală a persoanelor juridice 

reflectate în H.G. RM nr.847 din 22.12.1994 „Cu privire la situaţia în complexul social-
economic al republicii și pronosticul dezvoltării în a.1995”;

• „Cu privire la asanarea, reorganizarea și lichidarea întreprinderilor alimentare”;
•  „Cu privire la măsurile de formare a pieţei producţiei știinţifice”, etc.

Strategii (proiecte)
•  Strategia de restructurare a economiei naţionale a. 1996-2005;
•  Strategia dezvoltării social-economice a Republicii Moldova până în a. 2000 (varianta 

optimistă și pesimistă);
•  Elaborarea proiectului Programului de Stat de Privatizare în RM pentru a. 1995-1996.
•  Raportul „Evoluţii economice și financiare în Republica Moldova în anii 1996-2000”

CENTRUL DE STUDIERE A PROBLEMELOR 
PIEȚEI (1992-2002)

În anul 2002 CSPP a fost reorganizat prin asociere cu Institutul Naţional de Economie 
și Informaţie (INEI) al Ministerului Economiei RM (HG RM nr. 397 din 04.04.2002), având 
scopul eficientizării activităţii instituţiilor de cercetare-dezvoltare subordonate Ministerului 
Economiei, ameliorării proceselor de monitorizare, analiză și prognozare a situaţiei social-
economice, de planificare economică strategică în conformitate cu prevederile Programului 
Guvernului Republicii Moldova „Renașterea economiei – renașterea ţării” și ale Legii RM cu 
privire la politica de stat în sfera  cercetare-dezvoltare.

REORGANIZAREA CENTRULUI DE STUDIERE A PROBLEMELOR PIEȚEI AL AȘM ȘI 
MINISTERULUI ECONOMIEI Al RM
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INSTITUTUL DE PERFECȚIONARE ȘI RECALIFICARE A CADRELOR DIN COMPLEXUL 
AGROINDUSTRIAL

În anul 1991 în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost creat Institutul de 
Perfecţionare și Recalificare a Cadrelor din Complexul Agroindustrial în scopul perfecţionării 
managerilor și specialiștilor din întreprinderile agricole și industria de prelucrare, precum 
și recalificării specialiștilor din complexul agroindustrial, inclusiv pregătirea managerilor 
în agrobusines. Concomitent cu perfecţionarea și recalificarea cadrelor institutul acorda 
servicii consultative fermierilor, precum și altor persoane interesate în domenii, legate 
de problemele privatizării, creării și administrării întreprinderilor agricole, bazate pe 
proprietate privată, ale marketingului produselor agricole.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Institutului de Perfecţionare și Recalificare a 

Cadrelor din Complexul Agroindustrial și-a început 
activitatea în baza catedrei de management în 
complexul agro-industrial, catedra de marketing 
și finanţe, catedra de tehnologii intensive în 
agricultură și în industria alimentară, în care 
activau 11 cadre didactice titulare, inclusiv 5 
profesori universitari, precum și peste 100 de 
profesori și specialiști cu experienţă din diferite 
organizaţii din ţară și de peste hotare, angajaţi în 
bază de contract. Primul director a fost  profesorul 
universitar, doctor habilitat M. Dumitrașco, care 
a contribuit la crearea acestei instituţii.

Din primii ani de activitate dr.hab. M.Dumitrașco 

DUMITRAȘCO Mihail 
Dr.hab. în științe agricole, profesor

Director al Institutului de Perfecţionare 
şi Recalificare a Cadrelor din sectorul 

Agroindustrial  (1991-1998)
Director general al Institutului de Management 

și Dezvoltare Rurală  (1998-2002)

REORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ

Pe parcursul anilor Institutul de Perfecţionare și Recalificare a Cadrelor din Complexul 
Agroindustrial a urmat o serie de transformări și reorganizări. Astfel, în baza Ordinului nr. 
250 din 07.12.1998 emis de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM a fost 
creat Institutul de Economie și de Perfecţionare în domeniul Agroalimentar (IEMI-agro) 
prin comasarea următoarelor instituţii:

•  Institutul de Cercetări științifice pentru Economia Complexului Agroindustrial (creat 
conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 75 din 3 martie 1970),

•  Institutul de Perfecționare și Recalificare a Cadrelor din Complexul Agroindustrial (creat 
în baza Hotărârii Guvernului RM nr.308 din 19 iunie 1991),

•  Institutul de Proiectări „Agroproiect” (creat prin Hotărârea de Guvern nr.1306/1978). 
Între timp, denumirea institutului a fost modificată în Institutul de Management și 
Dezvoltare Rurală. Mai târziu, conform ordinului nr.222 din 12.07.2002 prin modificarea 
ordinului nr. 250 din 7.12.1998, denumirea Institutului a fost substituită cu sintagma 
„Institutul de Economie și de Perfecționare în sectorul Agroalimentar”.

INSTITUTUL DE MANAGEMENT, DEZVOLTARE 
RURALĂ  ŞI PERFECŢIONARE (1991-2007)

a stabilit relaţii de colaborare cu instituţii similare din ţările postsovietice, dar și cu alte 
instituţii de profil din SUA, Marea Britanie, Olanda, Germania și din alte ţări ale lumii.
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OBIECTIVELE INSTITUTULUI DE ECONOMIE ȘI DE PERFECȚIONARE ÎN  SECTORUL 
AGROALIMENTAR 2002-2006

Scopul de bază al institutului îl constituia 
elaborarea și argumentarea știinţifică a politicii 
agrare, orientate spre asigurarea creșterii economice 
a sectorului agroalimentar și a dezvoltării rurale. 

Pentru atingerea acestui scop au fost stabilite 
următoarele obiective: 

•  Elaborarea și argumentarea științifică a politicii 
agrare, 

•  Asigurarea creșterii economice a sectorului 
agroalimentar și a dezvoltării rurale, bazate pe 
principiile și legile economiei de piață,

•  Perfecționarea și recalificarea managerilor și 
specialiștilor din sectorul agroalimentar,

•  Prestarea serviciilor de consultanță pentru cadrele din sectorul agroalimentar.

BAJURA Fiodor,
doctor habilitat în economie, profesor

Director al Institutului de Economie şi 
Perfecţionare în sectorul Agroalimentar, 

2002-2006

DEZVOLTAREA INSTITUTULUI DE MANAGEMENT, DEZVOLTARE RURALĂ ȘI 
PERFECȚIONARE

Prin decizia fondatorului (a.2005) institutul este redenumit în Institutul de Management, 
Dezvoltare Rurală și Perfecţionare. Organigrama instituţiei s-a completat cu noi subdiviziuni 
și includea organele de conducere, trei direcţii, șase secţii specializate, patru catedre, trei 
grupuri știinţifice, precum și alte subdiviziuni structurale. Activau peste 300 de angajaţi, 
dintre care 95 - cercetători titulari, inclusiv 30 colaboratori știinţifico-didactici, 7 doctori în 
știinţe economice și agricole, 7 doctori habilitaţi, inclusiv 2 membri corespondenţi ai AȘM.

DIRECȚIILE PRIORITARE DE CERCETARE

•  perfecţionarea și recalificarea managerilor și specialiștilor din sectorul agroalimentar;
•  Efectuarea cercetărilor știinţifice pe problemele economiei, dezvoltării rurale, 

managementului și marketingului în agrobusiness;
•  Prestarea serviciilor de consultanţă pentru cadrele din sectorul agroalimetar; 
•  Acordarea suportului pentru elaborarea și implementarea proiectelor investiţionale în 

agricultură și sectorul rural.

REZULTATE ȘTIINȚIFICE APLICATIVE

Metodologia de calcul a tarifelor și costurile serviciilor și produselor agricole, care sunt 
utilizate la planificarea businessului agricol, elaborarea planurilor de afaceri; stabilirea 
primelor de asigurare și a sumelor de despăgubire; la negocierile purtate de arendatori si 
arendași referitor la plata de arenda funciară; soluţionarea litigiilor judiciare.

Strategia de subvenţionare a agriculturii (2005), care conţinea un sistem argumentat 
de subvenţionare a agriculturii autohtone, capabile de a ridica nivelul de competitivitate a 
produselor agroalimentare pe pieţele interne și externe de desfacere.

INSTITUTUL DE MANAGEMENT, DEZVOLTARE 
RURALĂ  ŞI PERFECŢIONARE (1991-2007)
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SERVICII DE CONSULTANȚĂ
Concomitent cu perfecţionarea și recalificarea cadrelor institutul acorda servicii 

consultative fermierilor, precum și altor persoane interesate în domenii legate de problemele 
privatizării, creării și managementului întreprinderilor agricole bazate pe proprietate 
privată, ale marketingului produselor agricole.

PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE
Rezultatele cercetătorilor au fost prezentate în diverse publicaţii, prezentări la conferinţe 

naţionale și internaţionale, informaţii pentru organele publice centrale și locale etc. În 
anii 2000-2004 institutul a editat 2 culegeri de lucrări știinţifico-practice ”Dezvoltarea 
agriculturii la etapa post-privatizaţională” și 2 ediţii de „Tarife de costuri în agricultură”. În 
această perioadă savanţii institutului au publicat 129 de lucrări știinţifice.

Peste 20 de proiecte, programe și lucrări au fost efectuate în comun cu Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii în vederea 
elaborării și avizării proiectelor de hotărâri, legi, decizii etc., precum și cu alte organizaţii 
specializate în elaborarea programelor și proiectelor naţionale de dezvoltare durabilă a 
comunităţilor rurale.

INSTITUTUL DE MANAGEMENT, DEZVOLTARE 
RURALĂ  ŞI PERFECŢIONARE (1991-2007)

Strategia de susținere a activităților neagricole în spațiul rural (2005), în care 
s-a prezentat detaliat analiza situaţiei privind activităţile neagricole și necomerciale din 
spaţiul rural în RM și s-au elaborat principiile metodologice și conceptuale ale strategiei de 
susţinere a activităţilor neagricole. 

Strategiile elaborate au fost preluate de autorităţile publice centrale, regionale și 
locale, iar impactul socio-economic s-a realizat prin facilitarea politicilor de dezvoltare a 
activităţilor neagricole și necomerciale în comunităţile rurale.
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COLABORARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

Cercetătorii Institutului de Mangement, 
Dezvoltare Rurală și Perfecţionare au fost implicaţi 
în diverse forme de colaborare cu organele centrale, 
regionale și locale de specialitate, în special, cu 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Ministerul Economiei, Ministerul Muncii. 
Principalele forme de colaborare au fost:

1.  Elaborarea proiectelor de hotărâri, legi, decizii 
etc. ;

2.  Avizarea proiectelor de hotărâri și legi; 
3.  Consultarea specialiștilor din organele publice 

centrale și locale;. 
4.  Participarea la dezbateri privind diverse 

probleme economice și sociale; 
5.  Organizarea seminarelor tematice în teritoriu (pentru întreprinderile sectorului 

agroalimentar și primării); 
6.  Organizarea de conferinţe naţionale.

Specialiștii Institutului au participat la elaborarea și implementarea unor proiecte 
comune cu Banca Mondială, FAO, Fundaţia Know How etc. 

Proiecte bilaterale s-au realizat cu ţările vecine: România, Ucraina și Republica Belarus.  
Cercetătorii institutului au efectuat stagieri profesionale la Unversitatea din Oxford 

(Marea Britanie), la 9 Universităţi din SUA, la instituţii știinţifice și de învăţământ din 
Germania, Grecia, Rusia, etc. 

Prin Hotărârea C.N.A.A. nr. 24/AC, din 14.09.2006 Institutul de Management, Dezvoltare 
Rurală si Perfecţionare a fost acreditat la profilul „Economie agrară și dezvoltare rurală”.

REFORMAREA INSTITUTULUI DE MANAGEMENT, DEZVOLTARE RURALĂ ȘI 
PERFECȚIONARE

În anul 2007, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 250 Institutul de Management, Dezvoltare 
Rurală si Perfecţionare a fost reorganizat și divizat.  În urma reformei, Departamentul 
de dezvoltare a știinţei și cercetării cu statele de personal a fost transmis Institutului de 
Economie, Finanţe și Statistică al AȘM, iar Departamentul de Perfecţionare și Reciclare 
a Specialiștilor din Domeniul agroalimentar cu tot patrimoniu și baza tehnologică către 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

DOGA Valerii, 
doctor habilitat, profesor universitar

Director al Institutului de Management,
Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare

2006-2007

INSTITUTUL DE MANAGEMENT, DEZVOLTARE 
RURALĂ  ŞI PERFECŢIONARE (1991-2007)

STUDII DE DOCTORAT
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INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)

CONSTITUIREA IEFS

Hotărârea Guvernului RM nr. 1326 din 
14 decembrie 2005 ,,Cu privire la măsurile 
de optimizare a infrastructurii sferei știinţei 
și inovării” a determinat constituirea 
Institutului de Economie, Finanțe și 
Statistică (IEFS), la 26 iulie 2006, în 
rezultatul fuziunii a doua instituţii: Institutul 
de Cercetări Economice al Academiei de 
Știinţe a Moldovei și Institutul Naţional 
de Economie și Informaţie al Ministerului 
Economiei și Comerţului. Ulterior, în 
a.2007, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 
250, la IEFS a aderat Departamentul de 
dezvoltare a știinţei și cercetării din cadrul 
Institutului de Management, Dezvoltare 
Rurală și Perfecţionare. Institutul nou creat 
activează în conformitate cu prevederile 
Codului cu privire la știinţă și inovare nr. 
259-XV din 15 iulie 2004, Acordului de 
parteneriat între Guvern și AȘM, tratatele 
internaţionale, la care Republica Moldova 
este parte.

IEFS și-a mobilizat toate resursele 
din cadrul organizaţiei pentru a realiza 
cercetări excelente și inovative, pentru:

• Elaborarea recomandărilor fundamentate 
știinţific și instrumentarului știinţifico-
practic, care răspunde prompt 
necesităţilor comunităţii și generează 
soluţii problemelor și riscurilor eminente 
în economia ţării;

• Cooperarea, coordonarea și asistenţa 
în cadrul proiectelor și priorităţilor 
guvernamentale, precum și în domeniul 
privat. 

• Monitorizarea și evaluarea rezultatelor 
și efectelor implementării strategiilor și 
programelor guvernamentale;

• Colaborarea și schimbul de experienţă 
cu comunităţile știinţifice din ţară și de 
peste hotare.

PRIORITĂȚILE STRATEGICE

Misiunea Institutului de Economie, Finanţe și Statistică (IEFS) consta în realizarea 
cercetărilor știinţifice fundamentale și aplicative vizând evoluţia proceselor economice 
și sociale din ţară și pe plan mondial, astfel, contribuind la fundamentarea cu argumente 
știinţifice a strategiilor și a programelor de restructurare și dezvoltare socio-economică, 
identificarea și susţinerea celor mai adecvate forme de promovare și creștere durabilă 
a economiei naţionale, atingerea unui nivel de trai decent și a calităţii vieţii sporite a 
populaţiei.
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DIRECȚIILE PRINCIPALE DE CERCETARE ALE IEFS PENTRU ANII 2006-2010

•  Reformarea sferei sociale: mecanismele realizării, consecinţele economice, sociale, 
umanitare ale acesteia, impactul asupra populaţiei Republicii Moldova;

•  Cercetarea și implementarea modelelor și mecanismelor de creștere economică;
•  Perfecţionarea sistemului financiar-monetar și orientarea lui spre economia reală;
•  Sistemul informaţional-statistic;
•  Integrarea Republicii Moldova în circuitul economic mondial.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI PERSONALUL

Structura organizatorică iniţială a IEFS cuprindea organele de conducere (Consiliul 
Știinţific, managerii superiori), 3 Centre știinţifice cu 5 laboratoare specializate, Serviciul 
de informatizare, Biblioteca Republicană Tehnico-Știinţifică, Complexul Editorial și 4 
structuri auxiliare, activitatea cărora au permis elaborarea și prezentarea unor rezultate 
semnificative la scară naţională și internaţională. Potenţialul uman al institutului includea 
144 colaboratori, din care 65 cercetători știinţifici, (inclusiv 7 doctori habilitaţi și 20 
de doctori în știinţe economice), 35 colaboratori ai BRTȘ, 10 specialiști ai Complexului 
Editorial, 34 persoane în serviciile auxiliare.

Un grup de colaboratori ai IEFS după reorganizarea prin contopire a INEI 
și Institutului de Cercetări Economice al AŞM, septembrie a.2006.
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Consiliul Științific instituțional - organ consultativ cu competenţe prevăzute de Statutul 
IEFS, care ţin de aprobarea planurilor strategice în sfera știinţei și inovării, direcţiilor de 
cercetare ale institutului, tematicii, programelor și rapoartelor elaborate; organizarea 
activităţii de evaluare a personalului și doctoranzilor. Consiliul știinţific era format din 18 
membri, inclusiv 3 doctori habilitaţi în știinţe și 8 doctori în știinţe: președintele Consiliului 
Știinţific dr. Fetiniuc V., secretarul Consiliului Știinţific dr. Timuș A., membrii Consiliului 
Știinţific: dr.hab. Caraganciu A., dr.hab. Iliade Gh., dr. hab. Cărare V., dr. Luchian I. 
dr. Muravschi A., dr. Macari V., dr. Rojco A., dr. Juravschi L., dr. Constandachi Gh., dr. 
Ciobanu S., Afteni L., dr. Pînzaru V., Sainciuc S., Chicu I., Valcov V., Spivacenco A.

ECHIPA MANAGERIALĂ

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC al IEFS

Managementul IEFS era asigurat de directorul general dr. hab. Cărare Viorica, directorul 
adjunct cu activitate știinţifică dr. Maxim Ion, directorul adjunct pentru probleme generale 
dr. Ciobanu Sergiu, secretarul știinţific dr. Fetiniuc Valentina.

Primul director al IEFS a fost profesorul universitar, dr. hab. Viorica Cărare, care a 
contribuit mult la reorganizarea instituţională, dar și în stabilirea relaţiilor de parteneriat 
cu instituţii similare de peste hotare. 

CĂRARE Viorica, doctor 
habilitat în economie, profesor 

universitar

director IEFS  2006-2007

FETINIUC Valentina,    
doctor în economie, 

conferenţiar universitar

director IEFS 2007-2009, 
secretar științific 2006-2007

CIOBANU Sergiu, 
doctor în economie

director interimar 2009
vicediretor 2006-2009

MAXIM Ion,
Doctor în economie

Director adjunct IEFS 2006-2007
Cercetător științific IEFS 2002-2009

LUCHIAN Ivan,
doctor în economie, 

conferenţiar univrsitar;

Director adjunct IEFS 
2007-2008

TIMUŞ Angela,
doctor în științe economice

SecretarȘtiințific IEFS/INCE, 
2007-prezent,

Cercetător științific 
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ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
La baza activităţii IEFS a stat un nucleu de cercetători cu experienţă bogată, care 

asigurau continuitatea cercetărilor știinţifice și pregătirea tinerilor savanţi. În acest context 
menţionăm doctori în științe economice Muravschi A., Costandachi Gh., Aculai E., 
Macari V., Percinschi N., Olărescu Z., etc., conducătorii primelor proiecte știinţifice ale 
IEFS.

În perioada 2006-2010 IEFS a fost antrenat în realizarea 24 de proiecte, dintre care:
• 13 proiecte instituţionale (5 fundamentale și 8 aplicate);
• 4 proiecte independente (dintre care 3 pentru tineri savanţi)
• 4 proiecte din cadrul programului de stat
• 3 proiecte internaţionale în parteneriat cu Centrul Internaţional de Informaţie Știinţifică 

și Tehnică din or. Moscova, Rusia; Universitatea din Siegen, Germania; Academia de 
Știinţe din Letonia. Cercetările efectuate abordau subiecte știinţifice cu diverse tematici:

Costandachi 
Gheorghe 

Aculai 
Elena 

Olărescu
Zaharia 

Percinschi
Natalia  

Macari 
Vadim   

Muravschi
Alexandru 

Proiecte economice Proiecte financiare

Teme statistice

Relații internaționale

• Politici, modele și scenarii de creștere 
economică a Republicii Moldova 

• Analiza și elaborarea pronosticului 
balanțelor interramurale natural-
valorice

• Monitorizarea, analiza și prognozarea 
dezvoltării socio-economice pe termen 
mediu și lung

• Elaborarea instrumentarului de analiză 
a influenței sistemului financiar-monetar 
asupra  economiei reale; 

• Dezvoltarea conceptului de estimare a 
inflației și elaborarea propunerilor cu 
privire la modificarea algoritmului de 
calcul. 

• Perfecționarea sistemului informațional statistic în vederea integrării europene.
• Analiza multidimensională a volumului, structurii și prețurilor la mărfurile strategice 

autohtone și cele similare importate din alte țări.
• Completarea și perfecționarea Registrului actelor oficiale de reglementare a activității de 

întreprinzător și Registrului Organelor cu Funcții de Control 

• Armonizarea mecanismelor economice, financiare și sociale în procesul integrării europene

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
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PROIECTE ȘTIINȚIFICE FUNDAMENTALE 2006-2010

1.  06.411.072F „Perfecționarea sistemului informațional statistic în vederea integrării 
europene”.Conducătorul proiectului - Costandachi Gheorghe, dr.;

2. 06.411.073F „Corelarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, determinate 
de scopurile strategice ale dezvoltării socio-economice a țării” (2006-2010), Conducătorul 
proiectului - Tofan Tatiana ,dr.;

3. 06.411.070F „Politici, modele și scenarii de creștere economică a Republicii Moldova”. 
Conducătorul proiectului - Macari Vadim, dr., conf. cercet.;

4. 06.411.071F „Elaborarea instrumentarului de analiză a influenței sistemului financiar-
monetar asupra economiei reale. Conducătorul proiectului - Starițîna Ludmila, dr., conf.
cerc.

5. 06.411.074 F „Armonizarea mecanismelor economice, financiare și sociale în procesul 
integrării europene”.  Conducători  de proiect - Caraganciu Alexandrin, dr. Clichici Dorina, dr.

Beneficiarii proiectelor științifice funadamentale: Academia de Știinţe a Moldovei, 
Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor și Dezvoltării Regionale, alte instituţii, 
organizaţii și agenţi economici, interesaţi în problemele cercetării.

PROIECTE ȘTIINȚIFICE APLICATIVE 2006-2010

•  10.817.08.05A „Modelarea nivelului de securitate demografică în R. Moldova”. 
Conducătorul proiectului- Savelieva Galina, dr. în economie;

•  06.411.067A „Elaborarea normativelor economice și a bazei actualizate de date 
informaționale pentru sectorul agro-alimentar”. Conducătorul proiectului - Bajura Tudor, 
dr.hab., conferențiar universitar;

•  06.411.068A „Mecanisme și instrumente de dezvoltare durabilă în spațiul rural”. 
Conducătorul proiectului - Doga Valeriu, dr.hab., profesor universitar;

•  09.817.08.007A „Evaluarea riscurilor și prognozarea dezvoltării durabile a sectorului 
agroalimentar în contextul asigurării securității alimentare a țării”. Conducătorul 
proiectului - Moroz Victor, dr. în economie, conf. cercetător;

•  10.817.08.03 A „Estimarea impactului prestațiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, 
asupra sărăciei familiilor beneficiare de aceste prestații”. Conducătorul proiectului - Rojco 
Anatolii, dr. în economie, conf.cerc.;  

•  10.817.08.04А „Identificarea problemelor principale ale ÎMM din Moldova și elaborarea 
materialelor metodice pentru crearea și dezvoltarea clusterelor”. Conducătorul proiectului 
- Aculai Elena, dr. în economie conf.cerc.;  

•  09.817.08.006A „Prognozarea și monitorizarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii 
Moldova”. Conducătorul proiectului - Chistruga Marcel, dr. în economie.

Beneficiarii proiectelor: Guvernul Republicii Moldova; Ministerul Economiei al 
RM; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, organe ale administraţiei Publice locale; Asociaţiile de dezvoltare a businessului 
în spaţiul rural, mediul academic.
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REZULTATE ȘTIINȚIFICE IEFS 2006-2010

Rezultatele cercetărilor, obţinute pe parcurs, relevă din numărul crescător de lucrări 
știinţifice publicate: monografii și capitole în monografii, editate în ţară și peste hotare, 
articole știinţifice în reviste de profil naţionale și internaţionale, publicaţii și comunicări la 
foruri știinţifice naţionale și internaţionale, lucrări didactice (manuale, lucrări metodice) 
și materiale aplicative (proiecte de acte legislative și normative, documente de politici, 
studii știinţifico-practice, brevete). Ca urmare, analiza celor mai relevante lucrări știinţifice, 
prezentate în continuare, denotă unele schimbări calitative și cantitative ale acestora pe 
perioada anilor 2006-2010 (vezi figura 7).

PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE ALE INSTITUTULUI DE ECONOMIE FINANȚE ȘI STATISTICĂ
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REZULTATE ȘTIINȚIFICE APLICATIVE

Dimensiunea aplicativă a rezultatelor, obţinute în carul IEFS cuantifică proiecte de 
strategii și acte normative, metodologii actualizate pe subiecte guvernamentale prioritare, 
prognoze și modele econometrice, modele descriptive privind evoluţia proceselor 
economice etc. Printre cele mai semnificate rezultate se înscriu: 

1.  Proiectul Strategiei Naționale privind Politicile de Ocupare a Forței de Muncă pe anii  
2007-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.605 din 31 mai 2007. 

2.  Metodologia de evaluare a impactului prestațiilor sociale, inclusiv a alocațiilor sociale 
asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova.

3.  Proiectul Regulamentului cu privire la modul de calculare a minimului de existență, la 
indexarea veniturilor bănești și argumentarea mărimii scutirii personale la impozitarea 
venitului cetățenilor, care a fost prezentat Ministerului Economiei și Comerțului.

4.  Prognoze privind evoluția  indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova, pe termen 
mediu și lung.

5.  Recomandările pentru elaborarea politicii de stat de creare și dezvoltare a clusterelor cu 
participarea IMM-urilor în Republica Moldova.

6.  Modelul de simulare a influenței sistemului financiar-monetar asupra economiei reale și 
estimarea factorilor de impact asupra inflației în RM.

7.  Tarifele de costuri diferențiate pe forme de gospodărire (total 2871 tarife de costuri: 1845 
tarife de costuri ale serviciilor și 1026 tarife de costuri ale produselor agricole).

8.  Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor țărănești (de fermieri) și gospodăriilor 
casnice auxiliare, în baza Hotărârii Guvernului RM nr.514 din 10 mai 2007 și publicate în 
Monitorul Oficial.

Rezultatele științifice sunt confirmate prin certificate de implimentare emise de 
autoritățile publice centrale, dar și prin brevetele de invenții obținute de IEFS.

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
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COOPERAREA ȘTIINȚIFICĂ LA NIVEL NAȚIONAL

GRUPURI DE LUCRU NAȚIONALE 

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

IEFS a colaborat cu organele publice centrale, în special, cu:   
1. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; 
2. Ministerul Economiei și Comerțului;
3. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
4. Biroul Național de Statistică; 
5. Ministerul Finanțelor; 
6. Ministerul Administrației Publice Locale; 
7. Fondul Monetar Internațional; 
8. Organizația Internațională a Migrației.
9. Agenția Relații Funciare și Cadastru

Comisii și grupuri de lucru la nivel naţional: 
1.  Comisia Naţională pentru Populaţie și Dezvoltare; 
2.  Grup de lucru pentru Implementarea Programului pe Țară în cadrul UNFPA; 
3.  Grupul de lucru pentru finisarea proiectului „Programului de stat de susţinere a 

dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 2009-2011”; 
4.  Grupul de lucru interministerial instituit  în scopul examinării impactului majorării 

tarifelor la energie asupra populaţiei conform prevederilor AIDE - Memorie – Analiza 
Impactului Social al Politicilor (PSIA) al Fondului Monetar Internaţional;

5.   Grupul de lucru interministerial pentru determinarea mecanismului optimal de 
indexare a prestaţiilor de asigurări sociale, etc.

Acorduri de parteneriat cu:
•  România - INCE-AR (București), Universitatea din Petroșani, Universitatea „Lucian 

Blaga” (Sibiu),
•  Ungaria - National Technical Information Centre & Library at the Budapest University of 

Technology and Economics (Budapesta),
•  Rusia Centrul Internațional de Informație Tehnico-Ştiințifică, Moscova,
•  Letonia - Biblioteca Academică (Riga),
•  Polonia - Centrul de cercetare a Institutului Demografic, Center for Social and Economic 

Research, Foreign Trade Research Institute (Varșovia),
•  Austria - The Austrian Institute for Economic Research (Viena),
•  China - Institute of East European and Central Asian Studies Chinese Academy of Social 

Sciences (Beijing).

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)

PROIECTE INTERNAȚIONALE
•  10.820.08.01 RoA Suport pentru dezvoltarea exercițiului de foresight în R. Moldova. 

Conducător - Duca Gheorghe, acad.

•  10.820.07.10/UA. Cercetarea stării și elaborarea mecanismului de schimb interstatal al 
realizărilor în știință și tehnică în domeniul protecției mediului înconjurător, economiei 
resurselor energetice, bio și nano tehnologii între Ucraina și Moldova. Conducător - Poisic 
Mihail, dr. în economie.
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ACTIVITATEA EDITORIALĂ 

IEFS a preluat activitatea Complexul 
Editorial, care prestează și astăzi un spectru 
larg de servicii editorial - poligrafice. 
Activitatea de bază a CE este editarea 
publicaţiilor periodice și neperiodice, 
care cuprind informaţie știinţifică, alte 
materiale și lucrări teoretico-știinţifice, 
inclusiv monografii, studii de popularizare 
a știinţei etc. Totodată CE prestează servicii 
de redactare; de traducere; editorial-
poligrafice; distribuţia producţiei CE etc. 

Din 2006 IEFS a editat trei reviste 
știinţifice :

•  Buletinul Analitic Trimestrial                
– 4 ediții pe an.

•  Revista Economică – 6 ediții pe an.
•  Revista „Economie și Sociologie”       

– 3 ed. pe an.

Publicaţiile IEFS sunt înscrise în 
Registrul Naţional ISSN din cadrul 
Camerei Naţionale a Cărţii și sunt 
recunoscute de către CNAA și echivalate 
drept reviste știinţifice de profil.

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)

Una din activităţile de baza ale CE al IEFS este editarea revistei teoretico-stiintifice 
„Economie și Sociologie” cu o periodicitate de 3 numere anual, acreditată de CNAA cu 
categoria ,,B” (2008), conform rigorilor prestabilite pentru revistele știinţifice. 

Revista a fost fondată în anul 1953 și este recunoscută ca o publicaţie știinţifică 
specializată în domeniul știinţelor economice și sociologicei.

Activitatea de bază: editarea publicaţiilor periodice și neperiodice, care cuprind 
informaţie știinţifică de sinteză, expres, analitică, informativă, alte materiale și lucrări 
teoretico-știinţifice, inclusiv monografii, studii de popularizare a știinţei etc., bazându-se 
pe cererea și necesităţile interne ale institutului.  În perioada 2006-2009 au văzut lumina 
zilei peste 32  monografii, și alte peste 200 lucrări știinţifice semnate de cercetătorii IEFS.

Pe lângă editarea și tipărirea lucrărilor știinţifice, Complexul Editorial a oferit o gamă 
largă de produse de promovare a instituţiei:

 − Cărţi de vizită;
 − Pliante, postere, afișe, placate publicitare;
 − Broșuri;
 − Calendare, felicitări și invitaţii personalizate;
 − Certificate și diplome nominalizate;
 −  Diverse registre și documente tipizate;
 −  Seturi de prezentare pentru conferinţe și ședinţe de lucru etc.
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Lucrările primelor ediţii ale conferinţei știinţifico - practice „Creșterea economică 
în condițiile internaționalizării” (2006-2008), organizată anual de către IEFS, au fost 
publicate în ediţia specială a revistei ,,Economica”, publicaţie editată în parteneriat cu 
Universitatea ,,L. Blaga” din or. Sibiu, Romania. În următorii ani materialele Conferinţei au 
fost publicate în ediţii speciale.

2008 2011 2012 2013

Materiale ale Conferinței anuale științifico-practice, organizată de INCE

Institutul de Economie, Finanţe și Statistică al AȘM și ME șia continuat consecvent 
activitatea, accentul fiind pus pe consolidarea echipelor de cercetători, preocupaţi de 
diverse probleme în cercetare și specializare economică diversificată, contribuind deosebit 
la formarea, dezvoltarea și prosperarea IEFS.

În anul 2010 în urma concursului anunțat de către AŞM pentru funcția de director al IEFS la 
care au participat 2 candidați (dr.Gh. Costandachi și dr.hab. A. Stratan), proiectul managerial 
de dezvoltare al dlui. A. Stratan a fost susținut de către întreg colectivul IEFS, astfel dl. dr. hab. 
A. Stratan devine Director al IEFS (aprilie 2010)

COLECTIVUL INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ, ANUL 2011

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)
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MANAGEMENTUL INSTITUȚIONAL (aprilie, 2010)

BAJURA TUDOR
doctor habilitat,

profesor universitar

BORDIAN ELENA 

ROJCO ANATOLIE 
doctor în economie

MOROZ VICTOR 
doctor în științe economice

TIMUȘ ANGELA
doctor în științe economice

MACARI VADIM 
doctor în științe economice

SAVELIEVA GALINA 
doctor în economie

POISIC MIHAIL,
doctor în științe economice

STRATAN ALEXANDRU
doctor habilitat ,

profesor universitar

POPA NICOLAI
cercetător științific

GHIȚIU LILIA
doctor în economie

CHISTRUGA MARCEL 
doctor în științe economice

Vicedirector științific 2010-2015

Director BRTȘ a IEFS 
2010 - prezent

Șef Secție
Politici de dezvoltare socială

2010-2015

Șef secție
Economie agroalimentară şi 
dezvoltare rurală 2010-2015

Director IEFS
2010- prezent

Vicedirector executiv
2010- prezent 

Relaţii cu publicul, colaborare 
internaţională, inovare şi transfer 

tehnologic, 2010 -2019

Șef secţie
Politici financiare şi monetare

2010 -2013

Secretar Științific IEFS/INCE, 
2007-prezent

Șef secție
Politici şi mecanisme de creştere 

economică 2010-2015

Șef Secție
Statistica social-economică

2010-2019

Șef Secție
Studii analitice informaționale

2010-2019

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
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PERSONALUL ȘTIINȚIFIC

Resursele umane reflectă potenţailul și capacitatea știinţifică a institutului. La acest 
capitol, în calitate de instituţie de cercetare, IEFS și-a ajustat crietriile de formare a 
personalului știinţific la cele stabilite în Condul cu privire la știinţă și inovare. Menţinerea și 
promovarea personalului știinţific a fost agregată prin eforturi organizaţionale și financiare, 
dar și prin extinderea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii și centre știinţifice 
de peste hotare. Potenţialul personalului știinţific se revede în numărul de doctori și doctori 
habilitaţi, care activează în cadrul institutului, dar și a tinerilor cercetători, antrenaţi în 
sfera știinţei și inovării. Astfel, din 68 cercetători știinţifici angajaţi de bază 24 deţineau 
grade știinţifice de doctor habilitat și doctor (în mediu ponderea constituie 36% din total), 
iar 24 de persoane au fost tineri sub 35 de ani (figura 4).

Figura 4. Structura pesonanlului științific, în perioada anilor 2009-2013

Activitatea știinţifică în domeniul economiei, finanţelor, demografiei, dezvoltării 
sociale etc., susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale și locale prin 
realizarea de expertize, analiză și studii știinţifice, susţinerea informaţională a agenţilor 
economici a fost asigurată de către 99 de cercetători știinţifici, 35 bibliotecari și 35 unităţi 
din pesonalul auxiliar 

Dimensiunea statistică a pesonalului în perioada anilor 2010-2013 denotă o dinamica 
ascendentă a posturilor, atât pe categorii de cercetători știinţifici (de la 72 de unităţi în 
a.2009 până la 77 de unităţi în a.2013 sau cu 6,9%), cât și a personalului de conducere (de 
la 14 unităţi în a.2009 până la 16 unităţi în a.2013 sau cu 14,3%).

Remarcăm: creșterea numărului de doctori în economie (de la 19 unităţi în a.2009 până 
la 28 unităţi în a.2013) este un rezultat al pregătirii cadrelor de înaltă calificare în cadrul 
institutului și demarării, începând cu anul 2011, a procesului de susţinere a tezelor de 
doctorat în Consiliul Știinţific Specializat al IEFS.

27%
36% 38% 38% 40%

44% 36% 32% 31% 33%

39% 42% 31%
46% 44%

2009 2010 2011 2012 2013

Doctoranzi
/total

Tineri

/total
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CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ

DIRECȚIILE DE CERCETARE                                        

PROIECTE ȘTIINȚIFICE

Activitatea de cercetare știinţifică a fost axată pe acordarea suportului în argumentarea 
și susţinerea știinţifică a Planurilor de activitate a Guvernului 2009-2011 și 2011-2014, 
Programului de stabilizare și relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-
2011, Programului de activitate a Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare” pentru perioada 2009-2013, Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, 
Acordului de Asociere RM-UE, Planului de acţiuni de implementare a priorităţilor Republicii 
Moldova în cadrul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, 
Rapoartelor de progres, documentelor de politici naţionale și a altor documente de politici.

În anul 2011 a fost elaborat și aprobat la CSȘDT Planul instituţional de dezvoltare, care, 
din perspectiva noilor direcţii de dezvoltare a știinţei la scară naţională și internaţională, 
și-a axat cercetarea pe următoarele direcţii: 

•  Politici, mecanisme și modele economice și financiare de creștere durabilă a țării;
•  Politici economice și baza informațională de dezvoltare a sectorului rural în contextul 

asigurării securității alimentare a Republicii Moldova;
•  Cercetări științifice privind perfecționarea sistemului informațional statistic conform 

standardelor UE;
•  Politici de dezvoltare demo-socio-economice a Republicii Moldova.

În perioada anilor 2010-2013 în cadrul institutului au fost realizate 49 de proiecte de 
cercetare, inclusiv:

•  Proiecte științifice instituționale (fundamentale și aplicative) – 30;
•  Proiecte din cadrul Programelor de stat – 2;
•  Proiecte pentru tinerii cercetători – 5;
•  Proiecte de transfer tehnologic – 1, 
•  Proiecte bilaterale – 5; 
•  Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice -1;
•  Proiecte internaționale - 4, inclusiv 2 proiecte în cadrul FP - 7;
•  Granturi internaționale – 2.

În rezultatul concursului instituţional naţional au fost obţinute 17 proiecte, fiind 
desemnaţi în calitate de director de proiect 12 cercetători știinţific: academician Paladi 
Gheorghe; dr. hab. Bajura Tudor; dr. hab. Manole Tatiana; dr. Macari Vadim; dr. Aculai 
Elena, dr. Perciun Rodica; dr. Moroz Victor; dr., Rojco Anatolii; dr. Savelieva Galina; 
dr. Țurcan Aurelia, dr. Chistruga Marcel, etc.

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)
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Proiecte 
-4, 

inclusiv 2 proiecte 
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Figura 5. Structura proiectelor realizate în cadrul IIEFS  în anii 2010 - 2013
Cercetarea știinţifică realizată în cadrul 

IEFS s-a extins prin colaborarea institutului 
cu parteneri din ţară și de peste hotare. 
Această colaborare a permis cercetătorilor 
să realizeze 20 de studii și analize la 
solicitarea ministerelor, organizaţiilor 
internaţionale, să realizeze cercetări în 
parteneriat cu Institutul de Matematică și 
Informatică al AȘM (1) și Institutul Naţional 
de Cercetări Economice al Academiei 

Române, Centrul de Cercetări Financiare și 
Monetare „Victor Slăvescu” (3).

La solicitarea organizaţiei internaţionale 
ICSTI (International Centre for Scientific 
and Technical Information) în anul 2011 și 
2012 au fost prestate servicii de analiză și 
informare știinţifică în vederea actualizării 
bazei de date (6 contracte contra plată).

De asemenea, au fost obţinute și realizate 
6 proiecte/granturi internaţionale.

ACTIVITATEA DE DOCTORAT
IEFS deţinea statut de organizaţie abilitată cu dreptul de desfășurare a activităţii de 

doctorat. Specialităţile la care a obţinut abilitarea sunt: 

• 521. Economie, business, administrare - 521.03. Economie și management în 
domeniul de activitate;

• 522. Finanțe, contabilitate, analiză economică - 522.01. Finanțe;

Numărul de persoane, ce au urmat 
studii de doctorat/postoctorat în perioada 
analizată sunt în mediu de 28 de persoane/
anual. Totodată studii de postdoctorat în 
anii 2009-2010 au urmat 3 persoane. Din 
numărul total de doctoranzi, care au urmat 
studiile la specilaitatea 521.03. Economie 

și management în domeniul de activitate 
sunt înmatriculaţi 23 de doctoranzi, la 
specialitatea 522.01. Finanţe – 7.

Indicatorii ce reflectă statistica 
doctoranzilor în perioada 2010-2013 sunt 
prezentaţi în tabelul 2

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)

PROIECTE ȘTIINȚIFICE
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Tabelul. 2. Indicatori privind activitatea doctoranzilor/ postoctoranzilor în 
perioada 2010-2013

Titlul știinţific de profesor cercetător au obţinut:
•  Iliadi Gh., dr. habilitat, (2011);
•  Bajura T. , dr. habilitat, 2012;
•  18 persoane au fost abilitate (reconfirmate) cu dreptul de conducător /consultant 

la tezele de doctor și/sau de doctor habilitat.

În perioada 2010-2013 în cadrul școlii doctorale IEFS au fost susţinute 6 teze de doctorat 
și au obţinut titlul știinţific de doctor în economie următoarele persoane:

 

Colesnicova 
Tatiana (2011)

Ghițiu Lilia
(2011)

Gîrlea Mihail
(2012)

Oleiniuc Maria
(2011)

Ignat Anatol
(2013)

REZULTATE ȘTIINȚIFICE RELEVANTE ȘI EFICIENTE  PENTRU ECONOMIA REPUBLICII 
MOLDOVA

Activitatea știinţifică și inovaţională a institutului a generat multiple rezultate 
importante pentru știinţa și practica economică. Cele mai semnificative realizări știinţifice 
au fost menţionate în cadrul ședinţelor anuale ale Secţiei de Stiinţe Sociale a AȘM, CȘȘDT, 
diseminate în cadrul conferinţelor internaţionale și naţionale, prezentate publicului larg la 
emisiuni TV și radio.

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)
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Cele mai relevante rezultate ale Institutului de Economie Finanţe și Statistică obţinute 
în perioada 2010-2013 sunt:
•  Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului prestaţiilor sociale, inclusiv a 

alocaţiilor sociale asupra reducerii sărăciei în Moldova și efectuarea estimărilor 
corespunzătoare. Beneficiar – Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei.

•  Recomandări pentru elaborarea politicii de stat de creare și dezvoltare a clusterelor 
cu participarea IMM-urilor în Republica Moldova, cu anexarea materialelor metodice, 
orientate spre susţinerea creării și dezvoltării clusterelor, inclusiv întocmirea „hărţii 
clusterelor” (cluster mapping). Beneficiar: Ministerul Economiei al RM. 

•  Recomandări metodice privind evaluarea mediului de afaceri în baza chestionării 
antreprenorilor

•  Model de simulare macroeconomică la specificul economiei naţionale și elaborarea 
scenariilor de prognoză a indicatorilor macroeconomici pe termen mediu (2012-2014). 
Beneficiar: Ministerul Economiei al RM

•  Identificarea, precizarea și argumentarea știinţifică a indicatorilor de stabilitate 
financiară a statului, prevestitori de criză.

•  Metodologia de calculare a mărimii minimului de existenţă, argumentată și ajustată 
la condiţiile RM, ţinând cont de practica mondială. „Ghidul metodologic cu privire la 
modul de calculare a mărimii minimului de existenţă” a fost publicat în Monitorulr 
Oficial al RM, nr.205-211 din 20. 09. 2013.
Rezultatele proiectului au fost prezentate la Masa rotundă organizată de Ministerul 

Economiei (13.10.2010) cu tema: „Crearea și dezvoltarea clusterelor în RM – practica 
Republicii Cehe”. Relevanţa rezultatelor este confirmată și prin adeverinţă eliberată de 
Ministerul Economiei al RM.

Sondaj realizat cu 304 antreprenori din 30 de raioane, UTA Găgăuzia, municipiile 
Chișinău și Bălţi.

COOPERARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
Cooperarea știinţifică cu alte organizaţii din sfera știinţei și inovării pe plan naţional s-a 

realizată în două direcţii:
•  Cercetare științifică în  colaborare interdisciplinară cu instituțiile de cercetare și  

instituțiile de învățămînt superior în aspect științifico-didactic;
• Cercetare aplicativă în colaborare cu organele administrației publice centrale și locale, 

agențiile de stat, misiunile organizațiilor internaționale în Republica Moldova.

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)

COLABORARE INTERDISCIPLINARĂ                                    
•  Proiecte știinţifice, realizate în parteneriat cu Institutul de Matematică și Informatică, 

Institutul de Energetică; Institutul de Integrare Europeană și Știinţe Politice și instituţii 
superioare de învăţământ: UCCM, ASEM, USM, UTM.

•  Activitate de expertiză și avizare a proiectelor de cercetare și rapoartelor privind 
activitatea organizaţiilor în sfera știinţei și inovării în cadrul: 
- Centrului de experiză a CSȘDT (experţi: Statan A., dr. hab.; Bajura T., dr. hab; Iliadi Gh., dr. 

hab.; Manole T., dr. hab; Doga V., dr. hab; Timuș A., dr.; Perciun R., dr.; Chistruga M., dr. 
- Comisiei Naţionale pentru Acreditare și Atestare (Experţi în cadrul activităţii de evaluare 

și acreditare: Stratan A, dr. hab. (2013, evaluarea UCCM); Bajura T., dr. hab; Iliadi Gh., 
dr. hab.,  Doga V. ,Timuș A., dr. (2013, evaluarea ASEM).
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CERCETĂRI APLICATIVE
Proiecte de acte normative, expertizarea și evaluarea lor, elaborarea studiilor și 

analizelor, participarea în grupuri de lucru, coordonarea activităţilor conexe. În această 
direcţie s-a asigurat suport știinţific în:
- elaborarea strategiilor, programelor, concepțiilor și actelor normative în domeniu, 

beneficiari fiind:
•  Ministerul Economiei;
•  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei;
•  Ministerul Agriculturei și Industriei Alimentare .

- avizarea, consultarea și expertizarea documentelor de politici și actelor normative, 
beneficiari fiind: 
•  Aparatul Președintelui RM;
•  Cancelaria de Stat a RM;
•  Guvernul RM;
•  Banca Națională a Moldovei;
•  Ministerul Finanțelor;
•  Biroul Național de Statistică etc. 

COLABORAREA CU ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE ACREDITATE ÎN RM
1.  Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în politici publice pentru RM (EUHLPAM );
2.  Organizația Internațională pentru Migrație (OIM);
3.  Fondul ONU pentru populație (UNFPA);
4.  USAID Moldova;
5.  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova;
6.  Delegația Fondului Monetar Internațional în Moldova.

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
Pe parcursul anilor 2010-2013 IEFS a organizat diverse manifestări și foruri 

științifice naționale și internaționale, seminare, expoziții, training-uri, etc. Datele 
statistice sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Activităţi știinţifice IEFS 2010-2013
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MANIFESTĂRILE ORGANIZATE DE CĂTRE IEFS

Deschiderea Conferinței Internaționale științifico-practice „Creșterea economică în 
condițiile globalizării”, 2013 (De la stânga spre dreapta: dr. hab. mem. cor. V. Moraru, 
acad. I. Tighineanu, dr. hab. A. Stratan, O. Calmâc - viceministru al economiei, V. 
Malcoci - director general GRAWE Carat Asigurări)

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE
Realizările știinţifice sunt reprezentate prin lucrările știinţifice și metodico-didactice, 

publicate în ediţii știinţifice din ţară și de peste hotare.
Cele mai semnificative lucrări ale cercetătorilor științifici IEFS sunt:
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PUBLICAȚII PERIODICE 
În anul 2011 IEFS a reluat elaborarea și publicarea buletinului analitic trimestrial (în 

limba română și engleză) 
„Tendințe în economia Moldovei/Moldovian Economic Trends”. Institutul în 

colaborare cu Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica 
Moldova a relansat prima ediţie, care cuprinde analize cu privire la evoluţiile economiei 
naţionale a RM. Ediţiile se tipăresc trimestrial, sunt accesibile pe pagina web a institutului. 

În imagine de la stânga spre dreapta:  A. Stratan, Gh. Duca, T. Potîng. 
Lansarea publică a buletinului analitic trimestrial:  „Tendinţe în economia Moldovei”.

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ
(2006-2013)

Aprobarea Politicii editoriale privind declararea revistei „Economie și Sociologie” 
publicaţie știinţifică cu acces deschis (aprobată la Consiliul Știinţific din 24 mai 2013, P.V. 
nr. 3) și plasarea ei pe site-ul instituţiei. https://economy-sociology.ince.md/open-access-and-
copyright/ 

Iulie 2013 - înregistrarea revistei „Economie și Sociologie” în Directoriul revistelor cu 
acces deschis (DOAJ).
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INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 

DEZVOLTAREA INCE

Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) este o organizaţie din sfera știinţei 
și inovării, cu forma juridică de organizare – instituţie publică.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reorganizarea unor 
organizaţii din sfera știinţei și inovării” Nr. 270 din 18 aprilie 2013 cu modificările ulterioare 
a fost creat Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) prin reorganizarea 
Institutului de Economie, Finanţe și Statistică al Academiei de Știinţe a Moldovei și 
Ministerului Economiei. Concomitent, în cadrul institutului a fost incorporat Sectorul de 
demografie al Institutului de Știinţe Politice și Integrare Europeană, creându-se, astfel, 
Centrul de Cercetări Demografice din cadrul INCE.

INCE - ORGANIZAȚIE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ / Categoria -A
În anul 2014, INCE a urmat procedura de 

acreditare știinţifică la profilul „Politici economico-
financiare și socio-demografice pentru dezvoltare 
durabilă”. Institutul a fost apreciat de către 
Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare 
ca organizaţie din sfera știinţei și inovării cu 
recunoaștere internaţională și cu toate drepturile 
aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, 
inovare și transfer tehnologic obţinând cel mai 
înalt calificativ - Categoria – A.
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MISIUNEA INCE                                                              

VIZIUNEA INCE

DIRECȚII STRATEGICE DE CERCETARE (2014-2018)

PROCESUL DECIZIONAL ȘI COMUNICAREA

Efectuarea cercetărilor știinţifice fundamentale și aplicative, ce vizează evoluţia 
proceselor economice și sociale din ţară și de peste hotare, astfel, contribuind la 
fundamentarea și argumentarea știinţifică a strategiilor și programelor de restructurare 
și dezvoltare socio-economică, identificarea și susţinerea celor mai adecvate forme de 
promovare și creștere durabilă a economiei naţionale, atingerea unui nivel de trai decent și 
a calităţii vieţii sporite a populaţiei.

INCE urmează să devină un centru de excelenţă în cercetări știinţifice fundamentale 
și aplicative, care va răspunde provocărilor realităţii sociale și economice ale Republicii 
Moldova, prin dezvoltarea și aplicarea soluţiilor inovative și creative. 

Pentru avansarea realizării viziunii, INCE contribuie la dezvoltarea unei economii 
inteligente, sustenabile, competitive și inclusive prin perfecţionarea, elaborarea și 
argumentarea știinţifică a instrumentarului necesar adaptat condiţiilor naţionale.

•  Politici și mecanisme economico-financiare de accelerare a ritmurilor de dezvoltare a 
economiei naționale; 

• Cercetarea multidisciplinară a capitalului uman și a transformărilor demografice; 
•  Politici economice și mecanisme de dezvoltare durabilă a agriculturii  și a spațiului rural 

în contextul asigurării securității alimentare a RM;

Procesul decizional este cea mai activă componentă cu impact major asupra organizaţiei 
și permite desfășurarea eficientă a activităţilor de bază și conexe în concordanţă cu mediul, 
în care funcţionează organizaţia în vederea realizării obiectivelor prevăzute. 

În cadrul INCE procesul de adoptare a deciziilor este divizat în două nivele în funcţie de 
structura organizatorică aprobată.

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ INCE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 
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Structura instituţională este elaborată în conformitate cu direcţiile principale de 
cercercetare, cu structura-cadru a organizaţiei de drept public din sfera știinţei și inovării 
și schema-tip de personal a aparatului de conducere și de deservire administrativă și 
gospodărească, aprobate de Consiliul Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică.

ECHIPA MANAGERIALĂ INCE (a.2020)

STRATAN ALEXANDRU
dr. hab., prof.,   

mem.cor. al AŞM

GAGAUZ OLGA, 
dr. hab.

TIUMUȘ ANGELA,                         
dr., conf. cercet.

POPA NICOLAI

Director INCE Vicedirector ştiinţific Secretar științific Vicedirector executiv

PROIECTE DE CERCETARE

Din anul 2020 procedura de organizare și desfășurare a concursului de proiecte 
știinţifice în vederea finanţării lor din bugetul de stat este reglementată de o nouă 
Metodologie de finanţare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării aprobată prin 
Hotărârea Guvernului RM nr.382/2019.

Astfel, pentru perioada anilor 2020-2023, echipele de cercetători INCE au câștigat prin 
concurs 5 proiecte-programe de Stat, tematica fiind racordată la necesităţile economiei 
naţionale bazată pe diverse strategii și politici naţionale/sectoriale. Totodată, cercetătorii 
au participat în 9 proiecte internaţionale, inclusiv 2 - COST,  3 - Horizont 2020.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 
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VIZIBILITATEA INCE ÎN SPAȚIUL ACADEMIC GLOBAL

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 
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FORMAREA TINERILOR CERCETĂTORI
Doctoratul INCE din anul 2014 

formează Școala doctorală Științe 
economice și demografice. Constituirea 
Scolii doctorale Știinţe economice și 
demografice a fost determinată prin 
Hotărârea Consiliului Suprem pentru Știinţă 
și Dezvoltare Tehnologică al AȘM, nr. 210 
din 25.09.2014. La data de 24.05.2015, în 
baza contractelor de colaborare, în calitate 
de parteneri, au fost aprobate Universitatea 
Academiei de Știinţe a Moldovei (mai 
târziu denumită în Universitatea de Stat 
„Dimitrie Cantemir”), Universitatea de 
Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi și Universitatea 
de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din 
Cahul. Conform Hotărârii Guvernului nr.816 
din 11.11.2015 consorţiul care a format 
Școala doctorală Științe economice 
și demografice a primit dreptul de 
organizare a studiilor superioare de 
doctorat la programele de studii 521.03 
Economie și management în domeniul 
de activitate și 522.01 Finanțe. 

În anul 2018 la consorţiul Școlii 
doctorale Știinţe economice și demografice 
aderă Universitatea Cooperatist Comercială 

din Moldova (decizia Consiliului Școlii 
Doctorale 19.04.2018) și programele de 
doctorat autorizate sunt completate cu 
specialităţile 521.04. Marketing și logistică; 
521.06. Comerţ și managementul calităţii 
mărfurilor; 522.02. Contabilitate; audit; 
analiză economică; 523.01. Cibernetică 
și informatică economică; 272.01. 
Merceologia și expertiza produselor 
alimentare. 

În perioada de referinţă gestiunea Scolii 
doctorale este asigurată de director INCE 
STRATAN Alexandru, mem. cor al AȘM, 
dr. hab., profesor, ales de membrii Școlii 
Doctorale și Consiliul Școlii Doctorale. 
Activitatea curentă executată de dna. TIMUȘ 
Angela. În anul 2020 Școala Doctorală este 
formată din 63 membrii, dintre care 31 
conducători de doctorat. Conducătorii 
de doctorat gestionau 32 de granturi 
doctorale.  

Cursuri, Școli de vară și instruiri pentru 
doctoranzi au fost organizate în cadrul 
INCE, cu suportul instituţiilor/centrelor 
academice de peste hotare, în baza 
contractelor de colaborare internaţională. 

2014-2015, INCE, Ciclul de prelegeri 
„Metodă și model în cercetarea 
economică fundamentală” citit de 
prof. Emil DINGA, 
Centrul de Cercetări Financiare și 
Monetare, Academia Română

2015, Fuzhou, China, Fujian Foreign 
Trade and Economic Cooperation 
Officials’ Training Centre, Fuzhou, China

2015, Fuzhou, China, Fujian 
Foreign Trade and Economic 
Cooperation Officials’ Training 
Centre, Fuzhou, China

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 
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DOCTORANZII INCE

În anii 2014-2020 au obținut titlul științific de doctor în științe economice 
12 doctoranzi

POSTDOCTORAT
Titlul de doctor habilitat în științe au obținut 3 postdoctoranzi

NOVAC Alexandra, 
2014

BARANOV Elena, 
2017

SIREȚEANU 
(VRAGALEVA) 

Veronica, 2019

Dr. Elena ACULAI, 
2015

Dr. Gheorghe 
CUCIUREANU, 2015

Dr. Rodica PERCIUN, 
2017

ZAHAROV Svetlana, 
2019

POPA Viorica, 
2019

BEȘLIU Iurie, 
2020

PANTEA Larisa, 
2017

UNGUR Crisina, 
2018

GARBUZ Veronica, 
2018

DUCA Daniela, 
2014

MOGOL Natalia, 
2015

GRIBINCEA Corina, 
2017

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 
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Relaţiile de colaborare internaţională sunt dezvoltate atât în baza parteneriatelor 
știinţifice cu instituţii și centre de cercetare din România, Ungaria, Ucraina, Belarus, Rusia 
și alte organizaţii internaţionale, dar și în baza celor 12 noi contracte, încheiate în această 
perioadă.

În această perioadă doctoranzii 
sunt implicaţi activ în diverse proiecte 
internaţionale. În total, cu contribuţia 
doctoranzilor au fost atrase și realizate cu 
succes peste 15 proiecte internaţionale, 
inclusiv din fonduri FP-7, H-2020, Visegrad 
Fund‘s.

În această perioadă GRIBINCEA Corina 
(2014), NASALCIUC Irina (2016), HEGHEA 
Ecaterina (2017), CEBAN Alexandru 
(2019) și LUCAȘENCO Eugenia (2020) au 

obţinut Bursa Mondială a Tinerilor Savanţi, 
oferită de Fondul Mondial pentru Știinţă. 
De asemenea, în rezultatul concursului a 
fost acordată Bursa de Excelenţă a Bursei 
de Excelenţă a Guvernului următorilor 
doctoranzi: GHERBOVEȚ Sergiu (2015); 
GRIBINCEA Corina (2016); NASALCIUC 
Irina (2017); HEGHEA Ecaterina (2018); 
RAILEAN Veronica (2021); TABAC Tatiana 
(2021) și CIOBANU Mihail (2021).

Teza de excelență a anului și Cristalul Calității, ANACEC, au fost acordate drd. 
UNGUR Cristina (2018) și drd. GARBUZ Veronica (2019).

RELAȚII DE COOPERARE ȘI COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 
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Dezvoltarea colaborării internaţionale, iniţierea noilor parteneriate știinţifice pe 
parcursul anilor 2014-2020, performantele realizate în activităţile de cercetare și de 
expertiză s-au soldat cu sporirea numărului de proiecte și granturi, obţinute în competiţia 
internaţională. Astfel, în perioada de referinţă au fost obţinute 5 proiecte, finanţate de 
Comisia Europeană în cadrul programelor PC-7 și H-2020, 7 proiecte, finanţate de Visegrad 
Fund‘s, proiecte, obţinute în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Schimb Academic din Polonia, 
Fondului ONU pentru populaţie, UNDP, OECD și FAO, Programul STCU-ASM Iniţiative 
Comune de Cercetare-Dezvoltare etc.

A crescut numărul de activităţi de consultanţă și expertiză internaţională și bilaterală, 
numărul de invitaţii în instituţii universitare din străinătate și pentru activitatea știinţifică, 
iar numărul de ţări, cu care s-au dezvoltat parteneriatele știinţifice s-a diversificat mult. 
Astfel, au fost atrași experţi din cadrul European University Institute (Carim East, Italy), 
FAO, BSEC, Centrului știinţific naţional de expertiză tehnico-știinţifică (Kazahstan), membri 
în comitete ale programelor știinţifice și activităţilor de expertiză (Polonia, Cehia, Franţa, 
Ungaria, Armenia, Georgia, Lituania), membri în colegiul de redacţie a revistelor știinţifice 
(România, Ucraina, Ungaria, Franţa, Rusia, Kazahstan) etc.

O altă realizare a INCE este obținerea în 2015 a LOGO-ului EURAXESS, acordată de 
către Comisia Europeană.

Recunoașterea rezultatelor la nivel internaţional este redată prin  distincţii și medalii 
obţinute: Medalia de argint și 2 Medalii de bronz, obţinute la Salonul Internaţional    
EuroInvent 2017 (Iași, România); Medalia de aur și Diploma de excelenţă, Salonul 
Internaţional al Cercetării Știinţifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, 21-23 martie 
2018, Ediţia XVI-a, Cluj Napoca, România; Diplomă de excelenţă, Pro Invent, ediţia XVI, Cluj 
Napoca etc.

La 15 octombrie 2020 în cadrul Comisiei de concurs a Academiei Naţionale de Știinţe 
Agricole a Ucrainei, prin vot unanim, domnul profesor universitar, doctor habilitat 
DOGA Valeriu a fost ales în calitate de academician al Academiei Naţionale de Știinţe 
Agricole a Ucrainei.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 
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SUBDIVIZIUNI DE CERCETARE 

DIN CADRUL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE 
CERCETARI ECONOMICE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
2013- PREZENT 

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI 
DEZVOLTARE RURALĂ

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE

SECȚIA CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI
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SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

Misiunea principală a secţiei Cercetări Financiare și Monetare este realizarea 
cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul economiei financiare și monetare, 
oferirea suportului analitico-informaţional și expertiză știinţifică autorităţilor de stat în 
procesul de elaborare a actelor legislative și normative în domeniul economic și financiar, 
pregătirea cadrelor știinţifice, precum și crearea de parteneriate de colaborare știinţifică pe 
plan internaţional și naţional. 

Secţia Cercetări Financiare și Monetare are următoarele atribuţii:
• orientarea activităţii proprii de cercetare știinţifică corespunzător necesităţilor 

curente și de perspectivă ale dezvoltării economiei naţionale;
• propunerea și participarea la realizarea unor programe naţionale prioritare de 

cercetare, care vizează sfera sa de activitate.
• participarea în grupurile de lucru constituite de către factorii de decizie la nivel 

guvernamental sau local 
• acordarea asistenţei de specialitate unităţilor economice pentru soluţionarea unor 

probleme deosebite și care vor asigura fundamentarea unor obiective economice;
• dezvoltarea de legături cu instituţii cu preocupări similare din ţară și străinătate.

Direcțiile principale de activitate:
•  Influența sistemului financiar-monetar asupra economiei reale;
•  Stabilitatea financiară a statului;
•  Politici bugetar – fiscale în Republica Moldova;
•  Finanțarea sectorului real.
•  Economia circulară.

ECHIPA SECȚIEI CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

PERCIUN Rodica, 
dr. hab., conf. cercet., 

șef-secție

UNGUR Cristina, 
dr., cercet. șt.coord.

TIMUȘ Angela, 
dr., conf. cercet., 

cercetător  șt. coord.

POPA Viorica, 
dr. cercet. șt. coord.

IORDACHI Victoria, 
dr., conf. cercet., cercet. 

șt. coord.

STRATAN Dumitru, 
dr., cercet. șt.

TIMOFEI Olga, 
dr., cercet. șt. coord.

ȚIRIGAN Sergiu, 
cercet. șt.

GRIBINCEA Corina, 
dr., cercet. st. coord

POPA Nicolae, 
cercet. șt.
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PROIECT

PROIECTE  INSTITUȚIONALE
PS 20.80009.0807.22 Program de stat „Dezvoltarea mecanismului de formare a 
economiei circulare în Republica Moldova” (2020-2023). 
Director de proiect: Perciun Rodica, dr hab, conf. cercet.

15.817.06.02A Proiect aplicativ „Elaborarea instrumentarului de măsurare a 
stabilității financiare a statului” (2015–2019). 
Director de proiect: Perciun Rodica, dr.hab., conf. cercet.

11.817.08.34.4A Proiect aplicativ „Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea 
securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE” (2011-2014).
Director de proiect: Perciun Rodica, dr.hab., conf. cercet.

11.817.08.26F Proiect fundamental „Mecanismele eficientizării managementului 
finanțelor publice în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” 
(2011-2014).
Director de proiect:  Manole Tatiana, dr. hab., prof.

12.840.18.01A Program de Stat „Elaborarea în baza cunoștințelor interdisciplinare 
a modelului de optimizare a impactului factorilor inflaționiști ca permisa iniţială a 
stabilizării sistemului financiar” (2013).
Director de proiect: Iliadi Gheorghe

Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în 
Republica Moldova

MOTTOUL PROIECTULUI: SPRE UNIUNEA EUROPEANA CU O ECONOMIE CIRCULARA!

Obiectivul fundamental al proiectului: constă în elaborarea unui model naţional 
al economiei circulare, care se va baza pe un exerciţiu complex, ce pornește de la analiza 
principalilor piloni ai economiei circulare (utilizarea eficientă a resurselor și managementul 
deșeurilor, interacţiunea subiecţilor interesaţi, cererea și comportamentul consumatorului, 
etc.) și continuă cu identificarea principalelor instrumente inovaţionale, care vor permite 
reducerea decalajului de cunoștinţe existent în ceea ce privește mecanismul de formare 
a economiei circulare. Prezenta cercetare este orientată spre integrarea rezultatelor 
știinţifice și inovaţionale din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare, precum 
și spre integrarea în reţele de infrastructură regională și internaţională.

DISEMINAREA REZULTATELOR: au fost organizate 5 manifestări știinţifice, s-a 
participat la peste 20 conferinţe, mese rotunde. etc.

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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PREZENȚA PE REȚELE DE SOCIALIZARE

REZULTATE ȘTIINȚIFICE 

LIVRABILE SEMNIFICATIVE:

• A fost efectuată sistematizarea conceptelor și interdependența dintre economia circulară, 
economia verde și bioeconomia 

•  A fost identificat modelul teoretic al economiei circulare și efectele realizării 

•  A fost analizat mecanismul economiei circulare

•  A fost efectuat un studiu privind practicile internationale de implementare a principiilor 
economiei circulare la nivel european 

•  A fost efectuata analiza legislației europene și naționale în domeniul vizat.

Articol în SCOPUS: Perciun, Rodica, Amarfii-Railean, 
Nelli, Shveda, Nataliia. Industry 4..0 versus agriculture.. 
development perspectives of agriculture in the republic 
of Moldova by assimilating digital technologies. In: Cogito. 
2020, vol. (12), nr. 4, pp. 178-200. ISSN 2068-6706.

Program de Stat
Director de proiect: Perciun Rodica 

Executori titulari: Iordachi Victoria, Timofei Olga, Gribincea Corina, Ungur Cristina, Popa 
Viorica, Dumitru Stratan, Țirigan Sergiu

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Universitatea Tehnica a Moldovei.
Perioada de implementare: 2020-2023

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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PROIECT Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilității financiare a 
statului

Obiectivul fundamental al proiectului: analiza stabilităţii financiare la nivel naţional, 
care a reprezentat un exerciţiu complex, ce pornește de la analiza pilonilor stabilităţii 
financiare (instituţii, pieţe, metode de gestionare a riscului) și continuă cu identificarea 
riscurilor financiare, ce pot destabiliza sistemul. 

Beneficiarul rezultatelor este Banca Națională a Moldovei, precum și alte instituţii 
antrenate în acest domeniu și toţi cei interesaţi.

Valorificarea rezultatelor s-a efectuat prin 
cele peste 230 produse știinţifice, 5 monografii, 
7 manuale, publicaţii în culegeri naţionale și 
internaţionale, cu factor de impact, studii, brevete. 

În cadrul proiectului s-au organizat 13 mese 
rotunde, lansări de carte, lecţii publice. 

Totodată, echipa de cercetători a participat 
activ cu rapoarte la peste 100 conferinţe naţionale, 
internaţionale, în străinătate, precum și la alte foruri 
știinţifice. În cadrul proiectului s-au susţinut o teză 
de doctor habilitat și 4 teze de doctor. Indicele de presiune asupra pieței valutare

LIVRABILE SEMNIFICATIVE:
Diplomă de excelență și medalie de 

aur în cadrul Salonului Internațional al 
Cercetării Ştiințifice, Inovării și Inventicii 

PRO INVENT

Proiect instituțional aplicativ
Director de proiect: Perciun Rodica 
Executori titulari: Colesnicova Tatiana, Timofei Olga, Iordachi Victoria, Ungur Cristina, 
Gribincea Corina, Bîrcă Iulita, Bordian Elena, Petrova Tatiana, Popa Viorica, Popa Nicolae, 
Stratan Dumitru, Tvircun Alexandra, Ganea Victoria
Perioada de implementare: 2015-2019

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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PROIECT Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securității financiare a 
statului în conformitate cu standardele UE 

Obiectivul fundamental al proiectului a constat în fundamentarea politicilor anticriză 
în sistemul financiar, precum si influenţa acestora asupra economiei reale a Republicii 
Moldova în scopul asigurării securităţii financiare a statului. 

Beneficiar: Banca Naţională a Moldovei

LIVRABILE SEMNIFICATIVE:

CERTIFICAT DE IMPLEMENTARE

Rezultatele au fost publicate în circa 130 lucrări știinţifice, dintre care: 3 monografii, au 
fost organizate 4 mese rotunde, s-a participat la 85 de manifestări știinţifice, work-shop-
uri, mese rotunde.

Proiect instituțional aplicativ
Director de proiect: Perciun Rodica, dr.hab., conf. cercet.
Executori: Clichici Dorina, Colesnicov Alexandru, Bujor Oleg, Timofei Olga, Rodionova 

Nelli, Petrova Tatiana, Popa Viorica, Slobozian Dorin, Hulapova Tamara
Perioada de implementare: 2011-2014

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

VALORIFICAREA REZULTATELOR
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PROIECT Mecanismele eficientizării managementului finanțelor publice în 
contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

Obiectivul fundamental al proiectului a constituit studierea metodologiei 
mecanismelor economico-financiare de eficientizare a managementului finanţelor publice 
în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

REZULTATE ȘTIINȚIFICE:
• A fost elaborată baza metodologică privind perfecționarea managementului finanțelor 

publice, prin prisma experienței mondiale. Au fost identificate metodele optime de eficientizare 
a cheltuielilor publice și elaborate propuneri privind aplicarea acestora. 

•  Au fost perfecționate metodele științifice și argumentat instrumentarului de eficientizare a 
managementului finanțelor publice. 

•  Au fost elaborate măsuri de armonizare a politicii bugetar-fiscale a Republicii Moldova cu 
exigențele integrării în Uniunea Europeană. A fost efectuată identificarea și utilizarea 
indicatorilor de performanță, aplicați în practică pentru analiza eficientizării finanțelor 
publice. 

• Au fost recomandate repere strategice în vederea eficientizării managementului finanțelor 
publice a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană. Au fost propuse 
metode și mecanisme de echilibrare financiară în sistemul managementului finanțelor publice.

Imagini din  cadrul meselor rotunde organizate  în proiect

Proiect fundamental
Director de proiect:   Manole Tatiana
Executori: Iliadi Gheorghe, Afteni Laura, Dodon Svetlana, Gribincea Corina, Luchian 

Ivan, Ungur Cristina
Perioada de implementare: 2011-2014

LIVRABILE SEMNIFICATIVE:

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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PROIECT
Elaborarea, în baza cunoștințelor interdisciplinare, a modelului de 
optimizare a impactului factorilor inflaționiști ca permisa inițială a 
stabilizării sistemului financiar

Obiectivul fundamental al proiectului: Fundamentarea abordărilor sistemice în 
scopul perfecţionării politicii antiinflaţioniste și argumentarea condiţiilor structural-
funcţionale pentru monitorizarea procesului de stabilizare financiară. Adaptarea tehnicilor 
și procedeelor utilizate în cercetările interdesciplinare pentru optimizarea neliniară a 
factorilor inflaţiei în sectorul financiar naţional.

Organizarea Seminarelor Metodologice în cadrul INCE

LIVRABILE SEMNIFICATIVE
Iliadi, Gh., Rotaru A., Gîrlă E., Dodon S. Țintirea inflaţiei – direcţia prioritară a asigurării 

stabilităţii ca premisă a reglementării financiare și creșterii economice: articol de sinteză. 
In: Economie și Sociologie. 2013, nr. 1. 59 p. (ediţie suplimentară). ISSN 1857 – 41430. 

Rotaru A; Gîrlă E., Iliadi Gh., Dodon S. Modelarea proceselor inflaţioniste: articol de 
sinteză: In: Economie și Sociologie. 2013, nr. 4. (ediţie suplimentară). ISSN 1857 – 41430.

Proiect din cadrul Programului de stat
Director de proiect:  Iliadi Gheorghe
Executori: Rotaru Anatol,  Gîrlă Eugeniu,  Dodon Svetlana,  Zaharia Sanda
Perioada de implementare: 2013

PREȘEDINTE: prof. Iliadi Gheorghe

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI

19.80012.08.18A Proiect pentru tinerii cercetători finanțat de la bugetul de stat 
„Promovarea economiei „verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul 
de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova” (2019)
Director de proiect: Gribincea Corina, dr.

16.80012.08.07A Proiect de cercetare științifică pentru tineri cercetători 
„Elaborarea unui ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor în 
Republica Moldova” (2017-2018)
Director de proiect: Iordachi Victoria, dr., conf. cercet.

PROIECT
Promovarea economiei „verzi” și identificarea facilităților de 
finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii 
din Republica Moldova

Obiectivul fundamental al proiectului: Identificarea facilităţilor financiare și 
stimulentelor fiscale pentru încurajarea utilizării lor în ecologizarea sectorului IMM din 
Republica Moldova cu scopul de a accelera tranziţia la principiile economiei „verzi” și 
sistemul indicatorilor de performanţă. 
Beneficiar: FARM

Efectuarea analizei teoretico-metodologice a economiei verzi; 
Cercetarea și analiza indicatorilor de performanţă ai economiei „verzi” în sectoarele 

cheie ale economiei naţionale la nivelul IMM-urilor; 
Identificarea barierelor și constrângerilor în tranziţia IMM-urilor la principiile economiei 

„verzi”, inclusiv practicile de utilizare a facilităţilor de finanţare și a stimulentelor fiscale, 
în încurajarea utilizării lor pentru ecologizarea întreprinderilor/afacerilor si de către 
întreprinderi/afaceri ecologice.

Analiza experienţei ţărilor străine privind mecanismele financiare de stimulare a IMM-
urilor „verzi” prin creditare și/sau stimulente fiscale;

Elaborarea recomandărilor pentru implementarea bunelor practici „verzi” și experienţei 
internaţionale din domeniul aplicării instrumentelor financiar-fiscale în cadrul IMM-urilor 
din sectoarele cheie a economiei naţionale.

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

REZULTATE ȘTIINȚIFICE
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LIVRABILE SEMNIFICATIVE

Proiect pentru tinerii cercetători
Director de proiect: Gribincea Corina
Executori: Cristina Ungur, Eugenia Lucașenco  Mihail Ciobanu
Perioada de implementare: 2019

PROIECT Elaborarea unui ghid metodic privind crearea și organizarea 
clusterelor în Republica Moldova

Obiectivele proiectului: 
• Identificarea și generalizarea factorilor de succes, care contribuie la crearea clusterelor.
• Determinarea avantajele, pe care le obțin membrii din cadrul clusterelor, precum și 

riscurile, la care sunt expuși;
• Identificarea condițiilor relației de succes dintre membrii clusterului.
• Elaborarea definițiilor și precizărilor metodologice pe domeniul clusterelor.

REZULTATELE ȘTIINȚIFICE:

• Au fost analizate principiile managementului în cadrul clusterelor din diferite țări în 
dependență de diferite tipuri de asociație și formulate recomandări privind gestionarea 
proiectelor în concordanță cu obiectivele stabilite și resursele disponibile.

• A fost analizată experiența clusterelor din țările dezvoltate în materie de domenii și cele mai 
frecvente servicii furnizate de clustere; au fost formulate recomandări privind furnizarea 
serviciilor pentru clustere din Republica Moldova.

• Au fost formulate propuneri privind activitatea, rolul și funcțiile entității de management, în 
baza analizei exemplelor clusterelor din țările străine. 

• Au fost formulate recomandări privind monitorizarea activității clusterului pentru 
entitiatea de management a clusterelor din Republica Moldova.

• În premieră, în Republica Moldova a fost elaborat Ghid metodic: Crearea și organizarea 
clusterilor în Republica Moldova.  

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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Organizarea mesei rotunde în cadrul INCE
în parteneriat cu ODIMM

Livrabil semnificativ

Proiect pentru tinerii cercetători
Director de proiect: Iordachi Victoria
Executori: Ungur C., Gribincea C., Boldurat V
Perioada de implementare: 2017-2018

PROIECTE INTERNAȚIONALE ȘI PROIECTE FINANȚATE DE DONATORI EXTERNI
Proiect din cadrul Programului Apel comun ASM-ANCSI-2016, Proiect bilateral cu 

România, Iași ”Perspective de promovare a dezvoltării durabile în România și în Republica 
Moldova prin operaţionalizarea de bune practici europene relevante” (2016-2018)

Director de proiect: Stratan Alexandru, mem.cor. al AȘM, dr. hab., prof. univ.
Executant responsabil: Perciun Rodica, dr. hab., conf. cercet.
Manager proiect: Stratan Dumitru
Perioada de implementare:  2014

PROIECT Perspective de promovare a dezvoltării durabile în România și în Republica 
Moldova prin operaționalizarea de bune practici europene relevante

Obiectivul fundamental al proiectului: a identifica acele spaţii (rurale, urbane, 
regionale), care, reclamând aplicarea de bune practici europene validate în materie de 
dezvoltare durabilă, să se constituie în puncte de reper pentru stabilirea, în viitor, a unor 
teme de cercetare avansată susceptibile a atrage fonduri europene prin programe de 
cercetare-dezvoltare.

Rezultatele scontate se determină prin 
crearea unei ”valori adăugate”, ce se caracterizează 
prin: cooperarea știinţifică și realizarea unui 
adevărat joint-venture, unde fiecare dintre 
parteneri contribuie cu propria experienţă la 
operaţionalizarea bunelor practici din domeniul 
dezvoltării durabile; crearea unui pol de cunoaștere 
est-european specific problemelor din această 
zonă, intensificarea unor legături instituţionale 
și interpersonale prin intermediul mobilităţii 
dintre cele două ţări, crearea unui background în 
promovarea unor teme de cercetare.

LIVRABILE SEMNIFICATIVE:

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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VALORIFICAREA REZULTATELOR
Efectuarea a 5 vizite de stagiere și participări la diverse manifestări știinţifice în Romania.
Organizarea și participarea la 2 workshopuri în cadrul INCE.
Organizarea și participarea la 2 mese rotunde. 
Publicarea în comun a 4 publicaţii știinţifice de specialitate în domeniu în reviste 

internaţionale și/sau culegeri știinţifice.
Studiu de caz privind bunele practici de atragere a fondurilor structurale în România.
Publicarea și lansarea monografiei Dezvoltare durabilă. Teorie și politică economică, 

Ediţia a II-a, autor POHOAȚĂ I, editată în cadru INCE.

Participarea la diverse manifestări științifice cu prezentări pe tema proiectului

Proiect din cadrul Programului Apel comun ASM-ANCSI-2016, Proiect bilateral cu 
România, Iași

Director de proiect: Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr. hab., prof. univ.
Responsabil de proiect: Perciun Rodica, dr. hab., conf. cercet.
Executori: Ignat Anatol dr., conf. Moldovanu Dumitru, m.c, dr. hab., prof., Lucașenco Eugenia 
Perioada de implementare: 2016-2018.

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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EVENIMENTE

2020

2018

WEBINAR ”ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА”

MASA  ROTUNDĂ ÎN PARTENERIAT CU ODIMM „CREAREA ȘI ORGANIZAREA 
CLUSTERELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ”

La 21 februarie 2020, secţia „Cercetări sociale și nivelul de trai” împreună cu secţia 
„Politici financiare și monetare” din cadrul INCE a organizat un webinar internaţional 
întitulat „Экономический рост в условиях глобализации и приоритетных направлений 
предпринимательства” în parteneriat cu Universitatea de Turism și Management din 
Azerbaidjan (orașul Baku).

Scopul webinar-ului s-a axat pe schimbul de cunoștinţe între instituţiile din domeniul 
educaţiei și știinţei în vederea colaborării interinstituţionale internaţionale în proiecte 
comune, la care au participat reprezentanţi din 5 ţări: Moldova, Bulgaria (două instituţii), 
Azerbaidjan, Ucraina, România.

La decembrie 2018, în colaborare cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, s-a organizat Masa rotundă cu tema „Crearea și organizarea 
clusterelor în Republica Moldova: de la teorie la practică”.

Evenimentul a întrunit reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, mediului academic, 
organizaţiilor internaţionale, ai autorităţilor publice centrale și locale.

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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La data de 29 iunie 2018, Institutul 
Naţional de Cercetări Economice a organizat 
masa rotundă cu lansare de carte „Dezvoltare 
durabilă. Teorie și politică economică, Ediţia a 
II-a”, autor Pohoaţă Ion, dr., prof. Lucrările mesei 
rotunde se regăsesc în contextul activităţilor 
din cadrul proiectului bilateral „Perspective de 
promovare a dezvoltării durabile în România 
și în Republica Moldova prin operaţionalizarea 
de bune practici europene relevante”, apelul 
comun ASM-ANCSI-2016. 

Masa rotundă a prezentat un bun prilej și pentru finisarea oficială a proiectului, cu 
prezentarea rezultatelor obţinute.

Participanţii la eveniment au fost informaţi despre aspectele metodologice privind 
constituirea și organizarea activităţii clusterelor în baza experienţei străine, dar și în baza 
relatării experienţei de către Clusterul textil din Soroca Sorintex și Clusterul regional creativ 
din Cahul.

Totodată, au fost abordate subiectele privind finanţarea asocierilor de tip cluster din 
practica României, precum și politici de dezvoltare clusterială în ţările străine.

MASA ROTUNDĂ CU LANSARE DE CARTE

2017 MASA ROTUNDĂ „CRIZA ȘI REDEFINIREA ROLULUI BĂNCILOR CENTRALE”. 

La 3 martie 2017, în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice a fost 
organizată masa rotundă cu genericul „Criza și redefinirea rolului băncilor centrale”.

Acest eveniment, a avut ca scop identificarea și evidenţierea posibilităţilor de ameliorare 
a politicii monetare și a instrumentelor sale, în relaţie cu reglementarea financiară și în 
scopul realizării atât a stabilităţii preţurilor, cât și a stabilităţii financiare.

În calitate de Keynote Speakers au fost invitaţi:
• Dl. Silviu CERNA, doctor în știinţe economice, profesor universitar, Universitatea de 

Vest, Timișoara, România
• Dl. Emil DINGA, doctor în știinţe economice, profesor universitar, Centrul de Cercetări 

Financiare și Monetare - Victor Slăvescu, România.
La eveniment au participat peste 30 de 

persoane, reprezentanţi ai Academiei de 
Știinţe a Moldovei, Băncii Naţionale a Moldovei, 
Ministerului Economiei, Ministerului 
Finanţelor, organizaţiilor neguvernamentale, 
mediului universitar naţional și din străinătat.

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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2016

2015

LANSAREA MONOGRAFIEI  „Managementul finanțelor publice”,

MASA ROTUNDĂ “STABILITATEA FINANCIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA: 
REALITATE, PROBLEME ȘI SOLUȚII”.

Autor: Tatiana Manole, dr. hab., prof. 
16 noiembrie 2016

La 13 mai 2015 a fost organizată masa rotundă „Stabilitatea financiară a Republicii 
Moldova: realitate, probleme și soluţii”. În cadrul evenimentului a avut loc lansarea 
monografiei „Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie”.  

La eveniment au participat circa 40 de persoane, printre care pot fi enumeraţi: specialiști 
din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, 
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, reprezentanţi ai mediului academic, antreprenori, 
mas-media.

Evenimentul a fost deschis de către directorul INCE dl Alexandru Stratan, dr. hab., prof. 
univ. și moderat de dna Perciun Rodica, dr, conf. cercet., șefa-secţiei „Politici Financiare și 
Monetare”.

În cadrul acestei întruniri au fost prezentate 3 rapoarte cu următoarele tematici:
• Implicaţiile guvernantei corporative deficiente asupra stabilităţii sectorului bancar 

al Republicii Moldova (autori: Dorina Clichici, dr., Rodica Perciun, dr. conf. cerc.)
• Stabilitatea financiară vs. politică monetară (raportor Olga Timofei, cercetător 

știinţific)
• Rolul și importanţa instituţiilor financiare nebancare în perioada de incertitudine 

(raportor Viorica Popa, cercetător știinţific)

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE
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2014 MASA ROTUNDĂ „SECTORUL BANCAR VS. SECTORUL DE MICROFINANȚARE: 
REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”

La 10 aprilie 2014 în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  (INCE) a fost 
organizată Masa Rotundă cu genericul „Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: 
realităţi și perspective”.

La eveniment au participat circa 30 de persoane, atât din cadrul INCE cât și din afară, 
printre care pot fi enumeraţi: specialiști din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, 
Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, reprezentanţi ai mediului academic și 
grupurilor de consultanţă, ONG.

În cadrul acestei întruniri au fost prezentate 2 rapoarte cu următoarele tematici:

• „Sistemul bancar al RM în contextul crizei financiare globale” (raportor Dorina Clichici, 
dr., cercetător științific coordonator)

• „Sectorul de microfinanțare din Republica Moldova: tendințe, provocări și oportunități 
(raportor Viorica Popa, drd., cercetător științific).

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ACADEMIA ROMÂNĂ

CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE VICTOR SLĂVESCU

Participarea în cadrul Programului prioritar al Institutului Național de Cercetări 
Economice „Costin C. Kirițescu” - Cooperarea științifică cu Republica Moldova, proiecte:

2012 „Fiscalitatea netă, fiscalitatea brută. Studiu de caz România și Moldova”;
2013 „Fiscalitate și dezvoltarea economică sustenabilă”
Executor: Timuș Angela.
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Proiectul „Fiscalitatea în România. Evaluări și propuneri de creștere a eficacităţii 
acesteia”, programul  prioritar de cercetare Studiul economiei și finanțelor naționale în 
contextul dezvoltării sustenabile și al integrării în UE; impactul capitalului autohton 
și străin – modele, scenarii, evaluări privind interesul național, competitivitatea și 
eficiența economică, 2014.

Executor: Timuș Angela

Participarea în cadrul Proiectului de cercetare din cadrul programului fundamental 
de cercetare al Academiei Române “Evaluarea stării economiei naționale” 

Rezultatele proiectului. Elaborarea studiului „Influenţe ale schimbărilor demografice 
asupra sectorului serviciilor financiare”, 2013

Executor: Perciun Rodica

SECȚIA CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ACORDURI DE PARTENERIAT

UNIVERSIRATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU DIN PITEȘTI
Organizarea Conferinţei Știinţifice Internaţionale  CONTABILITATEA ȘI FINANȚELE - 

LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR 2018-2021
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UNIVERSITATEA ALFRED NOBEL DIN UCRAINA, DNIPRO 
Organizarea Conferintei cu genericul 2021 COMAGI - 1st International Conference on 

Migration and Gender Issues, 11-12 martie 2021 
Organizarea Conferintei  cu genericul EUROPEAN INTEGRATION CHOICE OF A COUNTRY 

AND PROBLEMS OF THE ECONOMY’, The 29th Annual International Conference for Young 
Scientists and Students November 30-December 1, 2020

COOPERARE NAȚIONALĂ COLABORAREA CU AUTORITĂȚILE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
Studiul ,,Activitatea economică în bază 

de patentă: analiza de ţară și bunele practici 
internaţionale” relevă avantajele, provocările 
și posibilităţi de perfecţionare a cadrului de 
reglementare a activităţii de comerţ, realizate 
de persoanele fizice. Studiul  a fost solicitat 
de către Ministerul Economiei al Republicii 
Moldova în anul 2016.

Studiul a conturat recomandări, care vizau 
un nou cadru de reglementare a activităţii de comerţ, realizate de persoanele fizice. În cadrul 
discuţiilor reprezentanţii ME, MF și Președintele Asociaţiei Micului Business au remarcat 
imperativul problemelor abordate, fiind expuse viziuni și opinii asupra problemei celor, 
care activează în baza patentei de întreprinzător, dar și efectele generate în acest context, 
în societate.

Reprezentanţii Ministerului Economiei și Ministerului Finanţelor au apreciat importanţa 
studiului, menţionând că rezultatele și concluziile formulate de experţi vor fi luate în 
consideraţie în procesul de modificări a legislaţiei fiscale și a administrării afacerii, care să 
permită un confort mai sporit deţinătorilor de patentă, care trec în altă formă de activitate 
organizatorico-juridică. MEI pledează pentru revizuirea sistemului de impozitare a 
întreprinzătorilor individuali cu examinarea oportunităţii introducerii impozitului specific 
din activitate, simplificării contabilităţii (partidă simplă) și introducerii unui raport unic 
pentru activitatea micului business.
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SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Secţia Economie agroalimentară și 
dezvoltare rurală din cadrul Institutului 
Naţional de Cercetări Economice are drept 
scop efectuarea studiilor și cercetărilor, 
aferente sectorului agricol, cu un accent pe 
analiza generală a sectorului, a comerţului 
extern cu produse agroalimentare, a 
politicilor publice în domeniul agricol, 
precum și evaluarea transformărilor 
structurale și nivelul de modernizare a 
agriculturii Republicii Moldova. 

În același timp, secţia își propune să 
asigure producătorii agricoli autohtoni de 
diverse forme de organizare a procesului 
de producţie, cu informaţie știinţific 
argumentată privind volumele absolute și 
relative de cheltuieli actualizate (tarife de 
costuri) pentru o serie de servicii și produse 
agricole, cu informaţii privind posibilitatea 
efectuării investiţiilor în sectorul agricol 
și cu date anuale privind normativele 
veniturilor nete ale gospodăriilor ţărănești 

(de fermier) și gospodăriilor casnice.
Auxiliare, obţinute de la activitatea 

agricolă în fitotehnie și în sectorul 
zootehnic. Tarifele actualizate de 
costuri și normativele veniturilor nete 
ale gospodăriilor casnice stau la baza 
elaborării și materializării practice a 
deciziilor manageriale privind stabilirea 
structurii producţiei agricole și/sau 
serviciilor prestate, deciziilor privind 
cumpărarea îngrășămintelor, substanţelor 
și preparatelor chimice, seminţelor și altor 
inputuri. 

Efectul economic al elaborării 
normativelor veniturilor nete îl constituie 
faptul, că în baza acestor normative sunt 
luate decizii privind acordarea ajutorului 
financiar de stat în concordanţă cu volumul 
obţinut al veniturilor din producţia 
agricolă a gospodăriilor casnice auxiliare 
sau gospodăriilor ţărănești (de fermier) cu 
dimensiuni mici.

Eugenia Lucașenco

Fiodor Bajura Angela Ceban Viorel Turețchi Svetlana Gandacova

Alexandru Stratan Tatiana Iațișin
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PROIECTE NAȚIONALE:

•  „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a 
competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023”. Conducător 
de proiect – mem. cor. al AŞM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru / (2020 - 2023)

• „Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare a consecințelor 
pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova”. 
Conducător de proiect – dr. hab., prof., Bajura Fiodor / (2020- 2021)

•  „Elaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri 
în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015 – 2019”. Conducător de proiect – dr. hab., 
prof., Bajura Fiodor / (2015 - 2019)

• „Elaborarea politicilor economice de dezvoltare a sectorului agroalimentar în 
contextul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova”. Conducător de 
proiect – dr. Victor Moroz / (2011 - 2014)

PROIECTE INTERNAȚIONALE:

• „Leaving something behind’ - Migration governance and agricultural & rural 
change in ‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and 
Africa” (AGRUMIG). Proiect Orizont 2020, finanțat de Comisia Europeană. Rolul INCE în 
proiect – partener. Coordonator din partea INCE - mem. cor. al AŞM, dr. hab., prof., Stratan 
Alexandru / (2019 - 2022).

• „The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central 
and East Europe countries” (NAWA). Proiect finanțat de Agenția Națională pentru 
Schimb Academic din Polonia. Rolul INCE în proiect – partener. Coordonator din partea 
INCE - mem. cor. al AŞM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru / (2019 - 2021)

• „Quantitative agricultural policy monitoring in eight post-Soviet countries”. 
Conducător de proiect - Eugenia Lucașenco / (2020) 

• „Let’s Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local 
Action Groups”. Proiect finanțat de Fondul Visegrad. Conducător de proiect - mem. cor. al 
AŞM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru. (2018)

• „Promoting inclusive horticultural value chains in Armenia, Georgia, Kazakhstan 
and Moldova”. Proiect finanțat de IFAD. Rolul INCE în proiect – partener / (2016 - 2017)

• „Agribusiness association model in V4 countries: a new perspective for Moldova 
competitiveness”. Proiect finanțat de Fondul Visegrad. Conducător de proiect - mem. 
cor. al AŞM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru / (2015 - 2016)

• „European Identity, Cultural Diversity and Political Change” / ”Identitatea 
europeană, diversitatea culturală și schimbare politică” (EUinDepth). Proiect PC7, 
finanțat de Comisia Europeană. Conducător de proiect - mem. cor. al AŞM, dr. hab., prof., 
Stratan Alexandru / (2014 - 2017)

• „Exploring the potential for agricultural and biomass trade in the Commonwealth 
of Independent States” / „Explorarea potențialului comerțului agrar și al biomasei 
în Comunitatea Statelor Independente” (AGRICISTRADE). Proiect finanțat de Comisia 
Europeană. Rolul INCE în proiect – partener / (2014 - 2016)

• „Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and 
planning”. Proiect finanțat de Fondul Visegrad. Conducător de proiect - mem. cor. al AŞM, 
dr. hab., prof., Stratan Alexandru / (2014 - 2015)

SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
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PROGRAM DE STAT

Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității 
agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023

Obiectivul general al proiectului rezidă în acordarea suportului știinţific prin 
elaborarea unor  instrumente economice noi de evaluare și stimulare a competitivităţii 
agriculturii Republicii Moldova.

Acestea din urmă includ elaborarea tarifelor actualizate de costuri, determinarea noilor 
normative ale veniturilor nete, precum și modelarea proiectelor investiţionale în domeniul 
afacerilor agricole.  

Proiectul presupune identificarea subramurilor cu valoare adăugată înaltă pentru 
implementarea ulterioară a proiectelor tip, elaborate în vederea sporirii competitivităţii 
sectorului agrar, ceea ce va contribui la asigurarea securităţii alimentare, dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii specifice sectorului, diminuarea exodului forţei de muncă 
și creșterea bunăstării populaţiei rurale.

REZULTATELE PRECONIZATE:
• 20 de proiecte investiționale de tip model pentru sectorul agricol (anual, câte 1 proiect 

pentru sectorul de prestare a serviciilor; 1 proiect – pentru culturile de câmp; 1 proiect – 
pentru horticultură și 1 proiect – pentru sectorul zootehnic). 

• Circa 4000 tarife de costuri actualizate anual;
• 18 normative ale veniturilor nete pentru gospodării de diverse categorii. Tarifele vor fi 

diferențiate pe formele de gospodărire, inclusiv: gospodării corporative mari (mai mult de 
25 ha) gospodării agricole cu dimensiuni mijlocii (3-25 ha) și gospodării casnice auxiliare 
(până la 3 ha).

• Studii, analize, publicații științifice.

REZULTATELE ANULUI 2020:
• A fost elaborat studiul ”Analiza stării actuale și determinarea limitelor de constrângere a 

competitivității sectorului agricol al Republicii Moldova”;
• Au fost elaborate 4768 de unități de tarife, care au cuprins 3033 de unități de tarife de costuri 

privind serviciile prestate și 1735 de tarife privind produsele agricole (fito - și zootehnice). 
În total au fost elaborate tarife de costuri pentru 61 de culturi fitotehnice și pentru 9 specii 
de animale și păsări;

• Au fost elaborate 18 normative ale veniturilor nete, diferențiate pe zonele geografice 
ale Republicii Moldova (Nord, Centru și Sud), forme de gospodării și grupe de produse 
(fitotehnice și zootehnice);

• Au fost elaborate primele patru proiecte investiționale aferente următoarelor activități și 
sub-ramuri ale sectorului agricol:

• Proiectul investițional de tip model pentru sectorul agrar – întreprindere de prestare a 
serviciilor de mecanizare, de transport, de reparație și deservire tehnică a mașinilor agricole 
,,Alfa-agrotehservis” SRL;

• Proiectul investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea firmei de producere 
a alunelor de pădure ,,Alunelul – prim” SRL,

• Proiectul investițional de tip model pentru sectorul agrar – ferma de nutrii, 
• Proiectul investițional de tip model pentru sectorul agrar – plantații viticole, struguri de 

masă.

SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
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Director de proiect: Alexandru Stratan
Echipa: Alexandru Stratan, Fiodor Bajura, Eugenia Lucașenco, Angela Ceban, Tatiana 

Iaţișin, Alexandru Ceban, Viorel Tureţchi, Svetlana Gandacova, Andrei Romanciuc 
Perioada implementării: 2020 - 2023

PROIECT ORIZONT 2020

„Leaving something behind’ - Migration governance and agricultural & rural change in 
‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and Africa” (AGRUMIG)

Membrii consorțiului
Școala de studii orientale și africane (Universitatea din Londra, Marea Britanie), 

Universitatea din Birmingham (Marea Britanie), Institutul internaţional de management 
al apei (Sri-Lanka), Universitatea din Viena (Austria), Universitatea din Asia Centrala 
(Kirgistan), Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova), 
Universitatea din Bologna (Italia), Universitatea Mohammed V de Rabat (Maroc), ONG 
Știinţa Socială Baha (Nepal), Fundaţia Raks Thai (Tailanda), Academia OSCE din Biskek 
(Kirgistan), Universitatea Arbaminch (Etiopia), Universitatea Makelle (Etiopia), ONG 
Center Polis din Asia (Kirgistan)

SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
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Coordonator din partea INCE: 
Alexandru Stratan
Echipa: Alexandru Stratan, Eugenia 
Lucașenco, Vitalie Ștîrba, Sergiu Țirigan, 
Anatolie Ignat
Perioada implementării: 2019 - 2022

PROIECT INTERNAȚIONAL

„The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and 
East Europe countries”

Scopul proiectului este de a identifica o piaţă regională și supraregională, precum 
și condiţiile instituţionale și politice ,care să formeze durabilitatea fermelor de familie. 
În ceea ce privește activităţile individuale, scopul este de a măsura nivelul actual al 
durabilităţii agricole în ţările vizate de studiu, comparativ cu UE, de a elabora „Indicele 
echilibrului corect”, de a determina impactul variabilelor individuale, care determină 
nivelul durabilităţii și apoi de a formula premisele teoretice și aplicative în domeniul 
organizării pieţelor, integrarea acestora și politicile de sprijin agricol.

SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
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-  Participare la seminarul internaţional ,,Rolul fermelor mici în dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al statelor din Centru și Estul Europei”, Polonia, Poznan, Universitatea 
de Știinţe Aplicate din Pila;

-  Raportul cu privire la diagnoza situaţiei fermelor mici din Republica Moldova; 
- Participarea la conferinţa internaţională NAWA ,,Sustainable development of small 

farms” în Kaunas, Lituania;
-  Chestionarea a 550 de fermieri de talie mica din Republica Moldova;
-  Raportul ,,Top 20 cei mai de success fermieri mici din Republica Moldova”;
-  Publicaţii știinţifice, participări la alte manifestări știinţifice.

Coordonator din partea INCE: Alexandru 
Stratan

Echipa: Alexandru Stratan, Eugenia 
Lucașenco, Sergiu Țirigan, Anatolie Ignat, 
Alexandru Ceban

Perioada implementării: 2019 - 2021

OFERTA DE SOLUȚII DE CERCETARE-INOVARE PRIVIND COMBATEREA ȘI ATENUAREA 
IMPACTULUI PANDEMIEI COVID-19

Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare a consecințelor 
pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova

Masa rotundă ,,Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare 
a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii 
Moldova”, 8 iunie 2021.

Obiectivul general al proiectului:
-  elaborarea măsurilor și recomandărilor știinţific argumentate și fundamentate de 

atenuare a consecinţelor pandemiei Covid-19 asupra securităţii alimentare a Republicii 
Moldova. 

Obiective specifice:
-   elaborarea studiului privind starea actuală a sectorului agricol din Republica Moldova, 

cu accent retrospectiv pe anii dificili (2007, 2012, 2020);
-   cercetarea și evaluarea impactului Covid-19 asupra producătorilor de produse agricole 

(fermieri), procesatorilor și consumatorilor și elaborarea și aprobarea prealabilă a 
măsurilor de combatere, precum și a celor de atenuare a consecinţelor negative ale 
Covid-19 asupra sectorului agricol și populaţiei ţării.

SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

REZULTATE PRINCIPALE:
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-  cercetarea și evaluarea impactului social și economic al crizei provocate de pandemia 
de Covid-19 și secetei asupra agriculturii, alimentaţiei, nivelului de trai al populaţiei și 
securităţii alimentare a Republicii Moldova.

-  analiza experienţei internaţionale privind susţinerea producătorilor agricoli (fermieri), 
procesatorilor și consumatorilor în perioada de criză.

- elaborarea unor măsuri și recomandări de atenuare a consecinţelor dezastruoase, 
cauzate de pandemia Covid-19 și secetă, în situaţia, în care agricultura reprezintă o 
sursă importantă de existenţă pentru Republica Moldova.

Director de proiect: Fiodor Bajura
Echipa: Alexandru Stratan, Fiodor Bajura, Eugenia Lucașenco, Angela Ceban, Tatiana 

Iaţișin, Alexandru Ceban, Viorel Tureţchi, Svetlana Gandacova, Vladislav Boldurat, 
Andrei Timuș, Mihail Ciobanu, Tatiana Gutium, Mircea Gutium, Dragoș Duca, 
Dumitru Stratan

Perioada implementării: 2020 - 2021

PROIECT INTERNAȚIONAL PC7

Exploring the potential for agricultural and biomass trade in the Commonwealth of 
Independent States - AGRICISTRADE

AGRICISTRADE a fost structurat în jurul a 4 obiective de cercetare:
-  Înţelegerea mai bună a performanţei sectorului agroalimentar în contextul măsurilor 

relevante de politică în 8 ţări incluse în proiect
-  Înţelegerea mai bună a cauzelor de nevalorificare a potenţialului de producţie agricolă 

si identificarea căilor pentru majorarea recoltelor și a performanţelor competitive și 
sporirea randamentelor de utilizare a terenurilor

-  Explorarea posibilelor evoluţii curente și viitoare în lanţurile agricole de aprovizionare, 
precum și evoluţia lor în cadrul diferitor tipuri de utilizare

- Consolidarea cadrului analitic pentru evaluarea scenariilor viitoare de evoluţie pe 
termen mediu și lung a potenţialului agroalimentar și comercial în scopul de a înţelege 
ce rol ar putea juca aceste 8 ţări în schimburile europene și internaţionale. 

SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

REZULTATELE PROIECTULUI:
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Proiectul AGRICISTRADE a contribuit la elaborarea unei baze de date analitice 
comprehensive despre statistica și politicile în domeniu, care vor fi utilizate pe viitor la 
monitorizarea structurii sectorului agrar în Republica Moldova, a politicilor agrare și la 
evaluarea performanţei în general a sectorului. 

Baza de date și rezultatele analizelor contribuie la efectuarea unor prognoze cu privire 
la potenţialul agrar și asupra dezvoltării relaţiilor comerciale dintre UE și ţările CSI.  

A fost efectuată analiza situaţiei curente în comerţul agroalimentar și impactul 
sancţiunilor impuse de Federaţia Rusă asupra economiilor ţărilor CSI în general, a 
Republicii Moldova în particular.

Baza de date și rezultatele cercetărilor sunt prezente pe site-ul www.agricistrade.eu             
și pot fi vizualizate în regim liber de către cercetători, analiști economici, funcţionari 
publici, doctoranzi și alte persoane interesate.

Coordonator din partea INCE: Victor Moroz
Echipa: Victor Moroz, Alexandru Stratan, Anatolie Ignat, Eugenia Lucașenco
Perioada implementării: 2014 - 2016

ALTE ACTIVITĂȚI

IFCN World Dairy Report” 
Elaborarea capitolului dedicat Republicii 

Moldova pentru Raportul internaţional anual de 
analiză a sectorului de lactate.

Organizarea celei dea 5-a reuniuni 
anuale a Grupului de experți privind 
comerțul agricol din Europa și Asia 
Centrală – eveniment internațional, 5 – 6 
iunie 2019

Au fost prezentate:

• cele mai recente evoluţii în politica 
comercială agricolă, precum și măsurile 
de susţinere a sectorului agrar din statele 
participante.

• impactul schimbărilor climatice asupra comerţului cu produse agroalimentare din 
Europa de Est și Asia Centrală. 

• perspectivele dezvoltării comerţului cu produse agroalimentare din ţările din regiune 
cu China.

SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

RELEVANȚA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE: 
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SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE

Una dintre direcţiile principale 
de activitate ale Secţiei Analize și 
Prognoze este elaborarea analizelor 
macroeconomice. În cadrul secţiei sunt 
efectuate cercetări comprehensive 
privind tendinţele de dezvoltare social-
economice și realizate estimări privind 
evoluţia viitoare a principalilor indicatori 
macroeconomici – Produsul Intern Brut, 
inflaţie, șomaj, producţia industrială, 
producţia agricolă, investiţii, comerţ 
exterior, cont curent etc. În acest scop, au 
fost elaborate și dezvoltate câteva modele 
de prognoză macroeconomică: modelul 
macroeconometric cu ecuaţii simultane; 
modelul macroeconometric de prognoză 
trimestrială a produsului intern brut și a 
principalelor sale componente; modelul 
input-output. Rezultatele obţinute în 
domeniul prognozării macroeconomice 
sunt diseminate pe plan naţional și 
internaţional prin intermediul publicaţiilor 
,,Tendinţe în Economia Moldovei” și ,,Focus 
Economics Consensus Forecast – CIS 
countries”.

O parte din cercetări au servit drept 
contribuţii la elaborarea documentelor de 
politici pe diferite orizonturi de timp, foarte 
importante pentru procesul decizional al 
autorităţilor publice centrale și locale. Au 
fost realizate analize pentru dezvoltarea 
Matricei de politici a Foii de parcurs pentru 
ameliorarea competitivităţii Republicii 
Moldova, adoptată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 4 din 14.01.2014, a Strategiei 
pentru o Economie Incluzivă, Durabilă 
și Digitală până în anul 2030, a planului 
de dezvoltare instituţională a Agenţiei 
de Investiţii pentru anii 2022-2026 etc. 
De asemenea, expertiza acumulată a fost 
valorificată la elaborarea Strategiilor de 
dezvoltare integrată a mai multor unităţi 
administrativ-teritoriale. O altă direcţie 
de activitate este evaluarea implementării 
documentelor de politici - a Matricei de 
politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea 
competitivităţii Republicii Moldova, a 
Strategiei Naţionale pentru Atragerea 
Investiţiilor și Promovarea Exporturilor 
pentru perioada anilor 2016-2020.

Zinovia Toacă Victoria Fala Mihail Poisic

Valentina GanciucovAlexandru CebanAlina Ianioglo Tatiana Gutium

“Viitorul depinde de ceea ce faci azi.”
Mahatma Gandhi
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PROIECTE

National Strategy for Investments Attraction and Exports Promotion 2021-
2025/02.2020-10.2020.  Finanţator:  GIZ, în cadrul Proiectului “Consiliere a Guvernului 
Republicii Moldova în politici economice“. 

Developing the SME sector development policy and updating institutional 
development programs of the Moldovan Small and Medium Enterprise Development 
Organization (ODIMM) and Moldovan Investment Agency (MIA) / 2020-2021. Project 
Implementation Unit of the Competitiveness Enhancement 

Report on impact assessment of the National Strategy for Investments Attraction 
and Exports Promotion 2016-2020/01.2020-03.2020. Finanţator:  GIZ, în cadrul 
Proiectului “Consiliere a Guvernului Republicii Moldova în politici economice“.

Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova 
/19.80012.08.11A /2019. Conducător de proiect: dr. Alina Ianioglo

Dezvoltarea metodei de estimare a produsului potențial din perspectiva elaborării 
prognozei macroeconomice pe termen mediu /15.817.06.04A /2019. Conducător: dr. 
Angela Timuș.

Analiza și prognozarea indicatorilor  macroeconomici ai Republicii Moldova 
/15.817.06.04A/ 2015-2018/ Conducător de proiect: dr. Oleg Cara. 

Diagnosticarea nivelului competitivității Republicii Moldova și evaluarea 
progreselor în valorificarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb 
Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeană /16.00420.08.03A/ 
2017-2018. Conducător de proiect: dr. hab., mem. coresp., prof. Alexandru Stratan. 

Diagnosticarea nivelului competitivității Republicii Moldova în scopul facilitării 
procesului integrării sale regionale și europene / 15.858.06.01A/ 2015-2016. 
Conducător de proiect: dr. hab.,mem. coresp., prof. Alexandru Stratan. 

Prognozarea și monitorizarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii 
Moldova /11.817.08.35 A/ 2011-2014. Conducător de proiect: dr. Zinovia Toacă. 

Modernizarea funcționării sistemului statistic din Republica Moldova în contextul 
racordării  la sistemul european /11.817.08.27F/ 2011-2014. Conducător de proiect: dr. 
Aurelia Șușu-Țurcan. 

Diagnosticarea potențialului competitiv al economiei naționale. Abordare 
multifactorială /11.819.08.06A/ 2011-2012. Conducător de proiect: dr. hab., mem. 
coresp., prof. Alexandru Stratan. 

Development and side effects of remittances in the CIS countries: the case of 
Republic of  Moldova /2013. Technical Report, Migration Policy centre, CARIM-East 
Research Report, 2013/25. 

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE
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PROIECT

Report on impact assessment of the National Strategy for Investments Attraction and 
Exports Promotion (elaborat în conformitate cu H.G. nr. 511/2016)
Project: Economic Policy Advice to the Moldovan Government 

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1995 2018
Lags: 3
 
Null Hypothesis:
 
L_ISD does not Granger Cause L_EXPORT  
L_EXPORT does not Granger Cause L_ISD
 
L_VAB_$ does not Granger Cause L_
EXPORT  
L_EXPORT does not Granger Cause L_VAB_$
 
L_VAB_$ does not Granger Cause L_ISD  
L_ISD does not Granger Cause L_VAB_$

L_ISD→L_VAB_$→L_Export

Raportul a fost pregătit în 
conformitate cu Metodologia pentru 
evaluarea impactului SNAIPE 2016-2020 
asupra dezvoltării economiei naţionale, 
elaborată conform H.G. 511/2016 și 
aprobată în cadrul ședinţei Consiliului 
pentru Competitivitate din 28 martie 
2019. Evaluarea cuprinde o analiză 
detaliată a progreselor înregistrate în 
implementarea planului de acţiuni al 
strategiei, separat pentru cele 6 obiective 
generale setate, precum și a rezultatelor 
acestora, nemijlocit a impactului produs 
prin prisma indicatorilor de rezultat.  
Realizarea studiului a fost posibilă prin 
utilizarea unui set complex de date 
furnizate de: BNS, BNM, MinFin, MEI, 
Banca Mondială, UNCTAD ș.a.

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE

În cadrul proiectului a fost efectuată o evaluare intermediară a impactului produs, 
de implementarea Strategiei Naţionale pentru Atragerea Investiţiilor și Promovarea 
Exporturilor pentru perioada anilor 2016-2020 ( SNAIPE 2016-2020). În vederea atingerii 
scopului propus au fost analizate: efectele produse de implementarea Strategiei  asupra 
grupurilor ţintă; măsura în care impactul socio-economic estimat la conceperea strategiei 
a fost realizat; discrepanţele dintre valorile estimate și cele reale ale indicatorilor ţintă; 
diferenţierea efectelor produse de implementarea documentului de politici de alţi factori, 
ce au influenţat realizarea obiectivelor stabilite de strategie etc.

Cercetările realizate au permis să concludem, că o parte din acţiunile implementate 
pe parcursul anilor 2016-2018 au influenţat pozitiv dinamica investiţiilor, ocuparea 
populaţiei, creșterea valorii adăugate brute, a exporturilor.  Ca urmare a aplicării testului 
Granger a fost identificată o relaţie pozitivă de cauzalitate dintre ISD, VAB și exportul de 
bunuri. În același timp, analiza funcţiei de impuls-răspuns dintre aceste variabile indică 
asupra faptului, că răspunsul VAB și a exportului de bunuri este pozitiv la impulsurile 
investiţiilor străine directe. Creșterea ISD cu 1 p.p. contribuie la creșterea valorii adăugate 
cu 0,14 p.p și la majorarea exportului de bunuri cu 0,13 p.p.

Executor responsabil:  Victoria Fala
Echipa: Alexandru Stratan, Victoria Fala, Alina Ianioglo, Zinovia Toaca, Tatiana 
Gutium, Andrei Timuș
Perioada implementării: 2020
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Elaborarea balanţelor interramurale 
natural valorice permite realizarea  
previziunilor privind evoluţia volumului 
de producţie pe categorii de produse, dar 
și prognozarea principalilor indicatori 
macroeconomici pe termen mediu. 
Prin elaborarea balanţelor în expresie 
naturală a fost posibilă estimarea anuală 
a elementelor economiei neobservate 
în cadrul câtorva complexe de bunuri. 
Conform estimărilor pierderile generate 
la bugetul de stat de producţia ascunsă, 
importul și exportul tenebru în cele cinci 
complexe analizate au constituit circa  
3,02% din PIB în 2018 sau circa 5,7 mild. 
lei. Rezultatele obţinute relevă, că cele mai 
mari pierderi la bugetul de stat provin din 
sectorul agroalimentar.

În cadrul proiectului a fost dezvoltat 
un instrumentar solid pentru efectuarea 
analizelor macroeconomice complexe, 
nemijlocit pentru realizarea exerciţiului de 
prognoză macroeconomică și generarea 
scenariilor de dezvoltare socio-economică. 

A fost dezvoltat modelul econometric 
structural de prognoză a indicatorilor 
macroeconomici pe termen mediu în 
baza datelor anuale, fiind asigurată, astfel, 
continuitatea cercetărilor realizate de 
către echipa secţiei. Modelul constă din 
patru blocuri de variabile interdependente 
și conţine 69 de ecuaţii: 41 regresii și 28 
relaţii contabile și de identitate, cu 94 de 
variabile: 69 - endogene, 10 - exogene, 
15 Dummy. De asemenea, a fost elaborat 
un model econometric de prognoză 
trimestrială a PIB.

În anul 2019 a fost estimat PIB-ul 
potenţial al Republicii Moldova, utilizând 
mai multe metode ce au la bază serii de 
timp (metoda Holt-Winter, utilizarea 
filtrului Hodrick-Prescott, modelul cu 
trend linear) și funcţia de producţie de 
tip Cobb-Douglas. Metodele aplicate au 
generat rezultate apropiate. Se atestă 
o tendinţă de temperare a ritmului de 
creștere a PIB-ului potenţial pe parcursul 
ultimelor 2 decenii, iar pentru perioada 
anilor 2019-2022 a fost prognozată o 
creștere, care oscilează în jurul mediei 
anuale de 4% și o dinamică mai modestă a 
PIB-ului efectiv. Criza economică generată 
de pandemia Covid-19 a determinat o 
abatere de la tendinţa prognozată, fiind 
înregistrată o recesiune puternică în anul 
2020.
Director de proiect: Oleg Cara / 
Angela Timuș
Perioada implementării: 2015-2019

PROIECT

15.817.06.04A “Analiza și prognozarea indicatorilor  macroeconomici ai Republicii 
Moldova. Dezvoltarea metodei de estimare a produsului potențial din perspectiva 
elaborării prognozei macroeconomice pe termen mediu”

Prognoza Produsului Intern Brut, 
% comparativ cu anul precedent

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE
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Cercetarea se bazează pe analiza 
documentelor de politici, literaturii de 
specialitate, datelor statistice; analiza 
SWOT; interviul sociologic semi-structurat 
cu migranţii  reveniţi și experţii  în domeniu. 
Au fost identificaţi factorii reîntoarcerii  
migranţilor. Pentru 2/3 din ei principalul 
stimulent a fost familia. Au fost determinate 
problemele, cu care se confruntă migranţii în 
procesul de reintegrare în câmpul muncii/ 
deschiderea afacerii și reintegrare socială, 
precum informarea insuficientă privind 
oportunităţi, probleme de adaptare la 
standarde de viaţă, etc.; examinat transferul 
de competenţe și capital financiar, orientat 
primordial spre consum. Deși migranţii 
lansează afaceri, mulţi se tem să investească 
într-un mediu instabil.

Obiectivul de bază: analiza procesului 
de reintegrare economică și socială a  
migranţilor reveniţi în  vederea  evidenţierii  

problemelor, cu care ei se confruntă și  
identificării oportunităţilor de utilizare 
a capitalului uman și financiar acumulat 
peste hotare pentru dezvoltarea ţării. 
Importanţa studiului rezidă din faptul că 
reflectă problema reintegrării migranţilor 
reveniţi în ţară și este determinată de 
necesitatea diminuării riscurilor parvenite 
în procesul de reintegrare, precum 
eventuala reemigrare ca rezultat al eșecului 
de a se integra în societate și pe piaţa 
muncii. Rezultatele cercetării au contribuit 
la consolidarea tematicii, fiind abordate 
aspectele instituţionale, economice  și 
sociale ale procesului de reintegrare.

În cadrul proiectului au fost evidenţiate 
bunele practici europene privind politicele 
de reintegrare a migranţilor reveniţi. Au 
fost evaluate punctele tari (cadrul legislativ 
dezvoltat, participarea diasporei, legături 
familiale, etc.) și cele slabe (insuficienţa 
informaţiei privind programele și serviciile 
destinate migranţilor reveniţi, lipsa 
sistemului de follow-up, constrângeri 
de resurse financiare, etc.) în proces 
de reintegrare în Republica Moldova în 
relaţie cu oportunităţile și ameninţările. 
Recomandările elaborate ar putea contribui 
la îmbunătăţirea politicilor în domeniu, 
atragerea migranţilor, facilitarea reintegrării 
eficiente și sustenabile a acestora, 
având impact pozitiv asupra dezvoltării 
comunităţii.

PROIECT
19.80012.08.11A „Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în 
Republica Moldova”

Reintegrarea migranților reveniți

Proiect pentru Tineri Cercetători
Director de proiect: Alina Ianioglo 
Echipa: tinerii cercetători SAP (Alina Ianioglo, 
Alexandru Ceban) și CCD (Tatiana Tabac, Irina Pahomii, 
Nicoleta Onofrei, Elena Hrusciov)
Perioada implementării: 2019
Raport:
DOI: https://doi.org/10.1111/imig.12737 

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE
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PROIECT

În cadrul cercetărilor au fost analizate 
progresele realizate anual în implementarea 
Matricei de politici în baza rapoartelor de 
monitorizare produse de către Ministerul 
Economiei și Infrastructurii; cuantificate 
și analizate rezultatele, obţinute ca urmare 
a implementării documentului de politici. 
Competitivitatea naţională a fost evaluată, 
printr-un set complex de indicatori finali 
și intermediari, relevanţi în contextul 
condiţiilor socio-economice și demografice 
ale RM, care vizează creșterea economică și sustenabilitatea acesteia, bunăstarea populaţiei, 
performanţa investiţională și a comerţului exterior, productivitatea, costurile de producţie, 
dinamică antreprenorială etc.

În perioada anilor 2014-2019 a fost implementată Matricea de politici a Foii de parcurs 
pentru ameliorarea competitivităţii RM - primul document de planificare strategică, 
care ţintește direct sporirea competitivităţii economiei naţionale. Echipa a contribuit la 
elaborarea  Matricei de politici și a coordonat procesul de evaluare a implementării acesteia 
și a competitivităţii naţionale. Acest exerciţiu a fost realizat ca urmare deciziei aprobate de 
Ministerul Economiei. La prima etapă a fost definitivată abordarea metodologică pentru 
realizarea evaluării și structura rapoartelor de evaluare, care a fost aprobată de către 
Consiliul pentru Competitivitate în primăvara anului 2014.

Cercetările efectuate au permis să concludem, că convergenţa Republicii Moldova cu ţările 
dezvoltate din Europa se produce foarte lent în ceea ce privește veniturile populaţiei, iar 
discrepanţele rămân a fi enorme. Prezenţa RM pe pieţele internaţionale de bunuri și servicii 
este mică în profil regional. Repartizarea factorilor de producţie în economie și modul de 
valorificare a acestora determină un nivel foarte mic al productivităţii muncii. Forţa de 
muncă și capitalul fizic disponibil, productivitatea totală a factorilor asigură doar o creștere 
economică lentă.  În pofida multiplelor acţiuni implementate din cadrul Matricei de Politici, 
nu s-a produs un progres semnificativ în ameliorarea competitivităţii economiei ţării.

Productivitate
Costuri și preţuri
Dinamica 
antreprenorială

Factori determinanţi și indicatori 
de efort - Matricea de politici a 

Foii de parcurs pentru ameliorarea 
competitivităţii

Bunăstarea populaţiei
Creșterea economică susţinută 

și sustenabilă
Exporturi competitive

Performanţa investiţiilor 
străine.

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE
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ALTE CERCETĂRI

Facilități acordate de patron: cele mai bune practici internaționale și lecții pentru 
Moldova/2014     

Autori: Jörg Radeke, Veronica Vragaleva, Daniela Heitele

Nota de politici a fost elaborată în comun și cu suportul GET Moldova. Facilităţile 
acordate de patron includ toate beneficiile, ce pot fi oferite de către angajator angajatului 
în loc de numerar. Tratamentul facilităţilor acordate de patron are un impact major asupra 
colectării impozitelor și a veniturilor din contribuţii social economice a Republicii Moldova. 
La elaborarea acestei note de politici autorii și-au propus să analizeze în ce măsură 
tratamentul facilităţilor acordate de patron din Republica Moldova este aliniat celor mai 
bune practici internaţionale.

Development and side effects of remittances in the CIS countries: the case of Republic 
of Moldova /2013     

Autori: Alexandru Stratan, Marcel Chistruga, Alexandru Fala, Victoria Clipa,  Viorica 
Șeptelici

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului “Creating an Observatory of Migration East of 
Europe” (CARIM-East project), finanţat de către Uniunea Europeană. Proiectul este primul 
observator al migraţiei și acoperă toate ţările din cadrul Parteneriatului estic - Belarus, 
Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, precum și Federaţia Rusă. 
Migraţia și remitenţele sunt variabile importante în modelul de dezvoltare a Republicii 
Moldova. Cercetările, realizate  în cadrul studiului au fost orientate spre captarea efectelor 
negative și pozitive, pe care remitenţele migranţilor le au asupra dezvoltării socio-
economice a Republicii Moldova.

Republic of Moldova: challenges and prospects on the accession to the Customs 
Union Russia – Kazakhstan - Belarus vs. concluding the Deep and Comprehensive Free 
Trade Agreement with the European Union/2013         

Autori: Victoria Clipa
Cercetarea a fost realizată în anul când s-a produs parafarea acordului de Asociere și a 

Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană și pe larg a fost 
discutata oportunitatea integrării Republicii Moldova în cadrul Uniunii Vamale Russia – 
Kazakhstan - Belarus. Obiectivele studiului au fost analiza compatibilităţii acordurilor date 
și a potenţialelor efecte, pe care urma să le producă semnarea acestora. Rezultatele obţinute 
au asigurat o fundamentare știinţifică a oportunităţii adoptării deciziei de consolidare 
a relaţiilor economice ale Republicii Moldova cu UE prin semnarea și implementarea 
Acordului de asociere.

2009-2012 годы - испытание реформами : (статьи и очерки)/2012      
Autor: Mihail Poisic

Publicaţia reprezintă o culegere de articole și note ale autorului, care vizează situaţia 
social-economică din ţară, constrângerile, care limitează dezvoltarea ţării și reformele 
promovate în perioada anilor 2009-2012 în Republica Moldova.

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE
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Analiza competitivității naționale prin prisma indicatorilor de performanță a 
exporturilor/2011    

Autori: Victoria Clipa, Mariana Pelivan, Alexandru Fala

În cadrul studiului, autorii și-au propus analiza competitivităţii economiei naţionale 
prin prisma indicatorilor de performanţă a exporturilor. Prin urmare, cercetarea include 
o scurtă introducere în literatura, ce vizează competitivitatea economiilor naţionale și o 
analiză detaliată a comerţului exterior, care a permis identificarea mai multor constrângeri, 
ce afectează negativ competitivitatea economică a ţării.  

Aspecte cantitative în trioul: variabile monetare, inflație, creșterea economică 
(Cazul Republicii Moldova)/ 2011        

Autori: Alexandru Fala, Viorica Șeptelici

Cercetarea respectivă include o analiză a influenţei masei monetare asupra inflaţiei și 
a PIB-ului în Republica Moldova, precum și a factorilor, ce generează inflaţia. La fel a fost 
analizată corelaţia dintre creșterea economică și inflaţie. Rezultatele studiului au validat 
decizia BNM de ţintire directă a inflaţiei la nivelul de 5% cu o posibilă deviere de ± 1,5 
puncte procentuale pentru strategia sa de politica monetară. 

Analiza performanței exporturilor moldovenești prin prisma regimurilor de comerț 
preferențial/2010   

Autori: Chistruga Marcel , Victoria Clipa, Alexandru Fala
Cercetarea include o analiză a politicii comerciale a Republicii Moldova  și a avantajelor 

pe care le oferă acestea pentru a susţine creșterea deschiderii economice a ţării, nemijlocit 
pentru stimularea exporturilor. Studiul relevă că atât piaţa UE, cât și cea a CSI, precum 
și acordurile preferenţiale de comerţ cu ţările membre ale acestor blocuri economice 
oferă condiţii, de pe urma cărora pot beneficia exportatorii naţionali. Totodată, analiza 
comerţului exterior a scos în lumină o serie de constrângeri care determină un nivel redus 
al exporturilor în profil regional și un grad înalt de vulnerabilitate la diverse șocuri. Pentru 
a genera discuţii publice pe marginea rezultatelor obţinute a fost organizat un eveniment 
de lansare a studiului respectiv cu participarea mediului academic și a reprezentanţilor 
autorităţilor publice.

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE
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MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Trainingul “Analiza auto-regresivă vectorială și estimarea reformelor economice”
În cadrul proiectului „Sporirea capacităţilor 

Ministerului Economiei în analiza și prognozarea 
indicatorilor microeconomici, în scopul planificării și 
implementării reformelor regulatoare de business” a fost 
organizat trainingul „Analiza auto-regresivă vectorială 
și estimarea reformelor economice” în colaborare cu 
International Finance Corporation World Bank Group, 
OG Research Academia de Știinţe a Moldovei, Ministerul 
Economiei al Republicii Moldova.

Discuții publice la tema „Analiza și prognozarea indicatorilor macroeconomici ai 
Republicii Moldova. Elaborarea balanțelor interramurale natural-valorice”

În cadrul evenimentului au fost puse în discuţie 
rezultatele, obţinute în cadrul proiectului de cercetare 
„Analiza și prognozarea indicatorilor macroeconomici 
ai Republicii Moldova” și, nemijlocit, aspecte, ce ţin de 
utilitatea elaborării balanţelor interramurale pentru 
efectuarea analizelor macroeconomice, a eficienţei 
politicilor macroeconomice și estimarea economiei 
neobservate.

Discuții publice la tema „Relațiile economice ale Republicii Moldova cu Statele Unite 
ale Americii: realizări, provocări și perspective”

Organizarea discuţiilor publice cu prilejul vizitei 
senatorului american Mike Brubaker la Chișinău, pe 
data de 25 iulie 2013. La eveniment au participat și 
reprezentanţi ai Agenţiei de Inovare și Transfer Tehnologic, 
Camerei de Comerţ Americane din Moldova, Centrului 
Analitic „Expert-Grup”. Ca urmare a discuţiilor publice 
organizate au fost scoase în evidenţă avantajele reciproce, 
ce ar rezulta din intensificarea relaţiilor economice 
dintre ambele state și au fost identificate perspectivele de 
dezvoltare a rapoartelor bilaterale în diverse sectoare economice.

SECȚIA ANALIZE ȘI PROGNOZE

Vizita Delegației Academiei Chineze pentru Cooperare Economică și Comerț Extern și 
a RPC în RM

Dezvoltarea și consolidarea dialogului cu Ambasada 
Republicii Populare Chineze în RM prin pregătirea și 
oferirea suportului analitic-informaţional, ce vizează 
diverse aspecte ale dezvoltării economice ale RM. În 
cadrul colaborării stabilite, cercetătorii din cadrul INCE 
au avut oportunitatea de a participa la seminarul „Export-
oriented Economy for Developing Countries”, organizat de 
Fujian Foreign Trade and Economic Cooperation Officials’ 
Training Centre în orașul Fuzhou din China.
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Conferința  cu genericul „Opțiunile de integrare ale Republicii Moldova”

În contextul pregătirii Republicii Moldova de semnarea 
Acordului de asociere și a Acordului de liber schimb 
aprofundat și cuprinzător cu UE, în colaborare cu CAI 
Expert-Grup a fost organizată Conferinţa cu participarea 
mediului academic, instituţiilor publice, societăţii civile 
și a reprezentanţilor ambasadelor și a organizaţiilor 
internaţionale, dedicat discuţiilor despre oportunităţile și 
provocările opţiunilor de integrare ale Republicii Moldova 
la acea etapă.

Discuții publice la tema „Reexporturile în Republica Moldova”
Dat fiind amplificarea fenomenului reexporturilor 

de bunuri în RM după criza din anul 2009, în comun cu 
Ministerul Economiei și Biroul Naţional de Statistică 
au fost organizate discuţii publice privind amploarea 
fenomenului în economia naţională.

În cadrul evenimentului au fost abordate aspecte ce ţin 
de evoluţia reexporturilor în RM, aspectele metodologice 
de estimare și diferenţierea abordărilor conceptuale ale 
acestora, efectele economice produse  etc. Prin urmare, în 
urma discuţiilor au fost formulate soluţii pentru îmbunătăţirea cadrului juridico-normativ, 
care reglementează reexporturile și pentru diminuarea acestui fenomen. La eveniment 
au participat, de asemenea, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a 
Moldovei, Camerei de Comerţ și Industrie, Serviciului Vamal, etc.
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CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE

Ideea constituirii unui centru de 
demografie datează încă din perioada 
anului 1997, când în cadrul AȘM, la 
iniţiativa dlui academician Gheorghe 
Paladi, a fost creat Centrul de Cercetări 
Medicale și Socio-Demografice ale 
Familiei în baza Secţiei Probleme Sociale 
ale Familiei a Institutului de Filozofie, 
Sociologie și Drept al AȘM.

După numeroase restructurări și 
optimizări, la 1 octombrie 2013 a fost 
creat Centrul de Cercetări Demografice 
(CCD) în cadrul Institutului Naţional de 
Cercetări Economice al Academiei de 
Știinţe a Moldovei, în scopul consolidării 
capacităţilor instituţionale în domeniul 
cercetărilor demografice și acordării unui 
suport analitico-știinţific instituţiilor 
de stat în procesul de elaborare, 
implementare și monitorizare a politicilor 
în domeniul populaţiei și dezvoltării. 

Misiunea principală a CCD este 
realizarea cercetărilor fundamentale 

și aplicative în domeniul demografic, 
elaborarea prognozelor demografice; 
oferirea suportului analitico-
informaţional, consultanţă și expertiză 
știinţifică pentru instituţiile de stat în 
procesul de elaborare a strategiilor și 
programelor în domeniul populaţiei și 
dezvoltării; pregătirea cadrelor știinţifice, 
consolidarea comunităţi de experţi 
naţionali.

Direcțiile principale de cercetare
• Dinamica populaţiei și prognozele 

demografice
• Fertilitatea și comportamentul 

reproductiv
• Sănătatea populaţiei, mortalitatea și 

speranţa de viaţă
• Îmbătrânirea demografică
• Familia, căsătorii și divorţuri
• Migraţia internă și externă
• Politici în domeniul populaţiei și 

dezvoltării.

ECHIPA CENTRULUI DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE

Olga 
Gagauz

Galina 
Savelieva 

Mariana
Buciuceanu-Vrabie

Inga
Chistruga-Sînchevici

Svetlana 
Zaharov

Valentina 
Cotelnic 

Ecaterina 
Grigoraș 

Tatiana 
Tabac 

Irina 
Pahomii 

Vitalie
 Ștîrba 

Mariana 
Crîșmaru 
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PROIECTE FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT

2020-
2023

2011-
2014

2011-
2014

2009-
2010

2010

2009

2008

2015-
2019

Programului de Stat 20.80009.0807.21 „Migraţia, schimbări demografice și 
politici de stabilizare a situaţiei”. Conducător de proiect Olga Gagauz, dr.hab., conf 
cerc.

11.817.07.25A Impactul modificării structurii demografice a populaţiei asupra 
dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova: evaluarea retrospectivă și 
prospectivă. Conducător de proiect acad.Gheorghe Paladi.

11.817.08.32 A „Determinarea metodelor și modelelor de măsurare multi-
dimensională a impactului îmbătrînirii demografice asupra diferitor tipuri de 
variabile economice și sociale”. Conducător de proiect Savelieva G., dr., cerc.conf. 

09.817.08.001A „Evoluţia social-demografică a populaţiei apte de muncă 
și impactul ei asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova”. 
Conducător de proiect acad.Gheorghe Paladi

10.817.08.05 A „Modelarea nivelului de securitate demografică în Republica 
Moldova”. Conducător de proiect dr., cerc.conf. Savelieva G. 

08.817.08.010 A „Evaluarea situaţiei demografice în Republica Moldova și 
determinarea mărimilor admisibile a indicatorilor principali ai securităţii 
demografice”. Conducător de proiect Savelieva G., dr., cerc.conf. 

08.817.08.010.A „Elaborarea abordărilor conceptuale și metodologice privind  
evaluarea și monitorizarea  situaţiei demografice în Republica Moldova și a 
recomandărilor argumentate știinţific în domeniu”. Conducător de proiect 
Savelieva G., dr., cerc.conf. 

15.817.06.01A „Abordarea multidisciplinară a capitalului uman și dinamicii 
populaţiei în vederea creșterii performanţei politicilor privind populaţia și 
dezvoltarea în Republica Moldova”. Conducător de proiect Olga Gagauz, dr.hab., 
conf cerc.

PROIECTE FINANȚATE DIN CADRUL PROGRAMULUI HORIZON-2020
• Proiect pentru Centrul de Excelenţă – Centrul de Cercetări Demografice „CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚILOR NAȚIONALE ÎN ANALIZA DEMOGRAFICĂ”, 2015-2016, Conducător de 
proiect dr. conf. Olga Gagauz.

• Proiectul 20.70086.27/COV „Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 
asupra familiilor”, (2020-2021). Conducător de proiect dr.conf. Olga Gagauz.
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PARTICIPĂRI ÎN CADRUL PROIECTELOR INTERNAȚIONALE

• Ref Nr.P0537 Axa Project ,,Mortality Divergence and Causes of Death” / ”Divergenţe 
ale mortalităţii și a cauzelor de deces” (2013-2016). Conducător de proiect France 
Meslé, PhD, INED Franţa. Executor din partea Centrului de Cercetări Demografice – dr. 
în medicină Olga PENINA.

Cele mai relevante rezulate:
• Penina O., Meslé F., Vallin J. Correcting for Under-Estimation of Infant Mortality in 

Moldova. Population-E. 2010, 65(3), 499-514. ISSN 978-2-7332-3103-6.
• Penina O., Vallin J. Forty-five years of cause-specific mortality trends in Moldova.  

Materialele Conferinţei XXVII IUSSP International Population Conference, Busan, 
South Korea, 26-31 August 2013, http://www.iussp.org/fr/event/17/programme/
paper/3786 

• Penina O. Mortality by age and cause of death in Moldova and Romania. The first 
attempt of comparative analysis. Seminarul internaţional ,,Mortality Divergence and 
Causes of Death”, Institutul de Studii Demografice Max-Planck, Rostock, Germania, 3-4 
Aprilie 2013.

Proiecte European Union COST Action (Horizon-2020)

COST Action CA17114 - Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in 
youth (YOUNG-IN, 2018-2022), participantă - Crîșmaru M.

Crîșmaru, M. Part II: Youth-oriented policies in Moldova (MD): In: Lauri, T.; Toots, A.; 
Chevalier, T.; Drilling, M. (ed.) Youth-oriented policies beyond ideal-typical welfare regimes 
in Europe: Situation and initiatives from the perspective of youth transition regimes. 
Young-In WP Series (Cost Action Publications). Tallinn. 2021. ISSN 2733-3604.

COST Action CA18123 - The European Family Support Network. A bottom-up, 
evidence-based and multidisciplinary approach (EurofamNet, 2019-2023), participante - 
Buciuceanu-Vrabie M., Gagauz O., Grigoraș E

Buciuceanu-Vrabie, M., Mešl, N., Kodele, T., Zegarac, N., Grigoraș E., Radulovic, M.,         
Witec, S., Sequeira, J., Ray-Kaeser, S., & Gagauz, O. (2020). Map of international agencies on 
skills standards. EurofamNet. ISBN 978-84-09-28178-7. 

„National report on family policy and providing family support. Republic of Moldova.”
8th International Congress of Educational Sciences and Development. Granada (Spania), 

29-31.10.2020. Raport: Content analysis on professional skills in family support work 
based on international organizations’ webpage resources (Buciuceanu-Vrabie M.)

2nd meeting Kick-off meeting of the European Family Support Network, Malaga (Spain), 
University of Malaga, 25-27.06.2019. Reprezentanți din 34 de țări



119

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE

10.820.07.19/UA Factorii determinanți ai nupțialității și natalității în Ucraina și 
Moldova, 2010-2011. Conducător de proiect dr. conf. Olga Gagauz.

Premii din străinătate pentru rezultatele proiectelor bilaterale
În anul 2014, Gagauz O, dr.hab,  și Buciuceanu-Vrabie M., dr., au fost premiante în cadrul 

concursului de lucrări comune ale savanţilor din Bielorusia, Moldova, Ucraina, anunţat de 
către Academia Naţională de Știinţe din Ucraina în decembrie 2013. 

Vizită de lucru la Institutul de Demografie și 
Cercetări Sociale al Academiei Naționale de Ştiințe 
a Ucrainei (Kiev), 21-24 august, 2011. În foto de la 
stânga la dreapta: L. Sliusar, I. Kurilo, O. Gagauz, S. 
Acsenova, M. Buciuceanu-Vrabie.

10.820.08.19/BA Provocări principale pentru securitatea demografică: tangențe și 
divergențe în Belorus și Moldova, 2010-2011. Conducător de proiect acad. Gh. Paladi.

Rezultatele studiilor realizate în cadrul proiectului sunt reflectate în 
monografia colectivă.

Палади Г., Гагауз О., и др. Основные вызовы демографической 
безопасности: сходства и различия в Молдове и Беларуси. Ch.: 
Știinţa, 2010. – 296 p. ISBN 978-9975-67-740-0

PROIECT PENTRU TINERI CERCETĂTORI

11.819.08.03A Perspectivele demografice ale satului moldovenesc: analiza 
retrospectivă și prognoza demografică (2011-2012). 
Conducătorul proiectului: Buciuceanu-Vrabie Mariana, dr., conf.

Rezultatele proiectului sunt integrate în monografia colectivă, 
în care sunt abordate particularităţile și tendinţele principalelor 
procese demografice din mediul rural al Republicii Moldova și este 
determinat impactul lor asupra efectivului și structurii pe vârstă. 
Este abordată, de asemenea, reţeaua de așezări rurale și efectuată 
analiza comparativă a populaţiei pe zone economico-geografice și 
prezentate proiectările demografice pentru un interval de 15 ani.  

Gagauz, O., Buciuceanu-Vrabie, M. ș. a. Satul moldovenesc din 
perspectiva sociodemografică. Chișinău, 2012. 143 p.
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CELE MAI IMPORTANTE REZULTATE ȘTIINȚIFICE

IITSD prezintă un instrument de 
monitorizare a situaţiei socioeconomice 
și demografice în profil administrativ-
teritorial, având drept scop sensibilizarea 
organelor de resort și a opiniei publice 
cu privire la provocările demografice și 
corelaţia acestora cu alte sectoare. Se 
elaborează începând cu anul 2013.

Savelieva G., Taragan R., Tomceac A., 
Zaharov S., Cesnocova N., Vremiș M. Evaluarea 
nivelului de securitate demografică în 
Republica Moldova. Ediţiile 2013-2015

După revizuirea metodologiei de calculare a IITSD, care a fost aprobată și recomandată 
pentru implementare în cadrul Comisiei naţionale pentru populaţie și dezvoltare (Procesul 
verbal nr. 1 din 22 aprilie 2016) a fost elaborată și harta interactivă.
Autori: Gagauz Olga, Pahomii Irina. 

https://ccd.ince.md/MapaIndSecuritatii/
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ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI ȘI POLITICI DE REDRESARE A SITUAȚIEI
CCD a implementat metode noi de măsurare a procesului de îmbătrânire demografică 

(vârsta prospectivă, sarcina demografică prospectivă, vârsta mediană prospectivă), având 
drept scop perfecţionarea abordărilor în implementarea Programului naţional strategic în 
domeniul securităţii demografice a RM (2011-2025), precum și monitorizarea procesului 
de implementare a Planului de Acţiuni de la Madrid (MIPAA). A fost elaborat mecanismul 
de determinare a cheltuielilor, ce ţin de achitarea pensiilor pentru limită de vârstă (modelul 
elaborat în baza prognozei demografice al CC), având drept scop asigurarea stabilităţii 
financiare a sistemului de pensii în perspectivă de lungă durată.

Paladi Gh., Gagauz O., Penina O. 
Îmbătrânirea populației în Republica 
Moldova: consecințe economice și 
sociale. Chișinău, 2010. 208 p.

Gagauz, O., Buciuceanu-Vrabie, M. 
Discriminarea, abuzul și violența 
asupra vârstnicilor. Chișinău: 
INCE, 2015. 144 p.

Evaluarea efectelor îmbătrînirii 
demografice asupra dezvoltării 
socioeconomice/ Savelieva G. și 
alții. Chișinău: INCE. 2014, 188 p.

În cadrul proiectului ,,Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra 
familiilor”, (2020-2021) a fost elaborat un studiu sociologic privind impactul pandemiei 
asupra persoanelor vârstnice. Prin diagnosticarea socială a deschiderii structurale, 
instituţionale, comunitare și inter-generaţionale la nevoile acestei categorii de populaţie, 
se evidenţiază provocările pandemice, cu care aceasta se confruntă. Metodologia cercetării 
are la bază rezultatele studiului calitativ, realizat în lunile august−septembrie 2020 și 
aprilie−mai 2021 cu persoanele vârstnice, reprezentanţii administraţiei publice locale și 
asistenţii sociali.

Gagauz, O., Buciuceanu-Vrabie, M., & Tabac, T.  Pandemia Covid-19 și creșterea riscurilor 
sociale pentru persoanele în vârstă. In: Calitatea Vieţii. 2021, vol. 32, nr. 2, pp. 131–152. 
DOI: https://doi.org/10.46841/RCV.2021.02.02 
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INDICELE DE ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ (IÎA)

În anul 2016, pentru prima 
dată în Republica Moldova, 
este implementată și ajustată 
metodologia de calculare a 
Idicelului Îmbătrânirii Active 
(IÎA), exerciţiu realizat de către 
CCD. Este realizată o analiza 
comparativă a situaţiei în 
Republica Moldova și ţările UE, 
determinat potenţialul populaţiei 
pentru îmbătrânirea în condiţii 
active și factorii, ce limitează 
șansele populaţiei pentru 
îmbătrânire activă și sănătoasă, 
participare economică, implicare 
socială și autonomie. 

Rezultatele IÎA atestă: în Moldova îmbătrânirea în condiţii active și de sănătate este 
accesibilă doar pentru 1/4 din populaţia în vârstă de 55 ani și peste. 

Prezentat în cadrul Comisiei Naţionale pentru Populaţie și Dezvoltare, IÎA a fost 
recomandat pentru monitorizarea procesului de implementare MIPAA (Procesul verbal nr. 
1 din 22 aprilie 2016). 

Evenimentul de lansare a Policy Paper: Indicele de îmbătrânire activă în Republica Moldova, 
aprilie, 2016. Suportul financiar UNFPA Moldova. http://ccd.ucoz.com/_ld/0/43_Policy_
Paper_II.pdf

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE
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STUDII CU PRIVIRE LA STATISTICA POPULAȚIEI

A fost examinată calitatea datelor 
statistice oficiale cu privire la numărul 
populaţiei Republicii Moldova și 
corespunderea definiţiilor naţionale 
în domeniul migraţiei internaţionale 
cu standardele Uniunii Europene. S-a 
evidenţiat impactul supraestimării 
numărului populaţiei asupra 
indicatorilor demografici, a prognozelor 
demografice și elaborării politicilor 
sectoriale. 

Datele oficiale cu privire la structura 
și numărul populaţiei după anii ’90 
ai secolului trecut nu sunt fiabile din 

cauza sub-înregistrării considerabile 
ale fluxurilor migraţionale, provocând 
distorsiuni în calcularea indicatorilor 
demografici.

În colaborare cu dr. Jdanov D. și dr. 
Grigoriev P. (Institutul de Cercetări 
Demografice Max-Planck din Germania, 
Rostock) a fost reestimat numărul 
populaţiei Republicii Moldova pe sexe 
și vârste pentru perioada anilor 1959-
2015. În baza estimărilor alternative 
ale efectivului populaţiei ţării au fost 
recalculaţi indicatorii statistici cu privire 
la mortalitate.

Penina, O., Jdanov, D. A., Grigoriev, P. 
Producing reliable mortality estimates 
in the context of distorted population 
statistics: the case of Moldova. MPIDR 
Working Paper WP-2015-011, 35 pages 
(November 2015). Rostock, Max Planck 
Institute for Demographic Research

În baza cercetării sociologice sunt evidenţiate aspectele ce 
ţin de organizarea și colectarea datelor în procesul desfășurării 
Recensământului Populaţiei și al Locuinţelor (RPL) din a.2014 
în Republica Moldova.

Bargan, Natalia. Metodologia și practica organizării recensămintelor populaţiei în 
Republica Moldova. Chișinău: INCE, 2017. 150 p. ISBN 978-9975-3171-8-4.
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PROGNOZE DEMOGRAFICE
În prezent, Centrul de Cercetări 

Demografice este unica structură în ţară, 
care elaborează prognozele demografice. 
Începând cu anul 2007, au fost a realizate 
și publicate patru serii de prognoze 
demografice:

1. Pentru anii 2009-2050 a fost 
elaborată în anul 2007 pentru 
,,Cartea verde a populaţiei Republicii 
Moldova”. Mai detaliat rezultatele 
acestei prognoze au fost prezentate 
în monografia ,,Îmbătrânirea 
populaţiei în Republica Moldova: 
consecinţe economice și sociale” 1.

2. Pentru anii 2014-2035 a fost 
elaborată în anul 2014 și prezentată 
în lucrare ,,Profilul sociodemografic 

al Republicii Moldova la 20 de ani 
după adoptarea Programului de 
acţiune de la Cairo”2 .

3. Prognoză demografică repetată 
pentru anii 2014-2035 a fost realizată 
în baza datelor privind populaţia 
cu reședinţa obișnuită, calculată de  
Centrul de Cercetări Demografice 
în colaborare cu Institutul de 
Cercetări Demografie Max Planck din 
Germania, Rezultatele prognozării 
au fost publicate în ,,Analiza situaţiei 
populaţiei în Republica Moldova”.  
Compararea datelor statistice oficiale 
pentru anii 2014-2021 cu prognoza 
demografică demonstrează, că se 
realizează scenariu scăzut.3

Provocări demografice principale – 
scăderea numărului populației 
Prezentat în cadrul ședinţei Comisiei 
parlamentare pentru protecţie socială 
sănătate și familie, 8 octombrie 2019.

4. Prognoza demografică pentru anii 2019-2040, elaborată în anul 2021 în baza datelor 
statisticii oficiale privind populaţia cu reședinţa obișnuită.4

Gagauz, O. Quo vadis? Declinul populaţiei care nu poate fi stopat. In: Revista de Filosofie, 
Sociologie și Știinţe Politice, 2020, nr. 3, pp. 87-100. ISSN 1857-2294.

1 Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova. Chișinău: Statistica, 2009. 56 p. ISBN 978-9975-4034-9-8.
2 Paladi, Gheorghe, Gagauz, Olga, Penina, Olga. Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova: 

consecinţe economice și sociale. Chișinău: Institutul Integrare Europeana și Știinţe Politice, 2009. 
222 p. ISBN 978-9975-9742-2-6.

3 Profilul sociodemografic al Republicii Moldova la 20 de ani după adoptarea Programului de acţiune 
de la Cairo. UNFPA, CCD al INCE. Chișinău, 2014. 144 p.

4 Penina O., Jdanov D., Grigoriev, P. Producing reliable mortality estimates in the context of distorted 
population statistics: the case of Moldova. In: MPIDR Working Paper WP. 2015, nr. 11. 35 p.

5 Population Situation Analysis in the Republica Moldova. Chișinău, 2016. 174 p.
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STUDII CU PRIVIRE LA MORTALITATEA ȘI SĂNĂTATEA POPULAȚIEI
Cele mai importante rezultate

Reconstituirea seriilor de timp ale deceselor pentru Republica Moldova pe sexe și 
vârste, conform listei scurte a Reviziei a X-ea a Clasificării Internaţionale a Maladiilor și 
a Cauzelor de Deces pentru perioada 1965-2012 prin aplicarea metodologiei, elaborate 
de către demografii francezi Jacques Vallin și France Mesle (Institut national d’etudes 
demographiques, INED).

Prin abordarea problemelor calităţii înregistrării deceselor infantile și a deceselor pentru 
vârstele avansate în perioada până la mijlocul anilor`70 ai secolului trecut și supraestimării 
numărului populaţiei după anii ’90 ca rezultat al sub-înregistrării a fluxurilor migraţionale, 
au fost realizate estimările alternative ale valorilor speranţei de viaţă la naștere.

A fost realizat un studiu cu privire la speranţa de viaţă sănătoasă, evidenţiate corelaţii 
între aprecierea sănătăţii și educaţie, nivel de trai și statut marital. 

Se constată, că circa 56% decese la bărbaţi și 34% decese la femei au putut fi evitate 
prin tratare și prevenire a cauzelor de deces. Cea mai mare pondere a deceselor evitabile 
se înregistrează la vârsta de 0 ani și peste 50 de ani. Scopul lucrării este de a analiza 
mortalitatea evitabilă în Republica Moldova și contribuţia acesteia la dinamica speranţei 
de viaţă la naștere între anii 2000–2014.

Publicații selective
Penina, O.,  Meslé, F.,  Vallin, J. Correcting for Under-Estimation of Infant Mortality in 

Moldova.  In: Population. 2010, vol. 65, issue 3, pp. 499-514. ISSN 0032-4663. DOI: https://
doi.org/10.3917/popu.1003.0563 

Penina O. Reconstruction of the continuity of cause-specific mortality trends for the 
Republic of Moldova. In: Economy and Sociology. 2015, nr. 2, pp. 70-77. ISSN 1857-4130.

Penina, O. Correcting the official life tables for the Republic of Moldova for 1959-2014. In: 
Creșterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea știinţifică: Structura demografică 
și calitatea potenţialului uman: conferinţa internaţională știinţifico-practică, ediţia a X-a, 
15-16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău: INCE, 2015, pp. 59-65.

Avram, C., Gagauz, O. Measuring population health in Moldova: 
health expectancies. In: AUC Geographica. 2018, nr. 53 (1), pp. 3-9. 
ISSN 2336-1980. DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2018.1

Stirba, V. Avoidable mortality in Moldova: An untapped resource for 
increasing life expectancy. In: Calitatea Vieţii. 2020, nr. 4(31), pp. 1-16. 
eISSN: 1018-0389. 

Stirba, V., Pahomii, I. The Contribution of Avoidable Mortality to the life expectancy change 
in the Republic of Moldova. In: Demography and social economy. 2019, vol. 38, issue 4, pp. 
58-70. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.04.050
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Evaluarea pierderilor economice, determinate de mortalitatea 
prematură, a permis evidenţierea importanţei deceselor premature prin 
conturarea impactului acestora asupra potenţialelor câștiguri economice 
pierdute. În acest scop a fost aplicată metodologia propusă de Ministerul 
Sănătăţii al Federaţiei Ruse cu anumite modificări, realizate în baza 
consultanţei cu experţii naţionali.
Pahomii, I. (2021). Indirect economic costs of avoidable mortality in the 
Republic of Moldova. In: AUC Geographica. 2020, vol 55. P. 56-64 Scopus IF=1,0)

Structura pierderilor economice indirecte, 
determinate de mortalitatea prematură pe 
cauze majore de deces, pe sexe, media pentru 
anii 2014-2018.

Studii cu privire la familie, căsătorie și copii

Cercetările recente, realizate de către CCD în domeniu, relevă: 
• comportamentul matrimonial al tinerilor poate fi caracterizat ca fiind influenţat sub 

presiunea factorilor socioeconomici nefavorabili. Pe de o parte, angajamentul faţă de 
căsătorie determină atitudinile înalte ale tinerilor faţă de înregistrarea oficială a relaţiilor 
și, pe de altă parte, situaţia financiară precară stimulează limitarea obligaţiilor pe termen 
lung, cum ar fi căsătoria, și preferinţa pentru parteneriate, care satisfac nevoia de intimitate, 
dar oferă independenţă în comportament și încetarea relaţiei în orice circumstanţe. 

• coabitarea premaritală în rândul tinerilor din Republica Moldova este consolidată ca o 
normă socială și este, de cele mai multe ori, asociată cu anumite planuri de căsătorie, fiind 
primul pas către încheierea unei uniuni familiale.

• toleranţă̆ socială faţă de divorţ și faţă de faptele de neglijare a responsabilităţilor părintești, 
în special, întreţinerea copiilor. Tot mai mulţi copii după̆ divorţul părinţilor nu beneficiază̆ 
de suportul celuilalt părinte, care locuiește separat, sau doar pe perioade scurte de timp. 
Cel mai adesea, sumele acordate sunt foarte modeste în raport cu cheltuielile, pe care le 
presupune creșterea și educarea unui copil (Chistruga-Sînchevici I., Talmaci R., 2017). 

• familiile se confruntă cu dificultăţi în stabilirea și menţinerea unui echilibru între 
numeroasele, și uneori, contradictoriile solicitări ale vieţii de familie și a celei profesionale. 
Acest lucru este amplificat de lipsa serviciilor calitative de îngrijire și educaţie a copiilor 
de vârstă preșcolară, absenţa programelor flexibile la locul de muncă, dar și continua 
distribuţie inegală a responsabilităţilor familiale (Chistruga-Sînchevici I., Bargan N., 
2019), deși se atestă un nivel ridicat de motivaţie a mamelor de a munci, îndeosebi pentru 
a câștiga bani (Chistruga-Sînchevici I., 2020; Gagauz O., Buciuceanu-Vrabie M., 2011). 

Rezultatele diverselor studii tematice privind familia, căsătoria, fertilitatea, orientarea 
reproductivă etc., sunt prezentate în articole știinţifice, monografii și rapoarte de studii.
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Gagauz O. Familia între 
tradițional și modern. 
Chișinău: „Tipografia-

Sirius”SRL, 2011, 280 p. 
ISBN 978-9975-57-021-3

Gagauz O., Buciuceanu-
Vrabie M. Femeia 

contemporană între rolurile 
profesionale și familiale. 

Chișinău, 2011. 135 p. 

Chistruga-Sînchevici, I., 
Talmaci, R. Asigurarea 

cu pensie de întreținere a 
copiilor cu părinți divorțați 

în Republica Moldova. 
Chișinău, 2017.

Gagauz, O. Sarcina la vârsta 
adolescenței. Chișinău: 

INCE, 2015. 96 p.

Articole științifice:
Гагауз О. Молодежь Кишинева на пути от романтических отношений к браку. В: 
Социологические исследования. 2021, №3, сc. 103-110. DOI: https://doi.org/10.31857/
S013216250009360-9
Гагагуз О. Рождаемость в Республике Молдова: европейские тенденции и 
национальная специфика. В: Демографическое обозрение. 2018, том 5, №3, сc. 57-80. 
ISSN 2409-2274. DOI: https://doi.org/10.17323/demreview.v5i3.8135
Chistruga-Sînchevici I., Bargan N. The experience of work-life balance faced by mothers 
with preschool children. In: Economy and sociology. 2019, nr. 2, pp. 81-93. ISSN 1857-4130.
Gagauz, Olga, Grigoraș, Ecaterina. Fertility Dynamic in the Republic of Moldavia and in 
the European Ex-Soviet Countries: Convergences and Divergences. In: Calitatea Vieţii. 
2018, vol. 29, nr. 4, pp. 365–392. eISSN: 1018-0389. Retrieved from https://www.
revistacalitateavietii.ro/journal/article/view/180

SCHIMBĂRILE DEMOGRAFICE ȘI PIAȚA MUNCII

Захаров, Светлана. Рынок труда в условиях демографических 
изменений. Кишинэу, 2020. 155 с. ISBN 978-9975-89-187-5. 
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.monogr.331.2020
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Savelieva, G.; Zaharov, S. Particularities of the Formation and Development of Regional 
Markets of Labour Force in the Republic of Moldova. Revista Economia Contemporană=The 
Journal Contemporary Economy, ISSN 2537-4222, ISSN-L 2537-4222, 2020, nr. 4, pp. 103-
121. Pitești, România. 

Савельева, Г.; Захаров, С. Влияние экономических факторов на занятость 
населения в Республике Молдова. Revista de Filosofie, Sociologie și Știinţe Politice, 
2020, nr. 3 (184), pp. 100-117. ISSN 1857-2294. 

Savelieva, G.; Zaharov, S. Moldova’s labour market in the context of demographic changes. 
In: ENE, C.M.; UZLAU, C.; BALAN, M. coord. Trends in the current economic environment: 
Proceedings the 4rd edition of international conference, 5-6 decembrie 2019. Hyperion 
University of Bucharest: Pro Universitaria, 2020, pp. 229-256. ISBN: 978-606-26-1237-5.

La ședința Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare din 5 octombrie 2012.
dr. M. Buciuceanu-Vrabie, dr. G. Savelieva, dr. hab. O. Gagauz
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PROIECTUL: ,,Observatorul de Competențe axat pe Tineri și crearea unui laborator 
experimental” , 2016-2018

Proiectul a fost realizat cu suportul financiar din partea Fondului catalitici al Centrului 
regional de la Istanbul și PNUD Moldova.

Observatorul de Competenţe axat pe Tineri, a avut drept scop consolidarea bazei analitico-
informaţională cu privire la situaţia tinerilor pe piaţa muncii, evidenţierea problemelor, ce 
ţin de accesul la educaţie și formare profesională, concordanţa calificării cu cerinţele pieţei 
muncii, determinarea barierelor pentru integrarea tinerilor pe piaţa muncii etc.

Beneficiarii proiectului, tinerii participanţi la 
atelierul experimental ,,Co-design you future”, 

septembrie, 2017

Lansarea studiului: Alegerea profesiei și 
aspirațiile tinerilor privind învățământul 

superior din Republica Moldova. Mai, 2018

Studii și publicații elaborate în cadrul proiectului:

B u c i u c e a n u - V r a b i e 
M., Gagauz O. Tinerii 
pe piaţa muncii din 
Republica Moldova: 
competenţe și aspiraţii. 
Chișinău: INCE, 2017, 36 p.                                                          
ISBN 978-9975-89-078-6.

Crîșmaru M., Buciuceanu-
Vrabie M., Gagauz O. 
Incluziunea tinerilor 
aflaţi în afara sistemului 
de educaţie, formare şi 
ocupaţie profesională (tineri 
NEET): Studiu sociologic. 
Chișinău: S. n., 2018, 102 p.                                 
ISBN 978-9975-89-085-4

Chistruga-Sinchevici I. 
Competenţele personale 
pentru o carieră de succes: 
autoevaluările tinerilor și 
solicitările angajatorilor. 
Chișinău, 2017, 62 p.                                                 
ISBN 978-9975-89-089-2.

Carcea, Elena, Hrusciov, 
Elena. Alegerea profesiei 
si aspiratiile tinerilor 
privind invatamantul 
superior din Republica 
Moldova: Studiu sociologic. 
Chișinău : INCE, 2018. 32 p.                                            
ISBN 978-9975-3202-4-5.
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Poalelungi, O. Integrarea socială a migranţilor - modele europene 
și variante optime pentru Republica Moldova. In: Revista de 
Filosofie, Sociologie și Știinţe Politice. 2011, nr. 3(157), pp. 133-
146. ISSN 1957-2294.
Поалелунжь O. Миграционные процессы в Республике 
Молдова в контексте взаимодействия миграционных 
систем СНГ и ЕС. B: Демографическое развитие: вызовы 
глобализации. Седьмые Валентеевские чтения: Сб. мат.
межд. конф. 15-16 ноября 2012, Москва. Москва, cc. 391-403. 
Poalelungi O. Particularităţile reglementării proceselor 
migraţionale. In: Republica Molodva: provocările migraţiei. 
Chișinău: Știinţa, 2010, pp. 123-135. 

Tabac, T.  Long-term migration from Republic of Moldova and Romania. In: Anuarul Institutului 
de Cercetari Economice ”Gheorghe Zane”, Iași. Iași. 2018, vol. 27, nr. 1, pp. 79-90. 
Tabac, T. Acquisition of foreign citizenship by Moldovan immigrants. In: Economy and 
Sociology. 2019, no. 2, pp. 104-116. ISSN 1857-4130. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.
es.2019.2-09.

Cercetări în domeniul migrației internaționale
Cele mai importante rezultate știinţifice: 

• a fost estimată dimensiunea reală a fluxurilor și stocurilor migraţionale pentru toată 
perioada de independenţă, inclusiv migraţia netă ca factor de influenţă asupra evoluţiei 
populaţiei;

• pentru prima dată a fost estimat numărul cetăţenilor Republicii Moldova, ce deţin dubla 
cetăţenie în funcţie de ţările gazdă, care le-au conferit; 

• au fost identificate o serie de probleme și oportunităţi, cu care se confruntă migranţii 
reveniţi acasă, precum și modalităţile lor de transferare a capitalului financiar în mediul 
de afaceri.

Publicații selective

Olga Poalelungi, cerc. știinţific 
al CCD la conferinţa știinţifică 
în domeniul migraţiei, 2012

Tabac T., Gagauz O. Migration from Moldova: Trajectories and 
Implications for the Country of Origin. In: Denisenko M., Strozza 
S., Light M. (eds.) Migration from the Newly Independent 
States: 25 Years After the Collapse of the USSR. Springer, Cham, 
2020, pp. 143-168. ISBN 978-3-030-36074-0. DOI: https://doi.
org/10.1007/978-3-030-36075-7_7
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Organizarea conferințelor științifice
La 15-16 octombrie 2009, cu suportul Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA) a 

fost organizată Conferinţa știinţifică internaţională „Procesele socio-demografice în 
societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”. Forul știinţific a întrunit circa 120 de 
specialiști în domeniul populaţiei, inclusiv savanţii de vază din România, Franţa, Rusia, 
Ukraina, Belorusia, Tadjikistan, Uzbekistan, Kazahstan, reprezentanţii instituţiilor statale, 
academice, de învăţămînt superior, organizaţiilor internaţionale (OIM, PNUD, UNDP) și a 
societăţii civile.

În cadrul conferinţei au fost discutate aspecte regionale ale reproducerii populaţiei; 
natalitatea, sănătatea reproductivă și familia; sănătatea, morbiditatea și mortalitatea 
populaţiei; migraţia și rolul ei în reproducerea populaţiei; îmbătrînirea populaţiei: 
consecinţele economice și sociale și altele. 

Acad. Gheorghe Paladi

Dr. Olga Gagauz, dr. Boris Gîlca, 
acad. Gheorghe Paladi

Acad. Ella Libanova, Ucraina Acad. Gheorghe Paladi

 Dr. Valerii Elizarov, RusiaProf. Liudmila Shahotico, 
Belarus

Prof. Jacques Vallin, Franţa; acad. Seghei 
Pirojcov, Ucraina; Prof. Gaiane Safarova, 

Rusia.

Prof. Vasile Gheţău, România
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Sesiunea Demografică în cadrul Conferinței Internaționale Științifico-Practice  
,,CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”

Ediţia anului 2013

Ediţia anului 2015 Ediţia anului 2019
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Masa rotundă: Analiza multifactorială 
a indicatorilor principali ai securității 

demografice, 16 decembrie, 2010

Masa rotundă: Celebrarea Zilei Internaționale 
a Populației, 11 iulie, 2013

Acad. Paladi Gh. cu prof. Matei Constantin la Conferința dedicată Zilei Internaționale a populației, 
11 iulie 2016.

Conferinţa ştiinţifico-practică: Îmbătrânirea 
populaţiei: probleme şi politici necesare,  

29 septembrie 2012

Masa rotundă: Celebrarea Zilei Internaționale 
ale familiei, 15 mai 2018
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PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE INTERNAȚIONALE DE PESTE HOTARE

Sergei Scherbov, Olga Gagauz, Olga Penina, la 
Conferinţa Europeană pentru Populaţie 2010. 

Viena, Austria.

Savelieva G. Participarea în cadrul Thematic 
workshop under work programme of Platform 2 - 
Skills anticipation, 21-22 iunie 2016, Maastricht

Olga Penina

Olga Penina. XXVII IUSSP International 
Population Conference.  Busan, Korea 

de Sud, 2013

Alexandr Sidorenko, Mariana Buciuceanu-
Vrabie, Tomas Kucera, la International 
Seminar on ,,Building evidence base for 

active ageing policies: Active Ageing Index 
and its potential” aprilie, 2015, Bruxel, 

Belgia.

Olga Gagauz

Conferinţa știinţifică internaţională jubiliară a Institutului de Demografie a Școlii 
superioare de economie, Moscova, Rusia ,,Низкая рождаемость и низкая смертность: 
наблюдаемая реaльность и образы будущего” (30 octombrie – 02 noiembrie 2013).
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Tabac Tatiana, ,,International Youth Scientific 
Forum ,,LOMONOSOV-2019””, Universitatea de 

Stat din Moscova ,,M.V.Lomonosov”, Rusia, 2019

Reprezentanti ai Republicii Moldova la 
Summitul ICPD25 la Nairobi, Kenya, 12-14 

noiembrie, 2019.

Tabac Tatiana la ,,Neuchâtel Graduate 
Conference of Migration and Mobility 

Studies”, Universitatea din Neuchâtel, Elveția, 
2019

Vitalie Stîrba, la International Scientific and 
Practical Conference ,,Population, Public Health 
and Development”. Higher School of Economics, 

Moscova, 20-21 aprilie 2018.

Olga Gagauz, Summitul ICPD25 la Nairobi, 
Kenya, 12-14 noiembrie, 2019.

Ecaterina Grigoraș în cadrul conferinței: 
,,Actual Demographic Research of Young 

Demographers (not only) in Europe”, Praga 
(Cehia), Universitatea Carol, 04-07 februarie 

2020.

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE
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IMPLEMENTAREA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE ale CCD (selectiv)

Strategia naţională privind politicile de 
ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-
2015 (Buletinului electronic AȘM nr.3, 
octombrie-decembrie 2006, pag.Web a 
AȘM) 

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii

Hotărîrea Guvernului nr.605 
din 31 mai 2007, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 82-85, din 
15.06.2007, art. 660, pag. 
27-45

Metode și modele de măsurare 
multidimensională a impactului 
îmbătrânirii demografice asupra diferitor 
tipuri de variabile economice și sociale.

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale 
și Familiei

Certificat de implementare
nr.13/2274 din 02.12.2011

Penina O. Studiul ,,Tendinţele mortalităţii 
după cauze de deces în Republica Moldova, 
anii 1965-2010”.  

Comisia Naţională 
pentru Populaţie şi 
Dezvoltare

Certificat de implementare nr 
1150/A-7 din 2 mai 2012

Gagauz O. Prognoza demografică a 
numărului și structurii populaţiei RM, 
2012-2050, revizia a doua.

Comisia Naţională 
pentru Populaţie şi 
Dezvoltare

Procesul-verbal al ședinţei 
CNPD din 1.03.2012

Buciuceanu-Vrabie M. Rezultatele studiului 
,,Rolul parental și rolul profesional: 
oportunităţi de echilibrare în societatea 
contemporană”.

Comisia Naţională 
pentru Populaţie şi 
Dezvoltare

Procesul-verbal al ședinţei 
CNPD din 5.10.2012

Prognoza demografică a numărului și 
structurii populaţiei RM, 2012-2050,  
revizia a doua.

Institutul de 
economie, Finanţe 
și Statistică al AȘM

Scrisoarea  nr.56/94 din 
12.04.2012 IIEȘP

Metodele și modelele de măsurare 
multi-dimensională a impactului 
îmbătrînirii demografice asupra diferitor 
tipuri de variabile economice și sociale: 
măsurarea cantitativă a factorilor de 
influenţă asupra securităţii demografice; 
Pașaportul indicatorilor pentru evaluarea 
securităţii demografice pe municipiu/
raion; Regulamentul de determinare 
a datelor statistice, calcularea și 
prezentarea indicatorului integral teritorial 
de securitate demografică (IITSD); 
clasamentul raioanelor în baza IITSD 
pentru anul 2011.

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale 
și Familiei

Certificat de implementare 
nr.13/2185 din 12.12.2012.
Certificat de implementare 
nr.13/2356 din 09.12.2013
Certificat de implementare 
nr.13/2125 din 12.12.2014

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE
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COLABORAREA CU FONDUL ONU PENTRU POPULAȚIE (UNFPA)

Pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea politicilor din domeniul protecţiei sociale 
a populaţiei, Centrului de Cercetări Demografice i s-a conferit Diploma de gratitudine a 
Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale, anul 2017.

Lucrarea prezintă un raport cu privire la examinarea progreselor RM 
în realizarea Programului de Acţiune a Conferinţei Internaţionale pentru 
Populaţie și Dezvoltare de la Cairo (5-13 septembrie 1994), precum și 
cu privire la priorităţile politice pentru următoarele decenii, ţinând cont 
atât de recomandările internaţionale pentru regiunea europeană, cât 
și de specificul proceselor demografice și a situaţiei socioeconomice în 
Republica Moldova.

Raportul analitic a fost aprobat și recomandat pentru implementare de 
către Comisia Naţională pentru Populaţie și Dezvoltare (Hotărârea nr.3. 
din 18 octombrie 2016)

Cu suportul UNFPA, începând cu anul 2013, CCD a elaborat lucrări periodice precum: 
Policy Paper, Buletinul ,,Populaţie și dezvoltare” și Barometrul demografic, cu scopul de 
a prezenta pentru discuţii publice cele mai actuale probleme demografice în Republica 
Moldova, inclusiv pentru sensibilizarea factorilor de decizie și a societăţii referitor la 
politici și acţiuni necesare.

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE
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PREGĂTIREA CADRELOR

Colaboratorii CCD sunt activ implicaţi în procesul de învăţare continuă prin participarea 
la diverse cursuri de instruire profesională, în ţară și peste hotare.

Gagauz O., Penina O., Tăutu L. la Cursul 
în prognoze demografice condus de               
dr. Sergei Scerbov, Chișinău, 2008.

Tatar M. și Buciuceanu-Vrabie M., alături 
de profesorul dr. Dinisenko M.B. la Cursul 
de perfecţionare Prognoza demografică, 

organizat de Școala Superioară de 
Economie, Moscova și UNPFA, 23.09-

02.10.2013, Turcia, Antalia.

Colaboratorii CCD în cadrul cursului 
Aplicare a metodelor demografice 

avansate în procesul de cercetare, condus 
de experţii internaţionali dr. D. Jdanov și 
dr. D. Jasilionis, 15-20 septembrie 2014, 

Chișinău

Savelieva G. la cursul de perfecţionare 
„Population and Development”, 

organizatori Școala Superioară de 
Economie din Moscova  şi UNPFA, 
23.09-02.10.2013, Turcia, Antalia

Pahomii I. și Grigoraș E. în cadrul Școlii de 
vară în Demografie istorică, Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, 

24-31 mai, 2015.

Cursul Production Economics – Theory 
and Applications, 20-24 septembrie 2010.

Zaharov S. și prof. Grings M., Institute of 
Agricultural and Nutritional  Sciences 

(Germania).

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE
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Grigoraș E. în cadrul Școlii de vară 
„Adăugarea contextului geografic în 
analiza demografică”, Centrul pentru 

Demografie Economică (CED), Suedia,  
17-26 august 2015.

Ștîrba V. și Bargan N. în cadrul Școlii-
seminar privind problemele populaţiei 

și dezvoltarea socioeconomică, 
Sankt-Petersburg, Rusia (2016).

Buciuceanu-Vrabie M. în cadrul UNFPA 
Executive Training Course on Population, 

Ageing and Development, Malta, 
September 26, 2015

PROMOVAREA ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE ÎN MASS-MEDIA

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE
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În cadrul CCD există numeroase oportunităţi 
de dezvoltare profesională, tinerii fiind susţinuţi și 
încurajaţi. Astfel, studiile de doctorat reprezintă una 
din oportunităţile directe. Acestea pot fi realizate 
atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. 

Un aport important în pregătirea cadrelor 
știinţifice l-a avut programul de masterat în 
demografie „Demografie și Economia Populaţiei” 
(2015-2017), fiind iniţiat de reprezentanţii 
Republicii Cehe și Guvernul Republicii Moldova 
prin intermediul proiectului comun „Suport pentru 
dezvoltarea statisticii populaţiei și demografiei 
în Moldova” (POSTDEMO – Statistica Populaţiei și 
Demografică în Moldova)”. Masteratul a fost găzduit  
de Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Catedra Gândire Economică, 
Demografie și Geoeconomie, în parteneriat cu Universitatea Charles din Praga, Facultatea 
de Știinţe și Departamentul de Demografie și Geodemografie, Cehia. 

TEZE DE DOCTOR, ELABORATE ÎN CADRUL CENTRULUI DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE

PENINA Olga (2012). TENDINȚELE MORTALITĂȚII DUPĂ CAUSE DE DECES ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA, ANII 1965-2010. Specialitatea 14.00.33 – Medicina socială și management. 
Teza de doctor în medicină.
GAGAUZ Olga (2013). EVOLUȚIA SOCIODEMOGRAFICĂ A FAMILIEI ÎN SOCIETATEA 
CONTEMPORANĂ (ÎN BAZA MATERIALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA). Specialitatea 
22.00.03 Sociologie economică și demografie. Teza de doctor habilitat în sociologie.
ZAHAROV Svetlana (2019). PIAȚA MUNCII ÎN CONDIȚIILE REDUCERII POPULAȚIEI 
ȘI ÎMBĂTRÎNIRII DEMOGRAFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. Specialitatea 521.00.03  
Economie și managementîn domeniul de activitate). Teza de doctor în știinţe economice.

Susţinerea tezei de doctor habilitat de către 
dr. Olga Gagauz.

Președintele CȘS prof. Maria Bulgaru. 
Secretar dr.Mariana Buciuceanu-Vrabie.

Gagauz O. Laureat al concursului Teza de 
doctor habilitat de excelenţă, 2015

Ceremonia de înmânare a atestatelor 
de conferenţiar cercetător, 03.04.2012. 
Președintele CNAA acad.V.Canţer și dr. 

G.Savelieva.

Tinerii cercetători CCD: Grigoraș E., Ştîrba V., 
Pahomii I., Carcea E., Bargan N., Hrușciov E., 
printre absolvenții programului de masterat 
„Demografie şi Economia Populației” (2015-2017) 

TINERI CERCETĂTORI – DEMOGRAFI

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE
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PREGĂTIREA CADRELOR TINERE/ COLABORARE CU ȘCOALA SUPERIOARĂ DE 
ECONOMIE DIN MOSCOVA

În rezultatul unei colaborări strânse dintre 
Centrul de Cercetări Demografice și Institutul de 
Demografie „A.G.Vișnevski” de la Universitatea 
Naţională de Cercetare „Școala Superioară de 
Economie” din or. Moscova, tinerii cercetători 
Tatiana Tabac și Vitalie Ștîrba au avut oportunitatea 
să se formeze profesional ca specialiști în domeniul 
demografiei, populaţiei și dezvoltării. Colaborarea 
acestora cu profesorii continuă și în prezent, fiind 
antrenaţi în diverse proiecte comune, precum: 
elaborarea publicaţiilor, participarea la conferinţe 
și seminare, training-uri în domeniul demografiei, 
consultaţii și alte schimburi de experienţe utile.

Studiile de doctorat în cadrul Universităţii Charles din Praga, Cehia, reprezintă o 
oportunitate de mare valoare în vederea dezvoltării în domeniul demografic. În cadrul 
universităţii este promovat un program de doctorat pur demografic, fiind susţinute cursuri 
de profesori specializaţi. Astfel, poţi obţine nu doar cunoștinţe de rigoare, dar și ghidare 
profesionistă și specializată din partea profesorilor din străinătate. De asemenea, studiile 
la o universitate europeană pe lângă acumularea unui bagaj de cunoștinţe, permit și 
deschiderea accesului spre noi posibilităţi, inclusiv acces liber la diverse baze de date, soft-
uri și multe alte lucruri utile.

Tinerii cercetători CCD: Grigoraș E., Ştîrba V., 
Pahomii I., Carcea E., Bargan N., Hrușciov E., printre 
absolvenții programului de masterat „Demografie şi 
Economia Populației” (2015-2017) 

Ştîrba Vitalie, absolvent al programului de masterat 
„Population and development”, Universitatea 
Națională de Cercetare ”Şcoala Superioară de 
Economie” din or. Moscova, Rusia (2017-2020)

Un alt element important conex studiilor în 
afara ţării este, desigur, crearea de noi legături și 
punţi profesionale cu alţi studenţi sau profesori și 
lărgirea în acest fel, a „reţelei sociale” știinţifice, 
dar și îmbogăţirea și împărtășirea experienţei, 
schimbul de idei și rezultate.  

În prezent, în studiile de doctorat la 
Universitatea Charles din Praga sunt încadraţi 
Irina Pahomii (anul II) și Vitalie Știrba (anul I).

PREMII

Gagauz Olga, dr.hab. - Diploma de merit pentru activitatea știinţifică prodigioasă și în 
legătură cu aniversarea a 64-a de la fondarea primelor instituţii de cercetare ale Academiei 
de Știinţe a Moldovei. 11.06.2010.

Gagauz Olga, dr.hab. - Diploma de gradul întâi a Guvernului RM pentru activitate 
știinţifică prodigioasă și contribuţie substanţială la promovarea studiilor în domeniul 
sociologiei și demografiei. 14.11.2012

Buciuceanu-Vrabie Mariana, dr. – Diploma de onoare a Ministerului Educaţiei, Culturii 
și Cercetării pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea 
cercetării pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internaţional, anul 2019. 

Tatiana Tabac, cercet.șt. - Bursa de Excelenţă a Guvernului Republicii Moldova pentru 
rezultate știinţifice deosebite, anul 2021.

CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE
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SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT

Secţia realizează cercetări știinţifice 
aplicative în domeniul dezvoltării 
antreprenoriatului, cu accent pe 
cercetarea dezvoltării IMM-lor și 
a politicilor de susţinere a acestora, 
precum și acordă consultanţă știinţifică 
și/sau practică în vederea creșterii 
competitivităţii și eficienţei economico-
sociale ale afacerilor și soluţionării 
problemelor antreprenoriatului în 
Republica Moldova.

Beneficiari ai cercetărilor secţiei sunt 
instituţiile publice, în special, organele 
administraţiei publice, comunitatea 

de afaceri, instituţiile de învăţământ, 
organizaţiile neguvernamentale și 
instituţiile internaţionale.

În cadrul secţiei au fost realizate și 
sunt în derulare proiecte instituţionale 
de cercetare aplicativă, proiecte pentru 
tineri cercetători, proiecte finanţate de 
organizaţiile internaţionale, precum și 
studii realizate la solicitarea altor instituţii 
naţionale.

Rezultatele cercetărilor se bazează, 
în mare parte, pe surse originale de 
informaţie - rezultatele interviurilor și 
sondajelor cu antreprenori și experţi.

VINOGRADOVA 
Natalia

NOVAC 
Alexandra

ACULAI Elena MAIER Lidia BOLDURAT 
Vladislav

PROIECTE  INSTITUȚIONALE

PS 20.80009.1606.38 „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului 
antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM 
în Republica Moldova” (2020-2023). 
Director de proiect - Vinogradova Natalia, dr., conf.cercet.

15.817.06.05A „Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica 
Moldova cu principiile „Small Business Act” pentru Europa” (2015–2019). 
Director de proiect – Aculai Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar cercetător.

11.817.08.29A „Perfecționarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici și 
mijlocii și consolidarea parteneriatului între business și organele administrației 
publice” (2011–2014). 
Director de proiect – Aculai Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

10.817.08.04А „Identificarea problemelor principale ale IMM-urilor din Moldova și 
elaborarea materialelor metodice pentru crearea și dezvoltarea clusterelor” (2010). 
Director de proiect – Aculai Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

08.817.08.011A „Perfecționarea reglementării de stat a businessului: analiza și 
estimarea mediului de afaceri și climatului investițional” (2008-2009). 
Director de proiect – Aculai Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător.
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PROIECT Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu 
principiile ”Small Business Act” pentru Europa

Obiectivul fundamental al proiectului: argumentarea și elaborarea recomandărilor 
privind perfecţionarea politicii de stat de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova, 
având în vedere armonizarea acesteia cu politicile de susţinere a sectorului IMM în statele 
europene economic mai dezvoltate. Se are în vedere, în primul rând, luarea în considerare 
în politica ţării noastre a principiilor și tendinţelor de bază în susţinerea IMM-urilor, 
prevăzute în „Small Business Act” pentru Europa (Actul privind întreprinderile mici 
pentru Europa) și în Planul de Acţiune Antreprenoriat 2020, care se implementează în 
ţările europene – atât membre ale UE, cât și state ale Parteneriatului Estic.

Certificat de implementare a rezultatelor 
proiectului, eliberat de Ministerul de Economie 
al RM, 2015

SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT

Rezultate științifice
• Au fost cercetate caracteristicile lucrătorilor ,,pe 

cont propriu” și lucrătorilor familiali neremunerați. 
Au fost identificate obstacolele și avantajele 
antreprenoriatului familial în Republica Moldova 
în baza intervievării (analiza mediului economic, 
instituțional, legislativ și impactul afacerii asupra 
vieții de familie) și argumentate și elaborate 
recomandări, orientate spre îmbunătățirea 
condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor 
familiale (a.2015). 

• Au fost argumentate și elaborate recomandări, 
orientate spre îmbunătățirea reglementării 
activității persoanelor cu profesii liberale (a.2016). 

• Au fost argumentate și elaborate recomandări, 
orientate spre îmbunătățirea posibilităților 
pentru dezvoltarea antreprenorilor din categoriile 
social-vulnerabile ale populației, având în vedere: 
persoane cu dizabilități, femei, tineri, persoane 
vârstnice. Măsurile de susținere sunt orientate 
spre identificarea și consolidarea potențialului 
antreprenorial al reprezentanților acestor 
grupuri de populație; stimularea activității pe 
cont propriu; inițierea, înființarea și dezvoltarea 
microîntreprinderilor de către aceștia (a.2017). 

• Аu fost elaborate recomandări pentru 
perfecționarea politicii de dezvoltare a IMM-
urilor în Republica Moldova în scopul susținerii 
antreprenorilor (care s-au confruntat cu starea 
de insolvabilitate, au trecut prin procedurile 
de restructurare sau procedurile falimentului) 
pentru a beneficia în mod rapid de o a doua șansă 
(a.2018).

• Au fost elaborate recomandări, orientate spre 
îmbunătățirea educației antreprenoriale și 
formarea competențelor antreprenoriale în cadrul 
instituțiilor de învățământ (la niveluri - învățământ 
profesional tehnic și superior) (a.2019). 

Rezultatele cercetării au fost 
prevăzute în cadrul: 

• Рlanului de acțiuni privind 
implementarea Strategiei 
de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii 
pentru anii 2015-2017, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Nr. 397 din 
16.06.2015.

• Planului de acțiuni privind 
implementarea Strategiei 
de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii 
pentru anii 2018-2020, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Nr.463 din 
23.05.2018 cu privire la aprobarea 
completărilor ce se operează în 
Hotărârea Guvernului nr.685 din 
13.09.2012.



144

Scopul proiectului - de a identifica acele ramuri industriale cu potenţial pentru crearea 
clusterelor în regiunile Republicii Moldova și a elabora propuneri privind oportunităţile de 
creare a aglomeraţiilor de tip cluster în regiunile ţării.

Rezultate științifice 

• Au fost cercetate metodele cantitative și calitative 
de identificare a potenţialelor clustere în practica 
internaţională, cu accent pe statele Uniunii Europene;

• A fost efectuată analiza economică a sectorului 
industrial din Republica Moldova la nivel naţional și 
regional în baza datelor statistice;

• Au fost identificate subramurile industriale cu 
potenţial de clusterizare la nivel regional și raional în 
baza metodei cartografiere de tip ”3 stele”, pornind 
de la CAEM rev.2 pe diviziuni și grupe;

• A fost elaborată harta potenţialului de formare a 
aglomerărilor de tip cluster în sectorul industrial al 
Republicii Moldova la nivel raional și regional;

• Au fost elaborate propuneri privind oportunităţile 
de formare a aglomerărilor de tip cluster în sectorul 
industrial și regiunile Republicii Moldova.
Rezultatele știinţifice sunt în concordanţă cu Рlanul de acţiuni privind implementarea 

Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2015-2017 
(aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 397 din 16.06.2015), Acţiunea 4.2.2. Elaborarea 
recomandărilor și altor documente normative pentru crearea și dezvoltarea clusterelor în 
conformitate cu Concepţia dezvoltării clusteriale a industriei. 

Beneficiar: Ministerul Economiei și Infrastructurii 

16.819.06.15A „Analiza potențialului de clusterizare în Republica Moldova la nivelul 
sectorului industrial” (2016–2017). 
Director de proiect – Novac Alexandra, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

13.819.18.08A „Identificarea oportunităților și obstacolelor pentru integrarea 
întreprinderilor în clustere în Republica Moldova” (2013-2014).
 Director de proiect – Vinogradova Natalia, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

08.819.08.01A „Fundamentarea mecanismului de susținere a întreprinderilor mici 
și mijlocii exportatoare de mărfuri și servicii de producție proprie” (2008-2009). 
Director de proiect – Aculai Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

PROIECT Analiza potențialului de clusterizare în Republica Moldova la nivelul 
sectorului industrial (2016–2017)

Aglomerări economice în sectorul 
industrial al Republicii Moldova

SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT

PROIECTE  PENTRU TINERI CERCETĂTORI
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PROIECTE INTERNAȚIONALE ȘI PROIECTE FINANȚATE DE DONATORI EXTERNI
„Revizuirea politicii și elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea Programului de 
stat cu privire la antreprenoriatul feminin”, realizat cu suportul UN WOMEN (decembrie 
2015 – octombrie 2016). 
Conducător de proiect - Stratan A., dr. hab., prof. Coordonator știinţific – Aculai E., dr. hab., conf.
cerc.
„Introducerea unei noi priorități „Economia verde pentru IMM-uri” în Planul de Acțiuni 
pentru anii 2015-2017 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020”, realizat cu suportul Organizaţiei 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la iniţiativa și în cooperare cu Ministerul Economiei 
(septembrie-decembrie 2015).
Conducător de proiect- Stratan Alexandru, dr. hab., prof.
Coordonator științific – Aculai E., dr.hab., conf.cercet. Responsabil – Novac A., dr., conf. cercet.
„Chestionarea IMM-urilor în cadrul proiectului ”Promovarea îmbunătățirii performanței 
de mediu a întreprinderilor mici și mijlocii” („Promoting Better Environmental 
Performance of Small and Medium-sized Enterprises”), realizat cu suportul OCDE (aprilie-
august 2014).
Conducător de proiect - Stratan A., dr.hab., prof. Responsabil - Vinogradova N., dr.
Рroiectul „Antreprenoriatul și dezvoltarea politicilor IMM-urilor în regiunea OCEMN după 
ieșirea din criza economică”, finanţat de Fundaţia Konrad Adenauer (Turcia) și Reţeaua de 
cercetare și educaţie în antreprenoriat a universităţilor din Europa Centrală ERENET (ianuarie 
–septembrie 2011).
Conducător de echipă - dr. Antal Szabó. Executori din partea Republicii Moldova a raportului 
naţional de ţară privind studiul sectorului IMM-urilor –Aculai E., dr., Veveriţa V., dr.

PROIECT Revizuirea politicii și elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea 
Programului de stat cu privire la antreprenoriatul feminin

Scopul proiectului – Elaborarea  proiectului Programului 
de stat și Planului de acţiuni privind dezvoltarea 
antreprenoriatului feminin în Republica Moldova.

Rezultatul cercetării a fost еlaborarea proiectului 
Programului de stat privind dezvoltarea antreprenoriatului 
feminin și a Planului de acţiuni pentru realizarea Programului 
de Stat privind dezvoltarea antreprenoriatului feminin 
pentru anii 2018-2020. 

Rezultatele cercetării au fost prevăzute în Рlanul de acţiuni 
privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2015-2017, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 397 din 16.06.2015.

Beneficiar al rezultatelor – Ministerul Economiei 
și alte instituţii publice, implicate în reglementarea 
antreprenoriatului, precum și asociaţiile de afaceri și 
organizaţiile neguvernamentale, care promovează interesele 
femeilor în societate.

Introducerea priorității 
„Dezvoltarea antreprenoriatului 
feminin în Republica Moldova” 

în Strategia de dezvoltare a 
sectorului întreprinderilor mici 

și mijlocii pentru anii 2012-2020  
(HG nr.709 din 03.06.2016. În: 
Monitorul Oficial Nr. 157-162 

art. 771)

SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT
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ALTE PROIECTE ȘI STUDII

Studiul „Aspecte de gen în cadrul instituţiilor 
de învăţământ profesional tehnic și pe 
piaţa muncii”, realizat la iniţiativa Centrului 
pentru Educaţie Antreprenorială și Asistenţă 
în Afaceri (CEDA) cu suportul financiar 
al Agenţiei pentru Dezvoltare din Austria 
(decembrie 2018 – aprilie 2019). Expert 
naţional - Aculai Elena, dr. hab., conf.cercet.

„Studiul cu privire la evaluarea documentelor 
de politici economice, care vizează mediul 
de afaceri”, elaborat la solicitarea Institutului 
Economiei de Piaţă, (martie-mai 2019). 

Experţii selectaţi pentru realizarea studiului 
– Stratan A., mem. cor. al AȘM; Aculai E., 
dr. hab. în economie; Vinogradova N., dr. în 
economie; Veveriţa V., dr. în economie; Novac 
A., dr. în economie, Maier L., cercetător 
știinţific.

„Studiul de marcare a traseului profesional 
al absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 
profesional tehnic din Republica Moldova” 
(Tracer Study), la solicitarea Centrului 
pentru Educaţie Antreprenorială și Asistenţă 
în Afaceri – CEDA, finanţat de „Fundaţia 
Liechtenstein Development Service” (LED), 
(oct. 2016- ian. 2017). Conducător studiu - 
Aculai E., dr. hab., conf.cercet.

Studiul „Analiza situaţiei curente a femeilor 

antreprenoare din Republica Moldova, 
inclusiv din regiunile Transnistria și UTA 
Găgăuzia și identificarea potenţialului lor 
de dezvoltare”, la solicitarea ODIMM (2017). 
Conducător studiu - Aculai E., dr. hab., conf.
cercet.

Studiul „Analiza economică a sectorului 
industrial la nivel regional și naţional în 
vederea argumentării politicii clusteriale”, 
elaborat la solicitarea Ministerului 
Economiei (2016).  Conducător studiu – 
Novac Alexandra, dr., conf. cercet.

„Studiul privind elaborarea mecanismului 
de monitorizare a pieţei obiectelor de 
proprietate intelectuală din Republica 
Moldova”, elaborat la solicitarea și în 
cooperare cu AGEPI (2014). Consultant 
știinţific – Stratan Alexandru, dr. hab. în 
economie. Executori – Novac Alexandra, dr., 
Percinschi Natalia, dr.

Studiul „Condiţiile de creare și dezvoltare 
a întreprinderilor: analiză prin prisma de 
gen”, la solicitarea Biroului Naţional de 
Statistică, elaborat cu suportul Fondului 
Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei 
și a Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (2009). Autor: Elena Aculai, dr. în 
economie, conf.cercet.

STUDIU Aspecte de gen în cadrul instituțiilor de învățământ profesional 
tehnic și pe piața muncii 

Obiective fundamentale: (i) 
Realizarea unei evaluări la nivel de 
instituţii de învăţământ profesional 
tehnic și pe piaţa muncii privind 
ghidarea în carieră, angajarea 
și auto-angajarea în câmpul 
muncii din perspectiva de gen. (ii) 
Elaborarea recomandărilor pentru 
instituţii de învăţământ profesional 
tehnic (IÎPT), angajatori, Serviciile 
Teritoriale de Ocupare (STO) ale 
ANOFM etc.

SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT

Principalele rezultate, concluzii și recomandări, 
bazate pe rezultatele originale ale cercetării 
(sondaj de opinie prin intermediul chestionării), 
sunt grupate în următoarele direcţii: (i) luarea 
deciziilor în alegerea profesiei/specialităţii înainte 
de admitere la studii în cadrul IÎPT; (ii) serviciile de 
ghidare în carieră în perioada formării profesionale 
în cadrul IÎPT și STO; (iii) angajarea în câmpul 
muncii; auto-angajarea și înfiinţarea propriei 
micro-afaceri. Principala atenţie a fost acordată 
diferenţelor de gen (atitudinii discriminatorii)  la 
toate etapele analizate – în procesul de învăţământ, 
pe piaţa muncii și în activitatea antreprenorială.
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EVENIMENTE CELE MAI IMPORTANTE EVENIMENTE ORGANIZATE DE CĂTRE SECȚIE

2020

2019

2018

Masa rotundă online „Problemele dezvoltării infrastructurii de suport – 
parte importantă a ecosistemului antreprenorial”, organizată în parteneriat 
cu Universitatea de Stat din Moldova

Masa rotundă cu genericul „Antreprenoriatul – oportunitate reală pentru 
generațiile viitoare”

Masa rotundă cu genericul „Antreprenori cu dizabilități - un potențial 
nevalorificat pentru economia națională”

SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT

2017 Masa rotundă cu genericul „Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și 
mijlocii în Republica Moldova:  principalele tendințe și evaluări”



148

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

COOPERAREA CU SAVANȚI RENUMIȚI ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI 
DE PESTE HOTARE

La iniţiativa secţiei în a.2012 institutul a fost vizitat de profesorul David SMALLBONE 
din Marea Britanie. Prof. D. Smallbone a manifestat interes faţă de temele de cercetare, 
realizate în cadrul secţiei și a consiliat echipa cu privire la cele mai actuale direcţii de 
studiere a sectorului IMM din Europa. În plus, la INCE a ţinut o prelegere publică cu 
genericul ,,Entrepreneurship policy in the new Europe - Challenges & opportunities”.

Profesor D. SMALLBONE (1946-2020) - unul dintre cei mai renumiţi cercetători în 
domeniul antreprenoriatului din Marea Britanie, cu specializare în economiile în tranziţie, 
în special în Europa de Est și China. A fost consilier al directorului Centrului de Business 
și Antreprenoriat din cadrul Universităţii Kingston, Londra, Maria Britanie, (the Small 
Business Research Centre Kingston University, London, Great Britain), președinte al 
Consiliului Internaţional pentru businessul mic și antreprenoriat (International Council 
for Small Business and Entrepreneurship (ICSB)) și președinte al Consiliului European în 
domeniul business-ului mic și antreprenoriatului (the European Council for Small Business 
and Entrepreneurship (ECSB) (2005-2007).

SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT

În a.2015, la invitaţia secţiei, profesorul Аlexandr CEPURENCO din Federaţia Rusă a 
ţinut o prelegere la INCE pe tema „Ce este antreprenoriatul în Rusia și care ar trebui 
să fie politica referitoare la antreprenoriat?”. În cadrul prelegerii au fost examinate 
problemele politicii de dezvoltare a afacerilor, actuale nu doar pentru Rusia, ci și pentru 
alte state cu piaţa emergentă.

Profesorul A.CEPURENCO (Чепуренко Александр Юльевич) este decan al facultăţii 
de sociologie, conducător știinţific al Laboratorului știinţifico-didactic pentru studii 
antreprenoriale al Școlii Superioare de Economie (Federaţia Rusă); în anii 2005-2010 – vice-
președinte al Consiliului European pentru întreprinderile mici și antreprenoriat (European 
Counsil for Small Business and Entrepreneurship - ECSB). Domeniul intereselor profesionale: 
sociologia antreprenoriatului; micul antreprenoriat; sociologia clasei de mijloc.
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COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

VIZITE DE LUCRU ȘI DE STUDIU ALE CERCETĂTORILOR SECȚIEI ÎN STRĂINĂTATE

2017

2016

• Georgia, Tbilisi. Vizita de studiu cu genericul 
,,Beneficiind de piaţa liberă a UE: Ghidul practic 
al IMM-urilor pentru învăţarea ZLSAC din 
experienţa Letoniei” 

•  România, Iași. Vizita de studiu privind rolul 
universităţii în activitatea de cluster 

• Letonia, Riga. Vizita de studiu privind preluarea 
bunelor practici în vederea facilitării dezvoltării 
economice a Moldovei, Georgiei și Ucrainei prin 
definirea unor soluţii bazate pe implementarea 
Small Business Act (SBA) în ţările UE și experienţa 
letonă în timpul crizei pentru a beneficia pe deplin 
de DCFTA

• Suedia, Stocholm. Vizita de studiu cu genericul 
„Consolidarea potenţialului furnizorilor de servicii 
de susţinere a IMM-urilor de pe ambele maluri ale 
Nistrului în vederea îmbunătăţirii capacităţii lor de 
consultare a lucrătorilor migranţi-antreprenori”, 
organizată de către Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie 

2015

2014

• Heraklion, Grecia. Întâlnirea regională a ţărilor 
Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea 
Neagră (OCEMN) la workshop-ul cu genericul 
„SME Clustering: How to find the right Business 
Partners/Improving the Business Environment 
for SMEs”, organizat de către Konrad Adenauer 
Stiftung în cooperare cu OCEMN

• Republica Cehă, Praga. Vizita de studiu, care 
a avut ca scop de a prelua bunele practici ale 
sistemului ceh în domeniul afacerilor familiale la 
nivel de politici, programe, măsuri și activităţi 

• Italia, Trento.  Seminarul de formare a capacităţilor 
cu genericul „Perfecţionarea politicilor pentru 
IMM-uri în ţările Parteneriatului Estic” din 
cadrul proiectului ”Promovarea îmbunătăţirii 
performanţei de mediu a întreprinderilor mici și 
mijlocii” (OCDE) 

• Franța, Paris. Întâlnirea Anuală a Programului 
Acţiunilor de Mediu pentru Europa Centrală și de 
Est, Caucaz și Asia Centrală 
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PUBLICAȚII

PUBLICAȚII DE BAZĂ

Aculai, E., Stratan, A., Vinogradova, N. Features of the Entrepreneurial 
Mindset of SMEs’ Owners in the Moldavian Unfriendly Environment. In: 
Ramadani, V., Palalić, R., Dana, LP., Krueger, N., Caputo, A. Organizational 
Mindset of Entrepreneurship. Exploring the Co-Creation Pathways of 
Structural Change and Innovation. Springer, Cham, 2020. P. 101-119. 
ISBN 978-3-030-36950-7; ISBN 978-3-030-36951-4 (eBook). DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36951-4_6

Aculai, E., Vinogradova, N., Veveriţa, V. Obstacles and Opportunities for 
Development of Family Businesses: Experiences from Moldova. In: Dana, 
LP., Ramadani, V. Family Businesses in Transition Economies. Management, 
Succession and Internationalization. Switzerland: Springer, 2015, pp. 139-
156. ISBN 978-3-319-14208-1. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-
14209-8_7

Capitole în monografii, editate în străinătate

SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT

Aculai, E., Vinogradova, N., Welter, F. How to be successful in 
an adverse business environment: Knitwear Factory in Moldova. 
In: Innovation and Entrepreneurship: Successful Start-ups and 
Businesses in Emerging Economies. Cheltenham, Northampton:  
Edward Elgar, 2008, pp. 89-104. ISBN: 9781845429737; eISBN: 
9781848442665 DOI: https://doi.org/10.4337/9781848442665

Aculai, E., Rodionova, N., Vinogradova, N. Women Business 
Owners in Moldova: Proprietors or Entrepreneurs? In: Enterprising 
Women in Transition Economies. UK. Aldershot: Ashgate, 2006,                  
p. 67-91. ISBN 978-0754642329.

Aculai, E., Bulgac, A. EU enlargement and SME development 
in Moldovan border regions. In: Cross-Border Entrepreneurship 
and Economic Development in Europe`s Border Regions. UK-USA. 
Edward Elgar, 2013, pp. 117-134. ISBN: 978 1 84844 768 4.
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Aculai E., Vinogradova N., Macari V., Novac A., Maier L. Îmbunătăţirea 
condiţiilor pentru dezvoltarea afacerilor familiale în Republica Moldova. 
Chișinău: INCE, 2016. 193 p. ISBN 978-9975-4453-7-5 

Aculai E., Vinogradova N., Percinschi N., Novac A., Clipa V. Dezvoltarea 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii: Contribuţie, Provocări și Direcţii de 
Perspectivă. Chișinău: IEFS, 2012. 332 p.  ISBN 978-9975-4381-2-4 

PUBLICAȚII

Monografii naționale și capitole în monografii naționale

SECȚIA CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT

Акулай Е. Совершенствование политики развития малых и средних 
предприятий в Республике Молдова. Кишинэу, 2015. 178 c.

Badâr I., Bucur V., Bulimaga T., Jalencu M., Mogol N., Novac A., Stihi L., 
Țigănaș I. Managementul Proprietăţii Intelectuale. Chișinău, 2018. 311 p. 
ISBN 978-9975-144-56-8.

Manuale

Revista „Economy and Sociology”
Novac A., Aculai E., Maier L.  A second chance for entrepreneurs in 

the Republic of Moldova: challenges and solutions. In: Economy and 
Sociology. 2021, nr. 1,  pp. 40-51. ISSN-1857-4130. 

Aculai, E., Stratan, A., Novac, A. SME support policy in the Republic 
of Moldova and assessment of its impact on business development. In: 
Economie și Sociologie. 2018, nr. 2, pp. 13-26. ISSN-1857-4130.

Aculai E., Maier L., Novac A. The use of international rankings for 
policy business development evaluation in Republic of Moldova. In: 
Economy and Sociology. 2017, nr. 1, pp. 54-65. ISSN-1857-4130.
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SECȚIA CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI

Secția Cercetări Sociale și 
Nivelul de Trai (SCSNT) se ocupă, 
în principal cu analiza politicilor de 
protecţie socială a grupurilor vulnerabile 
de populaţie. Cercetările secţiei vizează 
direcţiile de evoluţie a nivelului de trai al 
populaţiei, instrumente de monitorizare 
a inegalităţilor sociale și economice, 
mecanisme de diminuare a excluziunii 
sociale, măsuri de suport orientate spre 
creșterea bunăstării populaţiei. 

Rezultatele analizei tendinţelor cu 
privire la situaţia demografică, piaţa forţei 
de muncă, remunerarea muncii, veniturile 
și cheltuielile populaţiei, protecţia socială 
a populaţiei sunt diseminate publicului 
larg în publicaţia Tendinţe în Economia 
Moldovei.

Cercetătorii secţiei diseminează către 
ministerele de resort (Ministerul Sănătăţii, 
Muncii și Protecţiei Sociale, Ministerul 
Economiei și Infrastructurii) note de 
poziţii cu privire la evoluţia principalilor 
indicatori sociali și economici, elaborări 
de metodologii privind mecanismele de 
suport social.

Domeniile de cercetare științifică:
Politici de dezvoltare socială; formarea 

și perfecţionarea sistemului protecţiei 
sociale a populaţiei; reformarea sistemului 
de asigurări sociale și a asistenţei sociale; 
diferenţierea socială a populaţiei și 
reglementarea ei statală, evaluarea 
situaţiei social-economice la nivel 
regional și naţional; analiza comparabilă 
a indicatorilor socioeconomici la nivel 
naţional și internaţional; cercetarea 
diferitor aspecte ale sferei sociale, 
inclusiv analiza problemelor, legate 
de categoriile social-vulnerabile ale 
populaţiei; analiza diverselor probleme 
ale pieţei muncii: emigrarea resurselor 
umane, șomajul, situaţia tinerilor pe 
piaţa muncii, persoanelor cu dizabilităţi, 
egalitatea de gen în sfera ocupării forţei 
de muncă; politici sociale și de ocupare 
a forţei de muncă; cercetarea diferitor 
aspecte ale sărăciei și excluziunii sociale; 
modelarea econometrică a problemelor 
sociale; inegalitatea și reglementarea ei 
guvernamentală; evaluarea nivelului și 
calităţii vieţii, etc. 

Tatiana ColesnicovaValeriu Doga

Ecaterina Heghea Mihail Ciobanu Mircea Gutium Sergiu Țirigan

Anatolii Rojco
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SECȚIA CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI

PROIECT PROGRAM DE STAT

20.80009.0807.29 Proiect Program 
de stat ”Perfecționarea mecanismelor de 
aplicare a instrumentelor inovaționale 
orientate spre creșterea durabilă 
a bunăstării populației Republicii 
Moldova” (2020-2023). 

Conducător de proiect - Colesnicova 
Tatiana, dr., conf. cerc. 

Obiectivul general al proiectului este 
identificarea instrumentelor inovaţionale 
orientate spre creșterea durabilă a 
bunăstării populaţiei Republicii Moldova și 
perfecţionarea mecanismelor de aplicare a 
acestora.  

Rezultatele proiectului urmează a fi:
- Elaborarea abordărilor metodologice 

privind aplicarea instrumentelor 
inovaţionale pentru creșterea durabilă 
a bunăstării populaţiei, orientate 
spre reducerea nivelului de sărăcie și 
excluziunii sociale; 

- Perfecţionarea metodologiei de evaluare 
a inegalităţii în bunăstarea populaţiei 
și elaborarea recomandărilor privind 
reducerea nivelului acesteia;

- Elaborarea bazelor știinţifice privind 
sporirea calităţii condiţiilor de trai și 
a măsurilor de extindere a accesului 
populaţiei la serviciile de infrastructură 
socială;

- Stabilirea direcţiilor principale ale 
modernizării sistemului de protecţie 
socială și utilizarea acesteia pentru 
reducerea deprivării sociale a categoriilor 
social-vulnerabile ale populaţiei.

În baza identificării și aplicării 
instrumentarului inovaţional au fost 
elaborate abordări metodologice 
privind cercetarea bunăstării populaţiei 
Republicii Moldova, orientate spre 
creșterea veniturilor populaţiei. În baza 
analizei experienţei ţărilor UE a fost 
evaluată dinamica nivelului și structurii 
veniturilor disponibile și a cheltuielilor 
de consum ale populaţiei ţării. Pentru 
determinarea factorilor de vulnerabilitate 
și identificarea celor mai vulnerabile 
categorii ale populaţiei au fost evaluate 
nivelul și structura cheltuielilor de 
consum de bunuri materiale și servicii ale 

populaţiei. Prin aplicarea instrumentelor 
inovaţionale, orientate spre majorarea 
salariilor și creșterea veniturilor din 
activităţi economice a fost perfecţionat 
mecanismul de creștere a veniturilor 
populaţiei. 

Au fost elaborate principalele direcţii 
de reducere a sărăciei în ansamblu pe ţară, 
în special, în mediul rural, care includ: 
sporirea profitabilităţii activităţilor 
individuale agricole; crearea în mediul 
rural a locurilor de muncă bine plătite, 
etc. Au fost elaborate recomandări privind 
susţinerea de stat a grupurilor social-
vulnerabile.

REZULTATELE ANULUI 2020



154

PROIECT INSTITUȚIONAL

11.817.08.32A „Perfecționarea metodologiei și evaluarea sărăciei și a excluziunii 
sociale în  contextul cerințelor UE” (2011-2014). 
Conducător de proiect - Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

Scopurile proiectului sunt:
- Elaborarea abordării metodologice 

pentru studierea sărăciei pe termen 
lung, evaluarea nivelului și profilurilor 
sărăciei pe termen lung în Republica 
Moldova, stabilirea factorilor, care 
influenţează intrarea gospodăriilor 
casnice în sărăcia pe termen lung și 
ieșirea din ea;

- Cercetarea metodologiei de evaluare 
a sărăciei, aplicată în ţările UE și 
posibilitatea adaptării acesteia la 
condiţiile Republicii Moldova; 

- Cercetarea aspectelor de măsurare și 
analiză a inegalităţii în bunăstarea 
poporului, precum și elaborarea 
recomandărilor în vederea reducerii 
inegalităţii populaţiei Republicii 
Moldova;

- Elaborarea abordărilor metodologice de 
măsurare a sărăciei multidimensionale 
și realizarea evaluării sale în Republica 
Moldova.

Rezultatele proiectului constau în: 
- Calculul nivelului și profilurilor sărăciei 

gospodăriilor casnice cu diferită durată 
de aflare în starea de sărăcie; 

- Evaluarea parametrilor de bază ai sărăciei 
relative a populaţiei Republicii Moldova; 

- Calculul nivelului de sărăcie subiectivă; 
- Evaluarea parametrilor cantitativi de 

inegalitate în Republica Moldova și 
realizarea analizei lor comparative cu 
indicatorii ţărilor UE;

- Dezvoltarea de abordări metodologice de 
măsurare a sărăciei multidimensionale și 
evaluarea acesteia în Republica Moldova.

SECȚIA CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI

Livrabile semnificative:
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PROIECT INSTITUȚIONAL

10.817.08.03A ”Estimarea impactului 
prestațiilor sociale, inclusiv a ajutorului 
social, asupra sărăciei familiilor 
beneficiare de aceste prestații” (2010). 
Conducător de proiect - Rojco Anatolii, 
dr., conf. cercet.
Scopurile principale ale proiectului 
sunt: 

- Evaluarea impactului prestaţiilor sociale, 
inclusiv a ajutorului social, asupra 
reducerii sărăciei gospodăriilor casnice, 
beneficiare de aceste prestaţii sociale; 

- Analiza nivelului și condiţiilor de trai a 
gospodăriilor casnice sărace, care sunt 
beneficiari de diferite tipuri de prestaţii 
sociale.

Rezultatele proiectului sunt:
- Analiza legislaţiei din sfera prestaţilor 

sociale în vigoare în Moldova: pensii, 
indemnizaţii pentru copii, compensaţii 
la achitarea serviciilor locativ-comunale, 
ajutor social;

- Analiza avantajelor și neajunsurilor 
conceptelor sărăciei existente în practica 
mondială și stabilirea particularităţilor 
metodologiei  pentru  măsurarea sărăciei 

în Moldova;
- Elaborarea metodologiei de estimare 

a impactului plăţilor sociale asupra 
reducerii sărăciei familiilor vulnerabile (în 
baza metodelor de modelare simulativă);

- Efectuarea evaluării cantitative a 
impactului prestaţiilor sociale, inclusiv a 
ajutorului social, asupra reducerii  sărăciei 
gospodăriilor casnice, care  le primesc, în 
Moldova;

- Elaborarea unei abordări conceptuale noi 
pentru Moldova a identificării și evaluării 
sărăciei gospodăriilor casnice - Concepţia 
de sărăcie relativă și metoda deprivării la 
măsurarea sărăciei în Moldova;

- Argumentarea și selectarea indicatorilor, 
cu ajutorul cărora s-a realizat abordarea 
deprivaţională de identificare a sărăciei;

- Efectuarea analizei nivelului și condiţiilor 
de trai a gospodăriilor casnice sărace;  

- Elaborarea recomandărilor  în vederea 
reducerii sărăciei gospodăriilor casnice, 
beneficiare de prestaţii sociale, inclusiv 
ajutorul social.
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Proiect internațional STCU#6336 
„Innovative approaches to applied 
computations and software 
development for gender equality 
regulation on labour market” („Abordări 
inovaţionale privind dezvoltarea calculelor 
aplicative și software-ului pentru 
reglementarea egalităţii de gen pe piaţa 
forţei de muncă”) (2018-2020).
Conducător de proiect - Colesnicova 
Tatiana, dr., conf. cercet.

Obiectivul principal al proiectului este 
realizarea și implementarea pe piaţa 

muncii a metodelor și instrumentelor 
speciale, care vor contribui la egalitatea 
de gen, coeziunea socială și protecţia în 
domeniul ocupării forţei de muncă, ceea ce 
va conduce, în cele din urmă, la creșterea 
bunăstării atât a persoanelor fizice, cât și a 
companiilor și a societăţii întregi.
Rezultatul proiectului este crearea unui 
instrument (platforma pentru auditul de 
gen) privind reglementarea egalităţii de 
gen pe pieţele forţei de muncă din diferite 
ţări și în întreaga societate.
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ALTE PROIECTE

Participarea colaboratorilor secţiei la crearea ediţiei trimestriale a INCE ”Tendinţe în 
Economia Moldovei / Moldovan Economic Trends” (Capitolul – Sectorul social) pe parcursul 
anilor 2011–2021 (Nr.1-41). 
Executori responsabili: Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet. – responsabil general, 
Ciobanu Mihail, drd., cerc. șt., Gutium Mircea, drd., cerc. șt.
Participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare social-economică a raioanelor 
Republicii Moldova 2013-2020: Călărași, Rezina, Ialoveni, Leova, Florești, Orhei, Strășeni 
(Capitolul - Infrastructura de protecţie socială și asistenţă medicală). 
Expert și responsabil: Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.

Ateliere de lucru cu experţi pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului 
Strășeni - Mart 2016
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CERCETĂRI INTERNAȚIONALE

PARTICIPĂRI ÎN GRUPURI DE LUCRU

2021: Desk Research and Expert Survey: 
Child Labour in Agriculture in Eastern 
Europe and Central Asia. FAO & Институт 
аграрных исследований НИУ ВШЭ.
Expert naţional - Colesnicova Tatiana, dr., 
conf. cercet.
2018-2019: Addressing Labour 
Shortages in Eastern and Southeastern 
Europe. EBRD Project. ANKON Consulting 
(Turcia) / Damla Tüzüner (Project 
Director); Ercan H.; Arendt L.; Colesnicova 
T.; Borbely B.; et al. 2018-2019, - 119 p. 
RFP/SESRIC/TCD/01/17, C39910. 
Expert național - Colesnicova Tatiana, 
dr., conf. cercet.
2016: How to provide a minimum income 
/ basic pension to pensioners, German 
Economic Team Moldova. Executant 
responsabil din partea GET Moldova - Jorg 
Radeke 

Executor responsabili din partea INCE 
- Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.; 
Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.
2015: Modernising Moldova’s 
employment record system, German 
Economic Team Moldova. 
Executant responsabil din partea GET 
Moldova - Bechmann Ulrike 
Executor responsabil din partea INCE: 
Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.
2011: National Human Development 
Report, PNUD-Moldova. 
Expert național - Rojco Anatolii, dr., conf. 
cercet.
2010: Revizuirea și elaborarea 
mecanismului de colectare a datelor în 
privinţa sistemului de îngrijire a copiilor, 
UNICEF-Moldova. 
Expert național - Rojco Anatolii, dr., conf. 
cercet.

Grupul de lucru în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, cu privire la 
elaborarea noului Cod al Muncii, organizat conform dispoziţiei Prim-ministrului nr. 145-d 
din 3 noiembrie 2016 (2016-2017). 
Participant: Tatiana Colesnicova, dr., conf. cercet.
Grupul de lucru pentru reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar instituit de 
către Guvernul Republicii Moldova. Dispoziţia nr.1-d din 16.01.2017. 
Participant: Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.
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PARTICIPAREA LA ELABORAREA ACTELOR NORMATIVE ȘI LEGISLATIVE

ALTE CERCETĂRI

- Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existență.                       
Aprobat prin Hotărârea Guvernului al Republicii Moldova nr. 285 din 30.04.2013 
(publicat în Monitorul Oficial, 2013, nr. 104-108, art. 344).

- Legea cu privire la minimul de existență nr.152 din 5 iulie 2012 (publicat în Monitorul 
Oficial, 2012, nr. 165, art. 555).

- Ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existență.      
Aprobat prin Ordinul cumul al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, al 
BNS, al AȘM, al Institutului Naţional de Cercetări Economice (publicat în Monitorul 
Oficial, din 20.09.2013, nr. 206-211, art. 1431).

Providing social security for the elderly - An assessment of existing social insurance 
and assistance measures /2016 
Autori: Jörg Radeke, Katharina Kolb, Tatiana Colesnicova, Anatolii Rojco
Nota de politici a fost elaborată în comun și cu suportul GET Moldova.  Întrebarea acestei 
note de politici este: cum de asigurat politica socială în Republica Moldova ca aceasta din 
urmă să îndeplinească ambele obiective? Studiul constă din trei părţi: analiza distribuţiei 
veniturilor și riscul de sărăcie pentru persoanele în vârstă, evaluarea măsurilor de asigurare 
socială și asistenţă socială existente și elaborarea recomandărilor pentru reformarea 
politicilor în Republica Moldova.

Some aspects on modernizing employment record system in Republic of Moldova 
/2016
Autori: Tatiana Colesnicova, Mihail Ciobanu 
Scopul și obiectivele studiului știinţific constau în elaborarea recomandărilor privind 
modernizarea sistemului de înregistrări în ocuparea forţei de muncă în Republica Moldova 
în baza analizei complexe a acestei probleme. Semnificaţia teoretică și practică constă în: 
generalizarea diferitor abordări existente în experienţa internaţională privind problema 
înaintată; elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a situaţiei privind consecinţele 
abolirii carnetelor de muncă în ţară; elaborarea recomandărilor privind implementarea 
noului sistem de înregistrări în domeniul ocupării în Moldova. Rezultatele cercetării au 
arătat că în cazul Republicii Moldova ar fi bine dacă s-ar renunţa treptat la carnetele de 
muncă pentru ca cetăţenii să se adapteze la noul sistem, iar pe lângă asta există o parte a 
populaţiei nealfabetizată digital, căreia, cel mai probabil, îi va fi foarte dificil să utilizeze noul 
sistem, de aceea noi propunem ca în faza iniţială carnetele de muncă să nu fie obligatorii, 
ci opţionale și cei, care doresc, pe lângă contul electronic, ar putea să aibă un carnet de 
muncă sau ceva asemănător în format tipărit. 
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Социально-трудовые отношения в Республике Молдова: оценка и перспективы 
/2020
Autor: Tatiana Colesnicova
Cercetarea a fost realizată în forma de Capitol pentru Monografia internaţională colectivă 
„Розвиток соціально-трудових відносин: проблеми науки та практики„ organizată de 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» Кафедра управління персоналом, 
економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки, м. Полтава.

Evaluarea tendințelor și elaborarea recomandărilor privind perfecționarea 
politicilor de reducere a sărăciei în Republica Moldova /2015-2018   
Autori: Anatolii Rojco, Ecaterina Heghea, Zoia Stremenovscaia
La solicitarea Ministerului Economiei a Republicii Moldova (scr. nr.17-1110 din 25.02.2014) 
de către echipa secţiei în perioada anilor 2015-2018 a fost efectuată cercetarea privind 
evaluarea tendinţelor și elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea politicilor de 
reducere a sărăciei în Republica Moldova. Rezultatele cercetării urmau a fi utilizate pentru 
monitorizarea sărăciei și evaluarea politicilor de reducere a sărăciei în Republica Moldova.

Explicația cu privire la dinamica prețurilor de consum și tarifelor și opinia INCE cu 
privire la modificarea posibilă a acestora în viitorul apropiat / 2019-2021       
Autori: Anatolii Rojco, Ecaterina Heghea
Studiul știinţific personalizat (la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova) ”Explicaţia 
cu privire la dinamica preţurilor de consum și tarifelor și opinia INCE cu privire la 
modificarea posibilă a acestora în viitorul apropiat” pentru perioada 2019-2021, efectuat 
în baza datelor transmise de Biroul Naţional de Statistică. În cadrul acestui studiu au 
fost: calculate ratele de creștere/scădere a preţurilor de consum pentru anumite produse 
alimentare și tarifele pentru serviciile de utilităţi furnizate; identificaţi factori și relevată 
influenţa acestora asupra dinamicii preţurilor de consum și tarifelor; expusă opinia 
specialiștilor INCE cu privire la posibile modificări ale nivelurilor preţurilor de consum și 
tarifelor în viitorul apropiat.
Calcularea valorii monetare a coșului minim de bunuri necesare la nașterea 
copilului/2017-2021  
Autori: Tatiana Colesnicova, Svetlana Ivanov, Mihail Ciobanu
La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova la 
fiecare jumătate de an (pentru 6 luni și 11 luni) echipa creată din reprezentanţi ai secţiei 
Cercetări Sociale și Nivelul de Trai a INCE și BNS calculează cuantumul indemnizaţiei 
unice la nașterea copilului în baza unui set de produse stabilit în conformitate cu 
prevederile articolului 3 al Legii nr. 315 din 2016 privind prestaţiile sociale pentru copii 
și în conformitate cu Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale și familiei nr. 117 
din 12.07.2017 cu privire la aprobarea Metodologiei pentru calculul valorii monetare a 
coșului minim de bunuri, necesare la nașterea copilului. Echipa INaCE este responsabilă 
de efectuarea calculelor cuantumului indemnizaţiei unice la nașterea copilului pe baza a 5 
seturi de produse de bază și a unui set suplimentar. 
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Factori și tendințe privind veniturile și cheltuielile populației Republicii Moldova 
/2018  
Autori: Tatiana Colesnicova, Olga Moscalu, Mihail Ciobanu
Cercetare știinţifică cuprinde analiza situaţiei curente a veniturilor și cheltuielilor populaţiei 
în Republica Moldova. Sunt identificate tendinţele lor și factorii care le influenţează pentru 
sectorul real și cel bugetar. Având în vedere că salariile reprezintă o parte mare din veniturile 
populaţiei un mare accent al analizei este pus pe ele. În cercetare este analizat coeficientul 
Gini, care este un indicator al dispersiei statistice în scopul reprezentării repartizării 
veniturilor persoanelor dintr-un stat, în special ilustrează diferenţele privitoare la cum 
se distribuie veniturile/averile, prin urmare, este un indicator al inegalităţii. Totodată, în 
cercetarea respectivă este reprezentată curba lui Lorenz privind distribuţia veniturilor 
pentru anii 2005 și 2015.

Street children in Republic of Moldova: current situation and future perspectives 
/2018  
Autori: Tatiana Colesnicova, Mihail Ciobanu
Publicaţia conţine analiza problemei curente în Republica Moldova, în special, în zona 
urbană - fenomenul numit „copiii străzii”. Originile sale provin din anii 1990, după căderea 
URSS, când Moldova a devenit o ţară independentă și a început să își reconstruiască 
economia. Pierderea locurilor de muncă și a perspectivelor viitoare de ocupare, sărăcia, 
dizolvarea familiilor, emigrarea au fost doar câteva dintre cauzele care au constituit 
„cărămizile de construcţie” ale fenomenului „copiii străzii”. Datorită eforturilor coordonate 
ale instituţiilor de stat, numărul copiilor străzii până în 2012 s-a redus semnificativ, 
însă după măsurile de optimizare din instituţiile de stat, care au fost legate de protecţia 
drepturilor acestor copii problema a reapărut. În această lucrare, după ce a fost explorat 
într-o scurtă istorie fenomenul „copiii străzii”, sunt analizate principalele acte legislative 
referitoare la copiii străzii din Moldova și este descrisă situaţia actuală. De asemenea, sunt 
prezentate câteva perspective viitoare ale acestui fenomen și direcţii potenţiale pentru 
îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu.

Employment of disabled people in the Republic of Moldova: analysis and perspectives 
/2016  
Autori: Tatiana Colesnicova, Mihail Ciobanu, Dumitru Stratan
Cercetare știinţifică cuprinde analiza situaţiei curente a veniturilor și cheltuielilor 
populaţiei Publicaţia conţine analiza situaţiei curente a angajării persoanelor cu dizabilităţi 
în Republica Moldova prin prisma integrării în Uniunea Europeană. Recomandările 
relevante pentru îmbunătăţirea situaţiei cu angajarea persoanelor cu dizabilităţi în ţară 
pe baza experienţei internaţionale au fost propuse de autori. Actualitatea acestui subiect 
provine din faptul, că numărul persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova crește 
continuu și, pe de o parte, întâmpină probleme la intrarea pe piaţa muncii, pe de altă parte, 
o pondere importantă a potenţialului uman pentru dezvoltarea economică nu este utilizată 
și există o lipsă de acoperire a necesităţii de a se bucura de șanse egale ca și alte persoane. 
Scopul acestei cercetări este de a evidenţia problemele persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa 
muncii din Republica Moldova și de a propune măsuri pentru implementarea bunelor 
practici din UE în acest domeniu. În procesul de dezvoltare a acestei lucrări au fost utilizate 
următoarele metode de cercetare: analiza datelor statistice, analiza comparativă, analiza 
juridică, sinteza, metoda monografică. Rezultatele cercetării constau în elaborarea de 
măsuri specifice în acest domeniu pe baza unei analize cuprinzătoare.
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Gender equality in employment: social policies of different countries /2019  
Autor: Tatiana Colesnicova
Cercetarea conţine analiza modelelor de reglementare a egalităţii de gen și implementarea 
acestuia în politicile sociale din diferite ţări. Politicile de gen din diferite ţări includ 
caracteristicile individuale. Au fost descrise modelele teoretice ale statului bunăstării. O 
atenţie deosebită este acordată asistenţei sociale a femeilor, angajate pe piaţa muncii din 
ţările Uniunii Europene.

Indicii modificărilor structurale – instrument specific pentru estimarea dinamicii 
nivelului de trai al populației /2021  
Autori: Tatiana Gutium, Tatiana Colesnicova
Cercetarea respectivă a fost realizată în cadrul Proiectului Program de stat (2020-2023). 
Menţinerea nivelului de bunăstare a populaţiei, în perioada de pandemie sau criză, 
depinde nu numai de economiile acumulate, ci și de diversificarea surselor de venit, ale 
căror modificări structurale pot fi estimate cu ajutorul unor indici speciali. În practica 
mondială se aplică diverși indici, cum ar fi indicii Gatev, Szalai, Ryabtsev, dar niciunul 
dintre acești indici nu a fost aplicat încă în analiza schimbărilor structurale ale nivelului 
de trai al populaţiei din Republica Moldova. Noutatea știinţifică a acestui studiu constă 
în aplicarea indicilor enumeraţi pentru estimarea modificărilor structurale ale veniturilor 
și cheltuielilor populaţiei din Republica Moldova în contextul depistării constrângerilor 
politicilor publice promovate.

• Identificarea principalelor probleme și factori care duc la excluziunea socială 
a persoanelor vârstnice inactive din Republica Moldova: sinteza rezultatelor 
sondajului/2020 

• Social exclusion of the elderly people from the labor market of the Republic of 
Moldova: summary of survey results/2020 

Autor: Ecaterina Heghea

Cercetările au fost realizate în cadrul elaborării tezei de doctorat „Politici manageriale de 
diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice”. Populaţia vârstnică din Republica 
Moldova, atingând vârsta de pensionare conform legislaţiei în vigoare, deseori se confruntă 
cu un șir de probleme, care pot avea consecinţe negative pentru însăși persoana vârstnică, 
cât și pentru societate. Problemele respective pot fi întrunite într-un concept multivalent și 
multilateral – excluziunea socială. În scopul determinării principalelor factori ai excluziunii 
sociale a persoanelor vârstnice a fost efectuat un sondaj de opinie a populaţiei vârstnice 
inactive și active pe piaţa muncii din Republica Moldova. Rezultatele sondajului au permis 
identificarea următorilor factori ai excluziunii sociale: vârsta, starea de sănătate, venituri 
insuficiente, încetarea activităţii de muncă; precum au contribuit la elaborarea unor 
recomandări privind incluziune socială a acestei categorii de persoane pe piaţa forţei de 
muncă.
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MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

Masă rotundă internațională „The actual problems of increasing the standard of 
living of the population and reducing the poverty level”

Masă rotundă internațională 
„The growth potential of population welfare in the rural areas”

Atelier de lucru „Abordări inovaționale privind elaborarea softului pentru evaluarea 
egalității de gen la o întreprindere”

În cadrul proiectului Program de stat „Perfecţionarea mecanismelor de aplicare a 
instrumentelor inovaţionale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populaţiei 
Republicii Moldova” (2020-2023) a fost organizată și desfășurată Masă rotundă 
internaţională în format on-line (Republica Moldova – Ucraina) în format on-line „The 
actual problems of increasing the standard of living of the population and reducing the 
poverty level” 26.02.2021.

În cadrul proiectul Program de stat a fost organizată și desfășurată Masa rotundă 
internaţională (Republica Moldova – Ucraina – Republica Azerbaidjan – România) în 
format on-line „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” 10.06.2021.

Atelier de lucru organizat în cadrul proiectul internaţional STCU#6336 „Innovative 
approaches to applied computations and software development for gender equality 
regulation on labour market” 29.05.2020. La eveniment au participat executorii proiectului 
din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice și Institutului de Matematică și 
Informatică.

Webinarul internațional „Экономический рост в условиях глобализации и 
приоритетных направлений предпринимательства”

Webinarul internaţional „Экономический рост в условиях глобализации и 
приоритетных направлений предпринимательства”. Coordonatorii evenimentului - 
Azerbaijan Tourism and Management University și secţia INCE Cercetări sociale și nivelul 
de trai împreună cu secţia Financiare și monetare 21.02.2020.
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Masa rotundă cu genericul „Aplicarea metodelor inovaționale orientate spre 
creșterea nivelului de trai al populației Republicii Moldova”

Masă rotunda, organizată de secţia „Cercetări 
sociale și nivelul de trai” a Institutului Naţional 
de Cercetări Economice, la 18 noiembrie 2020. 
Moderatorii sesiunii: mem. cor. AȘM Alexandru 
Stratan – dr. hab., profesor, dr. Tatiana Colesnicova. 
La eveniment au participat reprezentanţi ai 
mediului academic: Institutul de Matematică 
și Informatică „Vladimir Andrunachevici”, 
Institutul de Energetică, Universitatea de Stat 
din Moldova, Academia de Studii Economice 
din Moldova, Universitatea de Studii Politice și 
Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și Universitatea de Stat din Transnistria „Taras 
Șevcenko” – în total circa 30 pers. Impactul acestei manifistări constă în diseminarea 
rezultatelor știinţifice ale Proiectului Program de stat.

Atelier de lucru INCE & ASEM „Smart infrastructures for rural areas”
Atelierul de lucru, organizat de Secţia „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului 
Naţional de Cercetări Economice împreună cu Departamentul „Informatică Aplicată în 
Business” al Academiei de Studii Economice, la 24 iunie 2021. Moderatorii atelierului 
de lucru:  dr. Tatiana Colesnicova – șef Secţiei CSNT al INCE, dr. Serjiu Tutunaru – șef 
Departamentului InfAB al ASEM.

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

International Virtual Scientific-Practical Conference „Prioritized Directions of 
International Economic Relations in the XXI Century”

În cadrul evenimentului, care a fost organizat 
în luna Mai 2020 de către Azerbaijan Tourism 
and Management University în Baku din partea 
INCE au fost prezentate rezultatele proiectului 
Program de stat. Comunicări: Colesnicova T. 
„Применение конвергентной технологии 
для решения задач по оценке человеческого 
капитала на примере многофакторной модели 
Минцера”, Гутюм Т., Колесникова T. „Влияние 
конкуренто-способности на благосостояние”, 
Ciobanu M. „Particularities of organization of rest and recovery for children in difficulty 
in the summer season in the Republic of Moldova”, Гутюм Т. „Менеджмент оценки 
конкурентоспособности товаров”, Гутюм М. „Анализ денежных квот и доходов 
от таможенных пошлин в развивающихся странах”, Рожко A. „Экономическая 
доступность продуктов питания, как составляющая продо-вольственной 
безопасности Республики Молдова”.
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International Conference 
„Innovative Business Management & Global Entrepreneurship“

International Conference - Innovative Business 
Management & Global Entrepreneurship s-a 
desfășurat în septembrie, 2020 (Warsaw the 
Republic of Moldova”, Gutium T. „Approaches to 
Measurement – Bucharest – Blagoevgrad) – Chisinau 
– Surabaya. Comunicări: Gutium M. „Evolution of 
consumption expenditures of population of of Well-
being: Case of the Republic of Moldova”.

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

Seminarul științific ”Probleme sociale contemporane ale populației Republicii 
Moldova și căile de soluționare ale acestora”

Seminarul știinţific, organizat de secţia „Cercetări 
sociale și nivelul de trai” a Institutului Naţional de 
Cercetări Economice împreună cu Universitatea 
de Stat „Dimitrie Cantemir” la data de 12.04.2019. 
Moderatorii evenimentului: dr., conf. cercet. Timuș 
Angela; dr., conf. cercet. Colesnicova Tatiana. 
În cadrul seminarului știinţific au fost abordate 
diverse probleme și elaborate următoarele 
recomandări: stimularea alfabetizării digitale a 
oamenilor prin campanii de informare, înlocuirea 
treptată a  carnetelor de muncă și păstrarea 
unei alternative tipărite pentru persoanele 
nealfabetizate digital; investirea în securitatea 
registrului electronic utilizând tehnologiile 
moderne, testarea tehnologiei blockhain pentru a 
verifica posibilitatea de descentralizare a bazei de 
date a registrului electronic; necesitatea creării în 
sfera IT nu doar a condiţiilor de formare a cadrelor 
profesionale, ci și a condiţiilor de menţinere a 
acestor specialiști în ţară, cu scopul utilizării 
abilităţilor lor profesionale în folosul economiei 
naţionale.
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Sesiunea „Piața muncii, nivelul de trai și consumul populației” a Conferinței INCE 
„Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts 

and consequences mitigation strategies”

La eveniment au participat cercetători știinţifici 
din Republica Moldova, regiunea transnistreană, 
România și Ucraina. Moderatorii sesiunii: Dr. Tatiana 
Colesnicova, Profesor Alexandru Lucian Manole - 
Rector al Universităţii ARTIFEX din București, Drd. 
Mihail Ciobanu. Impactul acestei manifestări constă 
în diseminarea rezultatelor știinţifice. Numărul de 
participanţi în cadrul sesiunii în total 24 de raportori, 
dintre care 11 de peste hotare.

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

Masă rotundă internaţională (Republica Moldova – Ucraina - Republica Azerbaidjan - 
România) în format on-line „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” (10.06.2021)

Masă rotundă internaţională (Moldova-Ucraina) în format on-line „The actual problems 
of increasing the standard of living of the population and reducing the poverty 
level” (26.02.2021)

Masă rotundă „Perfecționarea politicilor de stat privind egalitatea de gen în sfera 
ocupării forței de muncă”  (28.03.2017)
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Conferinţa Internaţională 
Dezvoltarea economico-socială 
durabilă a euroregiunilor și a 

zonelor transfrontaliere, Institutul 
„Gh. Zane”, Iași, România

Conferinţa Internaţională Știinţifico-Practice „Creșterea economică în condiţiile 
globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, ediţia a XIII-a, Chișinău, INCE

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

Conferinţa știinţifică internaţională „Inegalităţi sociale în Republica Moldova. Premise ale 
constituirii clasei de mijloc”, organizată de Academia de Știinţe a Moldovei
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CELE MAI RELEVANTE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

Colesnicova T., Gutium T., Ciobanu M., Gutium M. Nivelul de trai al populaţiei Republicii 
Moldova. Chișinău: INCE, 2021. 264 p. ISBN 978-9975-3463-8-2.  

Rojco, A., Ivanov, S., Heghea, E. Bunăstarea populaţiei Republicii Moldova: 
metodologie, evaluare, direcţii principale de creștere. Chișinău: INCE, 2020. 244 p.                                                                         
ISBN 978-9975-3463-7-5. 

Ercan H., Arendt L., Colesnicova T., Borbely B., at all. Addressing Labour Shortages in Eastern 
and Southeastern Europe. EBRD Project. ANKON Consulting (Turcia), 2019, 119 p. 

Jörg Radeke, Katharina Kolb, Tatiana Colesnicova, Anatolii Rojco. Policy Briefing 
PB/02/2016: „Providing social security for the elderly - An assessment of existing social 
insurance and assistance measures”. Date: April, 2016,

http://www.get-moldau.de/wordpress/wp-cont..._02_2016_en.pdf 
http://www.get-moldau.de/wordpress/wp-cont..._02_2016_ro.pdf

Rojco A., Stremenovscaia Z., Garabajii E., Chiriac P., Moldovanu A., Iurcu S. Probleme 
actuale ale dezvoltării sociale şi soluţionarea lor în Republica Moldova: Ghidul metodic.  
Chișinău: Complexul Ed. al INCE, 2015. 110 p. ISBN  978-9975-3032-3-1

Rojco A., Gagauz O. Calitatea vieţii persoanelor vârstnice. Barometrul Demografic. 
Disponibil:  http://ccd.ucoz.com/_ld/0/29_barometru_nr_2_.pdf

Colesnicova T., Iaţișin T. Tendinţe în dezvoltarea turismului viti-vinicol în Republica 
Moldova. Chișinău:  Complex Ed. al INCE, 2014, 182 p. ISBN 978-9975-3032-2-4

Колесникова Т. Социально-трудовые отношения в Республике Молдова: оценка 
и перспективы. B: Розвиток соціально-трудових відносин: проблеми науки та 
практики. „Полтавський університет економіки і торгівлі”, Кафедра управління 
персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки. Україна.  
Полтава, 2019, cc. 450-456. 
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Рожко, А., Стременовская, З. Пенсионная система Республики Молдова: проблемы и 
решения. Lambert Academic Publishing, 2013. 124 p. ISBN: 978-3-659-39482-9.

Rojco, A. Inegalităţi in bunăstarea populaţiei: parametri cantitativi și calitativi. In:  Procese 
de stratificare socială a Republicii Moldova: particularităţi și tendinţe. Chișinău: S. n., 2012 
(Tipogr.-Sirius), pp.126-140. ISBN 978-9975-57-053-4.

Colesnicova T. Gender equality regulation in the sphere of employment in the Republic of 
Moldova. Chișinău: Complex Ed. al IEFS. 2012. 175 p. ISBN 978-9975-4326-5-8. 
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Prof. Melina 
ALLEGRO, Direttrice 
Dipartamento 
Pedagogia e Nuove 
Tecnologie Educative, 
Fondazione 
Istituto Teseo Alta 
Formazione e Ricerca, 
Salerno, Italia.

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

România 

Azerbaidjan 

Italia

Alexandru MANOLE, 
prof. univ. dr., Rector 
Universităţii ARTIFEX, 
București, România

Ghenadie CIOBANU, dr., lector universitar, Universitatea ARTIFEX 
din București; cercetător știinţific, Institutul Naţional de Cercetare 
Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, București, 
România.

Prof. Stefano 
AMODIO, Ph.D. 
Presidente 
e Direttore 
della Didattica 
Istituto Teseo, 
Fondazione 
Istituto Teseo 
Alta Formazione e Ricerca, Salerno, 
Italia.

Cătălin GHINĂRARU,  
dr.ec., secretar știinţific, 
Institutul Naţional de 
Cercetare Știinţifică 
în Domeniul Muncii 
și Protecţiei Sociale, 
București, România.

Marilena DONCEAN, CS III dr., Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Cercetări 
Economice și Sociale „Gh. Zane”, Iași, România.

Elmira GOJAEVA, dr. ec., docent, șef catedră Marketing, Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universiteti (Universitatea de Turism și Management din Azerbaidjan).
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MENȚIUNI

În luna mai 2020, la evenimentul „Cristalul calităţii – 2020” în domeniul cercetării 
organizat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare a fost 
înmânată Diploma de merit dlui doctor Anatolii ROJCO pentru coordonarea știinţifică a 
tezei de doctor de excelenţă de gradul II – autorul tezei Veronica Garbuz.

Înmânarea Diplomei de Onoare din partea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării 
dnei Tatiana COLESNICOVA dr., conf. cercetător, cercetător știinţific coordonator INCE în 
semn de profundă recunoștinţă și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite 
și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, pentru promovarea Republicii Moldova la 
nivel internaţional și cu prilejul Zilei Mondiale a Știinţei (07.11.2019).

Înmânarea medaliilor academice „Nicolae Milescu Spătaru” dl. Anatolii ROJCO dr., conf. 
și dl. Valeriu DOGA dr. hab., profesor (23.12.2020).
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DOCTORANZII SECȚIEI

Ecaterina HEGHEA, drd., cercetător știinţific
Specialitatea știinţifică 521.03. Economie și management în domeniul de activitate
Tema tezei de doctor: Politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale a 
persoanelor vârstnice. 
Conducător știinţific: ROJCO A., dr., conf. cercetător 
Bursa de excelență a Guvernului pentru doctoranzi pe anul 2016 
(Hotărârea guvernului Nr. 33 din 01.02.2016).

Bursa Federaţiei Mondiale a Savanţilor din Geneva (2018-2019).
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DOCTORANZII SECȚIEI

Mihail CIOBANU, drd., cercetător știinţific
Specialitatea știinţifică 521.03. Economie și management în domeniul de activitate
Tema tezei de doctor: Eficientizarea managementului susținerii economico-sociale a 
copiilor aflați în dificultate
Conducător știinţific: COLESNICOVA T., dr., conf. cercetător
Bursa de excelență a Guvernului pentru doctoranzi pe anul 2021 
(Hotărârea guvernului Nr.1 din 20.01.2021).
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Sergiu ȚIRIGAN, drd., cercetător știinţific
Specialitatea știinţifică 521.03. Economie și 
management în domeniul de activitate
Tema tezei de doctor: Managementul promovării 
produselor agricole cu valoare adăugata înaltă din 
Republica Moldova.
Conducător știinţific: BAJURA F., dr. hab., profesor. 

Mircea GUTIUM, drd., cercetător știinţific
Specialitatea știinţifică 521.03. Economie și management în 
domeniul de activitate
Tema tezei de doctor: Adaptarea managementului serviciilor 
publice vamale în condițiile implementării tehnologiilor 
digitale în Republica Moldova. 
Conducător știinţific: COLESNICOVA T., dr., conf. cercetător

DOCTORANZII SECȚIEI
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BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFIICĂ

REPERE ISTORICE                                           

ETAPE DE DEZVOLTARE A BRTȘ                                         

MANAGERII  BRTȘ                                    

Biblioteca Republicană Tehnico-Știinţifică, este o structură independentă în cadrul INCE, 
fiind creată acum cinci decenii în baza Hotărârii Sovietului de Miniștri al RSSM nr.33 din 
01.02.1967 ,,Privind măsurile de îmbunătăţire a sistemului de informaţie tehnico-știinţifică” 
și Ordinul nr.18 al Comitetului de Stat pentru Planificare al Sovietului Miniștrilor al RSS 
Moldovenești din 03 iulie 1968 „Privind crearea Bibliotecii Republicane Tehnico-Știinţifice 
în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Informaţie Tehnico-Știinţifică”. Decizia 
istorică a pus temelia unui mare proiect de bibliotecă specializată cu colecţii impunătoare 
de brevete de invenţii, cataloage industriale, documente normativ-tehnice, dar și colecţii 
de carte și publicaţii periodice în toate domeniile de dezvoltare economică și tehnologică.

• 1968-1971 - perioada de constituire, organizare și completare centralizată a colecțiilor.

• 1971-1975 – crearea birourilor  tehnico-științifice la întreprinderi industriale. BRTŞ 
devine Centrul Metodologic al acestor structuri;

• 1980-1987 – automatizarea bibliotecii (s-au achiziționat primele rafturi electronice);

• 1990-1999 – instituție cu statut de persoană juridică, instalarea primelor computere și a 
sistemului automatizat de bibliotecă ,,MARC” (1991). Unificarea colecțiilor (1995).

• 2000–2006 – etapa optimizărilor. BRTŞ trece în gestiunea (INEI), apoi în componența 
Institutului de Economie Finanțe și Statistică (IEFS). Este atribuit titlul de ,,Instituție cu 
o deosebită valoare pentru societate” prin Ordinul nr.157 al Ministerului Culturii al RM, 
din 11.07.2006

• 2013 - BRTŞ în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice.  

Primii directori ai Bibliotecii RepublicaneTehnico-Științifice au fost: 
Nadejda  Iancovskaia (1968-1970);
Zinaida Maciulina (1970-1972);
Anatolie Dnestreanschi (1972-1986).

Petru Racu
Director 1986-2000

Vera Sobiețchi
Director 2000-2007

Lilia Ghițiu
Director 2007-2009

Elena Bordian, 
Director 2010-prezent
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COLECȚIILE  BRTȘ - PATRIMONIU INTELECTUAL ACCESIBIL SI DESCHIS PENTRU 
CERCETARE, INSPIRAȚIE ȘI INOVARE

DESCHIDEREA COLECȚIILE ȘI  CREAREA RESURSELOR DE INFORMARE  ACCESIBILE 
ONLINE 

Pe parcursul anilor, BRTȘ a dezvoltat un fond de peste 13,5 milioane de documente, 
cuantumul maxim fiind ocupat de documentele brevetare cu 91,70%, urmat de cataloage 
industriale – 3,35%, documente normativ-tehnice – 2,81%, cărţi și broșuri – 1,31%, 
publicaţii periodice – 0,76%, documente nepublicate (manuscrise, rapoarte știinţifice, 
teze) – 0,03% și documentele electronice cu 0,01%.

BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFIICĂ

Actualmente biblioteca asigură acces și susţinere informaţională pentru procesele de 
studii și cercetare, dezvoltând noi resurse informaţionale precum: catalogul electronic 
https://e-catalog.brts.md, care reprezintă 70% înregistrări din totalul colecţiei de carte, 
Baza de date a articolelor știinţifice din domeniul cercetărilor economiei ,,ARTICE”, ce 
deţine 103508 de înregistrări din reviste economice naţionale și internaţionale, Baza de 
date a documentelor normative cu 3250 înregistrări, alte baze de date tematice.

Repozitoriul INCE - proiect de succes al BRTȘ
Repository Socio-Economic 

Sciences (RSES–INCE) este arhiva 
digitală disponibilă pe pagina web a 
bibliotecii http://brts.md, care oferă 
peste 1200 de lucrări știinţifice full 
text: monografii, articole știinţifice, 
materiale ale conferinţelor, rapoarte 
știinţifice, alte studii și cercetări și 
sporește semnificativ vizibilitatea 
instituţională dar și personală a 
cercetătorului în mediul academic 
global.
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BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFIICĂ

SUSȚINEM ȘI PROMOVĂM ȘTIINȚA DESCHISĂ

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A ȘTIINȚEI 

Modernizarea continuă a serviciilor informaţionale, dezvoltarea platformelor digitale 
de comunicare știinţifică și informare inteligentă, instruirea continuă a personalului și a 
utilizatorilor sunt obiective prioritare pentru BRTȘ. Dezvoltarea resurselor electronice 
permit extinderea accesului la colecţiile bibliotecii în mediul online, precum și serviciile 
oferite la distanţă: ,,Livrarea electronică a documentelor”, ,,Diseminarea selectiva a 
informaţiei” (DSI), ,,Întreabă bibliotecarul”, care au sporit interesul faţă de bibliotecă și au 
contribuit la creșterea anuală a numărului de utilizatori și împrumutului de documente. 
De asemenea, sunt foarte solicitate serviciile de informare și instruire, precum: Ghișeul 
informaţional ,,Accesul Deschis pentru cercetători”, ,,Cursuri de instruire gratuită în 
utilizarea computerului pentru persoanele defavorizate” sau serviciul ,,Informare și 
redactare bibliografică”.

Masă rotundă: Accesul Deschis – ecosistem echitabil pentru partajarea cunoştinţelor. 
Prezintă Silvia Gorceag. (27.10.2019).

Atelier ştiinţifico-practic: Vizibilitatea şi evaluarea lucrărilor ştiinţifice publicate în Acces 
Deschis prin metode scientometrice. (24.10.2014).



176

BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFIICĂ

BIBLIOTECA - SUPORT INFORMAȚIONAL ȘI DOCUMENTAR EFICIENT PENTRU MEDIUL 
DE AFACERI 

Unul din obiectivele BRTȘ este de a ajuta mediul de afaceri, întreprinderile sociale 
și industriile creative să inoveze și să crească prin diseminarea rezultatelor știinţifice 
publicate, experienţelor inovative, documentelor tehnice-normative și legislative actualizate 
către întreprinderile mici și mijlocii din ţară, astfel, facilitând cooperarea productivă 
între comunitatea academică și societate. Actualmente biblioteca prestează servicii 
informaţionale pentru diverse unităţi economice și alte instituţii și organizaţii cu profil 
tehnic (Întreprinderi mici și mijlocii, instituţii de proiectare, centre de excelenţă, colegii 
specializate, școli profesional-tehnice, etc.) Doar în a.2019 de către această categorie de 
utilizatori au fost împrumutate și consultate 510987 de documente, dintre care: documente 
brevetare – 401820, cărţi și publicaţii periodice – 36583; documente normative - 2263; 
cataloage industriale - 6968 de documente.

• Consultarea documentelor în cele 3 săli de lectură;
• Asistenţă în utilizarea resurselor de informare;
• Împrumut de documente prin abonament colectiv (pentru întreprinderi, organizaţii și 

grupuri de cercetare);
• Livrare electronică de documente livrare.doconline.brts@gmail.com; 
• Împrumutul interbibliotecar naţional și internaţional;
• Diseminarea selectivă a informaţiei prin formularul electronic DSI                            

https://brts.md/?page_id=4975;
• Buletine informative tematice. 
• Lansări de carte, prezentarea noilor invenţii, înregistrate la AGEPI;
• Mese rotunde tematice cu implicarea reprezentanţilor mediului de afaceri;
• Expoziţii tematice sau ,,achiziţii noi ,,
• Campanii de promovare: Săptămâna creativităţii și inovaţiei, Zile profesionale, 

Nocturna bibliotecilor, etc. 
• Participări la expoziţii naţionale și internaţionale (Infoinvent, Fabricat în Moldova, etc.) 

BRTȘ - la Expoziția Internațională 
,,Fabricat în Moldova ed. 2017” MOLDEXPO

BRTȘ - Laureat al Concursului Național 
„Biblioteca publică - partener în promovarea 

Proprietății Intelectuale”, organizat de AGEPI și 
ABRM. (2013, 2016)
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BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFIICĂ

BENEFICIARI AI BIBLIOTECII

PUBLICAȚII BRTȘ 

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Anual la bibliotecă se înregistrează peste 5000 de vizite, din care peste 2000 sunt 
utilizatori unici (persoane fizice) și 59 unităţi cu activitate economică, care beneficiază gratis 
de serviciile bibliotecii. În ultimii doi ani (2018-2019) se atestă o creștere considerabilă a 
utilizatorilor și solicitărilor virtuale. Conform datelor oferite de platformele gratuite de 
analiză și statistică Google Analytics și Yandex, site-ul BRTȘ în anul 2019 a înregistrat: 
vizite – 4568; vizitatori – 2315 și vizualizări – 11720. Datele accesării conform locaţiei: 
Moldova - 2,9 K sesiuni; România - 200 sesiuni; Statele Unite - 160 sesiuni; Rusia - 34 
sesiuni; China - 28 sesiuni; Altele – 200 sesiuni.

Activitatea bibliotecii va fi desfășurată și în continuare în raport cu tendinţele mondiale, 
inerente pieţelor informaţionale avansate, pentru care sunt prioritare: diversificarea, 
personificarea și convergenţa serviciilor informaţionale; estomparea distincţiilor între 
produsele și serviciile informaţionale. Politicile în domeniile culturii, educaţiei și cercetării 
trebuie să asigure echilibrul de interese ale statului, societăţii, persoanelor și actorilor de 
pe piaţa informaţională. În aceste condiţii biblioteca va aduce o contribuţie semnificativă 
la dezvoltarea știinţei, educaţiei și culturii în Republica Moldova.

Pe parcursul anilor bibliotecarii BRTȘ au elaborat și publicat peste 125 de lucrări. Doar 
în ultimii 10 ani au fost editate peste 30 de lucrări (ghiduri, bibliografii și biobibliografii, 
articole, materiale ale conferinţelor, documente de reglementare, etc.). 5 lucrări 
bibliografice, elaborate de specialiștii BRTȘ, au fost premiate cu ,,Premiul I” în cadrul 
Concursului Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova ,,Cele mai reușite 
lucrări în domeniul biblioteconomiei”

În acest context biblioteca în continuare va activa, va implementa servicii și 
instrumente informaționale moderne, va deveni o platformă deschisă pentru furnizare 
de informații, cunoștințe veridice și transfer tehnologic către utilizatori, prin care va 
contribui la dezvoltarea unei societăți inteligente și economii sustenabile.
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ACTIVITĂȚI. EVENIMENTE

CONFERINȚE INTERNAȚIONALE ORGANIZATE DE IEFS

La 21 iunie 2006 - I-a ediție a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
 „CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE INTERNAŢIONALIZĂRII”, 

organizătă de IEFS. Au participat 90 persoane, inclusiv 11 participaţi din România.

Conferinţa Știinţifică Internaţională ed. a II-a 
„CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE INTERNAȚIONALIZĂRII”. 2007.
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Masa rotundă cu genericul: „Problemele actuale ale economiei RM”, 13 iulie 2007, 
Organizator - IEFS. 30 participanţi: reprezentanţi ai Fondului Monetar Internaţional, 
Ministerului Economiei și Comerţului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, 
ONG-urilor din republică, colaboratori ai institutului. Organizatori: IEFS, AGEPI, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Concurenţei, 

Participanţi: savanţi și practicieni de la ministere și departamente, instituţii de cercetare-
dezvoltare și de învăţământ superior, printre care: Ministerul Educatiei și Tineretului, 
Ministerul Dezvoltarii Informationale, Agentia pentru Inovare și Transfer Tehnologic, 
ASEM, USM, USMF, ULIM, Institutul de Cercetări Știinţifice pentru Porumb și Sorg, precum 
și invitaţi din România și Kîrgîzstan

Conferinţa internaţională „Probleme actuale ale economiei proprietății intelectuale”, 
ediţia a VI-a, cu genericul: „Dezvoltarea economică bazată pe cunoaștere”, 22.11.2007.

Masa rotundă „Depășirea Consecințelor Crizei Financiar-Economice și Perspectiva 
Restabilirii Potențialului Economic al Republicii Moldova”. 

Prezintă A. Fală, doctorand IEFS. (2009)

ACTIVITĂȚI. EVENIMENTE
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În foto de la stânga spre dreapta: 
V. Vasilașcu; dr. hab. 
E. Aculai; dr. hab., 
Gh. Iliadi; dr. 
S. Ciobanu - viceministru al ME, dr. hab, 
A. Stratan - director IEFS; dr. 
V. Macari, dr. 
A. Afanasiev; dr. 
Dumitru Stratan.

În foto de la dreapta spre stânga: 
V. Vasilașcu, dr. hab., 
V. Doga, dr. hab., 
T. Bajura, dr., 
A. Ignat.

Semnarea Acordului de colaborare cu 
Confederaţia Naţională a Sindicatelor 
din Moldova, 2010. Semnatari: A. 
Stratan, director IEFS și M. Hîncu, 
vicepreședinte al CNSM.

Masă rotundă: ,,Depășirea consecințelor crizei financiar -economice și perspectiva 
restabilirii potențialului economic al RM”, a.2010

Masă rotundă: ,,Integrarea pe verticală în cadrul complexului agro-industrial”,       
din 30 iunie 2010

ACTIVITĂȚI. EVENIMENTE
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ACTIVITATEA SINDICALĂ

Organizaţia Sindicală primară a Institutului Naţional de Cercetări Economice s-a 
constituit odată cu crearea instituţiei (a.2006). Activitatea Comitetului Sindical (ales odată 
la 5 ani de către adunarea generală a mebrilor de sindicat) s-a axat pe reprezentarea și 
apărarea intereselor economice și sociale ale membrilor săi, prevazute în Codul Munci al 
RM, Regulamentul de ordine Interioara al INCE, Contractul Colectiv de Muncă. De asemenea, 
s-au organizat numeroase activităţi culturale și sportive în scopul consolidării colectivului, 
dar și stimulării lucrului în echipă. Astfel, INCE este prezent la toate competiţiile sportive, 
organizate în cadrul Spartachiadei SINDASP.

Tradiţionale au devenit evenimentele: Sărbătorile Naţionale, sărbătoarea de 8 Martie, 
sărbătorile de Crăciun. etc.  

SPARTACHIADA SINDICATELOR ANGAJAȚILOR DIN SERVICIILE PUBLICE

Echipa IEFS, anul 2011 Echipa INCE, anul 2015

Echipa IEFS. Locul I - proba volei, 2013.

Proba de șah. INCE și Ministerul 
Economiei, 2015.

Competiția la șah. Echipa INCE & echipa 
AGEPI, 2016.

Popa. N. Locul II - ridicarea greutății,  2013. 
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IEFS - la 2 ani de activitate. (26 iulie 2008).

Serata de revelion. Decembrie 2014. Ceata 
de urători ,,Haiducii” Invitat special acad. 

Gh. Duca, președintele AŞM.

Serată revelion ,,Tradiții de revelion” 
cu ansamblulblul etnofolcloric „Crenguța de 

iederă”, conducător Maria Iliuț, decembrie 2016

Ziua Independenței Republicii Moldova. INCE, 2015.

ACTIVITATEA SINDICALĂ

MANIFESTĂRI CULTURALE

Serata de revelion. Decembrie 2015
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Anual INCE a participat la diverse campanii naţionale de înverzirea plaiului.
Din anul 2008 teritoriul institutului a fost amenajat și este menţinut și astăzi de către angajaţi.

Timp de 10 ani s-au plantat diverse specii de arbori, tufari și flori

INCE a participat activ în campania de lichidare a consencințelor intemeriilor naturale la 
Gradina Botanica, anul 2017.

ACTIVITATEA SINDICALĂ

ACȚIUNI DE ÎNVERZIREA PLAIULUI
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