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INTRODUCERE 

 

Planul de Dezvoltare Instituţională (în continuare PDI) pe anii 2015-2018 al Institutului Național de 

Cercetări Economice a fost elaborat în conformitate cu Metodologia de elaborare a planurilor de 

dezvoltare instituţională a autorităţilor administraţiei publice centrale, aprobată prin Dispoziţia 

Guvernului nr. 2-d din 23 ianuarie 2008. 

PDI definește misiunea și viziunea Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), analiza mediului 

intern și extern, include principalele direcţii de activitate ale acestuia, indică asupra sistemelor din cadrul 

INCE, responsabile de realizarea activităţilor și atingerea obiectivelor propriu zise.  

PDI prezintă analiza generală a capacităţilor INCE, funcţiilor ce îi revin și propune măsuri pentru 

consolidarea activităţii acestuia.  

Planul identifică, armonizează şi prioritizează îndeplinirea spectrului larg de sarcini şi obiective ale INCE, 

inclusiv al departamentelor subordonate, identifică obiectivele strategice, priorităţile de dezvoltare 

sectoriale şi instituţionale ale INCE  în corespundere cu Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare nr. 259-XV din 

15 iulie 2004,  Acordul  de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe pentru 2014  

PDI este elaborat pentru o perioadă de patru ani şi are drept scop prioritizarea activităţii INCE, 

intensificarea activităţilor de consolidare instituţională în vederea atingerii obiectivelor stabilite în 

documentele de politici. Informaţia de bază este acumulată din rezultatele evaluării instituţionale, care 

oferă o înţelegere profundă a capacităţilor INCE de a-şi realiza eficient angajamentele. 

PDI constituie un document de bază intern, care cuprinde mecanismele de consolidare a managementului 

organizatoric, a resurselor umane şi financiare ale instituţiei, precum şi planificarea strategică a activităţii 

pe termen mediu. 
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1. MISIUNEA, VIZIUNEA ȘI VALORILE INSTITUTULUI DE ECONOMIE, 

FINANŢE ȘI STATISTICĂ 
 

1.1. Misiunea INCE 

 

Obiectul de activitate al INCE este efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative vizând 

evoluţia proceselor economice şi sociale din ţară şi pe plan mondial,  astfel contribuind la fundamentarea 

cu argumente ştiinţifice ale strategiilor şi programelor de restructurare şi dezvoltare socio-economică, 

identificarea şi susţinerea celor mai adecvate forme de promovare şi creştere durabilă a economiei 

naţionale, atingerea unui nivel de trai decent şi a calităţii vieţii sporite a populaţiei.  

Prin asumarea priorităţilor şi a orientărilor strategice ale comunităţii ştiinţifice şi ale Guvernului 

Republicii Moldova, INCE va mobiliza şi va valorifica resursele din cadrul organizaţiei instituţionale spre 

realizarea cercetărilor excelente şi inovative, pentru: 

- a avea efect imediat asupra problemelor şi necesităţilor; 

- cooperare, coordonare şi asistenţă în cadrul proiectelor şi priorităţilor guvernamentale, precum şi 

în domeniul privat; monitorizarea şi evaluarea rezultatelor şi efectelor implementării strategiilor 

şi programelor guvernamentale; 

- colaborare şi schimb de experienţă cu comunităţile ştiinţifice de peste hotare. 

 

1.2. Viziunea INCE 

INCE urmează să devină un centru de excelență  în cercetări științifice fundamentale și aplicative, care va 

răspunde provocărilor realității sociale și economice ale Republicii Moldova, prin dezvoltarea și aplicarea 

soluțiilor inovative și creative.  

Pentru avansarea realizării viziunii, INCE contribuie la dezvoltarea unei economii inteligente, sustenabile, 

competitive şi inclusive prin perfecţionarea, elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a instrumentarului 

necesar adaptat condiţiilor naţionale. 

 

1.3. Valorile INCE 

- Calitate şi excelenţă. Activităţile, realizate în cadrul INCE, vor fi orientate spre calitate şi 

inovativitate; 

- Concentrare. Crearea unei mase critice de elaborare a proiectelor de cercetare şi dezvoltare cu 

scopul stimulării obţinerii rezultatelor competitive; 

- Parteneriate. Dezvoltarea de parteneriate cu universităţi şi instituţii de cercetare din diferite 

domenii şi zone geografice, organisme ale administraţiilor centrale şi locale, organizaţii care 

aparţin mediului de afaceri, precum şi cu organizaţii ştiinţifice şi profesionale; 

- Flexibilitate. Asigurarea unei largi flexibilităţi la nivelul structurii de organizare şi a activităţilor de 

cercetare, care să permită susţinerea unei game diverse de necesităţi şi oportunităţi de cercetare; 



INCE: Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) 2015 – 2018  

 7 

- Integritate, încredere şi respect. INCE va demonstra respectul şi încrederea faţă de toate 

persoanele. De asemenea, va fi cultivată integritatea instituţională şi individuală în tot ceea ce se va 

face; 

- Libertatea de exprimare. INCE se va angaja în protejarea şi valorificarea liberei exprimări a ideilor , 

încurajând dialogurile constructive; 

- Responsabilitate. Manifestarea responsabilităţii privind activitatea de cercetare şi inovare faţă de 

societate, acţionând într-un cadru transparent, performant şi de recuperare a investiţiilor publice 

în cercetare. 
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2. ANALIZA MEDIULUI INSTITUȚIONAL 
 

2.1. Profilul instituțional 

 

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) este, în prezent, unica instituţie publică specializată în 

cercetarea economică din Republica Moldova, organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării, creată prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reorganizarea unor organizaţii din  sfera ştiinţei 

şi inovării”, nr. 270  din 18 aprilie  2013 cu modificările ulterioare, prin reorganizarea Institutului de 

Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei,  numărul de 

identificare de stat -1006600009790, cu forma organizatorico-juridică – instituţie publică.  

Institutul se subordonează Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei. Patrimoniul 

transmis în gestiunea economică a Institutului se află la balanţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice: 

a) Politici şi mecanisme economico-financiare de accelerare a ritmurilor de dezvoltare a economiei 

naţionale; 

b) Dezvoltare durabilă a agriculturii şi spaţiului rural: politici şi mecanisme economice de realizare; 

c) Reformarea sistemului social prin elaborarea, perfecţionarea şi argumentarea ştiinţifică a 

instrumentarului de aplicare;      

d) Dezvoltarea demografică în contextul îmbătrânirii populaţiei şi evaluarea impactului  asupra 

economiei naţionale; 

e) Integrarea Republicii Moldova în circuitul economic mondial. 

Institutul Naţional de Cercetări Economice în anul 2014 a urmat procedura de acreditare 

științifică la profilul „Politici economico-financiare și socio-demografice pentru dezvoltare 

durabilă” fiind apreciată de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare  ca organizație 

cu recunoaștere internațională  fiind actribuită cea mai înaltă categotie - A. 
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2.2. Procesul decizional și comunicarea 

 

2.2.1. Procesul decizional la nivel ierarhic 

Procesul decizional este cea mai activă componentă, cu un impact major asupra organizaţiei şi permite 

desfăşurarea eficientă a activităţilor de bază şi 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, și acesta are loc în funcție de 

structura organizatorică aprobată 

 

A. Deciziile la nivelul I-i sunt adoptate de două structuri: 

 

 
Managementul de conducere include: Directorul, Directorul adjunct cu activitate ştiinţifică şi Secretarul 

ştiinţific, în atribuţiile funcţionale se include funcţionarea eficientă şi operativă a institutului. 

Consiliul Ştiinţific al INCE este un organ consultativ, în competenţa căruia este inclusă examinarea şi 

aprobarea planurilor în sfera ştiinţei şi inovării în funcţie de direcţiile strategice naţionale; examinarea şi 

aprobarea direcţiilor de cercetare a INCE, tematica, programele şi rapoartele elaborate; organizarea 
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activităţilor de evaluare a personalului şi doctoranzilor, elaborarea recomandărilor ce ţin de activitatea 

curentă a  INCE. 

Coerenţa dintre activitatea acestor două segmente se asigură prin faptul, că, conform statutului, deciziile 

Consiliului ştiinţific intră în vigoare după aprobarea lor de către directorul Institutului, cu excepţia celor 

care se referă la alegerea în funcţie a directorului Institutului, directorului adjunct, secretarului ştiinţific, 

şefilor de secţii, iar funcţia de Preşedinte al Consiliului este deţinută de Director.  

 

B. Deciziile la nivelul al  II-lea sunt adoptate de către şefii subdiviziunilor. Subdiviziunile INCE includ: 

 

 

Su
b

d
iv

iz
iu

n
i 

Secțiile de Cercetare

Servicii tehnice și 
biblioteca

Complexul editorial
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2.3. Relații de cooperare și colaborare 

 

Activitatea INCE, nemijlocit, se axează pe colaborare-cooperare axate pe trei piloni de bază:  

1. colaborare științifică interdisciplinară cu instituţiile de cercetare şi  instituţiile de învăţământ 

superior în aspect ştiinţifico-didactic; 

2. colaborare cu autoritățile administraţiei publice centrale şi locale, agenţiile de stat, misiunile 

organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova, ONG-uri, etc., 

3. colaborare în cadrul proiectelor naționale și internaționale avînd drept scop direct și/sau indirect 

susținerea sectorială a Republicii Moldova.  

Din această perspectivă activitățile secțiilor în ultimii ani au fost diversificate pe primele două 

componente, în funcție de competențele cercetătorilor și au cuprins un număr vast de activități: 

 Proiecte de comune de cercetare: (Institutul de Matematică şi Informatică; ASEM, Centrul de 

Cercetpri financiare și monetare, Academia Română ). 

 Activităţi de expertiză şi avizare: CNAA, CSŞDT, Institutul de Energetică; Institutul de Integrare 

Europeană şi Ştiinţe Politice.   

 Participări în activități didactice și de evaluare (cursuri citite, membrii în comisiile de 

licență/master, conducători științifici la teze de licență/mater): ASEM, USM, UTM, UASM, US 

Testemițeanu, Insitutul Internațional de Managemeni IMI-Nova, UCCM, etc. 

 Pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare (doctori și doctori habilitați) în acest sens 

colaboratorii INCE au fost conducători/coordonatori a tezelor de doctori/doctori habilitați 

susținute, membrii a Seminarelor științifice de profil și a Consiliilor Științifice specializate, 

referenți și recenzenți la teze de doctor/doctor habilitat. 

A doua direcţie de colaborare este caracterizată prin participarea la elaborarea actelor normative, 

expertizarea şi evaluarea lor, elaborarea studiilor şi analizelor la solicitare, participarea în grupuri de 

lucru, coordonarea activităţilor conexe.În acest sens se mențin și dezvoltă colaborări cu autoritățile 

publice centrale, în special: Guvernul RM, Ministeril Economiei;; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei; ; Banca Naţională a Moldovei; Ministerul Finanţelor; Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare, Biroul Naţional de Statistică  şi alte autorități. 

Specialiştii institutului au au activat la elaborarea documentelor de politici în domenu de competență: 

Elaborarea proiectelor de strategiil, programe, concepţii şi actelor normative; Elaborarea analizelor şi 

studiilor; Consultarea, expertizarea şi avizarea documentelor de politici şi actelor normative etc. 

Totodată, colaboratorii institutului au citit cursuri şi oferit consultanţă, având în calitate de parteneri 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, 

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală „ACSA”, Biroul Naţional de Statistică ş.a. 
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Colaborarea internaţională este o coordonată strategică în cadrul INCE. Dezvoltarea, amplificarea şi 

fortificarea colaborării asigură promovarea imaginii Institutului şi a rezultatelor ştiinţifice peste hotarele 

ţării. Unul din indicatorii relevanţi ce reflectă menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare sunt  

acordurile de colaborare încheiate. În prezent, INCE are 24 de Acorduri de colaborare în vigoare cu 

diferite instituţii  şi agenţii din mai multe ţări, dintre care cele din ţară sunt 6 şi instituţiile/organizaţiile 

din străinătate. 

În perioada 2010-2014, are loc dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu instituţiile de cercetare din UE, ţările 

CSI şi alte ţări, în vederea schimbului de experienţă şi preluării unor practici relevante pentru economia 

naţională. Totodată, cercetătorii INCE au colaborat sub diferite forme cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi 

inovării și anume: 

 Cercetători invitați în calitate de  profesor/pentru activitate științifică la universități și centre de peste 

hotare( Universitatea Tehnică Kosice, Slovacia facultatea de economii (2012); Centrul de Cercetări 

Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” (CCFM)  și Institutul de Economie Națională, Academia 

Română; Institut national d'études démographiques, Franţa; Institutul de Studii Demografice Max-

Planck, Germania; Centrul de Cercetare a potenţialului tehnico-ştiinţific şi istoriei ştiinţei „G.M. 

Dobrov” al Academiei Naţionale de ştiinţă din Ucraina, Kiev erc.); 

 Membrii Colegiului de redacţie al revistelor ştiinţifice de peste hotare („ЭФИ: Экономика. Финансы. 

Исследования”, Казахстан, Aстана; International Journal of  Business Research and Management , 

redactor şef adiunct (2013); Analele Universităţii de Petroşani, România; Agricultural Economics and 

Rural Development, România; Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, seria 

Economie; ”Studii Financiare”, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, CCFM 

„V. Slăvescu”, Academia Română; «Вестник аграрной науки при Черноморя», Одесcа;  «Вестник 

аграрной науки при Черноморя», Николаев etc.); 

 Сo-organizatori ai conferinţelor şi simpozioanelor internaţionale și membrii în Comitetul ştiinţific al 

conferinţei internaţionale 

 Studii realizate la solicitare (CARIM East – Consortium for Applied Research on International 

Migration; Entrepreneurship Research and Education Network among the Central and Eastern 

European Universities (ERENET); Centre for Scientific and Technical Information). 

Colaborare în cadrul proiectelor naționale și internaționale avînd drept scop direct și/sau indirect 

susținerea sectorială a Republicii Moldova.  

Valorificarea relațiior de colaborare au permis Institutului sa obțină proiecte și granturi internaționale (2 

proiecte FP7.  Pe parcursul ultimilor ani colaboratorii INCE au prezentat la concursuri internaționale 23 

de cerceri de proiect în calitate de coordonatori și în parteneriat cu alte centre de cercetare de peste 

hotare. În rezultat au fost desfășutare și sunt în proces de realizate 12 proiecte/granturi internaționale. 

Printre proiectele internaționale pot fi enumerate  

1. Proiectul de cooperare moldo-ceh „Suportul integrat pentru dezvoltarea statisticii demografice în 

Republica Moldova”, 2013-2015.  
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2. Identitatea europeană, diversitatea culturală şi schimbările politice – PC7 Marie Curie. 

3. „Explorarea potenţialului comerţului agrar şi al biomasei în Comunitatea Statelor Independente” – 

PC7. 

4. „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare” – 

VISEGRAD Fund. 

5. ”Modelul asociațiilor agricole în țările Visegrad: o nouă perspectivă pentru competitivitatea 

Republicii moldova” 

6. „Promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)” 

(“Promoting better environmental performance of small and medium-sized enterprises”), care este 

parte a iniţiativei Comisiei Europene „Ecologizarea Economiilor în Vecinătatea Estică”(EaP GREEN). 

2.4. Management și resurse umane 

 

2.4.1. Indicatori generali 

 

În perioada 2011-2014 au în efectivul INCE sau produs unele modificări de structură. A fost constituit 

Centrul de Cercetări demografice ce a determinat creșterea numărului de cercetători cu gradele științifice 

și diversificarea specialităților științifice, deși pe fonul unor redusecri în finanțarea instituțională au fost 

luate măsuri de optimizare a statelor de personal, în ansamblu pe instituțiile de cercetare. Alt factor 

favorabil a fost demararea procedurii de susținete a tezelor de doctor și doctor habilitat ce a condiționat 

îmbunătățirea calității resurselor umane. 

 Efectivul , în anul 2015, conform statelor de personal, constituia 162 de unităţi şi s-a majorat, comparativ 

cu anul 2011, cu 6 uități. În prezent, numărul total al angajaților constituie 141 de persoane, dintre care 

76 – cercetători ştiinţifici. Reducerea numărului de cercetători științifici în anul 2015 față de anul 2014 a 

fost motivată de noile criterii stabilite privind angajarea cercetătorilor prin cumul. Noile condiții au 

determinat reducerea personalului angajat prin cumul, care constituiau cercetători științifici cu gradul de 

doctor în științe. Datele privind evoluția structurii personalului angajat este prezentat în tabelul 1. 

Tabelul 1. Evoluţia personalului INCE (angajați de bază) 

 
2011 2014 2015 

2015 faţă 
de 2014 

2015 faţă  
de 2011 

Numărul de unităţi conform statelor de 
personal 

156 162 162 - 6 

Numărul de titulari total, inclusiv: 131 147 141 -6 +10 

cercetători ştiinţifici, din care  65 81 76 -5 +11 

doctori în ştiinţe 18 32 27         -5 +11 

doctori habilitaţi în ştiinţe 6 7 8 +1 +2 
cercetători ştiinţifici până la 35 de ani 25 27 27 - +2 

personal auxiliar 33 34 33 - 1 - 
BRTŞ 33 32 32 - -1 
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Datele tabelului reflectă o evoluție ascendentă la cele mai importante categorii de personal. Cu toate că, la 

începutul anului 2013 a fost redus cu 10% numărul de posturi, în cadrul INCE s-a constatat o creştere a 

posturilor cu 4 unităţi a numărului de posturi faţă de a.2012, ca urmare a constituirii Centrului de 

Cercetări Demografice. Ca urmare numărul ce cercetători titulari a crescut, fiind atrași tineri și totodată, 

ca urmare a suținetii tezelor de doctorat s-au majorat și numărul de cercetători științifici cu gradul 

științific de doctori.  

 

 

Indicatori ai fluctuaţiei și vechimii în muncă a personalului 

 

Vârsta medie a personalului INCE constituie 48 de ani,  vârsta medie a conducerii INCE constituie 49 de 

ani, iar în cazul şefilor de secţie vârsta medie este de 41 de ani. Performanţa vârstei este adecvată şi 

reprezintă un factor favorabil pentru instituţiile de cercetare. Evoluţia personalului de cercetători după 

vârstă din cadrul INCE, în perioada 2012-2014, este reflectată în tabelul 2. 

Tabelul 2. Evoluţia personalului de cercetători după vârstă în anul  2011 și 2015 (bază) 

Categorii de 
pers. 

Anii Până la 25 25-34 35-54 55-64 65 şi peste 

Cercetători 
ştiinţifici 

2011 3 22 15 18 7 

2015 3 24 20 16 13 

Doctori habilitaţi 
în ştiinţe 

2011 - 1 - 2 5 

2015 - - 2 2 4 

Doctori  
în ştiinţe 

2011  4 5 6 3 

2015 - 3 10 5 9 
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Se atestă cu claritate că numărul cercetătorilor tineri cuprinși între 25-34 de ani a crescuti, dar în special 

punem în evidență majorarea numărului de doctori în economii cuprinți în vârsta de 35-54 de ani, ceea ce 

dă dovadă de orientarea clară a INCE spre tinerii specialiști ca forță motrice a științei. 

 

2.4.2. Indicatori de calificare a  personalului 

 

Potenţialul ştiinţific, care activează în cadrul INCE, permite desfăşurarea procesului de studii la doctorat 

atât pentru tinerii cercetători, angajaţi în cadrul INCE, cît şi a persoanelor din sectorul public şi privat. În  

tabelul 3 este prezentat structura cercetătorilor ce dețin cu grade ştiinţifice, pe specialităţi în 

conformitate cu Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice al Republicii Moldova (structura detaliată este 

prezentată în Anexa 2). 

Tabelul 3. Structura personalului INCE care deţine grad ştiinţific pe specialităţi în conformitate cu Nomenclatorul 
specialităţilor ştiinţifice al RM (angajați de bază și prin cumul) 

Specialităţi în conformitate cu Nomenclatorul 
specialităţilor ştiinţifice al RM 

Numărul total de 
persoane cu titlu 
ştiinţific  

Numărul de 
persoane cu titlu 
ştiinţific de 
doctor habilitat 

Numărul de 
persoane cu 
titlu ştiinţific 
de doctor 

521.01 Teorie economică şi politici economice 1  1 
521.02 Economie mondială; Relații economice 
internaționale 

2  2 

521.03 Economie şi management în domniul de 
activitate 

17 4 13 

522.01 Finanţe 5 2 3 
523.01. Cibernetică şi informatică economică 3  3 
523.02. Statistică economică 1  1 
543.01 Sociologia populaţiei şi procese demografice 3 1 2 
331.03  Medicină socială şi management 1  1 
321.15 Obstetrică şi ginecologie 1 1  
421.03 Tehnologia creşterii animalelor si obţinerii 
produselor animaliere 

1 - 1 

TOTAL PERSOANE CU TITLU ŞTIINŢIFIC 35 8 27 

 

Calificarea personalului INCE este menținută la un nivel de calificare prin pregătorea științifică în cadrul 

Scolii docorale și perfecționarea și formarea unor competențe necesare organizînd cursuri în cadrul 

institutului, delegarea persoanelor în Centre de exclență și perfecționare peste hotare (Germania, 

Ungaria, România, Rusia etc.). Astfel, cercetătorii ştiinţifici angajaţi dispun de abilități și cunoştinţe 

necesare pentru a lucra cu programele Microsoft Excel, Microsoft Word şi Internet Explorer. Majoritatea 

au abilităţi de a lucra cu programele  Microsoft Power Point, Microsoft Outlook şi alte programe. Pentru 

elaborarea unor studii şi analize în cadrul proiectelor de cercetare, cercetătorii utilizează următoarele 

programe Eviews, SPSS, STATA şi NVivo.   

 

2.4.3. Indicatori de instruire și perfecţionare 
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Perfecționarea continuă și pregătirea cadrelor de înaltă calificare este un proces de învăţare-instruire 

prin care specialiştii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice, competențe și abilităţi noi care să le facă 

activitatea mai eficientă. Procesul de instruire și pregătire, în domeniul cercetării și inovării,  se face prin 

urmarea de către cercetători a unor cusruri, instruiri, școli de vară ș.a. și  prin studii superioare de 

doctorat şi postdoctorat. 

Modul direct de perfecţionare a cadrelor ştiinţifice presupune organizarea unor cursuri, studii de 

perfecţionare şi participarea angajaţilor institutului la diverse şcoli de vară, seminare-workshop, trening-

uri peste hotare şi alte forme de instruire.  Această modalitate de perfecţionare poate fi realizată 

nemijlocit în cadrul Institutului, iar angajaţii, în special tinerii cercetători, doctoranzii din cadrul 

institutului sunt susţinuţi pentru a participa la astfel de manifestări.  

Perfecţionarea cadrelor ştiinţifice, sub aspect indirect are loc prin participarea la foruri ştiinţifice, 

ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale unde se produce schimbul de experienţă, viziuni şi opinii 

privind o problemă, ipoteză ştiinţifică, metode şi tehnici de cunoaştere ştiinţifică etc. Participarea în 

grupuri de lucru şi deplasări pentru colaborare şi schimb de experienţă, congrese etc. 

O posibilitate de autoinstruire şi perfecţionare este oferită prin intermediul bazelor de date existente în 

reţeaua BRTŞ. Bazele de date (locale şi internaţionale) „Juristul”, pot fi accesate atât în incinta bibliotecii 

(localizată în institut), cît şi de la locul de lucru al cercetătorilor. Baza de date „EBSCO” este una cunoscută 

ce conţine informaţie ştiinţifică din diferite domenii. Datorită acestui fapt, planul instituţional de 

dezvoltare prevede autoinstruirea prin crearea metodologiilor interne de cercetare şi crearea manualului 

operaţional în baza acestor metodologii. 

2.4.4. Studii superioare de doctorat și postdoctorat 

Activitatea pregătire a cadrelor științifice de înaltă calificaret este una importantă pentru INCE. În 

conformitate cu Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (HG 1007 

din 10.12.2014) INCE este abilitat cu dreptul de a pregăti doctoranzi şi postdoctoranzi, la specialitățile: 

 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate;  

522.01  Finanțe 

543.01  Sociologia populației și procese demografice  

Organizarea studiilor superioare de doctorat/postdoctorat este realizată în cadrul Clusterului 

educațional-științific UnivER Science în parteneriat cu Universitatea Acadeiei de Științe a Moldovei. În 

conformitate cu acordul de parteneriat între INCE și UnASM, activitatea institutului în acest sens îi revin 

următoarele atribuții și obligațiuni:  

 elaborarea şi aprobarea programelor examenului de admitere şi de doctorat la specialitățile abilitate; 

 asigurarea doctoranzilor cu conducători ştiinţifici;  

 organizarea şi monitorizarea procesului de studii al doctoranzilor înmatriculaţi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  

 organizarea probelor  de admitere la doctorat,  a examenelor de doctorat la specialitate;  
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 atestarea, promovarea şi exmatricularea doctoranzilor care nu îndeplinesc programul de activitate în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 susținerea prin implicarea doctoranzilor în activitate de cercetare științifică, acordarea suportului în 

promovarea și desiminare a rezultatelor științifice;  

 organizarea procedurii de susţinere a tezei de doctorat. 

 

În anul 2015 urmau studii de doctorat 29 persoane, din care, doctoranzi cu studiu de zi – 7 persoane şi 22 

– la frecvenţă redusă, din ei urmează studii cu finanţarea de la buget – 21 persoane, prin contract – 8 

persoane.  

Din numărul total de doctoranzi, la specialitatea 521.03 - Economie şi management în domeniul de 

activitate urmează studiile - 19 de doctoranzi, la specialitatea 522.01. Finanţe – 7 şi la specialitatea 

543.01 Sociologia populaţiei şi procese demografice – 3  persoane.  

Datele statistice privind pregătirea în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice este prezentată 

în tabelul 1 și anexa 3.  

Tabelul 4. Indicatorii privind activitatea doctoranzilor/postdoctoranzilor în perioada 2009-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL 32 20 30 32 32 

Postdoctoranzi 3 3 3 3 3 
Doctoranzi total 29 20 30 32 29 

- înmatriculaţi 7 14 7 9 8 
- absolvenţi 14 4 4 6 7 
- exmatriculaţi 2 - 1 3 4 

Teze susţinute - 4 1 1 2 

 

Rezultatele marcante ale doctoranzilor 

 

Premii ale AȘM 

 

1. Ghițiu Lilia, Nominant al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru 2012, nominalizarea 

„Realizări valoroase a tinerilor savanţi”. 

2. Popa Viorica, drd. Nominant al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru 2013, 

nominalizarea „Realizări valoroase a tinerilor savanţi”. 

3. Gribincea Corina, drd. Nominant al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru 2014, 

nominalizarea „Realizări valoroase a tinerilor savanţi”. 

 

Premii obținute peste hotare 

 

Gribincea Corina, drd. Bursa Mondială a Tinerilor Savanți pentru 2014. 

 

Bursa de excelenţă a Guvernului 
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Gribincea Corina, Bursa de excelenţă a Guvernului (pe domenii) pentru anul 2014/2015 
 

Proiecte de mobilitate obținute 

 

1. Garbuz Veronica,  Bursa Erasmus Mundus Scholarship, Action 2, Ianus II project, Alexandru Ioan 
Cuza University of Iaşi, Romania 2014/2015;  

2. Corcodel Artur,  Bursa Erasmus Mundus Scholarship, Action 2, Ianus II project, Alexandru Ioan 
Cuza University of Iaşi, Romania 2014/2016; 

3. Gribincea Corina, Bursa Erasmus Mundus Scholarship, Action 2, Ianus II project, Alexandru Ioan 
Cuza University of Iaşi, Romania 2014/2015. 
 

Pe parcursul perioadei 2011-2014 au fost elaborate și susținute 8 teze de doctor și sunt în proces de 

susținere 2 teze doctor habilitat și 2 teze de doctor în economie.  Informația privind tezele susținute este 

reflectată în anexa 4.  

 

Infrastructura tehnico-materială 

 

2.4.5. Server 

Serverul INCE a fost modificat din punct de vedere tehnic și funcțional. În prezent el asigură capacitatea 

de informații și baze de date acumulate pentru realizarea cercetărilor. Totodată, cerințele privnd 

analizele și studiile științifice solicitate presupun aplicarea unor programe și softuri mai complexe. În 

acest context capacitatea și funcționalitatea serverului trebuie de derzoltate prin procurări de 

echipament mai performant.  

Configuraţia actuală a Serverului: 

- CPU - DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200); 

- Motherboard - MSI G31M2 V1/V2 (MS-7383); 

- System Memory- 2038 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM); 

- Hard Disk - 240 GB. 

Configuraţia recomandată a Serverului: 

- CPU - DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200); 

- Motherboard - MSI G31M2 V1/V2 (MS-7383); 

- System Memory- 4096 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM); 

- Hard Disk - 500 GB. 

 

2.4.6. Baza de calculatoare a INCE 

La dispoziţia INCE şi BRTŞ se află 115 calculatoare, din ele fiind:  

- în stare nesatisfăcătoare – 10;  

- în stare satisfăcătoare – 25;  

- în stare bună – 70;  
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- necesită reparaţie – 10. 

 

 

2.4.7. Reţeaua locală INCE 

În prezent, reţeaua locală INCE se află în stare satisfăcătoare. Distribuirea Internetului la utilizatori are 

loc proporțional. Capacitățile tehnice ale  INCE au fost perfecționate prin obținerea și realizarea 

proiectului Moldo-Ceh ”Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în 

Moldova” (2013-2015) care a vizat ca obiectiv și asigurarea tehnică și informațională a infrastructurii 

Centrului de Cercetări Deomografice.  

 

2.4.8. Site-ul  

La moment, site-ul www.ince.md este funcțional și conține informații detaliate privind activitatea 

colaboratorilor.   

Web-site are o structură mai accesibilă și diversificată, asigură o promovare activă a cercetărilor 

efectuate şi a evenimentelor recente, permite accesarea rapidă a informației. Totodată se lucrează mai 

mult la parte engeleză și rusă a informației plasate pentru a stabili și dezvolta  relaţiile de colaborare cu 

partenrii de peste hotare și din țară, asigurarea schimbului informaţional intensiv cu alte instituţii de 

cercetări economice. 

 

2.4.9. Laboratorul de performanţă a Centrului de Cercetări Demografice 

 

Laboratorul de performanţă a fost creat în cadrul proiectului ”Suport complex pentru dezvoltarea 

statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova” (2013-2015), implementat  în baza acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe. 

Laboratorul dispune de tehnică performantă (calculatoare, multimedia, tablă interactivă) şi softuri 

necesare în domeniu (SMART Notebook Software, Spectrum, R, SPSS). Este deschis accesul la sursele 

electronice Ebrary „Sociology & Anthropology Collection pro Centre for Demographic Research, 

Moldova”. Laboratorul deţine circa 200 de titluri de cărţi din domeniul demografiei, sociologiei, medicinii 

sociale etc., printre care cele mai recente surse sunt apărute în anul 2013.  

Misiunea principală a Laboratorului ţine de promovarea abordării problemelor demografice şi 

sensibilizării atât a mediului academic şi didactic, cât şi a publicului larg cu privire la dinamica proceselor 

demografice, schimbările prospective a evoluţiei populaţiei, mecanismele de adaptare la aceste schimbări 

etc.  

În cadrul Laboratorului se planifică formarea parteneriatului cu instituţiile de învăţământ,  autorităţile 

publice centrale şi locale în vederea pregătirii calitative în domeniul demografiei, prin o bună cunoaştere 

http://www.ince.md/
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a spectrului de probleme demografice cu care se confruntă Republica Moldova, prin stabilirea unei 

legături strânse dintre teorie şi practică.  

 

2.5. Complexul Editorial 

 

2.4.1. Descrierea succintă a situaţiei curente 

Activitatea de bază a Complexului Editorial (CE) este editarea publicaţiilor periodice şi speciale cu 
conţinut ştiinţific, materiale şi lucrări teoretico-ştiinţifice, inclusiv monografii, studii de popularizare a 
ştiinţei etc. 

Alte activităţi ale CE sunt: editarea revistelor de specialitate, lucrărilor de popularizare a ştiinţei, 
formulare, borderouri, foi cu antet, registre, cărţi de vizită etc.; prestarea serviciilor de redactare, 
traducere; editorial-poligrafice; distribuţia producţiei CE etc. De asemenea, se recepţionează comenzi cu 
plată pentru editare, machetare, copertare, cusut, tăiat, restaurarea publicaţiilor, imprimare, scanare, 
laminare etc. 

Una din activităţile de baza ale CE este editarea revistei teoretico-ştiinţifice de categoria „B” „Economie şi 
Sociologie” cu o periodicitate de 3 numere anual, în baza standardelor internaţionale prestabilite pentru 
revistele ştiinţifice. Revista teoretico-ştiinţifică „Economie şi Sociologie” a fost fondată în anul 1953. În 
revistă sunt editate articole ştiinţifice în domeniul demo-socio-economic şi sociologic. 

O altă publicaţie, editată anual cu ocazia organizării conferinţei ştiinţifice internaţionale tradiţionale a 
INCE, este culegerea de materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice „Creşterea economică în condiţiile 
internaţionalizării”. 

Toate publicaţiile INCE sunt înscrise în Registrul Naţional ISSN din cadrul Camerei Naţionale a Cărţii şi 
sunt recunoscute drept reviste ştiinţifice de profil de către CNAA. 

 

2.6. Biblioteca Republicană Tehnico-Știinţifică (BRTȘ) 

 

2.6.1. BRTȘ 

Colecţiile speciale (documente normative, cataloage industriale, brevete de invenţii) şi colecţiile 

tradiţionale (cărţi, seriale, manuscrise) sunt fundamentul  BRTŞ pentru toţi utilizatorii. Structura şi 

conţinutul resurselor documentare şi informaţionale corespund specificului bibliotecii, domeniile 

prioritare fiind: tehnică şi inginerie, agricultură şi industria de prelucrare, industria alimentară şi uşoară, 

construcţii şi arhitectură, economie şi inovaţii, transport şi ecologie. Fondul total îl constituie 13.583.248 

de volume, din care: 174.169 de volume de cărţi, broşuri, autoreferate; 12454611 de brevete de invenţii 

pe diverse suporturi (hârtie, microfilme, microfişe); 456080 de cataloage industriale (80% – pe 

microformare); 381001 volume sunt documente normative (standarde, prescripţii tehnice, norme 

tehnice, norme în construcţii, certificate etc.); 2910 – documente nepublicate (manuscrise ale lucrărilor 

ştiinţifice); 9168 – buletine informaţionale şi 219 – documente electronice (CD). 

Orientarea prioritară a bibliotecii este atragerea şi sporirea numărului de utilizatori în baza extinderii şi 

diversificării serviciilor info-bibliotecare, implementând tehnici şi tehnologii informaţionale şi de 

comunicare eficiente, elaborând  politici promoţionale adecvate. Acestea presupun utilizarea eficientă a 
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potenţialului BRTŞ prin promovarea şi cunoaşterea de către utilizatori a spaţiilor funcţionale, serviciilor 

prestate şi regulilor de acces şi utilizare a resurselor informaţionale şi documentare.  

Problema extinderii şi diversificării serviciilor este determinată, în mod direct, de un feed-back 

permanent cu utilizatorii (sondaje, chestionare, discuţii, boxă de idei şi sugestii etc.).



IEFS: Planul de Dezvoltare Instituțional (PDI) 

 

3. ANALIZA MEDIULUI ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII 
 

În Republica Moldova, modelul actual de organizare a ştiinţei a fost aprobat, în anul 2004, printr-un Cod 

al ştiinţei şi inovării care a inclus aproape toată legislaţia naţională în domeniu. Conform Codului, cu 

privire la ştiinţă şi inovare, în sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, rolul principal îl 

are Academia de Ştiinţe – „coordonator plenipotențiar al activității ştiințifice şi de inovare, cel mai înalt 

for ştiințific al țării şi consultantul ştiințific al autorităților publice ale Republicii Moldova”. AŞM este 

principalul organ de luare a deciziilor în domeniu, iar preşedintele AŞM este membru al Guvernului. Prin 

încheierea unui Acord de parteneriat pe 4 ani, Guvernul îi transmite AŞM competenţele sale în cercetare-

dezvoltare, precum şi în promovarea inovării şi transferului tehnologic. 

 

Raportul ERAWATCH constată că, anual, se publică aproximativ 2500 articole în reviste şi peste 200 

brevete de invenţie, însă aceste rezultate sunt slab recunoscute internaţional. Astfel, conform bazei de 

date SCOPUS, după numărul de articole publicate în perioada 1996- 2009, Republica Moldova ocupă locul 

93 în lume. Numărul brevetelor obţinute este relativ mare, ceea ce poate fi explicat prin costurile reduse 

pentru înregistrarea invenţiei la AGEPI. 

 

Cercetarea-dezvoltarea în Republica Moldova se confruntă cu necesitatea utilizării eficiente a unor 

resurse bugetare austere pentru asigurarea unui proces de cercetare bazat pe excelenţă, integrat în 

circuitul internaţional de cercetare şi orientat spre satisfacerea necesităţilor crescânde ale societăţii şi 

economiei naţionale. 

 

3.1. Factori sociali 

Factorii sociali reprezintă percepţia cetăţenilor a sferei inovării şi cercetării. Aşteptările acestora asupra 

calităţii materialului de cercetare, precum şi necesitatea pentru ceea ce este nou, actual şi inovativ. 

Activitatea INCE în ultimii ani s-a axat pe medietizarea institutului pe plan intern şi extern. Prezentarea 

rezultatelor obținute în sfera științei și inovării publicului larg a promovat prin canalele mass-media – 

interviuri, participări la emisiuni televizate și radio în domeniul de competență, și totodată  publicarea pe 

site-ul INCE și a partenerilor de colaborare a unor lucrări care reflectă activitatea curentă și preocupările 

științifice.  Find determinată ca un obiectiv important transerabilitatea rezultatelor la nivelul de percepție 

a societății medietizarea a permis o mai mare  extindere și deversificare a  surselor de finanțare.  Deși 

finanţarea obţinută din alte surse este destul de modestă pentru menținerea unei insfrastructuri 

instituționale  colaborările cu bussines-ul și ONG va rămâne o platformă importantă și de perspectivă.  

 

3.2. Factori economici    

Reducerea cheltuielilor, destinate sferei ştiinţei şi inovării, constituie un factor important care afectează 

activitatea ştiinţifică: ponderea cheltuielilor destinate ştiinţei şi inovării în cheltuielile totale a constituit  

1,1%  în a. 2006,  1,4% – în a. 2007 şi  1,5% – în a. 2008,  fixând o reducere din anul  2009 de 1,3% şi  

1,2% pentru anul 2010.  
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Tendinţele de reducere a cheltuielilor pentru ştiinţă şi inovare, înregistrate şi ca pondere în PIB (de la 

0,63% în a.2008 la 0,53% în a.2010), au consecinţe negative, în particular asupra INCE, dar şi asupra 

instituţiilor din ştiinţă şi inovare, inclusiv prin limitarea posibilităţilor de dezvoltare a capacităţilor 

tehnico-ştiinţifice şi inovaţionale, dezvoltarea şi promovarea potenţialului uman. 

 



IEFS: Planul de Dezvoltare Instituțional (PDI) 

4. ANALIZA SWOT 

Puncte forte: Puncte vulnerabile: 

 Existenţa unui potenţial uman profesionist şi 
dinamic; 

 Tendințe de angajare a personalului tînăr 
calificat 

 Experienţa în elaborarea proiectelor 
aplicative, inclusiv a documentelor de politici, 
materialelor analitice; 

 Atitudinea deschisă a conducerii institutului 
pentru iniţiativele cercetătorilor; 

 Imaginea bună a savanţilor cu renume; 
 Participarea savanţilor în componenţa 

grupurilor de lucru şi colectivelor 
intermediere de creaţie. 

 Experienţa în paticiparea la proiecte  
internaționale; 

 Prezenţa resurselor tehnico-materiale; 
 Posibilităţi de dezvoltare a sistemului 

informaţional, de acordare a serviciilor 
editoriale şi a altor tipuri de servicii  

 Existența revistei științifice ”Economie și 
Sociologie” 

 
 

 Lipsa mijloacelor financiare pentru 
promovarea  politicii de dezvoltare a 
resurselor umane, inclusiv referitor la 
instruirea, posibilităţi de carieră etc.; 

 Volum semnificativ al cererii din partea  
autorităţilor publice şi AŞM, fără de 
acoperire financiară și resurse de timp și 
personal disponibile 

 Posibilitați strict limitate de atragere a 
cercetătorilor cumulari pentru realizarea 
unor studii aprofundate; 

 Cadrul rigid de reglementare a mijloacelor 
financiare;  

 Resurse umane insuficiente pentru volumul 
necesar de cercetări; 

 Posibilitatea limitată de publicare a 
materialelor de cercetare ştiinţifică, inclusiv 
monografii, culegeri; 

 Baza tehnico-materială insuficientă a 
Complexului Editorial și rata joasă de 
reînoire a colecției BRTȘ 

 Implementarea insuficientă a tehnologiilor 
informaționale 

Oportunităţi: Ameninţări: 

 Existența Strategiei de Cercetare și Inovare 
 Trasarea unei politici şi a obiectivelor de 

cercetare bine formulate pe termen mediu şi 
lung; 

 Posibilităţi de participare în proiecte, 
programe internaţionale; 

 Extinderea şi adâncirea colaborării cu celelalte 
instituţii ştiinţifice naţionale, autorităţile 
interesate ale administraţiei publice, 
organizaţiile nonguvernamentale; 

 Colaborarea cu instituţiile ştiinţifice 
internaţionale; 

 Posibilități de notoriezare  a BRTȘ în rîndul 
cercetătorilor locali 

 Susţinerea ştiinţei de către stat ca prioritate 
naţională; 

 Suportul INCE din partea Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei şi Ministerul Economiei; 

 Experiența de participare la programe 
comunitare;  

 Motivare joasă a activităţii de cercetare a 
tinerilor savanţi din cauza sistemului 
existent de salarizare în sectorul bugetar; 

 Cererea redusă din partea beneficiarilor – 
autorităţi publice, privind efectuarea unor 
cercetări știinţifice și aplicarea practică a 
rezultatelor obţinute; 

 Micşorarea volumului de finanţare a 
ştiinţei; 

 Lipsa posibilităţii de încadrare imediată în 
finanţarea, acordată de instituţiile 
internaţionale, proiecte de asistenţă tehnică 
ş.a.; 

 Lispa stabilității determină de schimbări 
structurale a managementului sferei științei 
și inovării (reglementarea legislativă și 
instituțională) 
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5. PLANUL STRATEGIC 
 

5.1. Mecanismul de elaborare a planului strategic 

 

Planul strategic își are specificul său, în comparație cu planurile instituțiilor guvernamentale, reieșind din 

considerentul faptului că pe de o parte, sunt prezentate direcțiile strategice de dezvoltare instituțională, 

iar pe de altă parte sunt prezentate direcțiile științifice și de cercetare care urmează a fi realizate, ca 

centru de excelență științific. 

Boxa 1. Mecanismul elaborării PDI 

 

 

Comentarii:  

Prioritățile PDI sunt construite pe de o parte din perspectivă managerial instituțională și pe de altă parte 

din perspectiva științei și cercetării, ceea ce presupune că PDI va prezenta activitățile și rezultatele 

științifice ce urmează a fi realizate pentru perioada 2015 – 2018. 
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5.2. Tabloul de Bord al Planului Instituțional 

 

Tabloul de bord nu reflectă atît progresul indicatorilor de performanță strategică, dar pune accentul pe acțiunile de prioritate strategică 

care urmează a fi desfășurate. Acesta este contruit după două nivele de priorități strategice: 

 

a) Priorități strategice instituționale cercetare-dezvoltare 

b) Priorități strategice instituțional-administrative 

 

PRIORITĂȚI STRATEGICE INSTITUȚIONAL ADMINISTRATIVE 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Acțiuni Rezutate 

Realizarea excelenței în 

cercetarea demo-socio-

economică şi inovaţională, 

precum şi în creativitate la 

nivel naţional 

 

 Asigurarea unui cadru 

adecvat de evaluare a 

activităţii de cercetare în 

vederea obţinerii rezultatelor 

ştiinţifice superioare; 

 Dezvoltarea instrumentelor, 

metodologiilor, produselor şi 

serviciilor inovative cu 

aplicabilitate directă şi 

eficientă; 

 Stimularea abordărilor 

inovative referitoare la 

cercetarea de excelenţă şi 

cercetarea interdisciplinară; 

 Îmbunătăţirea continuă a 

procesului de evaluare a 

lucrărilor de cercetare şi 

inovare, în scopul asigurării 

 Atragerea experţilor internaţionali în 

procesul de creare şi evaluare ale 

lucrărilor de cercetare şi inovare; 

 Formarea alianţelor strategice cu 

instituţii de cercetare din plan local şi 

internaţional, în vederea realizării 

schimbului de experienţă, precum şi 

a realizării diferitor programe de stat 

prioritare; 

 Perfecţionarea cadrului de asigurare 

a calităţii înalte a lucrărilor de 

cercetare, inclusiv formularea 

propunerilor de revizuire a tematicii 

și reevaluare a resurselor, în funcţie 

de rezultatele obţinute; 

 Elaborarea şi întreţinerea unui 

portofoliu flexibil de tematici de 

cercetare-dezvoltare în vederea 

 Alianțe strategice cu 

instituții strategice locale 

și internaționale create 

 Portofoliu de tematici de 

eretare elaborat 

 Standarde de calitate de 

cercetare implementate 
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calităţii înalte a acestora; 

 

dezvoltării capacității instituționale; 

 Asigurarea cadrului necesar 

interacţiunii curente cu mediul public 

şi privat de afaceri, precum şi 

angajarea de parteneriate durabile, 

care să reprezinte nucleul unor 

„clustere” specializate, în special, 

interdisciplinare şi să atragă o masă 

critică de resurse umane şi financiare 

din ţară şi străinătate; 

 Elaborarea cercetărilor continue  a 

situaţiei în economia naţională şi 

societate prin intermediul 

publicaţiilor în presă, precum şi în 

cadrul  conferinţelor şi meselor 

rotunde. 

Ramificarea expertizei 

instituționale în domeniul 

proiectelor internaționale 

 Dezvoltarea copetențelor de 

atragere a proiectelor cu 

finanțare externă 

 Dezvoltarea competențelor de 

interacțiune în cadrul 

proiectelor internaționale 

 Instruirea personalului în 

Managementul de proiecte, precum și 

în elaborarea proiectelor COSME, 

FP7, HORIZON 2020, etc 

 Dezvoltarea bazei de parteneri 

străină și activizarea acesteia 

 Elaborarea și implementarea 

proiectelor prin colaborare cu 

instituţiile de stat și centrele de 

cercetare din vecinătate. 

 Un proiect HORIZON 2020 

coordonat și 4 proiecte 

HORIZON 2020 ca partener 

 Participant în cîte un 

proiect Visegrad anual (ca 

aplicant sau ca partener) 

 3 proiecte internaționale 

participant (aplicant sau 

partener) 

 10 persoane instruite în 

Managementul Ciclului de 

Proiecte și în scrierea 

proiectelor Horizon și FP7 

Susţinerea cercetărilor ce 

corespund  priorităţilor 

naţionale de cercetare din 

 Conformarea domeniilor de 

cercetare abordate şi a ofertei 

de cercetare la priorităţile 

programului de guvernare, 

 Selectarea ariilor tematice privind 

activitatea de cercetare şi instruire, 

care răspund cerinţelor şi 

priorităţilor naţionale; monitorizarea 

 Parteneriate de colaborare 

cu instituții finanțatoare 

încheiate, 3 anual 
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sfera ştiinţei şi inovării 

 

precum şi la necesităţile de 

asistenţă a programelor şi 

proiectelor guvernamentale şi 

ale agenţilor economici din 

sectorul privat; 

acestei acţiuni; 

 Urmărirea şi identificarea 

oportunităţilor de colaborare cu 

instituţiile publice şi agenţii 

economici privaţi;  

 Crearea parteneriatelor cu potenţiali 

investitori privind dezvoltarea 

instrumentelor de cercetare şi a 

excelenţei în inovare; 

 Parteneriate de colaborare 

cu agenți economici 

încheiate, 7 anual 

Asigurarea formării şi 

instruirii personalului 
 Desfăşurarea activităţii de 

formare şi instruire în 

cercetare după normele şi 

modelele europene; 

 Intensificarea acţiunilor de 

formare şi instruire în 

cercetare prin valorificarea 

oportunităţilor, oferite de 

colaborarea pe plan naţional 

şi internaţional; 

 Adaptarea procesului de 

formare şi instruire 

profesională la nevoile şi 

necesităţile beneficiarilor 

finali ai cercetărilor; 

 Asigurarea unui echilibru 

între oportunităţile de 

instruire şi formare în 

cercetare pentru cercetătorii 

aflaţi la începutul carierei, la 

 Identificarea necesităţilor de 

instruire a personalului de 

cercetare; 

 Elaborarea programelor și 

cursurilor pentru creşterea 

performanţelor resurselor umane; 

 Monitorizarea calităţii formării şi 

instruirii personalului; 

 Sprijinirea acţiunilor colaborative cu 

agenţii şi instituţiile din străinătate; 

 Monitorizarea activităţii 

personalului după încheierea 

procesului de instruire şi formare; 

 Valorificarea oportunităţilor de 

formare / instruire pentru 

cercetători în scopul consolidării 

cunoștinţelor şi integrare în mediul 

 Planul de evaluare c 

necesarului de calificare a 

personalului elaborat 

 Publicaţii ştiinţifice /per 

cercetător –  nu mai mic de 

2,5 

 Ponderea tinerilor 

cercetători în  total 

cercetători ştiinţifici – nu 

mai mic de 25%; 

 Numărul de cercetători cu 

grad ştiinţific / total 

cercetători ştiinţifici – nu  

mai mic de 0,3; 

 Numărul de doctori 

habilitaţi/numărul de 

cercetători cu grad 

ştiinţific – nu  mai mic de 

 5 module de instruire 
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mijlocul carierei şi pentru 

cercetătorii seniori. 

colaborativ; 

 Atragerea experţilor internaţionali 

pentru desfășurarea cursurilor 

privind instruirea personalului, pe 

domenii de specializare separate; 

 Interacţiunea permanentă a 

personalului cu consultanţi ai 

industriei managementului de 

consultanţă în vederea schimbului 

de experienţă; 

 Organizarea programelor de schimb 

de experiență inter-instituționale 

 Desfășuarea cursurilor de calificare 

și instruire multiramificală a 

cercetătorilor de către cercetătorii 

interni 

trimestrial organziate de 

către cercetărorii interni 

pentru cercetătorii interni 

 6 cursuru de instruire 

anual organizate de experți 

internaționali pentru 

cercetătorii INCE 

 12 vizite de studii 

orgnizate în instituții din 

străinătate cu profil de 

cercetare și/sau 

finanțatoare  

Difuzarea şi promovarea 

rezultatelor cercetării 

publicului şi îmbunătăţirea 

imaginii institutului 

 

 Promovarea produselor 

intelectuale ale 

cercetătorilor INCE 

 Promovarea revistelor 

științifice editate în baze de 

date internaționale cu acces 

deschis; 

 Menținerea categoriei C 

pentru revista „Analele 

știinţifice ale INCE”; 

 Consolidarea imaginii 

 Înregistrarea revistei 

”Economie și Sociologie” în 

baza de date SCOPUS și alte 

baze de date internaționale 

prestigioase; 

 Crearea planului de publicații de 

parteneriat între cercetătorii 

străini și cei instituționali 

 Perfecţionarea şi întreţinerea 

paginii web a Institutului pentru a 

comunica rezultatele obţinute; 

 Revista ”Economie și 

Sociologie” înregistrată în 

baza de date Scopus 

 Planul de publicații cu 

parteneriat străin elaborat 

 Broșura instituțională 

elaborată 

 Planul de desfășurare a 

conferinșelor și meselor 

rotunde elaborat și aprobat 

(Anexa cu lista meselor 
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instituționale în sectorul 

privat local și al proiectelor 

cu suport financiar 

internațional 

 Pregătirea și transparentizarea 

rapoartelor anuale şi a strategiilor 

privind utilizarea şi valorificarea 

fondurilor de cercetare; 

 Elaborarea planului de 

desfășurare a conferințelor,  

meselor rotunde şi a forumurilor 

de cercetare 

 Intensificarea participării la 

conferinţe şi expoziţii naţionale şi 

internaţionale; 

 Lansarea acţiunilor de colaborare 

internaţională cu organizaţii din 

mediul universitar, de cercetare şi 

din mediul de afaceri; 

 Elaborarea broșurei instituținale  

 Publicarea articolelor cu rezultate 

ale activităţii de cercetare în 

revistele de specialitate din ţară şi 

din străinătate, cu grad mare de 

impact; 

 Diversificarea produselor INCE 

rotunde planificate atașată) 

 Concepte a produselor 

intelectuale elaborate și 

aprobate 

 25 de publicaţii plasate 

pe pagina web a INCE și 

15 publicaţii plasate pe 

alte site-uri ale 

instituţiilor cu care 

colaborează INCE 

 150 articole științifice 

publicate în străinătate  

 Monografii publicate în 

țară peste hotare– 5 

 Membri  în Colegii de 

redacţie la reviste 

ştiinţifice pe plan 

naţional – 2; 

 Articole de popularizare 

a ştiinţei şi participări la 

emisiuni radio şi TV 

consacrate ştiinţei, 

inovării, educaţiei, 

culturii etc. – 35; 

Eficientizarea organizării  Îmbunătăţirea procesului de 

funcţionare şi organizare a 

 Identificarea proceselor interne ale 

INCE în vederea atingerii 

 Sistem informaţional de 

comunicare intern și 
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instituţionale a INCE  INCE 

 Îmbunătățirea bazei tehnico-

științifice 

 Dezvoltarea resurselor info–

documentare ale bibliotecii 

și implementarea parţială a 

tehnologiilor informaţionale 

 

performanţelor de excelenţă şi 

inovare, precum şi performanţelor 

financiare; 

 Dezvoltarea sistemului intern şi 

extern de comunicare al Institutului; 

 Dezvoltarea unui sistem eficient de 

alocare a resurselor; 

 Dezvoltarea eticii şi culturii 

organizaţionale, promovarea 

acesteia în rândul angajaţilor; 

 Efectuarea evaluărilor permanente 

privind performanţele institutului în 

raport cu aşteptările beneficiarilor; 

 Susţinerea procesului de planificare 

şi evaluare sistemică, care se axează 

pe imagine şi rezultate; 

 Procurarea echipamentelor 

periferice pentru îmbunătățirea 

serverului INCE; 

 Elaborarea şi implementarea 

„Politicii de dezvoltare a colecţiilor” 

 Elaborarea planului de evaluare 

sistematică a calităţii colecţiilor sub 

aspectul corespunderii acestora cu 

necesităţile informaţionale 

 participarea prin cooperare la 

extern creat; 

 Colecţia BRTȘ reînnoită  

cu 30%; 

 Cursuri de perfecţionare 

organizate pentru 

personalul institutului; 

 Seminare de calificare 

organizate de experți 

străini defășurate 

 Stagii de lucru efectuate 

de către angajaţii INCE la 

instituţii de acelaşi profil 

din străinătate; 

 Aplicaţii și soft-uri 

moderne de analiză a 

datelor achiziţionate; 

 Politica de dezvoltare a 

colecțiilor elaborate 

 Regulament privind 

schimbul de publicații 

elaborat 

 Echipamente periferice 

pentru îmbunătățirea 

serverului INCE instalate 

 Săli de lectură dotate 

tehnic și reorganizate  

 Web site BRTȘ elaborat 
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achiziţiile pe suport electronic (baze 

de date EBSCO etc.) 

 elaborarea Regulamentului privind 

schimbul de publicaţii şi a 

Instrucţiunii privind administrarea 

fondului de rezervă şi schimb 

 asigurarea cu echipament tehnicsoft 

și hard a secţiilor bibliotecii şi 

lărgirea reţelei locale; 

 crearea unui web-site al BRTŞ 

 modernizarea, renovarea şi 

reutilarea spaţiilor BRTŞ 

 reorganizarea spaţiilor din sălile de 

lectură în scopul amplificării 

deservirii cu acces liber la raft. 
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PRIORITĂȚI STRATEGICE INSTITUȚIONALE CERCETARE-DEZVOLTARE 

 

 

Direcţiile principale de cercetare ale institutului, pentru anii 2015-2018, aprobate de Academia de Ştiinţe şi coordonate cu Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova, sunt: 

 
 

În conformitate cu direcțiile de cercetare, fiecare secție de cercetare a elaborat prioritățile acesteia în funcție de tematicile de care sunt responsabile. 

   

Centrul Cercetări Demografice 
Obiectiv general Obiectiv specific  Activități 

1. Abordarea multidisciplinară a 

principalelor procese demografice 

(natalitatea, mortalitatea, migrația) și 

determinarea interconexiunilor dintre 

dinamica indicatorilor demografici și cei 

1.1. Implementarea noilor instrumente de 

măsurare cu privire la vârstă și 

îmbătrânirea populației, facilitarea 

procesului de evaluare a schimbărilor 

necesare în politicile publice: vârsta de 

1.1.1. Elaborarea indicatorului de îmbătrânire activă, utilizarea acestuia pentru 

monitorizarea situației în acest domeniu 

1.1.2. Determinarea conceptului privind monitorizarea situației demografice în RM, 

revizuirea listei de indicatori și metodologiei de calculare a indicatorului integral 

de securitate demografică, implementarea acesteia în practică 

POLITICI ȘI MECANISME ECONOMICO-FINANCIARE 
DE ACCELERARE A RITMURILOR DE DEZVOLTARE A 
ECONOMIEI NAȚIONALE

CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ A 
CAPITALULUI UMAN ȘI TRANSFORMĂRILOR 
DEMOGRAFICE

POLITICI ȘI MECANISME DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
A AGRICULTURII ȘI SPAȚIULUI RURAL
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economici și sociali; perfecționarea 

sistemului de monitorizare și evaluare a 

impactului politicilor socioeconomice și 

demografice asupra dezvoltării capitalului 

uman și dinamicii populației, 

determinarea direcţiilor şi mijloacelor de 

creştere a performanţei politicilor în 

domeniul populației și dezvoltării. 

pensionare, dezvoltarea serviciilor de 

sănătate, protecția și asistența socială a 

persoanelor vârstnice; 

1.1.3. Consolidarea bazei de date informaționale cu privire la problemele persoanelor 

vârstnice, analiza acesteia din perspectiva integrării problemelor de îmbătrânire 

în politicile sectoriale. 

1.1.4. Monitorizarea situației în domeniul ocupării populației vârstnice, determinarea 

impactului ocupării vârstnicilor asupra nivelului de ocupare, formării fondurilor 

de asigurări sociale şi medicale, elaborarea recomandărilor practice ce țin de 

prelungirea activității economice a vârstnicilor 

1.1.5. Analiza situației în domeniul pregătirii cadrelor în sistemul secundar profesional 

în raport cu cererea pe piaţa muncii și standardele UE, elaborarea propunerilor de 

politici în raport cu schimbările demografice structurale 

1.2. Cercetarea diversității formelor de 

organizare a vieții familiale, ciclului de 

viață pentru evaluarea compatibilității 

politicilor existente cu schimbările 

intervenite în evoluția familiei, 

elaborarea recomandărilor de 

perfecționare a politicilor în domeniu 

1.2.1. Evaluarea opțiunilor de perfecționare a sistemului de indemnizații adresate 

familiilor cu copii în baza analizei experienței naționale, compatibilității 

sistemului actual cu transformările demografice ale familiei. 

1.2.2. Realizarea cercetării sociologice ”Pensia alimentară” (în baza metodei calitative), 

evidențierea problemelor principale în acest domeniu 

1.3. Extinderea bazei analitico-

informaționale cu privire la dinamica 

fertilității și impactul acesteia asupra 

regimului de reproducere a populației, 

evidențierea diferențelor în 

comportamentul reproductiv în funcție 

de educație a bărbaților și femeilor, 

dezvoltarea cadrului instituțional, 

ocuparea pe piața muncii și implicarea 

în procesele migraționale. Determinarea 

influenței asupra fertilității descendente 

a factorilor cursului vieții, a condițiilor 

individuale și de nivelul macro 

1.3.1. Realizarea studiului cantitativ și calitativ cu privire la diferențieri socio 

demografice ale fertilității, elaborarea recomandărilor practice cu privire la 

perfecționarea politicilor familiale 

1.3.2. Monitorizarea situației cu privire la migrația populației și evidența fluxurilor 

migraționale, estimarea dimensiunilor migrației externe în baza datelor statistice 

interne și externe 

1.4. Implementarea metodei de evaluare a 

speranței de viață sănătoasă, 

evidențierea factorilor sociodemografici 

de impact asupra mortalității populației, 

1.4.1. Prelucrarea statistică analitico-descriptivă a bazelor de date cu privire la 

buletinele statistice ale deceselor și certificatele medicale constatatoare ale 

decesului pentru perioada anilor 1998-2013. Implementarea metodologiei de 

calculare a indicatorului speranța de viață sănătoasă. 
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completarea bazei de date 

informaționale cu privire la indicatorii 

de sănătate a populației în scopul 

monitorizării continue a situației din 

acest domeniu 

1.4.2. Aprofundarea cercetărilor cu privire la sănătatea reproductivă, determinarea 

impactului factorilor socioeconomici și sociodemografici asupra sarcinilor 

premature 

1.5. Analiza datelor Recensământului 

populației și al locuințelor din 2014, 

reconstituirea rândurilor intercensitare 

a dinamicii principalelor procese 

demografice, corecția datelor cu privire 

la efectivul populației și elaborarea 

prognozei demografice pentru perioada 

de lungă durată (2018-2043) 

1.5.1. Analiza datelor Recensământului populației și al locuințelor din 2014, 

reconstituirea rândurilor intercensitare a dinamicii principalelor procese 

demografice 

1.5.2. Recalcularea numărului și structurii populației pentru perioada intercensitară 

1.5.3. Elaborarea prognozei demografice pentru perioada de lungă durată (2018-2043) 

în baza datelor de la Recensământul populației și al locuințelor din 2014 

1.6. Perfecționarea metodologiei de 

calculare a Indicatorului Integral de 

Securitate Demografică 

1.6.1. Va fi revizuită lista de indicatori pentru calcularea  Indicatorului Integral de 

Securitate Demografică, aplicate metode noi de calculare a acestuia 

Rezultate planificate 

a) Noi metode de măsurare cu privire la vârsta și îmbătrânirea populației (vârsta perspectivă, indicatorul integral al îmbătrânirii active, speranța de viață sănătoasă) 

implementate; 

b) Metodologiei de monitorizare a situației cu privire la integrarea problemelor de îmbătrânire a populației în politicile sectoriale îmbunătățită. 

c) Baza informațional-științifică cu privire la caracteristicile potențialului uman și dinamica principalelor procese demografice consolidată; 

d) Modelul de consolidare a capitalului uman în raport cu dinamica prospectivă a populației conceptualizat; 

e) Seriile de date cu privire la dinamica populației în perioada intercensitară reconstituite; 

f) Sistemul de monitorizare a situației demografice, inclusiv în profil teritorial reactualizat; 

g) Ghidul metodic ”Evaluarea nivelului de securitate demografică în Republica Moldova” elaborat. 

h) 4 monografii editate; 

i) 140 articole științifice publicate 

j) 15 participări la radioul și televiziune  

Organizarea manifestărilor științifice: 
Conferința științifico-practică dedicată Zilei mondiale a populației, 11 iulie (fiecare an). 
Mese rotunde: 

1. Masa rotundă ”Transformarea familiei și dezvoltarea populației” organizată cu prilejul Zilei internaționale a familiei, 15 mai 2015. 
2. Prezentarea Policy Brief  (5 numere, 2015), 2016-2018 câte două numere. Cele mai actuale rezultate științifici cu recomandări de politici. 
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Consolidarea capacităților instituționale ale Centrului de Cercetări Demografice prin 

- implementarea proiectului ”Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în Moldova”, 2013-2015 acordat de Agenția de dezvoltare a Republicii Cehă și 
coordonat de Universitatea Carol din Praga; 

- implementarea acțiunilor din cadul suportului tehnic acordat de Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova: Atlas Project ID: MDA2U704 , anii 2014-2016, în baza 
scrisorii de înțelegere înre UNFPA și INCE din 10.03.2014. 

Elaborarea proiectului de cercetare pentru participare la concurs în cadrul programului Orizont 2020, având drept scop conectarea la infrastructura de cercetare europeană. 

Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu centrele de cercetare în demografie: Institutul Național de Cercetări Demografice din Franța (INED), Institutul de Demografie Max-Planck 
(Germania), Institutul de Demografie al Școlii Economice Superioare (Rusia), Centrul de Cercetări Demografice ”V.Trebici” (România), Institutul de Demografie și Cercetări Sociale 
”M.Ptuha” (Ucraina) etc. 

 

 

Secția ”Politici și mecanisme de creștere economice” 
Obiectiv general Obiectiv specific  Activități 

1. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor 

mici și mijlocii 

1.1. Analiza dezvoltării sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi 

a politicii susţinerii lui 

1.1.1. Monitorizarea indicatorilor principali ai sectorului IMM 

1.1.2. Analiza tendinţelor politicii de dezvoltare a sectorului IMM 

1.2. Perfecţionarea politicii de dezvoltare a 

IMM 

1.2.1. Elaborarea recomandărilor pentru perfecţionarea politicii de susţinere a IMM 

1.2.2. Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova cu 

principiile ”Small Business  Act” pentru Europa 

 

 

Secția ”Politici monetare și financiare” 
Obiectiv general Obiectiv specific  Activități 

1. Analiza stabilităţii financiare la nivel 

naţional, care  reprezintă un exerciţiu 

complex ce porneşte de la analiza 

pilonilor stabilităţii financiare (instituţii, 

pieţe, metode de gestionare a riscului) şi 

continuă cu identificarea riscurilor 

financiare ce pot destabiliza sistemul 

1.1. Elaborarea bazei teoretico-metodologice 

ce ţine de conceptul stabilităţii 

financiare a statului şi a elementelor 

acesteia, precum şi studierea experienţei 

internaţionale în acest domeniu 

1.1.1. Fundamentarea conceptual-metodologică a managementului stabilităţii financiare 

a statului şi a instrumentarului de măsurare a acesteia. 

1.2. Determinarea instrumentarului de 

măsurare a stabilităţii financiare prin 

1.2.1. Evaluarea stabilităţii financiare a RM în baza indicatorilor SAT şi analiza 

impactului factorilor economici asupra stabilităţii financiare a sectorului bancar 
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abordarea comparata a tehnicilor de 

evaluare cantitativa a stabilităţii 

sistemice 

1.2.2. Estimarea stabilităţii financiare a RM prin utilizarea modelelor econometrice. 

1.2.3. Construirea indicelui-agregat de măsurare a stabilităţii financiare a Republica 

Moldova 

1.3. Elaborarea recomandărilor  ce ţin de 

asigurarea stabilităţii financiare a 

statului 

1.3.1. Elaborarea setului de recomandări ştiinţific argumentate ce ţin de 

instrumentarul de măsurare a stabilităţii financiare 

 

 

TABLOUL DE BORD A SECȚIEI POLITICI MONETARE ȘI FINANCIARE 

 
 REZULTATE PLANIFICATE 

Modelul logico-descriptiv 

al managementului 

stabilităţii financiare în 

Republica Moldova 

Studiu de evaluare 

empirică a stabilităţii 

financiare a statului prin 

analiza indicatorilor de 

soliditate financiara, care 

explica procesul de 

declanşare a crizelor 

Folosirea  metodelor  

particulare, care pot fi 

folosite pentru 

identificarea băncilor cu o 

expunere ridicata la riscuri 

Indice agregat al 

stabilităţii financiare 

elaborat 

 

Perfecţionarea tehnicilor 

cantitative de măsurare a 

stabilităţii financiare 

Fundamentarea conceptual-

metodologică a managementului 

stabilităţii financiare a statului şi a 

instrumentarului de măsurare a 

acesteia 

X     

Evaluarea stabilităţii financiare a RM 

în baza indicatorilor SAT şi analiza 

impactului factorilor economici 

asupra stabilităţii financiare a 

sectorului bancar 

 X    

Estimarea stabilităţii financiare a RM 

prin utilizarea modelelor 

econometrice 

  X   

Construirea indicelui-agregat de    X  
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măsurare a stabilităţii financiare a 

Republica Moldova 

Elaborarea setului de recomandări 

ştiinţific argumentate ce ţin de 

instrumentarul de măsurare a 

stabilităţii financiare 

    X 

 

 

Secția ”Economie agroalimentară și dezvoltare rurală” 
Obiectiv general Obiectiv specific  Activități 

1. Sporirea competitivității sectorului 

agroalimentar 

1.1. Suport informaţional şi analitic pentru 

producătorii agricoli şi organele APL 

1.1.1. Colectarea informaţiei statistice pentru cercetările ştiinţifice preconizate 

1.1.2. Elaborarea tarifelor actualizate de costuri privind serviciile de mecanizare, de 

transport servicii veterinare, etc 

1.1.3. Calcularea preţurilor de piaţă ale produselor şi serviciilor agricole 

1.1.4. Calculării normativelor veniturilor nete 

1.2. Analiza impactului potenţial al 

acordurilor comerciale şi elaborarea 

proiecţiilor referitor la evoluţiile 

potenţiale ale sectoarelor agro-

alimentare în Armenia, Azerbaidjan, 

Belarus, Georgia, Kazahstan, Moldova, 

Rusia şi Ucraina 

1.2.1. Colectarea informaţiei statistice şi socio-economice necesare pentru analiza 

situaţiei prezente, a potenţialului  şi proiecţiilor de dezvoltare ale sectoarelor 

agro-alimentare în ţările CSI 

1.2.2. Instrumente de modelare vor fi folosite pentru a cuantifica şi a analiza impactul 

evoluţiilor pieţei, tehnologiilor şi scenariilor politice asupra producţiei agricole 

din ţările CSI, în vederea extinderii comerţului agro-alimentar cu ţările UE. 

 

TABLOUL DE BORD A SECȚIEI ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 
 REZULTATE PLANIFICATE 

Tarifele de costuri ale produselor şi serviciilor agricole diferenţiate 

pe zone geografice (Nord, Centru şi Sud), niveluri acceptabile de 

tehnologii aplicate în cele două tipuri de forme organizatorice: 

sectorul corporativ de producţie agricolă (societăţi cu răspundere 

limitată, cooperative agricole, societăţi pe acţiuni, etc.) şi IMM-urile 

din sectorul agrar (gospodăriile ţărăneşti (de fermier), gospodăriile 

domestice auxiliare ale populaţiei rurale, etc.) 

Proiectul ”AGRICISTRADE” care va contribui la promovarea unui dialog 

bine informat în rândul factorilor de decizie din UE privind efectele 

posibile ale ZLSAC asupra potenţialelor de dezvoltare agricolă din ţările 

CSI 

Suport informaţional şi analitic X  
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pentru producătorii agricoli şi 

organele APL 

Analiza impactului potenţial al 

acordurilor comerciale şi elaborarea 

proiecţiilor referitor la evoluţiile 

potenţiale ale sectoarelor agro-

alimentare în Armenia, Azerbaidjan, 

Belarus, Georgia, Kazahstan, 

Moldova, Rusia şi Ucraina 

 X 

 

 

Secția ”Analize și prognoze” 
Obiectiv general Obiectiv specific  Activități 

1. Analiza principalelor evoluţii economice şi 

sociale şi elaborarea prognozelor 

dezvoltării social - economice a ţării  pe 

termen scurt şi mediu 

1.1. Analiza tendinţelor de dezvoltare a 

economiei naţionale prin prisma 

indicatorilor macroeconomici 

1.1.1. Formarea şi menţinerea bazelor de date a unui set de indicatori economici şi 

sociali 

1.1.2. Cuantificarea unor indicatori ce reflectă evoluția socio-economică a Republicii 

Moldova și competitivitatea acesteia 

1.1.3. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

1.1.4. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

1.1.5. Extinderea spectrului de metode cantitative utilizate în analizarea evoluțiilor 

economice 

1.2. Analiza impactului politicilor economice 

asupra dezvoltării economiei naţionale 

1.2.1. Cuantificarea unor indicatori ce reflectă evoluția socio-economică a Republicii 

Moldova și competitivitatea acesteia 

1.2.2. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

1.2.3. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

1.2.4. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

1.3. Elaborarea scenariilor de prognoză pe 

termen scurt şi mediu 

1.3.1. Formarea şi menţinerea bazelor de date a unui set de indicatori economici şi 

sociali 

1.3.2. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 
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1.3.3. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

1.3.4. Dezvoltarea modelului macroeconometric de prognoză  pe termen mediu la 

condiţiile moderne ale economiei naţionale 

1.3.5. Extinderea spectrului de metode cantitative utilizate în analizarea evoluțiilor 

economice 

2. Diagnosticarea competitivității economiei 

naționale 

2.1. Analiza tendinţelor de dezvoltare a 

economiei naţionale prin prisma 

indicatorilor macroeconomici 

2.1.1. Formarea şi menţinerea bazelor de date a unui set de indicatori economici şi 

sociali 

2.1.2. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

2.1.3. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

2.1.4. Extinderea spectrului de metode cantitative utilizate în analizarea evoluțiilor 

economice 

2.2. Analiza impactului politicilor economice 

asupra dezvoltării economiei naţionale 

2.2.1. Cuantificarea unor indicatori ce reflectă evoluția socio-economică a Republicii 

Moldova și competitivitatea acesteia 

2.2.2. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

2.2.3. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

2.3. Cuantificarea şi analiza indicatorilor de 

evaluare a competitivităţii Republicii 

Moldova şi elucidarea legăturilor dintre 

variabilele analizate 

2.3.1. Formarea şi menţinerea bazelor de date a unui set de indicatori economici şi 

sociali 

2.3.2. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

2.3.3. Cuantificarea unor indicatori ce reflectă evoluția socio-economică a Republicii 

Moldova și competitivitatea acesteia 

2.3.4. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

2.3.5. Extinderea spectrului de metode cantitative utilizate în analizarea evoluțiilor 

economice 

3. Determinarea soluţiilor pentru 

îmbunătăţirea politicilor publice 

3.1. Analiza impactului politicilor economice 

asupra dezvoltării economiei naţionale 

3.1.1. Cuantificarea unor indicatori ce reflectă evoluția socio-economică a Republicii 

Moldova și competitivitatea acesteia 

3.1.2. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

3.1.3. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 
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3.2. Elaborarea scenariilor de prognoză pe 

termen scurt şi mediu 

3.2.1. Formarea şi menţinerea bazelor de date a unui set de indicatori economici şi 

sociali 

3.2.2. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

3.2.3. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

3.2.4. Dezvoltarea modelului macroeconometric de prognoză  pe termen mediu la 

condiţiile moderne ale economiei naţionale 

3.2.5. Extinderea spectrului de metode cantitative utilizate în analizarea evoluțiilor 

economice 

3.3. Cuantificarea şi analiza indicatorilor de 

evaluare a competitivităţii Republicii 

Moldova şi elucidarea legăturilor dintre 

variabilele analizate 

3.3.1. Formarea şi menţinerea bazelor de date a unui set de indicatori economici şi 

sociali 

3.3.2. Cuantificarea unor indicatori ce reflectă evoluția socio-economică a Republicii 

Moldova și competitivitatea acesteia 

3.3.3. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

3.3.4. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

3.3.5. Extinderea spectrului de metode cantitative utilizate în analizarea evoluțiilor 

economice 

3.4. Formularea concluziilor privind 

principalele constrângeri ce limitează 

competitivitatea ţării 

3.4.1. Stabilirea relațiilor cantitative între variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova 

3.4.2. Analiza tendințelor de dezvoltare socio-economice a Republicii Moldova pe 

termen scurt și mediu 

4. Lărgirea accesului ţărilor din spaţiul CSI la 

informaţiile cu caracter tehnico-ştiinţific 

din Republica Moldova 

4.1.   Realizarea schimbului interstatal cu 

informaţii tehnico-ştiinţifice între 

Republica Moldova şi ţările membre ale 

CSI prin intermediul bazei de date a 

Centrului Internaţional de Informaţii 

Tehnico – Ştiinţifice (CIITŞ) 

4.1.1. Colectarea informaţiilor cu caracter tehnico-ştiinţific aferente activităţii de 

cercetare şi dezvoltare în Republica Moldova, pentru baza de date “Materiale 

analitice: ştiinţă, tehnologii, afaceri” a CIITŞ 

4.1.2. Colectarea materialelor ce vizează Republica Moldova pentru culegerea tematică 

informaţional-analitică internaţională, publicată anual de către CIITŞ 

 

 

TABLOUL DE BORD A SECȚIEI ANALIZE ȘI PROGNOZE 
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 REZULTATE PLANIFICATE 

Scenarii de prognoză privind  

evoluţia economiei  naţionale 

Principalele constrângeri în calea 

sporirii competitivităţii economiei 

naționale identificate 

Recomandări pentru 

eficientizarea politicilor 

economice sectoriale formulate 

Lărgirea accesulului utilizatorilor 

din alte state la informaţiile cu 

caracter tehnico-ştiinţific produse 

în Republica Moldova 

Formarea şi menţinerea bazelor de 

date a unui set de indicatori 

economici şi sociali 

X X   

Cuantificarea unor indicatori ce 

reflectă evoluția socio-economică a 

Republicii Moldova și 

competitivitatea acesteia 

X X X  

Stabilirea relațiilor cantitative între 

variabilele economice și sociale ce 

caracterizează dezvoltarea 

Republicii Moldova 

X X X  

Analiza tendințelor de dezvoltare 

socio-economice a Republicii 

Moldova pe termen scurt și mediu 

X X X  

Dezvoltarea modelului 

macroeconometric de prognoză  pe 

termen mediu la condiţiile moderne 

ale economiei naţionale 

X X   

Extinderea spectrului de metode 

cantitative utilizate în analizarea 

evoluțiilor economice 

X X   

Colectarea informaţiilor cu caracter 

tehnico-ştiinţific aferente activităţii 

de cercetare şi dezvoltare în 

Republica Moldova, pentru baza de 

date “Materiale analitice: ştiinţă, 

tehnologii, afaceri” a CIITŞ 

   X 

Colectarea materialelor ce vizează 

Republica Moldova pentru culegerea 

tematică informaţional-analitică 

internaţională, publicată anual de 

   X 



INCE: Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) 

 43 

către CIITŞ 

 

 

Secția Politici de Dezvoltare Socială 
Obiectiv general Obiectiv specific  Activități 

2. Evaluarea tendinţelor şi elaborarea 

recomandărilor privind 

perfecţionarea politicilor de 

reducere a Sărăciei  în Republica 

Moldova 1.1. Analiza tendinţelor sărăciei, 

folosind diferite abordări 

metodologice de măsurare a 

sărăciei; 

1.1.1. Elaborarea abordărilor metodologice alternative de măsurare a sărăciei 

şi utilizarea lor în evaluarea tendinţelor sărăciei după diverse criterii. 

1.1.2. Analiza comparativă a nivelului sărăciei în ţările UE şi CSI 

1.1.3. Evaluarea progresului Republicii Moldova în Obiectivele de Dezvoltare 

ale Mileniului privind reducerea nivelului de sărăcie şi analiza 

impactului asupra reducerii sărăciei a măsurilor de îndeplinire a 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare: 7 Soluţii pentru Republica Moldova 

(Moldova-2020) 

1.2. Distingerea categoriei populaţiei cu 

cel mai mare risc de sărăcie 

1.2.1. Evaluarea tendinţelor de modificare a principalilor indicatori ai 

sărăciei, structurii şi profilurilor sale realizate folosind diferite praguri 

de sărăcie 

1.2.2. Analiza comparativă a nivelului sărăciei în ţările UE şi CSI 

1.2.3. Evaluarea progresului Republicii Moldova în Obiectivele de Dezvoltare 

ale Mileniului privind reducerea nivelului de sărăcie şi analiza 

impactului asupra reducerii sărăciei a măsurilor de îndeplinire a 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare: 7 Soluţii pentru Republica Moldova 

(Moldova-2020) 

1.3. Perfecţionarea politicilor de 

reducere a sărăciei 

1.3.1. Evaluarea impactului politicilor de dezvoltare rurală asupra sărăciei şi 

elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a politicilor aplicate 
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1.4. Elaborarea recomandărilor de 

reducere a sărăciei diferenţiat 

pentru fiecare categorie de 

populaţie săracă 

1.4.1. Evaluarea impactului politicilor de dezvoltare rurală asupra sărăciei şi 

elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a politicilor aplicate 

1.5. Pregătirea şi, în asociere cu 

Ministerul Economiei, prezentarea 

Guvernului a Rapoartelor anuale 

privind nivelul sărăciei şi impactul 

asupra acestuia a politicilor 

aplicate 

1.5.1. Evaluarea impactului politicilor de dezvoltare rurală asupra sărăciei şi 

elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a politicilor aplicate 

1.5.2. Pregătirea şi, în asociere cu Ministerul Economiei, prezentarea 

Guvernului a Rapoartelor anuale privind nivelul sărăciei şi impactul 

asupra acestuia a politicilor aplicate 

 

TABLOUL DE BORD A SECȚIEI POLITICI DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 
 REZULTATE PLANIFICATE 

Nivelul, profilurile şi 

structura sărăciei în 

Republica Moldova, 

calculate pe baza utilizării 

a diferitor criterii de 

măsurare a sărăciei 

Nota informativă „Sărăcia 

în Republica Moldova”. 

Prezentarea Ministerului 

Economiei anual 

„Raport privind sărăcia în 

Republica Moldova” 

(elaborat anual în asociere 

cu Ministerul Economiei) 

Evaluarea impactului 

politicilor dezvoltării 

rurale asupra reducerii 

sărăciei 

Recomandările de 

perfecţionare a politicilor 

de reducere a sărăciei 

rurale 

Elaborarea abordărilor 

metodologice alternative de 

măsurare a sărăciei şi utilizarea lor 

în evaluarea tendinţelor sărăciei 

după diverse criterii. 

X X X   

Analiza comparativă a nivelului 

sărăciei în ţările UE şi CSI 
X X X   

Evaluarea progresului Republicii 

Moldova în Obiectivele de 

Dezvoltare ale Mileniului privind 

reducerea nivelului de sărăcie şi 

analiza impactului asupra reducerii 

sărăciei a măsurilor de îndeplinire a 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare: 7 

Soluţii pentru Republica Moldova 

 X X   
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Evaluarea tendinţelor de modificare 

a principalilor indicatori ai sărăciei, 

structurii şi profilurilor sale 

realizate folosind diferite praguri de 

sărăcie 

X X X   

Evaluarea impactului politicilor de 

dezvoltare rurală asupra sărăciei şi 

elaborarea recomandărilor de 

îmbunătăţire a politicilor aplicate 

  X X X 

Pregătirea şi, în asociere cu 

Ministerul Economiei, prezentarea 

Guvernului a Rapoartelor anuale 

privind nivelul sărăciei şi impactul 

asupra acestuia a politicilor aplicate 

  X   



IEFS: Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) 

 

6. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

Monitorizarea şi evaluarea planului de dezvoltare instituţională se va efectua de către conducerea 

INCE.  

Pentru a asigura implementarea eficientă a Planului de Dezvoltare Instituţională a INCE, vor fi 

elaborate (la finele fiecărui an) rapoarte anuale de progres, care vor determina principalele evoluţii, 

inclusiv modificările necesare. Rapoartele anuale urmează a fi prezentate Academiei de Ştiinţe şi 

Ministerului Economiei. 

Rapoartele anuale de monitorizare şi de evaluare vor conţine toate componentele structurale ale 

PDI.  Aceasta se referă la: 

- obiectivele şi direcţiile preconizate; 

- capacităţile INCE; 

- evaluarea impactului; 

- recomandări. 

Realizarea PDI va fi examinată în cadrul activităţii curente a Consiliului Ştiinţific şi a şedinţelor 

operative ale administraţiei INCE.  

Subdiviziunile INCE vor fi responsabile de implementarea şi monitorizarea implementării a 

acţiunilor planificate. 
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Anexa 1  
Organigrama Institutului Național de Cercetări Economice 

 

 

 

Director adjunct pentru 
probleme de ştiinţă 

Consiliul 

ştiinţific 

Secretar 
ştiinţific 

Biblioteca Republicană 
Tehnico-Ştiinţifică 

 
Serviciul relaţii cu publicul, 

colaborare internaţională, 

inovare şi transfer tehnologic 

Serviciul finanțe și contabilitate 

 

 

Director 

Centrul de cercetări 
demografice 

 

Secţia 
„Politici şi 

mecanisme de 
creştere 

economică” 

Secţia 
„Politici de 
dezvoltare 

socială” 

Secţia 
„Analize şi 
prognoze” 

 

Director adjunct pentru 
probleme generale 

 

Secţia personal, juridic, 

cancelaria, protecţia muncii 

Serviciul informatizare 

  Complexul  editorial 

Secţia 
 „Politici 

financiare şi 
monetare” 

Serviciul de deservire 

şi gospodărie 

Secţia 
„Economie 

agroalimentară 
şi  dezvoltare 

rurală” 
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Anexa 2 

Potenţialul ştiinţific care deţin grade şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, conform 

Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice ale RM 

Nr. 
d/o 

Numele,  
prenumele 

Anul 
naşter
ii 

Specialitatea 
(denumirea şi cifrul) 

Gradul şi titlul 
ştiinţific anul 
conferirii 

Funcţia 

1.  Stratan 
Alexandru 

1976 521.03 Economie și 
management în 
agricultură 

Doctor habilitat 
în economie, 
2008 
Profesor 
universitar, 2014 

Director 
 

2.  Bajura Tudor 1948 521.03 Economie și 
management în 
agricultură 

Dr. habilitat  în 
economie,           
1996 
Profesor 
cercetător,  2012 

Director  adjunct 
cu activitate 
ştiinţifică 

3.  Paladi 
Gheorghe 

 321.15 Obstetrică şi 
ginecologie 

Academician 
1993 
Profesor 
universitar, 1967 

Consultant 
ştiinţific 

4.  Iliadi Gheorghe 1938 521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate  
522.01 Finanţe  

Doctor habilitat, 
1996 
 
Profesor 
cercetător, 2011 

Consultant 
ştiinţific 
 
 

5.  Manole Tatiana 1939 522.01 Finanţe Doctor habilitat, 
2003 
Profesor 
universitar, 2006 

Consultant 
ştiinţific 

6.  Doga Valeriu 1950 521.03 Economie şi 
management în 
agricultură 

Doctor habilitat, 
1992 
Profesor 
universitar,  
1994 

Consultant 
ştiinţific 

7.  Gagauz Olga 1966 543.01 Sociologia 
populaței şi procese 
demografice 

Doctor habilitat, 
2014  
Conferenţiar 
cercetător, 2003 
 

Şef centru, 
Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 
 

8.  Ganea Victoria 1971 522.01 Finanțe 
521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate  

Doctor habilitat 
în economie, 
2015 
Conferenţiar 
universitar, 2007 

Cercetător  
ştiinţific 
coordonator 

9.  Aculai Elena 1957 521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate  

Doctor habilitat 
în economie 
2015 
Conferenţiar 
cercetător, 2007 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 
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Nr. 
d/o 

Numele,  
prenumele 

Anul 
naşter
ii 

Specialitatea 
(denumirea şi cifrul) 

Gradul şi titlul 
ştiinţific anul 
conferirii 

Funcţia 

10.  Timuş Angela 1973 522.01 Finanțe Doctor în 
economie, 2003 
Conferenţiar 
cercetător, 2009 

Secretar ştiinţific 

11.  Savelieva 
Galina 

1947 521.03 Economie și 
management în 
domeniu 

Doctor în 
economie, 1979 
Conferenţiar 
cercetător, 2012 

Şef adjunct 
centru, 
Cercetător 
ştiinţific 
coordinator 

12.  Buciuceanu-
Vrabie Mariana 

1978 543.01 Sociologie 
economică şi procese 
demografie 

Doctor în 
economie, 2007 
Conferenţiar 
cercetător, 2012 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

13.  Penina Olga 1977 331.03 
Medicină socială şi 
management 

Doctor medicină, 
2012 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

14.  Chistruga –
Sînchevici Inga 

1982 543.01 Sociologia 
populaţiei şi procese 
demografice 

Doctor în 
sociologie 
2014 

Cercetător 
ştiinţific 

15.  Macari Vadim 1952 521.01 Teorie 
economică şi politici 
economice 
521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate 

Doctor în 
economie,1982 
 
Conferenţiar 
cercetător,1996 

Şef secţie, 
Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 
 

16.  Percinschi 
Natalia 

1954 521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate 

Doctor în 
economie,1991 
Conferenţiar 
cercetător 1999 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

17.  Vinogradova 
Natalia 

1979 521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate 

Doctor în 
economie,2009 
Conferenţiar 
cercetător, 2013 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 
 

18.  Cucirevii 
Vladimir 

1950 521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate 

Doctor în 
economie, 1988 
Conferenţiar 
cercetător, 2009 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

19.  Novac 
Alexandra 

1982 521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate 

Doctor în 
economie, 2014 

Cercetător 
ştiinţific 

20.  Perciun Rodica 1973 521.03 Economie şi 
management în 
domeniu de activitate 
 
522.01 Finanţe 

Doctor habilitat  
în economie, 
2014 
Conferenţiar 
cercetător, 2011 

Şef secţie, 
cercetător  
ştiinţific 
coordonator 

21.  Clichici Dorina 1978 521.02 Economie 
mondială; relaţii 
economice 
internaţionale 

Doctor în 
economie, 2007 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

22.  Iordachi 
Victoria 
 

1981 522.01 Finanţe Doctor în 
economie, 2010 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 
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Nr. 
d/o 

Numele,  
prenumele 

Anul 
naşter
ii 

Specialitatea 
(denumirea şi cifrul) 

Gradul şi titlul 
ştiinţific anul 
conferirii 

Funcţia 

23.  Bîlba Tatiana 1975 521.02 Economie 
mondială; relaţii 
economice 
internaţionale 

Doctor în 
economie, 2009 

Cercetător 
ştiinţific 

24.  Bujor Oleg 1978 522.01 Finanţe  Doctor în 
economie 
2003 

Cercetător 
ştiinţific superior 

25.  Rojco Anatol 1945 523.01 Cibernetică  şi 
informatică 
economică 
521.03 Economie şi 
management 

Doctor în 
economie 1976 
 
Conferenţiar 
cercetător, 1993 

Şef secţie, 
Cercetător 
ştiinţific  
coordonator 
50-11-04 

26.  Colesnicova 
Tatiana 

1974 521.03 Economie şi 
management în sfera 
ocupării forţei de 
muncă 

Doctor în 
economie, 2011  
Conferenţiar 
cercetător, 2013 

Cercetător 
ştiinţific  
coordonator 

27.  Ghiţiu Lilia 1977 521.03 Economie şi 
management în sfera 
publicităţii 

Doctor în 
economie, 2011  
Conferenţiar 
cercetător, 2013 

Cercetător 
ştiinţific  superior 

28.  Cara Oleg 1965 523.01 Statistică 
economică 

Doctor în 
economie, 2013 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

29.  Poisic Mihail 1947 521.03 Economie şi 
management în 
domeniu 

Doctor în 
economie, 1979 
Conferenţiar 
cercetător, 1990    

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

30. G Ganciucov 
Valentina 

1941 523.01 Cibernetică  şi 
informatică 
economică 
521.03 Economie şi 
management 

Doctor în 
economie, 1975 
Conferențiar 
universitar 1985 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

31.  Toacă Zinovia 1964 122.03 Modelare 
matematică, metode 
matematice,  produse 
program 

Doctor în 
economie,   2011 

Cercetător 
ştiinţific 
superior 

32.  Moroz Victor 1950 521.03 Economie şi 
management în 
agricultură 

Doctor în 
economie, 1983 
Conferenţiar 
cercetător, 1988 

Şef secţie, 
cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

33.  Vasilaşcu Ion 1934 521.03 Economie şi 
management în 
agricultură 

Doctor în 
economie, 1971 
Conferenţiar 
cercetător, 1996       

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

34.  Scobiola Petru 1944 255.01 Tehnologii şi 
mijloace tehnice 
pentru agricoltură şi 
dezvoltarea rurală  

Doctor în 
agricultură, 1982 
             

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

35.  Ignat Anatolie 1965 521.03 Economie şi 
management în 
agricultură 

Doctor în 
economie, 2013 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 
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Anexa 3 

PREGĂTIREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE DE ÎNALTĂ CALIFICARE 

I DOCTORANZI 

Nr. 
ord. 

Numele, prenumele Codul şi denumirea specialităţii 
Anul de studii 

 
Forma de studii 

1.  Gorceac Viorel 543.01 Sociologia populației și procese demografice IV  fără frecvenţă 

2.  Cebotari Oleg 543.01 Sociologia populației și procese demografice II fără frecvenţă 

3.  Grigoraș Ecaterina 543.01 Sociologia populației și procese demografice I fără frecvenţă 

4.  Garbuz Veronica 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate IV fără frecvenţă 

5.  Lucaşenco Eugenia 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate IV  fără frecvenţă 

6.  Iaţişin Tatiana 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate IV  fără frecvenţă 

7.  Gribincea Corina 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate III  la zi 

8.  Gaburici Chiril 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate IV fără frecvenţă 

9.  Şarco Alexandru  521.03 Economie şi management în domeniu de activitate IV fără frecvenţă 

10.  Voicu Ovidiu  521.03 Economie şi management în domeniu de activitate III fără frecvenţă 

11.  Duca Elena 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate II la zi 

12.  Gorobivscaia Olga 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate III  fără frecvenţă 

13.  Dabija Orest 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate III fără frecvenţă 

14.  Ţepordei Aurelia 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate II fără frecvenţă 

15.  Roșu Dorin 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate I la zi 

16.  Garabadji Ecaterina 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate I  la zi 

17.  Nasalciuc Irina 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate I la zi 

18.  Romanciuc Andrei 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate I fără frecvenţă 



INCE: Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) 

 53 

19.  Chircă Roman 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate I fără frecvenţă 

20.  Cavcaliuc Lucia 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate I  fără frecvenţă 

21.  Donea Sofia 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate I fără frecvenţă 

22.  Munteanu-Burlac Ludmila 521.03 Economie şi management în domeniu de activitate I fără frecvenţă 

23.  Ungur Cristina 522.01 Finanţe IV fără frecvenţă 

24.  Basistîi Nicolae 522.01 Finanţe III fără frecvenţă 

25.  Corcodel Artur 522.01 Finanţe II  la zi 

26.  Gherboveţ Sergiu 522.01 Finanţe II la zi 

27.  Grozav Diana  522.01 Finanţe II  fără frecvenţă 

28.  Isachi Silvia-Elena  
România 

522.01 Finanţe II  fără frecvenţă 

29.  Slobozian Dorin 522.01 Finanţe I fără frecvenţă 
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Anexa 4 

Teze susținute în cadrul INCE 

N/o Denumirea tezei/specialitatea/N.P. pretendentului 
la grad științific 

Data susținerii Conducător 

științific/ 

coordonatorului 

1.  D 16.08.00.05 tema: „Managementul pieţei publicitare 
în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană”,   la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în domeniul serviciilor publicitare), 
prezentată de dna GHIŢIU Lilia 

proces-verbal nr. 

5 din 08 iulie 

2011 

BAJURA Tudor, 

doctor habilitat în 

economie 

2.  D 16.08.00.05 tema: „Совершенствование 
регулирования гендерного равенства в сфере 
занятости в Республике Молдова”,  la specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în domeniul 
ocupării forţei de muncă), prezentată de dna 
COLESNICOVA Tatiana 

08 iulie 2011 ROJCO Anatolii, 

doctor în economie 

3.  D 16.08.00.05tema:  „Eficientizarea funcţionării pieţei 
funciare în Republica Moldova”,   la specialitatea 
08.00.05 – Economie  şi management (în agricultură), 
prezentată de dna POPESCU Silvia  

proces-verbal nr. 

5 din 08 iulie 

2011 

BAJURA Tudor, 

doctor habilitat în 

economie,  

4.  D 16.08.00.05 – 04*, teza „Implementarea principiilor 
strategiilor de management la întreprinderile din 
complexul agroalimentar”, prezentată de dna 
OLEINIUC Maria 
  

18 noiembrie 

2011 

Fără coordinator 

științific 

5.  D 16.08.00.05 tema: „Perfecţionarea gestiunii relaţiilor 
de credit a băncii comerciale cu clienţii în scopul 
reducerii riscurilor bancare”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în activitatea bancară), 
prezentată de dl GÎRLEA Mihail 

din 5 iulie 2012 ILIADI Gheorghe, 

doctor habilitat în 

economie 

6.  D 16.08.00.05 tema: „Managementul producţiei de 
lactate în contextul ajustării la cerinţele Uniunii 
Europene”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în activitatea de antreprenoriat), 
prezentată de dl IGNAT Anatolie 

2 iulie 2013 DOGA Valeriu, doctor 

habilitat în economie 

7.  D 16-08.00.05 tema:  ”Perfecţionarea managementului 

inovaţional în sectorul privat al Republicii Moldova”, 

DUCA Daniela 

27 februarie 2014 STRATAN Alexandru, 

doctor habilitat în 

economi 

8.  D 16-08.00.05, tema tezei:  ”Aplicarea sistemului de 

management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii”, NOVAC Alexandra 

14 martie 2014 STRATAN Alexandru, 

doctor habilitat în 

economi 

9.  DH 16.521.03-01 tema: ” anagementul dezvoltării 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica 

Moldova în contextul tendinţelor europene 

contemporane ”, ACULAI Elena 

15 aprilie 2015 STRATAN Alexandru, 

doctor habilitat în 

economi 

10.  DH 16.521.03-02 tema: ”Perfecţionarea 

managementului sistemului naţional de cercetare-

dezvoltare în contextul proceselor de globalizare ”, 

CUCIUREANU Gheorghe 

29 mai 2015 STRATAN Alexandru, 

doctor habilitat în 

economi 

 

http://www.cnaa.md/institutions/ince/css/D16080005/
http://www.cnaa.md/institutions/ince/css/D16080005/
http://www.cnaa.md/thesis/22098/
http://www.cnaa.md/thesis/22098/
http://www.cnaa.md/thesis/22098/
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Anexa 5  

Lista echipamentului periferic necesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechizite Hardaware Cantitatea  Specificaţii 

Lan Cable, Cat.5 UTP 3 cutii 305 m 

Switch  5 buc. 16 porturi  

Switch  5. buc 8 porturi 

Cleşte de sertizare 1. buc   

Set de şurubelniţe 1 buc .   

Cleşte de montaj 1 buc .   

Optical Mouse  15 buc. Loghitech 

Keyboards  10 buc. Loghitech 

Mouse Pad 20 buc.   

DDR 400 512MB 15 buc.   

DDR2 2GB  1 buc . Pentru Server 

DDR2 1GB  5 buc.   

Hard Disc  (HDD) 320 GB 1 buc . Pentru Server 

Hard Disc (HDD) 80 GB 7 buc.   

SATA INTERFACE CABLE 5 buc.   

ATA INTERFACE CABLE 10 buc.   

Conectoare  2 cutii/100buc.   

Blocuri de alimentare  10 buc. 400W 

CD-R  1 cutie   

DVD-R 5 buc.   
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Anexa 6 

Planul de acţiuni  al INCE pentru perioada 2015-2018 
 

                                                             
1 Sunt concretizate şi stabilite anual. 

Proiectul 
Acţiunile întreprinse 

 

Rezultate 
preconizate1 

 

Costuri 
aferente 
(mii lei 

/an) 

Responsab
ili 

Indicatori de 
evaluare 

Anuale Etape de realizare1     
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Anul 2015  
Conceptualizarea modelului de 
consolidare a capitalului uman în 
raport cu dinamica prospectivă a 
populației. 
Anul 2016 
Implementarea noilor metode de 
măsurare cu privire la vârsta și 
îmbătrânirea populației (vârsta 
perspectivă, indicatorul integral 
al îmbătrânirii active, speranța 
de viață sănătoasă). 
Anul 2017 
Reconstituirea seriilor de date cu 
privire la dinamica populației în 
perioada intercensitară, 
consolidarea dovezilor cu privire 
la factorii demografici și 
dezvoltarea durabilă. 
Anul 2018 
Evidențierea mecanismelor de 
creștere a performanței 
politicilor în domeniul populației 
și dezvoltării, elaborarea 
prognozei demografice (seria 
2018-2043). 

 
1) Elaborarea modelului 
de formare a capitalului 
uman, consolidarea bazei 
informaționale cu privire 
la dinamica populației, 
aprobarea metodelor de 
cercetare. 
2) Analiza mediului 
instituțional de impact 
asupra dezvoltării 
capitalului uman, 
reactualizarea modului de 
calculare a indicatorului 
integral teritorial de 
securitate demografică.  
 

 Va fi consolidată baza 
informațional-științifică cu 
privire la caracteristicile 
potențialului uman și 
dinamica principalelor 
procese demografice, 
conceptualizat  modelul de 
consolidare a capitalului 
uman în raport cu dinamica 
prospectivă a populației. 
Va fi reactualizat sistemul 
de monitorizare a situaței 
demografice, inclusiv în 
profil teritorial, elaborat 
Ghidul metodic ”Evaluarea 
nivelului de securitate 
demografică în Republica 
Moldova”. 
Rezultatele obținute vor fi 
prezentate Comisiei 
Naționale pentru Populație 
și Dezvoltare. 

752,3 

Director de 
proiect – 
GAGAUZ 
Olga, 
dr.hab. 

Articole științifice  
ştiinţifice –12/an; 
Organizarea 
manifestărilor; 
ştiinţifico-practice –
1/an; 
Participări în cadrul 
grupurilor de lucru –
1/an; 
Ateliere de 
lucru/cursuri – 
1/an; 
Propuneri  și 
recomandări  – 1/an; 
 
Proiecte  
internaționale 
obținute  -2; 
Buletine informative 
– 3; Participări  la 
emisiuni TV/radio -
15;  
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Anul 2015 
Fundamentarea conceptual-
metodologică a managementului 
stabilităţii financiare a statului şi 
a instrumentarului de măsurare 
a acesteia 
 
Anul 2016 
Evaluarea stabilităţii financiare a 
RM în baza indicatorilor SAT şi 
analiza impactului factorilor 
economici asupra stabilităţii 
financiare a sectorului bancar 
Anul 2017 
Estimarea stabilităţii financiare a 
RM prin utilizarea modelelor 
econometrice 
Anul 2018 
Construirea indicelui-agregat de 
măsurare a stabilităţii financiare 
a Republica Moldova 

 
1 Fundamentarea 

conceptual-metodologică a  

managementului 

stabilităţii financiare a 

statului 

 

2. Fundamentarea 
instrumentarului de 
măsurare a stabilităţii 
financiare a statului 

Se va elabora modelul 
logico-descriptiv al 
managementului stabilităţii 
financiare a statului 
 
Va fi efectuat studiul privind 
practica mondială în 
gestiunea stabilităţii 
financiare a statului 
 
Vor fi elaborate propuneri şi 
recomandări ştiinţific 
argumentate privind 
conceptul de stabilitate 
financiară a statului 
 
Va fi elaborată metodologia 
de măsurare a stabilităţii 
financiare a statului  
 
Vor fi înaintate către BNM 
recomandări ce ţin de 
utilizarea instrumentarului 
de măsurare a stabilităţii 
financiare a RM. 
 

1911,0 

Director de 
proiect – 
PERCIUN 

Rodica, 
dr., conf. cerc. 

Publicaţii ştiinţifice – 
20/an; 

Organizarea 
manifestărilor 

ştiinţifico-practice –
2/ an; 

Rapoarte şi 

comunicări orale -

10/an 

Documente, avize si 

participări în 

grupuri de lucru – 

10/an 

Membri în colegiu de 

redacţie, manifestări 

ştiinţifice – 10 

Stagiari, doctoranzi 

in proiect - 9 
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Anul 2015 
Culegerea informaţiei iniţiale, 
elaborarea metodicii şi calculul 
tarifelor şi normativelor 
veniturilor nete în sectoarele 
fito-şi zootehnice pentru 2015. 
 
Anul 2016 
Culegerea informaţiei iniţiale, 
elaborarea metodicii şi calculul 
tarifelor şi normativelor 
veniturilor nete 
în sectoarele fito-şi zootehnice 
pentru 2016. 
 
Anul 2017 
Culegerea informaţiei iniţiale, 
elaborarea metodicii şi calculul 
tarifelor şi normativelor 
veniturilor nete 
în sectoarele fito-şi zootehnice 
pentru 2017. 
 
Anul 2018 
Culegerea informaţiei iniţiale, 
elaborarea metodicii şi calculul 
tarifelor şi normativelor 
veniturilor nete 
în sectoarele fito-şi zootehnice 
pentru 2018. 
 

 
1) Actualizarea bazei de 
date privind salarizarea 
lucrătorilor agricoli (pe 
categorii de lucrători, pe 
niveluri de calificare etc.); 
 
2) Actualizarea preţurilor 
de piaţă şi calcularea 
tarifelor de costuri 
normate la executarea 
lucrărilor mecanizate în 
sectorul agrar; 
 
3)Stabilirea parametrilor 
tehnologici adecvaţi 
pentru diferite produse 
agricole, forme de 
gospodărire, zone 
geografice etc. 

Elaborarea tarifelor de 

costuri normate pentru 

produsele fito- şi 

zootehnice; 

 

Elaborarea normativelor 

veniturilor nete ale 

gospodăriilor ţărăneşti (de 

fermier) şi gospodăriilor 

casnice auxiliare, obţinute 

din activitatea agricolă 

(fitotehnie şi sectorul 

zootehnic ) pentru perioada 

2015 - 2018. 

1374,6 

Director de 

proiect – 

Bajura 

Tudor, dr. 

hab. 

Publicaţii ştiinţifice – 
15/an 
Organizarea 
manifestărilor 
ştiinţifico-practice – 
1/an; 
Participări în cadrul 
grupurilor de lucru –
1/an; 
Monografii -2; 
Metode şi 
mecanisme 
elaborate – 1 set/an; 
Recomandări 
aplicative –1/an; 
Tarife de costuri 
elaborate –1 set/an; 
Normativele 
veniturilor nete – 1 
set/an. 
Ghid practice – 4 
ediţii 
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Anul 2015 
Analiza şi prognozarea 
dezvoltării  economiei 
naţionale a Republicii 
Moldova prin prisma 
indicatorilor 
macroeconomici; 
 
Anul 2016 
Extinderea spectrului de 
metode cantitative utilizate 
în analizarea evoluțiilor 
economice a Republicii 
Moldova 
 
Anul 2017 
Analiza şi prognozarea 
dezvoltării  social-economice 
a Republicii Moldova prin 
prisma indicatorilor 
macroeconomici şi balanţelor 
natural-valorice 
 
Anul 2018 
Analiza dezvoltării  social-
economice a Republicii 
Moldova la finele anului 2018 
şi prognoza indicatorilor 
macroeconomici pe termen 
mediu 

Formarea bazelor de date 
privind evoluţia economiei 
naţionale;  
 
Analiza indicatorilor 
macroeconomici privind 
dezvoltarea economiei 
naţionale; 
 
Adaptarea modelului 
macroeconometric pe termen 
mediu şi a modelului 
economico-matematic  
pentru elaborarea balanţelor  
interramurale natural-
valorice la condiţiile 
contemporane ale economiei 
naţionale a Republicii 
Moldova;  
 
Elaborarea modelului 

macroeconometric 

trimestrial de prognoză; 

evaluarea, testarea şi 

punerea în aplicare a 

acestuia; 

 

Elaborarea scenariilor de 
prognoză macroeconomică 
pe termen mediu şi scurt. 
 

 

Analiza  tendinţelor 
dezvoltării economiei 
naţionale a Republicii 
Moldova; 
 
Elaborarea unui model 
macroeconometric 
trimestrial de prognoză şi  
punerea în aplicare a  
acestuia; 
 
Elaborarea, în baza 
modelelor econometrice 
adaptate la condiţiile 
contemporane ale Republicii 
Moldova, a scenariilor de 
prognoză a dezvoltării 
economiei naţionale pe 
termen scurt şi mediu;  
 
Elaborarea balanţelor  
interramurale  natural-
valorice de prognoză şi 
balanţelor efective în 
expresie naturală. 
 

 

Director de 
proiect – 

Cara Oleg, 
dr. , conf. 

cerc. 

Publicaţii ştiinţifice - 
14/an; 
Organizarea 
manifestărilor; 
ştiinţifico-practice –
1/an; 
Ateliere de lucru – 
1/an; 
Scenarii de 
prognoză – 2/an; 
Model economico-
matematic  pentru 
elaborarea 
balanţelor  
interramurale  
natural-valorice 
perfecţionat şi 
adaptat – 1; 
Model econometric 
trimestrial de 
prognoză a 
indicatorilor 
macroeconometrici 
-1; 
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Anul 2015 
Perfecţionarea politicii de 
susţinere a IMM-urilor în 
Republica Moldova: 
îmbunătăţirea condiţiilor 
pentru dezvoltarea 
întreprinderilor familiale. 
 
Anul 2016 
Perfecţionarea politicii de 
susţinere a IMM-urilor în 
Republica Moldova: 
îmbunătăţirea reglementării 
activităţii persoanelor cu 
profesii liberale. 
 
Anul 2017 
Perfecţionarea politicii de 
susţinere a IMM-urilor în 
Republica Moldova: 
îmbunătăţirea posibilităţilor 
pentru dezvoltarea  
antreprenorilor din categoriile 
social-vulnerabile ale populaţiei. 
 
Anul 2018 
Perfecţionarea politicii de 
susţinere a IMM-urilor în 
Republica Moldova: 
îmbunătăţirea posibilităţilor 
pentru antreprenorii,  care au 
dat faliment şi pot beneficia în 
mod rapid de o a doua şansă. 

 
1) Caracteristica situaţiei 
în sectorul IMM în baza 
monitorizării indicatorilor 
săi principali; 
 
2) Generalizarea politicilor 
de susţinere a 
întreprinderilor familiale 
din străinătate.  
 
3) Elaborarea 
recomandărilor, orientate 
spre armonizarea politicii 
de dezvoltare a IMM-urilor 
în Republica Moldova cu 
principiile ”Small Business 
Act” pentru Europa. 
 
 

 
1. Vor fi monitorizaţi  
principalii indicatori ai 
dezvoltării sectorului IMM.  
 
2. Vor fi analizate şi 
generalizate politicile de 
susţinere a întreprinderilor 
familiale din străinătate, cu 
accent pe ţările UE.  
 
3. Vor fi elaborate 
recomandări pentru 
perfecţionarea politicii de 
susţinere a IMM. 
 

1866,2 

Director de 
proiect – 
Aculai Elena, 
dr., conf. cerc. 

Indicatori de 
rezultat -2 
Monografie 
naţională - 1; 
Capitol în 
monografie 
internaţională – 1  
 
Indicatori de 
produs – 20/an. 
Articole elaborate 
–12/an.  
Inclusiv:  
Articole în reviste 
de circulaţie 
internaţională - 
1/an; 
Articole în reviste 
recenzate -6/an; 
Articole în 
culegeri -5/an.  
 
Propuneri / Avize 
la documente de 
politici, legile 
elaborate -  6/an; 
Participarea în 
cadrul grupurilor 
de lucru –1/an 
Rapoarte 
susţinute -1/an. 
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ANEXA 8. MANIFESTAȚII ȘTIINȚIFICE PLANIFICATE 
 

N/o  Tipul și denumirea manifestării Subdiviziunea responsabilă 
Termen de 
realizare 

1.  Organizarea Conferinței științifico-practică dedicate zilei mondiale a 
populației  
 

Centrul de Cercetări 
Demografice 

Trim. III 2015 
 

2.  Organizarea lansării publice a numărului 18 a buletinului trimestrial 
de analiză economic “Tendinţe în Economia Moldovei”  
 

INCE Trimestrul IV, 
2015 

3.  Organizarea  Conferinței internaţionale în domeniului businessului 
„Agribusiness association model in V4 countries -  a new perspective 
for Moldova competitiveness” finanţat de Fondul International 
Visegrad 
 

INCE Trimestrul IV, 
2015 

4.  Organizarea ediției X-a a Conferinței internaționale științifico-practice 
„Creșterea economică în condițiile globalizării” 
 

INCE Trimestrul IV, 
2015 

5.  Organizarea Mesei rotunde cu genericul „Afacerile  familiale: noi 
oportunităţi de dezvoltare şi probleme de reglementare” 
 

Secţia Politici şi mecanisme de 
creştere economică 

Trimestrul IV, 
2015 

6.  Organizarea seminarului științific „Evaluarea sărăciei rurale ale 
populației și politici de reducere a acesteia” 
 

Secţia Politici de dezvoltare 
socială 

Trimestrul IV, 
2015 

7.  Organizarea Mesei rotunde cu participarea reprezentanților 
Ministerului Muncii, Protecții Sociale și Familiei pentru discutarea 
unor rezultate ale proiectului de  cercetare propuse pentru 
implementare în practică. 
 

Centrul de Cercetări 
Demografice 

Trim.IV 2015 
 

8.  Organizarea a Mesei rotunde la tematica proiectului  „Elaborarea 
instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului” 
 

Secţia Politici financiare şi 
monetare 

Trim. II 2016 
 

9.  Indexarea revistei Economie și Sociologie în baze de date international 
SCOPUS  

INCE, BRTȘ Trim.II 2016 

10.  Organizarea Conferinței științifico-practică dedicate zilei mondiale a 
populației  

Centrul de Cercetări 
Demografice 

Trim.III 2016 

11.  Organizarea ediției XI-a a Conferinței internaționale științifico-
practice „Creșterea economică în condițiile globalizării” 

INCE Trimestrul IV, 
2016 

12.  Organizarea  Mesei rotunde „Probleme socio-economice în Republica 
Moldova și căile de soluționare a acestora” 

Secţia Politici de dezvoltare 
socială 

Trimestrul IV, 
2016 

13.  Organizarea unei  mese rotunde cu participarea reprezentanților 
Ministerului Muncii, Protecții Sociale și Familiei pentru discutarea 
unor rezultate ale proiectului de  cercetare propuse pentru 
implementare în practică. 
 

Centrul de Cercetări 
Demografice 

Trim. IV 2017 

14.  Organizarea  Conferinței științifico-practică dedicate zilei mondiale a 
populației  
 

Centrul de Cercetări 
Demografice 

Trim.III 2017 

15.  Organizarea Mesei rotunde cu participarea reprezentanților 
Ministerului Muncii, Protecții Sociale și Familiei pentru discutarea 
unor rezultate ale proiectului de  cercetare propuse pentru 
implementare în practică 

Centrul de Cercetări 
Demografice 

Trim. IV 2017 
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16.  Organizarea Mesei rotunde cu genericul „ Implicarea în afaceri a 
grupelor social-vulnerabile ale populației (femei, tineri, etc.) ca una 
dintre prioritățile de bază de susținere a antreprenoriatului în 
Republica Moldova” 

Secţia “Politici şi mecanisme 
de creştere economică” 

Trimestrul IV, 
2017 

17.  Publicarea și plasarea  lunară pe site-ul www.inc.md a lucrărilor ce 
reflectă probleme majore în economia națională 
 

INCE Trimestrial 
2017 

18.  Organizarea ediției XII-a a Conferinței internaționale științifico-
practice „Creșterea economică în condițiile globalizării” 
 

INCE Trimestrul IV, 
2017 

19.  Organizarea seminarului științifico-practic  „Perfecționarea protecției 
sociale ale populației în Republica Moldova” 
 

Secţia Politici de dezvoltare 
socială 

Trimestrul IV, 
2017 

20.  Organizarea Mesei rotunde privind analiza stabilității financiare a 
statului 
 

Secţia Politici financiare şi 
monetare 

Trim. II 2018 

21.  Organizarea Conferinței științifico-practică dedicate zilei mondiale a 
populației  
 

Centrul de Cercetări 
Demografice 

Trim. III 2018 
 

22.  Publicarea și plasarea  lunară pe site-ul www.inc.md a lucrărilor ce 
reflectă probleme majore în economia națională 
 

INCE Trimestrial 
2018 

23.  Organizarea   ediției XIII-a a Conferinței internaționale științifico 
practice „Creșterea economică în condițiile globalizării” 
 

INCE Trimestrul IV, 
2018 

http://www.inc.md/
http://www.inc.md/
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