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ABREVIERI 
 

AŞM  – Academia de Ştiinţe a Moldovei; 

ATA  – Advanced Technology Attachment; 

BASS  – Bugetul asigurărilor sociale de stat; 

BNS  – Biroul Naţional de Statistică; 

BPN  – Bugetul public naţional; 

BRTŞ  – Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică;  

BS  – Bugetul de Stat; 

BUAT  – Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale; 

CD  – Compact Disk; 

CE  – Complexul Editorial; 

CIP  – Catalogarea înaintea publicării; 

CNAA  – Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare; 

CPU  – Central Processing Unit; 

CSI  – Comunitatea Statelor Independente; 

ERENET – Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities; 

FAOAM – Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; 

HDD  – Hard Disk Drive; 

INCE  – Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică; 

ISBN  –  Număr Internaţional Standard pentru Cărţi (International Standard Book Number); 

ISSN – Număr Internaţional Standard pentru Seriale (International Standard Serial Number); 

ME  – Ministerul Economiei; 

MRU  – Managementul resurselor umane; 

ONG  – Organizaţii nonguvernamentale; 

PC 7  – Program cadru şapte; 

PDI  – Plan de Dezvoltare Instituţională; 

RAM  – Random Access Memory; 

RM  – Republica Moldova; 

SATA  – Serial Advanced Technology Attachment; 

SUA  – Statele Unite ale Americii; 

UE  – Uniunea Europeană; 

UNDP  – United Nations Development Programme; 

UNFPA – Fondul ONU pentru Populaţie; 

UNICEF – Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (United Nationts International Children Fund). 
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INTRODUCERE 

 

Planul de Dezvoltare Instituţională (în continuare PDI) pentru anii 2020-2023 al Institutului Naţional 

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 Republicii Moldova nr.2-d din 23 ianuarie 2008, precum și ținând cont de Hotărârea Guvernului 

Nr.386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și 

evaluarea documentelor de politici publice. 

PDI a fost conceput în baza obiectivului de dezvoltare strategică a Institutului Naţional de Cercetări 

Economice (în continuare INCE, Institutul) ca institut științific, analitic și de consultanță, care se 

poziționează ca un actor activ al procesului de modernizare a domeniului de cercetare și inovare, având o 

contribuție practică semnificativă la dezvoltarea economiei și asigurarea competitivității Republicii 

Moldova. 

PDI definește misiunea și viziunea INCE, include principalele direcţii de activitate științifică, analiza 

mediului intern și extern, indică asupra sistemelor din cadrul INCE, responsabile de realizarea activităţilor 

și atingerea obiectivelor statutare.  

PDI prezintă analiza generală a potențialului instituțional al INCE, funcţiile ce îi revin și propune măsuri 

pentru consolidarea activităţii acestuia.  

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

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

sectorială şi instituţională ale INCE  în corespundere cu Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare nr.259-XV din 15 

iulie 2004, Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 (HG nr.381/2019), 

Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării (HG nr.382/2019), Metodologia de 

finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării (HG nr.53/2020), 

Statutul INCE. 

PDI este proiectat 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 intern de bază, care cuprinde mecanismele de consolidare a managementului 

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

pe termen mediu. 

 
 
 



 
 

4 
 

1. MISIUNEA, VIZIUNEA ȘI VALORILE INSTITUTULUI NAŢIONAL                                
DE CERCETĂRI ECONOMICE 

 
1.1. Misiunea INCE 

 

Obiectul de activitate al INCE este efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, ce vizează 

evoluţia proceselor economice şi sociale din ţară, astfel contribuind la fundamentarea ştiinţifică a 

strategiilor şi programelor de 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 spre realizarea cercetărilor 

excelente şi inovative, pentru: 

- obţinerea efectului 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 impactului implementării strategiilor şi programelor 

guvernamentale; 

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

 

1.2. Viziunea INCE 

INCE urmează să-și consolideze poziția celei mai avansate structuri în domeniul  cercetărilor economice și 

sociodemografice la nivel național și regional, confirmată prin publicații științifice cu caracter fundamental 

și aplicativ, participarea la formarea politicii economice a statului, precum și capacitatea de a oferi produse 

științifice complexe, bazate pe cunoștințe și metode de cercetare moderne: analitică și expertiză, dezvoltare 

de modele și formare avansată a potențialului științific uman.  

Pentru avansarea realizării viziunii, INCE corelează direcțiile de cercetare cu strategiile și politicile 

naționale și cele europene în domeniul cercetării și inovării, documentele strategice privind dezvoltarea 

socioeconomică a Republicii Moldova, contribuie la consolidarea cercetărilor interdisciplinare, 

implementarea și susținerea unor proiecte de interes major privind problemele economice, sociale și 

demografice. 

 

1.3. Valorile INCE 

- Calitate şi excelenţă. Cercetările științifice, realizate în cadrul INCE, vor fi orientate spre creșterea 

capacității de inovare și a competitivității, fiind racordate la standardele europene în domeniul 

cercetării și  inovării prin implementarea metodelor moderne de cercetare în domeniul economic, 

social și demografic, consolidarea recunoașterii internaționale. 
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- Parteneriate. Dezvoltarea de parteneriate cu universităţile şi instituţiile de cercetare din diferite 

domenii şi zone geografice, organismele administraţiilor centrale şi locale, organizaţiile care aparţin 

mediului de afaceri, precum şi cu organizaţiile 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; 

- 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. 

2. ANALIZA MEDIULUI INSTITUŢIONAL 
 

2.1. Profilul instituţional 

Institutul Naţional de Cercetări Economice este 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. În prezent, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice este unica instituţie publică publică din Republica Moldova specializată 

în cercetarea științifică în domeniul socio-economic și demografic. 

Direcţia prioritară a cercetărilor ştiinţifice este dezvoltarea unei economii inteligente, sustenabile, 

competitive și inclusive prin asigurarea bazei analitico-științifice pentru elaborarea, implementarea și 

monitorizarea procesului decizional. Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice sunt următoarele: 

- politici şi mecanisme economico-financiare de accelerare a ritmurilor de dezvoltare a economiei 

naţionale; 

- cercetarea multidisciplinară a capitalului uman și transformărilor demografice; 

- politici şi mecanisme economice de dezvoltare durabilă a agriculturii şi spaţiului rural. 

Cele mai dezvoltate domenii de cercetare în cadrul INCE: 

 analiza și prognozarea indicatorilor macroeconomici: abordarea holistică a creșterii economice, 

elaborarea prognozelor macroeconometrice, evaluarea competitivității Republicii Moldova în plan 

regional. Publicația “Tendințe în Economia Moldovei”, elaborată trimestrial de către echipa INCE și 

prezentată public, are drept scop oferirea unei analize comprehensive a proceselor socio-

economice din Republica Moldova.  
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 evaluarea economică a programelor și politicilor de stat, elaborarea programelor de dezvoltare a 

raioanelor Republicii Moldova; 

 economia financiară: analiza piețelor financiare, analiza politicii monetare și fiscale, stabilitatea 

financiară sistemică; 

 economia circulară: analiza principalilor piloni ai economiei circulare (modele de business, 

utilizarea eficientă a resurselor și managementul deșeurilor, interacțiunea subiecților interesați, 

cererea și comportamentul consumatorului, etc.), identificarea principalelor instrumente 

inovaționale, care vor permite dezvoltarea mecanismului național de formare a economiei 

circulare; 

 realizarea cercetărilor privind dezvoltarea şi modernizarea sectorului agricol al Republicii 

Moldova, evaluarea competitivității agriculturii, efectuarea analizelor în domeniul economiei 

agrare, a cadrului politic și instituțional din sectorul agricol și cel aferent zonelor rurale. 

 efectuarea cercetărilor științifice aplicative în domeniul dezvoltării antreprenoriatului, cu accent 

pe cercetarea multiaspectuală a IMM-lor și politicilor de susținere a acestora;  

 realizarea cercetărilor privind sărăcia și nivelul de trai al populației, estimarea impactului 

prestaţiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, asupra eradicării sărăciei; analiza accesului 

populației la serviciile de infrastructură socială, elaborarea recomandărilor practice privind 

protecția socială a populației. 

 cercetarea complexă a proceselor demografice (fertilitatea, mortalitatea și migrația), elaborarea 

prognozelor demografice și recomandărilor de politici în domeniul populației și dezvoltării. 

Cercetarea interdisciplinară a populației, evidențierea corelațiilor economico-demografice: 

estimarea impactului schimbărilor demografice asupra pieței muncii, sistemului educațional, 

ocrotirii sănătății, fondurilor de pensionare, consecințelor economice ale migrației etc. Producerea 

datelor noi prin realizarea cercetărilor sociologice privind diferite aspecte ale vieții familiale, 

comportamentul reproductiv al populației, îmbinarea rolurilor profesionale și familiale etc. 

 

În baza potențialului științific existent, o sarcină importantă prezintă prioritizarea sprijinului pentru 

cercetarea economică empirică, datorită cărora INCE va consolida în mod semnificativ poziția de partener 

recunoscut al Guvernului Republicii Moldova și centrelor internaționale pentru realizarea produselor 

analitice și studiilor comparative complexe.  

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

profilul „Politici economico-financiare și socio-demografice pentru dezvoltare durabilă”. Institutul a fost 

apreciat de către Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare ca organizaţie cu recunoaștere 

internaţională, obţinând cea mai înaltă categorie – A. 

 

2.2. Procesul decizional și comunicarea 

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

desfăşurarea eficientă a activităţilor de bază şi conexe în concordanţă cu mediul în care funcţionează 

instituția în vederea realizării obiectivelor prevăzute. 
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În cadrul INCE, procesul de adoptare a deciziilor este divizat în două nivele în funcţie de structura 

organizatorică aprobată. 

Organigrama INCE 

 

 

2.3. Relaţiile de cooperare și colaborare 

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

1. colaborare știinţifică interdisciplinară cu instituţiile de cercetare din țară și peste hotare,  cu  

instituţiile de învăţământ superior  în aspect ştiinţifico-didactic; 

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

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

3. colaborare în cadrul proiectelor naţionale și internaţionale, având drept scop direct și/sau indirect 

susţinerea sectorială a Republicii Moldova.  

În ceea ce privește colaborarea INCE cu factorii de decizie la nivel național, aceasta este materializată prin 

următoarele relații: 

 Studii și note analitice: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Comisia Interguvernamentală 

Moldo-Rusă, Consiliul Municipal Chișinău 

 Avize: Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei 

 Grupuri de lucru și consilii de experți:  

a. Ministerul Economiei și Infrastructurii - Grup de lucru: (1) privind modelarea dezvoltării 

sectorului energetic; (2) privind elaborarea proiectului Strategiei sectoriale de cheltuieli în 

domeniul energetic pe anii 2020-2022; (3) privind elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea 

industriei 2019-2030. 

b. ANRE - Consiliul de experți 
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1. Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul RM: participarea la ședințele consiliului, elaborarea 

notelor informative cu recomandări probleme majore relevante domeniului de competență 

prezentarea  recomandărilor de soluționare  ; 

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii: participarea INCE ca Autoritate responsabila în realizarea 

studiilor la socilitare, activități de suport și asistență prin realizarea cercetărilor sectoriale incluse 

în documentele de politici monitorizate de MEI. 

3. Ministerul Finanțelor; Banca Națională a Moldovei; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului;  Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Comisia Națională a Pieței Financiare, 

Consiliul Concurenței, Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova ; Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii; Agenția Naționale pentru Reglementare ăn 

Energetică; Camera de Comerț și Industrie:  elaborarea și pfrezentarea de avize, note informative, 

participarea la ședințe în cadrul grupurilor de lucru, participarea la evenimente, promovarea și 

valorificarea rezultatelor științifice; 

4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Academia de Științe a Moldovei; Agenția Națională de 

pentu Cercetare Dezvoltare; Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: 

participarea colaboratorilor INCE în calitate de experți, evaluatori, referenți și membrii în cadrul 

comisiilor, consiliilor, comitetelor științifice ș.a.    

 

2.4. Pregătirea cadrelor științifice 

Școala Doctorală Științe Economice și Demografice (în continuare ȘDȘED) a  fost  instituită  prin  

Hotărârea  Consiliului  Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr.210 din 25 septembrie 2014, 

având la bază activitatea de doctorat, atribuită INCE la specialitățile: 521. 03 Economie și management în 

domeniul de activitate, 522.01 Finanțe și 543.01 Sociologia populației și procesele demografice. 

În prezent Scoală doctorală este organizată în cadrul Consorțiului Academic Universitar având ca 

parteneri Institutul Național de Cercetări Economice,  Universitatea de Stat ,,Alecu Russo,, din Bălți, 

Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Universitatea Cooperatist-Comercială din 

Moldova și Universitatea de Stat din Moldova.  În prezent Școala doctorală  include 56 de membrii, 

inclusiv 29 de conducători de doctorat și 27 de studenți-doctoranzi (anexa 3).  

Școala Doctorală Științe Economice și Demografice este  autorizată  pentru  organizarea studiilor de 

doctorat în cadrul a 2 programe de doctorat1:   

521.03 Economie și management în domeniul de activitate; 

522.01 Finanțe; 

În urma aderării la Consorțiu a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, consorțiul obține dreptul 

la următoarele programe autorizate2:  

                                                           
1 Publicat în Monitorul Oficial Nr. 306-310 din 13.11.2015,  art Nr : 909 
2 HG nr.816 din 11.11.2016 cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat 
instituțiilor de învățămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naționale şi internaționale . Publicat în Monitorul 
Oficial Nr. 306-310 din 13.11.2015,  art Nr : 909 
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272.01. Merceologia și expertiza produselor alimentare 

521.04. Marketing și logistică 

521.06. Comerț și managementul calității mărfurilor 

522.02. Contabilitate; audit; analiză economică 

523.01. Cibernetică și informatică economică 

Misiunea ȘDȘED constă în: 

1. Promovarea  unui sistem de cercetare științifică performantă și de calitate în domeniile de 

competență; 

2. Stabilirea   parteneriatelor   naționale   și   internaționale   în   activități   de   cercetare în domeniul 

științelor economice și demografie; 

3. Stabilirea relațiilor de cooperare eficiente între universități, instituții, conducători de doctorat și 

doctoranzi.  

Obiectivele Școlii doctorale sunt: 

 Promovarea studiilor superioare de doctorat în domeniile sale de competență, dar și în domenii 

conexe de interes în vederea dezvoltării și progresului societății; 

 Consolidarea și dezvoltarea ȘDȘED și implicit a activității de cercetare științifică în științe 

economice și demografice, prin promovarea excelenței cercetărilor realizate în activitatea studiilor 

de doctorat, pe plan național și internațional;  

 Implementarea standardelor de calitate și a performanței în cercetarea științifică la actul 

instituțional al studiilor doctorale; 

 Valorificarea capacităților de investigare, de cercetare, dezvoltare și inovare ale conducătorilor de 

doctorat și doctoranzilor în abordarea și soluționarea problemelor majore, cu care se confruntă 

știința economică și demografică; 

 Stimularea studiilor superioare de doctorat prin măsuri de susținere și promovare a doctoranzilor 

și pe această cale urmărirea transferului de competențe, abilități și experiențe între generații de 

cercetători științifici; 

 Preluarea bunelor practici  de organizare a procesului de cercetare științifică în cadrul ȘDȘED, 

valorificând potențialul științific al membrilor Scolii Doctorale și parteneriatele internaționale ale  

membrilor,  pentru formarea de competențe stabilite, care să conducă la formarea unei generații 

de doctori în științe competitivi și recunoscuți la nivel național și internațional. 

2.5. Revista teoretico-științifică ”Economy and Sociology” 

Revista „Economy and Sociology” https://economy-sociology.ince.md/ este recunoscută drept publicație 

științifică în domeniu, acreditată la categoria „B+” prin Decizia Agenției Naționale pentru Asigurarea 

Calității în Educație și Cercetare, nr.8 din 26 iunie 2020. 

Revista „Economy and Sociology” este o platformă științifică, care pune în dezbatere cele mai actuale 

probleme din domeniile economic şi social. De-a lungul anilor de existență, revista s-a afirmat ca publicație 

academică, publicând rezultatele cercetărilor științifice originale, care aduc o plus valoare la dezvoltarea 

științei economice și sociologice.  

https://economy-sociology.ince.md/
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Obiectivele revistei: 

 dezvoltarea teoriei și metodologiei în domeniile economic și social; 

 consolidarea cercetărilor economice și sociologice prin publicarea rezultatelor cercetărilor științifice 

originale; 

 elucidarea problemelor-cheie în dezvoltarea economică și socială la nivel mondial și național; 

 extinderea și integrarea comunității științifice din domeniile economic și social; 

 dezvoltarea unei publicații științifice, care să respecte cerințele internaționale înalte. 

 

Viziunea de perspectivă privind dezvoltarea revistei „Economy and Sociology”: ajustarea revistei 

(procesul de selectare a articolelor, recenzarea, aspecte de tehnoredactare, pagina web etc.) la cerințele 

bazei de date SCOPUS, înaintarea revistei spre evaluare și indexare în Scopus. 

 

2.6. Infrastructura tehnico-materială 

2.5.1. Server 

Serverul INCE a fost modificat din punct de vedere tehnic și funcţional. În prezent, serverul 

asigură capacitatea de informaţii și baze de date acumulate pentru realizarea cercetărilor. Totodată, 

cerinţele privind analizele și studiile știinţifice solicitate presupun aplicarea unor programe și softuri 

mai complexe. În acest context, capacitatea și funcţionalitatea serverului trebuie de dezvoltat 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. 

 

2.5.2. 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;  

- necesită reparaţie – 10. 
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2.5.3. Reţeaua locală INCE 

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

loc proporţional. Capacităţile tehnice ale INCE au fost perfecţionate prin obţinerea 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 informaţională a infrastructurii Centrului de Cercetări 

Demografice.  

2.5.4. Site-ul  

La moment, site-ul www.ince.md este funcţional și conţine informaţii detaliate privind activitatea 

colaboratorilor.   

Website-ul are o structură mai accesibilă și diversificată, asigură o promovare activă a cercetărilor 

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

insistent la varianta engleză și rusă a informaţiei plasate pentru a stabili și dezvolta relaţiile de colaborare 

cu partenerii de peste hotare și din ţară, a asigura schimbul informaţional intensiv cu alte instituţii de 

cercetări economice. 

2.5.5.  Laboratorul de performanţă al 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). 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 vizează 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 ale 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 

a spectrului de probleme demografice, cu care se confruntă Republica Moldova, prin stabilirea unei legături 

strânse dintre teorie şi practică.  

 

2.7. Biblioteca Republicană Tehnico-Știinţifică (BRTȘ) 

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

tradiţionale (cărţi, seriale, manuscrise) constituie fundamentul BRTŞ, destinat tuturor utilizatorilor. 

Structura şi conţinutul resurselor documentare şi informaţionale corespund specificului bibliotecii, 

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

http://www.ince.md/
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şi uşoară, construcţii şi arhitectură, economie şi inovaţii, transport şi ecologie. Fondul total îl reprezintă 

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 datorită extinderii şi 

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

comunicare eficiente, elaborând  politici promoţionale adecvate. Acestea presupun utilizarea eficientă a 

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.). 

2.8. Complexul Editorial 

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

Alte activităţi ale CE sunt: editarea revistelor de specialitate, lucrărilor de popularizare a ştiinţei, 
formularelor, borderourilor, foilor cu antet, registrelor, cărţilor de vizită etc.; redactarea, traducerea 
produselor 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+” „Economy 
and Sociology” cu o periodicitate de 2 numere anual, în special, asigurarea lucrului de secretariat, 
receptionarea articolelor, asigurarea tehnică a procesului de recenzare, machetare și tipărire. 

„Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice” este o ediţie anuală; începând cu anul 2015 este 
indexată în baze de date. 

Anual, cu ocazia organizării conferinţei ştiinţifice internaţionale tradiţionale a INCE, este publicată 
culegerea de materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării”. 

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. 
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3. CADRUL INSTITUȚIONAL AL RESURSELOR UMANE PENTRU 
CERCETĂTORI 

 

Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor (C&C)  constituie 

un instrument important al politicii Uniunii Europene în domeniul atragerii, dezvoltării și promovării 

activității de cercetător, dar și a cercetării în general.  Aceste documente sunt orientate spre creșterea 

comunității de cercetători și tind să asigure, că piața muncii pentru cercetători este transparentă, 

deschisă și atractivă.  

Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită privind Recrutarea Cercetătorilor specifică 

rolurile, responsabilitățile şi prerogativele cercetătorilor şi angajatorilor. Institutul Național de Cercetări 

Economice a aderat la documentele respective în anul 2015. În anul 2019 Strategia Instituțională a 

Resurselor Umane pentru Cercetători a fost perfecționată și a fost elaborat  Planul de acțiuni pentru 

implementarea strategiei. Strategia și planul de acțiuni au fost coordonate cu  MECC. 

Strategia are ca sarcină îmbunătățirea întregului proces de recrutare a resurselor umane pentru a face 

mai facilă și transparentă gestionarea carierei cercetătorilor. În acest context, INCE își propune sporirea 

capacităților și experienței capitalului uman prin aplicarea la diferite programe europene și 

internaționale, conectarea la infrastructura științifică europeană. Luând în considerare faptul, că în 

cadrul INCE sunt pregătiți tineri cercetători, doctoranzi și postdoctoranzi, pentru care sunt invitați 

profesori din centre științifice/universități din alte țări prin organizarea unor cursuri, seminare și work-

shop-uri, este important ca strategia să fie racordată la Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de 

Conduită privind Recrutarea Cercetătorilor 

Toate acestea vor facilita și consolida legăturile dintre platformele aferente cercetării științifice: educație, 

cercetare, inovare, transfer tehnologic și de cunoștințe, cele private (business), care contribuie, pe 

această cale la formarea unei societăți bazate pe cunoaștere. 

Întrucât INCE și-a asumat responsabilitatea de a respecta și implementa toate principiile prevăzute în 

Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor al UE, 

procedurile aplicate pentru selectarea și angajarea personalului sunt determinate de un set de principii 

de bază, care garantează tuturor persoanelor acces egal la locurile de muncă, în conformitate cu 

prevederile constituționale privind recunoașterea egalității, meritelor și abilităților, respectând, în 

același timp, reglementările naționale și internaționale din acest domeniu. Mai mult ca atât, principiile 

C&C sunt aplicabile și pentru recrutarea întregului personal al INCE, indiferent de categoria profesională 

al acestora.  

Criteriile de aplicare a strategiei, pe dimensiunea angajarea deschisă, facilă și transparentă sunt după 

urmează: 

I. Publicare: Informațiile despre locurile de muncă vacante vor fi publicate pe pagina web a INCE, 

în presa periodică națională (reviste naționale cu diseminare largă pe teritoriul țării), pe alte 

portaluri on-line naționale și internaționale ale pieței muncii cu largă vizibilitate. Ofertele 

locurilor de muncă trebuie să includă o descriere amplă a cunoștințelor și competențelor 

necesare, cu precizarea titlului specific poziției oferite, principalelor atribuții și obligații de 
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serviciu, care vor fi executate, criteriilor aplicate pentru evaluarea cererilor și a competențelor, 

termenelor și procedurilor de referință, aplicate la selecția personalului.  

II. Transparență: Ofertele publicate pentru locurile de muncă vacante trebuie să definească 

cerințele minime, criteriile de evaluare și importanța relativă a fiecărei cerințe. 

III. Egalitate: Oferta trebuie să asigure (să se bazeze pe principiul incluziunii) ca nici un solicitant 

al locului de muncă să nu fie exclus, cu excepția cazului, în care nu sunt îndeplinite cerințele 

prezentate în ofertă. Toate cererile, care corespund cerințelor stipulate în ofertă vor fi examinate, 

fără discriminarea solicitanților pe motive de sex, vârstă, origine etnică, națională sau socială, 

religie, orientare sexuală, limbă, dizabilitate, opinie politică, statut social sau economic. 

IV. Merit și abilități: Procesul de selecție se va baza pe evaluarea CV-urilor, utilizând metode  

predefinite de evaluare, interviuri etc., care vor asigura obiectivitatea procesului. Intervalele de 

carieră sau variațiile cronologice ale CV-urilor sunt considerate ca parte a evoluției profesionale 

și, prin urmare, ca o contribuție potențial valoroasă în dezvoltarea profesională a cercetătorilor 

către o carieră multidimensională. 

V. Profesionalism și imparțialitate: Comitetul de selecție/Comisia de concurs, care va evalua 

meritele solicitanților, la rândul său, va avea un format reprezentativ ofertelor înaintate, fiind 

constituit/ă din profesioniști în domeniul managementului cercetării, cercetători cu titluri și 

experiență în cercetare, tehnicieni cu cunoștințe și experiență în domeniu, tineri cercetători și 

membri ai sindicatelor, fiind evitate conflictele de interese cu candidații admiși la procesul de 

selecție. 

INCE oferă angajaților săi condiții de muncă în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova și 

principiile C&C, cu acoperire integrală a securității sociale și sănătății în muncă, asigurarea cu noi 

tehnologii sau tehnică de înaltă calitate pentru desfășurarea activităților de cercetare. De asemenea, 

contractul colectiv de muncă al INCE prevede mai multe detalii specifice angajaților INCE și susține pe 

deplin principiile, prevăzute în Carta Europeană a Cercetătorilor prin includerea în regulamentele sale 

de muncă a unor măsuri importante de reconciliere a vieții profesionale cu viața de familie. 
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4.  ANALIZA SWOT 

Puncte forte: Puncte vulnerabile: 

 Existenţa unui potenţial uman profesionist şi 
dinamic; 

 Tendinţe de angajare a personalului tânăr 
calificat; 

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

 Atitudinea deschisă a conducerii institutului 
pentru iniţiativele cercetătorilor; 

 Imaginea bună în mediul academic; 
 Experienţă în participarea la proiecte  

internaţionale; 

 Prezenţa resurselor tehnico-materiale; 
 Posibilităţi de dezvoltare a sistemului 

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

 Publicarea revistei știinţifice ”Economy and 
Sociology”. 

 Parteneriate strategice existente. 

 Posibilități strict limitate de atragere a 
cercetătorilor cumularzi pentru realizarea 
unor studii aprofundate; 

 Cadrul rigid de reglementare a mijloacelor 
financiare;  

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

 Baza tehnico-materială insuficientă a 
Complexului Editorial și rata joasă de 
reînnoire a colecţiei BRTȘ; 

 Implementarea insuficientă a tehnologiilor 
informaţionale. 

Oportunităţi: Ameninţări: 

 Existenţa 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 consolidarea colaborării cu 
celelalte instituţii ştiinţifice naţionale, 
autorităţile interesate ale administraţiei 
publice, organizaţiile nonguvernamentale; 

 Colaborarea cu instituţiile ştiinţifice 
internaţionale; 

 Posibilităţi de notorietate a BRTȘ în rândul 
cercetătorilor locali; 

 Susţinerea ştiinţei de către stat ca prioritate 
naţională; 

 Suportul INCE din partea Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei şi Ministerului Economiei și 
Infrastructurii; 

 Experienţă de participare la programe 
comunitare. 

 Motivarea 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; 

 Reducerea volumului de finanţare a 
ştiinţei; 

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

 Lipsa stabilităţii determinată de 
schimbările structurale ale 
managementului sferei știinţei și inovării 
(reglementarea legislativă și 
instituţională). 
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5.  PLANUL STRATEGIC 

Mecanismul de elaborare a planului strategic 

Planul strategic își are specificul său, în comparaţie cu planurile instituţiilor guvernamentale, reieșind din faptul, că, pe de o 

parte, sunt prezentate direcţiile strategice de dezvoltare instituţională, iar, pe de altă parte, sunt prezentate direcţiile știinţifice 

și de cercetare, care urmează a fi realizate, ca centru de excelenţă știinţific. 

Boxa 1. Mecanismul elaborării PDI 
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Comentarii:  

Priorităţile PDI sunt construite atât din perspectivă managerial-instituţională, cât și din perspectiva știinţei și cercetării, ceea ce 

presupune, că acesta va prezenta activităţile și rezultatele știinţifice, ce urmează a fi realizate pentru perioada 2020-2023. 

 

5.1. Tabloul de bord al planului instituţional 

 

Tabloul de bord reflectă progresul indicatorilor de performanţă strategică, dar, în principal, pune accentul pe obiectivele 

strategice, acţiunile prioritare, care urmează a fi desfășurate și rezultatele scontate. Acesta este construit în două nivele: 

 

a) Priorităţi strategice instituţional-administrative; 

b) Priorităţi strategice instituţionale de cercetare-dezvoltare. 
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                            PRIORITĂŢI STRATEGICE INSTITUŢIONAL-ADMINISTRATIVE GENERALE 

Obiectiv general Obiectiv specific Acţiuni Rezultate  

Realizarea excelenţei 

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 

calităţii înalte a acestora. 

 Atragerea experţilor internaţionali în 

procesul de elaborare şi evaluare a 

lucrărilor de cercetare şi inovare; 

 Formarea parteneriatelor strategice cu 

instituţii de cercetare din plan local şi 

internaţional, în vederea realizării 

schimbului de experienţă, precum şi a 

realizării diferitor programe de stat; 

 Perfecţionarea cadrului de asigurare a 

calităţii înalte a lucrărilor de cercetare; 

 Elaborarea şi dezvoltarea unui 

portofoliu flexibil de tematici de 

cercetare-dezvoltare în vederea 

dezvoltării capacităţii instituţionale; 

 Asigurarea cadrului necesar pentru 

interacţiunea curentă cu mediul public şi 

privat de afaceri, precum şi crearea 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; 

 Realizarea continuă a cercetărilor 

privind situația în economia națională și 

sociatate și promovarea rezultatelor 

prin intermediul publicaţiilor în presă, 

precum şi în cadrul  conferinţelor şi 

meselor rotunde 

 Parteneriate strategice cu instituţii  

locale și internaţionale create; 

 Portofoliu de tematici de cercetare 

elaborat; 

 Standarde de calitate de cercetare 

implementate. 
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Diversificarea 

expertizei 

instituţionale în 

domeniul proiectelor 

internaţionale 

 Dezvoltarea competențelor 

de atragere a proiectelor cu 

finanţare externă; 

 Dezvoltarea competenţelor 

de interacţiune în cadrul 

proiectelor internaţionale. 

 Instruirea personalului în 

managementul de proiecte, precum și în 

elaborarea proiectelor COSME, FP7, 

HORIZON 2020 etc.; 

 Dezvoltarea bazei de parteneri străini 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 câte un proiect Visegrad 

anual (ca aplicant sau ca partener); 

 3 proiecte internaţionale aplicate 

(coordonator  sau partener); 

 10 persoane instruite în Managementul 

Ciclului de Proiecte și în scrierea 

proiectelor Horizon-2020. 

Susţinerea 

cercetărilor ce 

corespund  

priorităţilor stabilite 

în documentele de 

politici naționale din 

sfera ştiinţei şi 

inovării  

 Conformarea domeniilor de 

cercetare abordate şi a 

ofertei de cercetare la 

priorităţile programului de 

guvernare, precum şi la 

necesităţile de asistenţă a 

programelor şi proiectelor 

guvernamentale şi ale 

agenţilor economici din 

sectorul privat. 

 Selectarea ariilor tematice pentru 

activitatea de cercetare şi instruire, care 

corespund cerinţelor şi priorităţilor 

naţionale și monitorizarea acestei 

acţiuni; 

 Monitorizarea şi identificarea 

oportunităţilor de colaborare cu 

instituţiile publice şi agenţii economici 

privaţi;  

 Crearea parteneriatelor cu potenţiali 

finanțatori privind dezvoltarea 

instrumentelor de cercetare şi a 

excelenţei în inovare; 

 Parteneriate de colaborare cu 

instituţii finanţatoare încheiate (3 

anual); 

 Parteneriate de colaborare cu 

agenţi economici încheiate (7 în 

total). 

Componenta 

resurselor umane din 

cadrul Strategiei 

Instituționale a 

Resurselor Umane 

pentru Cercetători 

 Dezvoltarea aspectelor 

etice și profesionale 

 Revizuirea şi ajustarea Regulamentului 

Comitetului de Etică cu referinţă la 

reglementările internaţionale 

(deontologia profesională, management 

etc.) 

 Elaborarea Ghidului de bună practică în 

cercetare  

 Evenimente de informare privind 

aspectele etice și de bună conduită 

 Regulamentul Comitetului de Etică 

revizuit 

 Ghidul de bune practici in cercetare 

elaborat 

 Evenimente organizate 
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 Diseminarea rezultatelor și 

angajamentul public 

 Semnarea noilor acorduri de colaborare 

pentru promovarea/diseminarea 

rezultatelor  

 Evaluarea și promovarea cercetătorilor 

cu titlu științific pentru abilitarea cu 

dreptul de conducător de doctorat 

 Încurajarea participării cercetătorilor în 

diverse activități de promovare a 

imaginii științei, rezultatelor științifice la 

nivel național și internațional 

 Desfăşurarea campaniilor de 

popularizare a rezultatelor ştiinţifice 

obţinute/realizate (Ziua uşilor deschise, 

Open Access, Research night etc.) 

 Stimularea participării cercetătorilor la 

emisiuni radio, TV. 

 

 Îmbunătățirea procesului 

de recrutare și comunicare 

 Recrutarea noilor angajați (la 

necesitate) prin respectarea principiului 

transparenței și evaluării capacităților 

profesionale;  

 Recrutarea tinerilor cercetători și 

asigurarea suportului pentru avansarea 

în cariera de cercetare;  

 Revizuirea criteriilor de evaluare a 

cercetătorilor în conformitate cu cadrul 

normativ în vigoare 

 Familiarizarea periodică (cel puţin odată 

în trimestru) a cercetătorilor cu 

prevederile documentaţiei interne prin 

plasarea acesteia pe site-ul organizației 

 Număr de angajați recrutați 

 Criterii de evaluare revizuite 

 Sesiuni permanente de informare a 

angajaților 
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 Organizarea unor evenimente colective 

cu ocazii speciale (Ziua Europei, Ziua 

independenței, Ziua internațională a 

Științei, Săptămâna Internațională a 

Accesului Deschis, etc.)   

 Îmbunătățirea condițiilor 

de muncă și sporirea 

productivității angajaților 

 Elaborarea unui traseu de carieră în 

cercetare pentru tinerii angajați 

 Organizarea evenimentelor cu 

partenerii din țară și de peste hotare 

pentru informare și identificarea 

posibilităților de creștere și 

promovare 

 Evaluarea și monitorizarea volumului 

de muncă a angajaților, a aspirațiilor 

acestora și a rezultatelor obținute 

 Stimularea participării cercetătorilor 

la diverse concursuri naționale și 

internaționale  

 Încurajarea cercetătorilor implicați în 

activități didactice, de expertizare, de 

evaluare 

 Cursuri de instruire organizate 

 Evenimete de carieră organizate 

 Mecanism de evaluare a 

necesităților elaborat 

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; 

 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; 

 Plan anual de dezvoltare a 

personalului prin activități de 

instruire / perfecționare  

 Publicaţii ştiinţifice /per cercetător –  

nu mai mic de 2,5 

 Ponderea tinerilor cercetători în  total 

cercetători ştiinţifici – nu mai mic de 

25%; 
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 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 

mijlocul carierei şi pentru 

cercetătorii seniori. 

 Monitorizarea activităţii personalului 

după încheierea procesului de instruire 

şi formare; 

 Valorificarea oportunităţilor de 

formare/instruire pentru cercetători în 

scopul consolidării 

cunoștinţelor/competențelor  şi 

integrării în mediul colaborativ; 

 Atragerea experţilor internaţionali 

pentru desfășurarea cursurilor de 

instruire a personalului, separat pe 

domenii de specializare; 

 Interacţiunea permanentă a 

personalului cu specialiști ai industriei  

de consultanţă în vederea schimbului de 

experienţă; 

 Organizarea programelor de schimb de 

experienţă inter-instituţionale; 

 

 Numărul de cercetători cu grad 

ştiinţific / total cercetători ştiinţifici – 

nu  mai mic de 30%; 

 Numărul de doctori 

habilitaţi/numărul de cercetători cu 

grad ştiinţific – nu  mai mic de 10%  

 5 module de instruire organizate de 

către cercetătorii interni cu 

experiență (dr.habilitați, profesori) 

pentru tineri cercetători.  

 6 cursuri de instruire anual 

organizate de experţi internaţionali 

pentru cercetătorii INCE; 

 12 vizite de studii organizate în 

instituţiile din străinătate cu profil de 

cercetare și/sau finanţatoare.  

Difuzarea şi 

promovarea 

rezultatelor cercetării 

publicului şi 

îmbunătăţirea 

imaginii institutului 

 

 Promovarea produselor 

intelectuale ale cercetătorilor 

INCE; 

 Promovarea revistelor 

știinţifice editate în baze de 

date internaţionale cu acces 

deschis; 

 Menţinerea categoriei C 

pentru revista știinţifică 

„Analele INCE”; 

 Consolidarea imaginii 

instituţionale în sectorul 

 Înregistrarea revistei ”Economie și 

Sociologie” în baza de date SCOPUS și 

alte baze de date; 

 Crearea planului de publicaţii de 

parteneriat între cercetătorii străini și 

cei instituţionali; 

 Perfecţionarea şi întreţinerea paginii 

web a Institutului pentru a comunica 

rezultatele obţinute; 

 Elaborarea planului de desfășurare a 

conferinţelor,  meselor rotunde şi a 

forumurilor de cercetare; 

 Revista ”Economie și Sociologie” 

înregistrată în baza de date SCOPUS; 

 Broșura instituţională elaborată; 

 Plan de desfășurare a conferințelor 

și meselor rotunde elaborat și 

aprobat (Anexa  Lista meselor 

rotunde planificate atașată); 

 Concepte a produselor intelectuale 

elaborate și aprobate; 

 25 de publicaţii plasate pe pagina 

web a INCE și 15 publicaţii plasate 
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privat local și al proiectelor cu 

suport financiar internaţional. 
 Intensificarea participării la conferinţele 

şi expoziţiile naţionale şi internaţionale; 

 Lansarea acţiunilor de colaborare 

internaţională cu organizaţii din mediul 

universitar, de cercetare şi din mediul de 

afaceri; 

 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. 

pe site-urile instituţiilor cu care 

colaborează INCE; 

 Lucrări științifice anual publicate în 

reviste cotate Scopus și WOS, cel 

puțin 1 lucrare;   

 Creșterea anuală cu 3% a numărului  

de articole în reviste cotate 

/acreditate în BDI; 

 Monografii publicate în ţară și peste 

hotare – 5; 

 Membri în Colegii de redacţie la 

reviste ştiinţifice pe plan 

internaţional – 5; 

 Articole de popularizare a ştiinţei şi 

participări la emisiuni radio şi TV 

consacrate ştiinţei, inovării, 

educaţiei, culturii etc. – 35. 

Eficientizarea 

organizării 

instituţionale a INCE  

 Îmbunătăţirea procesului de 

funcţionare şi organizare a 

INCE; 

 Îmbunătăţirea bazei 

tehnico-știinţifice; 

 Dezvoltarea resurselor info–

documentare ale bibliotecii 

și implementarea parţială a 

tehnologiilor 

informaţionale. 

 

 Identificarea proceselor interne ale 

INCE în vederea atingerii 

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 acestora în 

rândul angajaţilor; 

 Efectuarea evaluărilor permanente 

privind performanţele institutului în 

raport cu aşteptările beneficiarilor; 

 Sistem informaţional de comunicare 

intern și extern creat; 

 Colecţia BRTȘ reînnoită  cu 30%; 

 Cursuri de perfecţionare organizate 

pentru personalul institutului; 

 Seminare de calificare organizate de 

experţi străini; 

 Stagii de lucru efectuate de către 

angajaţii INCE la instituţii cu acelaşi 

profil din străinătate; 

 Aplicaţii și soft-uri moderne de 

analiză a datelor achiziţionate; 

 Politica de dezvoltare a colecţiilor 

elaborată; 
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 Susţinerea procesului de planificare şi 

evaluare sistemică, care se axează pe 

imagine şi rezultate; 

 Procurarea echipamentelor periferice 

pentru îmbunătăţirea 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 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 tehnic-soft și 

hard a secţiilor bibliotecii şi lărgirea 

reţelei locale; 

 modernizarea, renovarea şi reutilarea 

spaţiilor BRTŞ; 

 reorganizarea spaţiilor din sălile de 

lectură în scopul amplificării deservirii 

cu acces liber la raft. 

 

 Regulamentul privind schimbul de 

publicaţii elaborat; 

 Echipamente periferice pentru 

îmbunătăţirea serverului INCE 

instalate; 

 Săli de lectură dotate tehnic și 

reorganizate;  
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PLANURILE DE ACȚIUNI ALE SUBDIVIZIUNILOR DE CERCETARE. 

 

                                           Tabelul 1. PLAN DE ACȚIUNI SECȚIA CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI (CSNT) 

Obiectivele secției 

(cu excepția 

obiectivelor 

proiectelor de 

cercetare) 

Obiectivele 

specifice 

Rezultatele 

planificate  

Impactul 

rezultatelor 

planificate asupra 

instituției 

Planul de acțiuni 

    2020 2021 2022 2023 

Oferirea suportului 

informaţional şi 

analitic pentru 

organele centrale 

ale administrației 

publice 

(Parlamentul RM, 

Cancelaria de stat, 

ME, MSMPS) și alte 

instituții (CNSM, 

etc.). 

Oferirea suportului 

informaţional şi 

analitic pentru 

organele centrale 

ale administrației 

publice 

(Parlamentul RM, 

Cancelaria de stat, 

ME, MSMPS) și alte 

instituții (CNSM, 

etc.). 

Suport informaţional şi 

analitic pentru 

organele centrale ale 

administrației publice 

(Parlamentul RM, 

Cancelaria de stat, ME, 

MSMPS) și alte 

instituții (CNSM, etc.). 

Crearea unor 

conexiuni durabile 

între mediul academic, 

autoritățile publice 

centrale și locale și 

mediul de afaceri. 

Activitățile de 

cercetare vor servi 

drept bază științifică 

pentru elaborarea 

documentelor de 

politici, sporind 

vizibilitatea INCE la 

nivel național.  

La solicitare La solicitare La solicitare La solicitare 

Îmbunătățirea și 

stimularea 

participării  la 

diverse apeluri de 

proiecte 

internaționale  

Aplicarea la 

diverse apeluri de 

proiecte 

internaționale 

lansate în spațiul 

European și țările 

CSI. 

Aplicarea anuală la cel 

puțin un apel de 

concurs lansat.  

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan 

internațional. Crearea 

parteneriatelor de 

colaborare de lungă 

durată cu instituții și 

centre de cercetare din 

spațiul european și 

țările CSI.  

1 proiect 

internațional 

aplicat 

1 proiect 

internațional 

aplicat 

1 proiect 

internațional 

aplicat 

1 proiect 

internațional 

aplicat 
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Stimularea 

colaborărilor 

internaționale cu o 

serie de instituții 

internaționale cu 

profil similar. 

Colaborarea cu alte 

instituții de 

cercetare 

internaționale cu 

profil similar. 

Menținerea 

colaborării cu 

Science and 

Tehnology Center 

from Ukraine 

(STCU), cu German 

Economic Team 

(GET), etc. 

Efectuarea în comun a 

cercetărilor și 

manifistărilor 

internaționale cu alte 

instituții de cercetare 

internaționale cu profil 

similar. 

Oferirea la solicitare a 

sprijinului științific 

pentru GET. 

Co-organizarea cel 

puțin a unei  Mese 

Rotunde Internaționale 

pe an. 

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan 

internațional. Crearea 

parteneriatelor de 

colaborare de lungă 

durată cu organizații și 

instituții 

internaționale. 

Antrenarea 

cercetătorilor în 

activități de cercetare 

pe plan internațional.  

Co-

organizarea 

unei (1) Mese 

Rotunde 

Internaționale 

 

Co-organizarea 

unei (1) Mese 

Rotunde 

Internaționale 

 

Co-organizarea 

unei (1) Mese 

Rotunde 

Internaționale 

 

Co-

organizarea 

unei (1) Mese 

Rotunde 

Internaționale 

 

Organizarea  

manifestărilor 

științifice cu 

caracter național și 

internațional 

Organizarea anuală 

a secțiunii CSNT în 

cadrul Conferinței 

Științifico-Practice 

Internaționale 

”Creșterea 

economică în 

condițiile 

globalizării”. 

Participarea secțiunii 

CSNT în cadrul 

Conferinței Științifico-

practice Internaționale 

”Creșterea economică 

în condițiile 

globalizării”  la 

1 masă rotundă 

 

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan național 

și internațional. 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE; 

1 masă 

rotundă 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE; 

1 masă rotundă 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE; 

1 masă rotundă 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE 

1 masă 

rotundă 

Participarea activă 

a cercetătorilor la 

manifestări 

științifice naționale 

și internaționale 

Participarea activă 

a cercetătorilor la 

manifestări 

științifice naționale 

și internaționale. 

Cel puțin 2 participări 

la conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări naționale 

anual. 

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan național 

și internațional. 

Sporirea nivelului de 

calificare profesională 

a cercetătorilor prin 

participarea la 

conferințe științifice 

naționale și 

internaționale. 

2 participări la 

conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări 

naționale 

2 participări la 

conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări 

naționale 

2 participări la 

conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări 

naționale 

2 participări la 

conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări 

naționale 
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                                     Tabelul 2. PLAN DE ACȚIUNI SECȚIA ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ (SEADR) 

Obiectivele 

secției (cu 

excepția 

obiectivelor 

proiectelor de 

cercetare) 

Obiectivele specifice 
Rezultatele 

planificate  

Impactul 

rezultatelor 

planificate asupra 

instituției 

Planul de acțiuni 

    2020 2021 2022 2023 

Oferirea suportului 

informaţional şi 

analitic pentru 

producătorii 

agricoli şi organele 

centrale și APL 

Oferirea suportului 

informaţional şi 

analitic pentru 

producătorii agricoli.  

Oferirea suportului 

informaţional şi 

analitic pentru 

organele centrale și 

APL 

Suport informaţional 

şi analitic pentru 

producătorii agricoli 

la solicitare 

Suport informaţional 

şi analitic pentru 

organele centrale și 

APL la solicitare 

 Activitățile de 

cercetare vor servi 

drept bază științifică 

pentru elaborarea 

documentelor de 

politici, fiind utile 

pentru mediul de 

afaceri agricol din 

RM, sporind 

vizibilitatea la nivel 

național al INCE.  

La solicitare La solicitare La solicitare La solicitare 

Îmbunătățirea și 

stimularea 

participării 

cercetătorilor la 

diverse apeluri de 

proiecte 

internaționale  

Aplicarea la diverse 

apeluri de proiecte 

internaționale lansate 

în spațiul European și 

țările CSI. 

Creșterea capacității 

de  absorbție a 

fondurilor 

internaționale.  

Aplicarea anuală la 

cel puțin un apel de 

concurs lansat  

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan 

internațional. 

Crearea 

parteneriatelor de 

durată cu instituții și 

centre de cercetare 

din spațiul european 

și țările CSI.  

4 proiecte 

internaționale 

aplicate, din 

care 2 

câștigate,1 

respins, 1 în 

așteptare 

1 proiect 

internațional 

aplicat 

1 proiect 

internațional 

aplicat 

1 proiect 

internațional 

aplicat 

Activitatea 

științifică în cadrul 

proiectelor 

Realizarea sarcinilor și 

activităților științifice 

în cadrul proiectelor 

Finalizarea cu succes 

a tuturor proiectelor 

internaționale în care 

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan 

internațional.  

Realizarea 

proiectului 

internațional 

H2020 

Realizarea 

sarcinilor în 

cadrul 

proiectului 

Realizarea 

sarcinilor în 

cadrul 

proiectului 

Activități de 

cercetare în 

alte proiecte 

internaționale 
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internaționale în 

derulare 

internaționale în 

derulare 

sunt implicați 

membrii SEADR. 

Realizarea deplină a 

sarcinilor propuse în 

cadrul proiectelor.  

Îmbunătățirea  

recunoașterii 

internaționale a 

INCE.  

Crearea 

parteneriatelor 

științifice în baza 

cărora va fi posibilă 

aplicarea și pe viitor 

la diverse apeluri de 

concurs 

internaționale.  

Antrenarea 

cercetătorilor SEADR 

în activitățile de 

cercetare pe plan 

internațional. 

‘Leaving 

something 

behind’ - 

Migration 

governance 

and 

agricultural & 

rural change 

in ‘home’ 

communities: 

comparative 

experience 

from Europe, 

Asia and 

Africa, 

AGRUMIG 

 

Realizarea 

proiectului 

internațional 

”The role of 

small family 

farms in 

sustainable 

development 

of agri-food 

sector in the 

countries of 

Central and 

Eastern 

Europe”, 

NAWA 

 

internațional 

H2020 ‘Leaving 

something 

behind’ - 

Migration 

governance and 

agricultural & 

rural change in 

‘home’ 

communities: 

comparative 

experience from 

Europe, Asia 

and Africa, 

AGRUMIG 

 

Finalizarea 

sarcinilor în 

cadrul 

proiectului 

internațional 

The role of 

small family 

farms in 

sustainable 

development of 

agri-food sector 

in the countries 

of Central and 

Eastern Europe, 

NAWA 

 

internațional 

H2020 ‘Leaving 

something 

behind’ - 

Migration 

governance and 

agricultural & 

rural change in 

‘home’ 

communities: 

comparative 

experience from 

Europe, Asia 

and Africa, 

AGRUMIG 

 

Activități de 

cercetare în alte 

proiecte 

internaționale 

câștigate prin 

concurs (după 

caz) 

câștigate prin 

concurs (după 

caz) 
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Finalizarea 

sarcinilor în 

cadrul 

proiectului 

internațional 

“Quantitative 

agricultural 

policy 

monitoring in 

eight post-

Soviet 

countries” 

 

Demararea 

activităților  în 

cadrul 

proiectului 

internațional 

Calculation of 

Standard 

Output (SO) 

and Farm 

Typology for 

Moldova 

 

Finalizarea 

activităților  în 

cadrul 

proiectului 

internațional 

Calculation of 

Standard 

Output (SO) and 

Farm Typology 

for Moldova 
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Stimularea 

colaborărilor 

internaționale cu o 

serie de instituții 

internaționale cu 

profil similar 

Co-organizare a 

conferințelor 

internaționale cu alte 

instituții de cercetare 

internaționale cu 

profil similar. 

Menținerea colaborării 

cu Organizația ONU 

pentru Alimentație și 

Agricultură (FAO). 

Menținerea colaborării 

cu Rețeaua 

internațională de 

cercetare a sectorului 

de lactate (IFCN). 

Co-organizarea a cel 

puțin 6 conferințe 

internaționale. 

Oferirea sprijinului 

științific și expertizei 

necesare pentru FAO, 

la solicitare. 

Elaborarea 

capitolului dedicat 

Republicii Moldova 

pentru raportul anual 

al IFCN 

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan 

internațional. 

Crearea 

parteneriatelor de 

durată cu organizații 

și instituții 

internaționale. 

Antrenarea 

cercetătorilor în 

activitățile de 

cercetare pe plan 

internațional.  

Co-

organizatori a 

3 Conferințe 

Internaționale; 

1 raport IFCN 

Co-organizatori 

a 2 Conferințe 

Internaționale; 

1 raport IFCN 

Co-organizatori 

a 2 Conferințe 

Internaționale; 

1 raport IFCN 

Co-

organizatori a 

2 Conferințe 

Internaționale; 

1 raport IFCN 

Organizarea 

manifestărilor 

științifice cu 

caracter național și 

internațional 

Organizarea anuală a 

secțiunii SEADR în 

cadrul Conferinței 

Științifico-practice 

Internaționale 

”Creșterea economică 

în condițiile 

globalizării”. 

Organizarea anuală a 

unei mese rotunde 

pentru prezentarea 

rezultatelor. 

Secțiunea SEADR în 

cadrul Conferinței 

Științifico-practice 

Internaționale 

”Creșterea economică 

în condițiile 

globalizării”; 

1 masă rotundă 

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan 

național și 

internațional. 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE; 

1 masă 

rotundă 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE; 

1 masă rotundă 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE; 

1 masă rotundă 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE; 

1 masă 

rotundă 

Participarea activă 

a cercetătorilor  la 

manifestări 

științifice naționale 

și internaționale 

Participarea activă a 

cercetătorilor la 

manifestări științifice 

naționale  

și internaționale 

Cel puțin 2 participări 

la conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări naționale 

anual 

Sporirea vizibilității 

INCE pe plan 

național și 

internațional. 

 

2 participări la 

conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări 

naționale 

2 participări la 

conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări 

naționale 

2 participări la 

conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări 

naționale 

2 participări la 

conferințe 

internaționale; 

5 participări la 

manifestări 

naționale 
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                                                          Tabelul 3. PLANUL DE ACȚIUNI AL SECȚIEI CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT 

Obiectivele secției 

(cu excepția 

obiectivelor 

proiectelor de 

cercetare) 

Obiectivele 

specifice 
Rezultatele planificate  

Impactul 

rezultatelor 

planificate asupra 

instituției 

Planul de acțiuni 

    2020 2021 2022 2023 

1. Cercetarea 

multiaspectuală a 

dezvoltarii 

sectorului 

întreprinderilor 

mici și mijlocii în 

Republica Moldova 

1.1. Analiza 

dezvoltării 

sectorului 

întreprinde

rilor mici şi 

mijlocii 

(IMM)  

Identificarea tendințelor  

dezvoltării sectorului 

IMM 

Rezultatele analizei 

pot servi drept bază 

pentru argumentarea 

şi elaborarea 

mecanismelor 

eficiente de susţinere 

a sectorului IMM 

Monitorizarea 

indicatorilor 

principali ai 

sectorului IMM în 

cadrul proiectului 

PS 

Monitorizarea 

indicatorilor 

principali ai 

sectorului IMM 

în cadrul 

proiectului PS 

Monitorizarea 

indicatorilor 

principali ai 

sectorului IMM 

în cadrul 

proiectului PS 

Monitorizarea 

indicatorilor 

principali ai 

sectorului 

IMM în cadrul 

proiectului PS 

1.2. Cercetări în 

domeniul 

perfecționă

rii politicii 

de 

dezvoltare 

a sectorului 

IMM 

Analiza tendinţelor 

politicii de susținere a 

sectorului IMM 

Diseminarea 

rezultatelor 

cercetării 

(recomandărilor) la 

OAP, Agenții de stat; 

informarea societății 

referitor la 

problemele 

dezvoltării 

economice prin 

intermediul 

publicațiilor 

științifice, studiilor 

sectoriale, organizării 

manifestărilor 

științifice, 

dezbaterilor publice, 

mass-media, 

Analiza  

documentelor de 

politici de stat în 

domeniul  IMM 

   

Argumentarea și 

elaborarea 

recomandărilor pentru 

perfecţionarea politicii 

de susţinere a IMM 

Elaborarea 

recomandărilor 

pentru 

perfecţionarea 

politicii de 

susţinere a IMM-

urilor 

 Elaborarea 

recomandărilor 

pentru 

perfecţionarea 

politicii de 

susţinere a 

IMM-urilor 
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contribuind astfel  la 

creșterea vizibilității 

INCE 

2. Dezvoltarea 

capacităților 

personalului secției 

 

2.1. 

Dezvoltarea 

cooperării 

internaționale 

în domeniul 

cercetării 

sectorului IMM 

Cooperarea cu 

cercetătorii străini în 

cadrul activităților 

comune 

Dezvoltarea 

cooperării 

internaționale în 

domeniul IMM cu 

diferiți parteneri din 

ţară și de peste 

hotare; schimbul de 

bune practici și 

experiență va 

conduce la creșterea 

nivelului de 

competențe și a 

oportunităților de 

dezvoltare 

profesională a 

personalului, fapt 

care va avea un 

impact pozitiv asupra 

calității cercetărilor 

Participarea la 

conferințe 

științifice 

internaționale: 

(10) 

 Înaintarea cererii 

de proiect în 

cadrul 

programelor 

internaționale (1) 

Elaborarea 

publicațiilor 

științifice (8) 

 

Participarea la 

conferințe 

științifice 

internaționale: 

(10) 

Înaintarea 

cererii de 

proiect în 

cadrul 

programelor 

internaționale 

(1) 

Elaborarea 

publicațiilor 

științifice (8) 

 

 

Participarea la 

conferințe 

științifice 

internaționale: 

(10) 

Înaintarea 

cererii de 

proiect în cadrul 

programelor 

internaționale 

(1) 

Elaborarea 

publicațiilor 

științifice (8) 

 

 

Participarea 

la conferințe 

științifice 

internaționale

: 

(10) 

Înaintarea 

cererii de 

proiect în 

cadrul 

programelor 

internaționale 

(1) 

Elaborarea 

publicațiilor 

științifice (8) 

 

 

2.2. Pregătirea 

cadrelor/activit

atea de 

doctorat 

Elaborarea tezei de 

doctor 

Creșterea numărului 

de doctori în cadrul 

INCE 

Elaborarea tezei 

de doctor 

(V.Boldurat) 

   

2.3. 

Îmbunătățirea 

calității 

cercetărilor 

prin 

participarea în 

 Creșterea calității 

cercetărilor 

Participarea în 

cadrul comisiilor, 

pentru susținerea 

examenelor 

și/sau tezelor de 

Participarea în 

cadrul 

comisiilor, 

pentru 

susținerea 

examenelor 

Participarea în 

cadrul 

comisiilor, 

pentru 

susținerea 

examenelor 

Participarea 

în cadrul 

comisiilor, 

pentru 

susținerea 

examenelor 
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cadrul 

comisiilor, 

pentru 

susținerea 

examenelor 

și/sau tezelor 

de doctor,  

evaluare și 

expertizare 

doctor,  evaluare 

și expertizare 

și/sau tezelor 

de doctor,  

evaluare și 

expertizare 

și/sau tezelor de 

doctor,  evaluare 

și expertizare 

și/sau tezelor 

de doctor,  

evaluare și 

expertizare 

2.4.Participarea 

la solicitare  la  

elaborarea 

actelor 

normative şi 

activităţi de 

consultanţă 

Oferirea suportului la 

elaborarea actelor 

normative şi activităţi de 

consultanţă 

Dezvoltarea 

cooperării cu OAP și 

alte agenții de stat și 

majorarea vizibilități 

INCE 

Participarea la 

solicitare  la  

elaborarea/ 

avizarea actelor 

normative şi 

activităţi de 

consultanţă în 

domeniul de 

competență 

Participarea la 

solicitare  la  

elaborarea / 

avizarea actelor 

normative şi 

activităţi de 

consultanţă în 

domeniul de 

competență 

Participarea la 

solicitare  la  

elaborarea / 

avizarea actelor 

normative şi 

activităţi de 

consultanţă în 

domeniul de 

competență 

Participarea 

la solicitare  

la  elaborarea 

/ avizarea 

actelor 

normative şi 

activităţi de 

consultanţă în 

domeniul de 

competență 

2.5.Elaborarea 

recenziilor 

pentru 

revistele de 

profil din țară 

și de peste 

hotare 

Recenzii elaborate Creșterea calității 

cercetărilor 

Elaborarea 

recenziilor pentru 

revistele de profil 

din țară și de 

peste hotare 

Elaborarea 

recenziilor 

pentru revistele 

de profil din 

țară și de peste 

hotare 

Elaborarea 

recenziilor 

pentru revistele 

de profil din 

țară și de peste 

hotare 

Elaborarea 

recenziilor 

pentru 

revistele de 

profil din țară 

și de peste 

hotare 
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                                         Tabelul 4. PLANUL DE ACȚIUNI AL SECȚIEI CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE (CFM) 

Obiectivele secției 

(cu excepția 

obiectivelor 

proiectelor de 

cercetare) 

Obiectivele 

specifice 
Rezultatele planificate  

Impactul rezultatelor 

planificate asupra instituției 
Planul de acțiuni 

    2020 2021 2022 2023 

Oferirea suportului 

informaţional şi 

analitic pentru 

organele centrale ale 

administrației 

publice în domeniul 

financiar-monetar 

Avizarea și expertiza 

proiectelor de acte 

legislativ-normative. 

Oferirea asistenței 

consultative şi 

analitice pentru 

organele centrale ale 

administrației 

publice, autorități 

naționale  

Avize 

Note informative 

Recomandări și 

propuneri 

Masuri de redresare, 

îmbunătățire 

Note de poziție 

Alte dări de seamă și 

rapoarte 

Asistența consultativă și 

informativă va contribui la 

creșterea vizibilității INCE, și, 

totodată, va duce la conexiunea 

dintre mediul academic, 

autoritățile publice centrale și 

locale, iar expertiza 

documentelor va servi drept o 

bază științifică argumentată 

pentru elaborarea documentelor 

oficiale. 

La solicitare La solicitare La solicitare La solicitare 

Organizarea  

manifestărilor 

științifice cu 

caracter național și 

internațional în 

domeniul finanțelor 

Secțiunea în cadrul 

Conferinței 

Științifico-practice 

Internaționale 

”Creșterea 

economică în 

condițiile 

globalizării” 

Prezentarea publică 

a rezultatelor 

proiectelor 

științifice. 

Coordonarea și 

participarea la 

scrierea MET. 

Conferința 

„Accounting and 

finance – the global 

Secțiune în cadrul  

Conferinței Științifico-

practice Internaționale 

”Creșterea economică în 

condițiile globalizării”,  

 

1 masă rotundă 

 

Buletinul trimestrial 

MET 

 

Conferința organizată și 

participări la conferință 

  

Sporirea vizibilității INCE pe 

plan național și internațional, 

sporirea parteneriatelor și a 

colaborării 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE. 

Conferința 

Pitești. 

4 MET 

 

 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE. 

Conferința 

Pitești. 

4 MET 

 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE. 

Conferința 

Pitești. 

4 MET 

 

1 secțiune în 

cadrul 

Conferinței 

anuale INCE. 

Conferința 

Pitești. 

4 MET 
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languages in 

business” împreună 

cu partenerii noștri 

Universitatea C. 

Brâncoveanu, Pitești. 

Seminarul de Logică 

și Metodologie a 

Cunoașterii 

Economice 

„Nicholas 

Georgescu-Roegen” 

al Academiei 

Române 

Participarea CFM la 

diverse apeluri de 

proiecte 

internaționale  

Aplicarea la diverse 

apeluri de proiecte 

internaționale lansate 

în spațiul European 

și țările CSI. 

Aplicarea anuală la cel 

puțin un apel de concurs 

lansat.  

Sporirea vizibilității INCE pe 

plan internațional. Crearea 

parteneriatelor de colaborare de 

lungă durată cu instituții și 

centre de cercetare din spațiul 

european și țările CSI.  

1 proiect 

internațional 

aplicat 

1 proiect 

internațional 

aplicat 

1 proiect 

internațional 

aplicat 

1 proiect 

internațional 

aplicat 

Menținerea și 

inițierea 

colaborărilor 

internaționale cu o 

serie de instituții 

internaționale cu 

profil similar. 

Menținerea 

colaborării cu  

Institutele 

Academiei Române 

(CCFM Slăvescu, 

etc), Universitățile 

D. Cantemir, 

București, C. 

Brâncoveanu, Pitești,  

Artifex București, 

UAIC Iași, etc. 

Institutele de profil 

din țară. 

Studii comune, proiecte 

comune,  

Manifestări științifice 

comune 

Sporirea vizibilității INCE pe 

plan internațional și național. 

Crearea parteneriatelor de 

colaborare de lungă durată cu 

organizații și instituții 

internaționale. Antrenarea 

cercetătorilor în activitățile de 

cercetare pe plan internațional.  

Permanent  Permanent Permanent Permanent 

Participarea la 

manifestări 

științifice naționale 

și internaționale, 

traininguri, seminare 

etc. 

Sporirea gradului de 

instruire, informare, 

cunoștințe, preluarea 

bunelor practici, etc. 

Cel puțin 5 participări la 

diverse evenimente.    

 

Sporirea vizibilității INCE 

Sporirea nivelului de calificare 

profesională a membrilor CFM. 

Cel puțin 5 

participări 

Cel puțin 5 

participări 

Cel puțin 5 

participări 

Cel puțin 5 

participări 
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                                                 Tabelul 4. PLANUL DE ACȚIUNI AL SECȚIEI ANALIZE ȘI PROGNOZE (AP) 

Obiectivele 
secției (cu 
excepția 

obiectivelor 
proiectelor de 

cercetare) 

Obiectivele 
specifice 

Rezultatele planificate  

Impactul 
rezultatelor 

planificate asupra 
instituției 

Planul de acțiuni (2021-2024) 

1. Analiza 
principalelor  
fenomene socio-
economice ale 
Republicii Moldova 

1.1.Identificarea 

soluțiilor pentru 

politicile publice 

orientate spre 

asigurarea unei 

creșteri 

economice 

inclusive și 

sustenabile. 

 Analiza principalelor 
tendințe socio- 
economice; 

 Identificarea 
constrângerilor pentru 
creșterea economică; 

 Determinarea soluțiilor 
pentru îmbunătățirea 
politicilor publice; 

 Elaborarea și publicarea 
lucrărilor științifice. 

 

1. Consolidarea 
cercetărilor 
științifice naționale 
în domeniul  creșterii 
economice; 
2. Optimizarea 
procesului de luare a 
deciziilor de către 
instituțiile publice. 

1.6. Studierea surselor  ştiinţifice şi  informaţionale, naţionale şi 
internaţionale, relevante pentru cercetare. 

1.2  Cuantificarea unor indicatori ce reflectă evoluția socio-economică a 
Republicii Moldova și competitivitatea acesteia. 

1.3 Formularea recomandărilor de politici pentru susținerea unui 
model de creștere economică incluzivă și sustenabilă.    

2. Modelarea 
proceselor socio-
economice 

2.1.Elaborarea 

prognozelor 

indicatorilor 

macroeconomici 

 Stabilirea relațiilor 
cantitative între diverse 
variabile economice și 
sociale, ce caracterizează 
dezvoltarea Republicii 
Moldova; 

 Dezvoltarea modelului 
macroeconometric de 
prognoză pe termen 
mediu; 

 Elaborarea și publicarea 
lucrărilor științifice 

1. Dezvoltarea 
științei academice 
naționale; 
2. Sporirea 
vizibilității INCE pe 
plan internațional. 

2.1 Estimarea relațiilor cantitative între variabile economice și sociale. 
ce caracterizează dezvoltarea Republicii Moldova; 

2.2 Ajustarea modelului econometric de prognoză a indicatorilor 
macroeconomici; 

2.3 Elaborarea prognozelor macroeconomice pe termen mediu.  
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                                             Tabelul 5. PLANUL DE ACȚIUNI AL CENTRULUI DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE (CCD) 

Obiectivele 
secției (cu 
excepția 

obiectivelor 
proiectelor de 

cercetare) 

Obiectivele 
specifice 

Rezultatele 
planificate  

Impactul 
rezultatelor 

planificate asupra 
instituției 

Planul de acțiuni 

 1.7.    2020 2021 2022 2023 

Efectuarea 
cercetărilor 
demografice 
fundamentale și 
aplicative. 

1.8. Elaborarea 
diferitor 
proiecte de 
cercetare și 
participarea la 
concursuri de 
proiecte 
naționale și 
internaționale. 

Extinderea tematicii 
de cercetare prin 
diverse proiecte de 
cercetare câștigate. 

Consolidarea 
cercetărilor 
demografice în 
cadrul INCE, 
creșterea poziției 
institutului  în 
domeniul dat la 
nivel național. 

Realizarea 
proiectelor: din 
cadrul programului 
de stat pentru anii 
2020-2023. 
 
”Impactul 
pandemiei COVID-
19 asupra situației 
familiilor”, 2020-
2021. 
 
COST:  CA 18123 - 
The European 
Family Support 
Network. A bottom-
up, evidence-based 
and 
multidisciplinary 
approach, 2019-
2023. 
https://eurofamnet.
eu/.  
CA 17114  -
Transdisciplinary 
solutions to cross 
sectoral 
disadvantage in 

Realizarea 
proiectelor: din 
cadrul 
programului de 
stat pentru anii 
2020-2023. 
 
COST:  CA 18123 
- The European 
Family Support 
Network. A 
bottom-up, 
evidence-based 
and 
multidisciplinary 
approach, 2019-
2023. 
https://eurofam
net.eu/.  
 
CA 17114  -
Transdisciplinary 
solutions to cross 
sectoral 
disadvantage in 
youth , 
19.09.2018-
19.09.2022, 

Realizarea 
proiectelor: din 
cadrul 
programului de 
stat pentru anii 
2020-2023. 
 
COST:  CA 
18123 - The 
European Family 
Support 
Network. A 
bottom-up, 
evidence-based 
and 
multidisciplinary 
approach, 
perioada de 
implementare 
2019-2023. 
https://eurofam
net.eu/.  
 
Elaborarea unui 
nou proiect în 
cadrul 
programului de 

Realizarea 
proiectului din 
cadrul 
programului de 
stat pentru anii 
2024-2028. 
 

https://eurofamnet.eu/
https://eurofamnet.eu/
https://eurofamnet.eu/
https://eurofamnet.eu/
https://eurofamnet.eu/
https://eurofamnet.eu/
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youth , 19.09.2018-
19.09.2022, 
https://young-
in.eu/.  

https://young-
in.eu/.  
 

stat pentru anii 
2024-2028. 

Perfecționarea 
aparatului 
metodologic al 
cercetărilor 
demografice, 
elaborarea 
instrumentelor noi 
de măsurare a 
proceselor 
demografice. 

1.9. Aplicarea 
metodelor 
moderne de 
cercetare 
demografică și 
socială, 
perfecționarea 
sistemului de 
monitorizare a 
dinamicii 
demografice. 

Perfecționarea 
aparatului 
metodologic privind 
elaborarea diferitor 
indici integrali. 
 
Implementarea 
metodelor 
performante de 
analiză demografică. 

Rezultatele 
științifice prezentate 
factorilor de decizie. 
Consolidarea 
poziției INCE ca 
partener de bază a 
Guvernului RM în 
elaborarea și 
implementarea 
politicilor 
demografice. 

Perfecționarea 
continuă a 
metodelor de 
cercetare, 
implementarea 
instrumentelor noi 
în baza experienței 
internaționale. 

Perfecționarea 
continuă a 
metodelor de 
cercetare, 
implementarea 
instrumentelor 
noi în baza 
experienței 
internaționale. 

Perfecționarea 
continuă a 
metodelor de 
cercetare, 
implementarea 
instrumentelor 
noi în baza 
experienței 
internaționale. 

Perfecționarea 
continuă a 
metodelor de 
cercetare, 
implementarea 
instrumentelor 
noi în baza 
experienței 
internaționale. 

Pregătirea cadrelor 
științifice în 
domeniul 
demografic. 

1.10. Efectuarea 
conducerii 
științifice a 
tezelor de 
doctorat și 
doctor habilitat 
elaborate în 
cadrul CCD. 

Susținerea 
proiectelor de 
doctorat în cadrul 
școlii doctorale 
”Științele economice 
și demografice”. 

Consolidarea 
capitalului uman al 
INCE, extinderea 
implicații tinerilor 
în domeniul de 
cercetare, creșterea 
vizibilității școlii 
doctorale  
”Științele economice 
și demografice”. 

Susținerea tezelor: 
E.Grigoraș 
”Diferențieri ale 
fertilității în 
Republica Moldova”, 
cond.științific 
dr.hab.O.Gagauz. 
 
M.Crîșmaru ” 
Abordarea cross 
sectorială a 
dezavantajelor 
tinerilor în procesul 
de tranziție la viața 
de adult”, 
cond.științific 
dr.hab.O.Gagauz. 

Susținerea tezei: 
T.Tabac  
”Gestionarea 
proceselor 
migraționale în 
contextul 
dezvoltării pieței 
muncii 
competitive 
(cazul Republicii 
Moldova)”, 
cond.științific dr. 
G.Savelieva, 
dr.hab.O.Gagauz. 
 
Elaborarea 
proiectelor noi 
pentru cercetare 
de doctorat și 
participare la 
concurs. 

Susținerea tezei: 
V.Ciubotaru 
”Perfecționarea 
meсanismului de 
management al 
serviciilor de 
ocrotire a 
sănătății sexuale 
și reproductive 
din RM”, 
cond.științific 
dr.hab.A.Stratan 
dr.hab.O.Gagauz. 
 
Elaborarea 
proiectelor noi 
pentru cercetare 
de doctorat și 
participare la 
concurs. 
 

Elaborarea 
proiectelor noi 
pentru 
cercetare de 
doctorat și 
participare la 
concurs. 

https://young-in.eu/
https://young-in.eu/
https://young-in.eu/
https://young-in.eu/
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Creșterea 
vizibilității 
internaționale a 
CCD. 

Consolidarea 
poziției 
internaționale a 
CCD în 
domeniul 
demografic. 

Participarea la 
diferite conferințe 
științifice. 
Publicarea 
articolelor științifice 
în reviste 
internaționale 
indexate în SCOPUS. 
Participarea în 
diferite consorții 
internaționale de 
cercetare. 

Creșterea 
vizibilității 
internaționale a 
INCE. 

Publicarea a cel 
puțin 2 articole 
științifice în reviste 
indexate în SCOPUS. 
 
Participarea la 
conferințe 
internaționale de 
peste hotare (cel 
puțin 3). 

Publicarea a cel 
puțin 2 articole 
științifice în 
reviste indexate 
în SCOPUS. 
 
Participarea la 
conferințe 
internaționale de 
peste hotare (cel 
puțin 3). 

Publicarea a cel 
puțin 2 articole 
științifice în 
reviste SCOPUS. 
 
Participarea la 
conferințe 
internaționale 
de peste hotare 
(cel puțin 3). 

Publicare a 2 
articole 
științifice în 
reviste 
SCOPUS. 
 
Participarea la 
conferințe 
internaționale 
de peste hotare 
(cel puțin 3). 

Coordonarea 
activităților 
științifice cu 
organele de resort 
responsabile 
pentru politici în 
domeniul 
populației și 
dezvoltării. 

Corelarea 
tematicii de 
cercetare a CDD 
cu documentele 
guvernamentale 
strategice 
(Programul 
național 
strategic în 
domeniul 
securității 
demografice, 
2011-2025) 

Elaborarea 
lucrărilor științifice 
la comanda 
Guvernului. 

Consolidarea 
poziției INCE ca 
partener de bază a 
Guvernului RM în 
elaborarea și 
implementarea 
politicilor 
demografice și 
sociale. 

Participarea în 
grupuri de lucru 
guvernamentale 
 
Prezentarea notelor 
analitice MSMPS, 
(responsabil pentru 
implementarea 
politicilor 
demografice), 
precum și Comisiilor 
parlamentare. 

Participarea în 
grupuri de lucru 
guvernamentale 
 
Prezentarea 
notelor analitice 
MSMPS, 
(responsabil 
pentru 
implementarea 
politicilor 
demografice), 
precum și 
Comisiilor 
parlamentare. 

Participarea în 
grupuri de lucru 
guvernamentale 
 
Prezentarea 
notelor analitice 
MSMPS, 
(responsabil 
pentru 
implementarea 
politicilor 
demografice), 
precum și 
Comisiilor 
parlamentare. 

Participarea în  
grupuri de 
lucru 
guvernamental
e. 
Prezentarea 
notelor 
analitice 
MSMPS, 
precum și 
Comisiilor 
parlamentare. 

Colaborarea cu 
structurile 
internaționale 
(UNFPA, UNICEF, 
HelpAge, UNDP, UN 
Women și alt.) 

Integrarea în 
spațiul 
internațional 
prin 
intermediul 
structurilor 
internaționale 
preocupate de 
problemele 
demografice. 

Elaborarea notelor 
analitice, 
Barometrelor 
demografice și 
Policy Paper în 
comun cu 
organizațiile 
respective.  

Consolidarea 
poziției INCE ca 
partener a 
Guvernului RM și a 
organizațiilor 
internaționale  în 
elaborarea și 
implementarea 
politicilor 
demografice și 
sociale 

Participarea la 
diferite evenimente 
ale organizațiilor 
internaționale. 
Dezvoltarea 
proiectelor de 
cercetare comune. 

Participarea la 
diferite 
evenimente ale 
organizațiilor 
internaționale. 
Dezvoltarea 
proiectelor de 
cercetare 
comune. 

Participarea la 
diferite 
evenimente ale 
organizațiilor 
internaționale. 
Dezvoltarea 
proiectelor de 
cercetare 
comune. 

Participarea la 
diferite 
evenimente ale 
organizațiilor 
internaționale. 
Dezvoltarea 
proiectelor de 
cercetare 
comune. 
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                                    Tabelul 7. PLANUL DE ACȚIUNI AL BIBLIOTECII REPUBLICANE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE (BRTȘ) 

Obiectivele 
subdiviziunii 

Obiectivele 
specifice 

Rezultatele planificate  
Impactul rezultatelor 
planificate asupra 
instituției 

Planul de acțiuni 

    2020 2021 2022 2023 

I.Dezvoltarea, 
conservarea și 
protejarea 
patrimoniului 
documentar al  
BRTȘ  ca sursă 
importantă  
pentru studii, 
cercetare, 
inspirație și 
recreere 
 

1.1 Actualizarea 
și optimizarea 
calității 
colecțiilor  de 
documente ale 
BRTȘ. 

Resurse informaționale 
relevante si suficiente 
pentru cercetare, 
inovare  
și dezvoltare.  

Oferirea resurselor 
informaționale actuale va 
contribui la  
îmbunătățirea abilităților 
de cercetare, 
economisirea timpului în 
căutarea informației, la 
calitatea rezultatelor 
științifice publicate. 

Achiziții prin 
abonare, 
cumpărare, 
donații, schimb 
de publicații  
 
-Digitizarea 
colecției ,, 
Cataloage 
industriale,, 

Achiziții prin 
abonare, 
cumpărare, 
donații, schimb 
de publicații 
-Dezvoltarea 
bibliotecii 
electronice a 
documentelor 
tehnice  

Achiziții prin 
abonare, 
cumpărare, 
donații, schimb 
de publicații 
 
Abonarea la  
Bazele de date 
EBSCO  

Achiziții prin 
abonare, 
cumpărare, 
donații, schimb 
de publicații 
 
Crearea 
resurselor 
digitale 
tematice  

 
1.2 Prezervarea 

și valorificarea 
patrimoniui  
științific 
instituțional 
INCE  

-  Dezvoltarea  și 
gestionarea arhivei  
instituționale INCE  prin 
integrarea a 100% a 
lucrărilor  . 
-  Indexarea rezultatelor 
științifice în baze de 
date naționale și 
internaționale  

- Acces deschis la 
contribuțiile  cercetărilor 
INCE 
- Creșterea vizibilității 
producției științifice  
- Estimarea eficienței  
publicațiilor prin 
aplicarea indicatorilor 
bibliometrici și 
scientometrici.  

Actualizarea 
platformei 
DSpace 
versiunea 6.2 

 
Indexarea 

Revistei E&S 
EBSCO,  
ProQuest  

        

Indexarea 
Repozitoriului 
INCE în BD 
webmetrice 
 
Indexarea  
publicațiilor 
INCE în SCOPUS  

 Implicarea 
BRTȘ în 
proiecte noi de 
cercetare  

1.3 Creșterea 
bugetului 
pentru achiziții 
de resurse 
informaționale 

Actualizarea anuală a 
colecțiilor și 
completarea cu noi 
tipuri de resurse 
accesibile  pentru toți. 

 1.Creșterea indicatorului 
de înnoire a colecțiilor  
 
2. Satisfacerea 
necesităților  
informaționale ale 
utilizatorilor  

 8%  
Identificarea 
surselor 
suplimentare 

10% 
Creșterea 
numărului de 
achiziții prin 
schimb de 
publicații 
naționale și 
internaționale 

10%  
Identificarea  
editurolor care 
oferă  acces 
gratis la 
publicațiile 
științifice on-
line  

10% 
Asigurarea cu 
resurse  
informaționale 
în Acces 
Deschis ( BD; 
Biblioteci 
electronice) 
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II.Modernizarea 

serviciilor și 

produselor  de 

bibliotecă în 

funcție de 

nevoile 

utilizatorilor și 

a comunității 

2.1. Generarea 

unui sistem de 

servicii/produse 

informaționale 

de bibliotecă, 

pasibile 

diversificării 

continue 

Implementarea și 

dezvoltarea serviciilor 

informaționale la distanță 

(online) 

Crearea de noi produse și 

servicii  în format digital 

Creșterea numărului de 

utilizatori  

Redactarea site-

lui BRTȘ. 

Plasarea 

serviciilor  

online pe site. 

Crearea 

formularelor de 

înregistrare 

online  

Implicarea 

BRTȘ în 

promovarea 

Științei 

participative 

 Adaptarea și 

integrarea 

serviciilor 

tradiționale de 

bibliotecă 

pentru utilizare 

la distanță.  

 

 Crearea 

serviciilor noi 

de bibliotecă  

 2.2 Maximizarea  

potențialului 

bibliotecii în 

utilizarea și 

implementarea  

instrumentelor  

inovative pentru 

facilitarea 

comunicării 

științifice în 

acces deschis. 

Implementarea 

conceptelor 

Științei deschise, 

Știința 

participativă) 

Servicii personalizate         

(crearea conturilor 

personale , diseminarea și 

reutilizarea datelor) 

Calitatea referințelor 

bibliografice în 

publicațiile științifice, 

citarea corectă, evitarea 

plagiatului. 

Identificarea unică a 

cercetătorului în mediul 

academic global 

Crearea spațiului unic de 

depozitare a publicațiilor 

științifice ale autorilor  

 

Promovarea 

instrumentelor 

open-source 

ajută la 

colectarea 

organizarea, 

citarea și 

partajare 

surselor de 

cercetare. 

(Mendeley, 

Zotero) 

Implemntarea  

instrumentelor 

open-source 

Mendeley , 

Zotero  

 

Diseminarea 

rezultatelor 

științifice prin 

diverse 

instrumente de 

informare  

 Realizarea unui 

studiu  

scientometric  

privind 

vizibilitate 

cercetărilor 

INCE  în 

mediul 

academic . 

Prezentarea  

disponibilității 

și vizibilității 

rezultatelor 

activității de 

cercetare 

pentru ultimii 

4 ani 
 

3.Asigurarea 

calităţii 

activităţii 

infodocumentare 

și promovarea 

imaginii BRTȘ 

3.1.Actualizarea 

cadrului de 

reglementare al 

bibliotecii 

conform actelor 

legislative și 

normative în 

vigoare. 

Aprobarea 

regulamentelor  și 

instrucțiunilor interne de 

organizare și funcționare 

a BRTȘ  

 Cadrul de reglementare 

actualizat în conformitate 

cu legea cu privire la 

biblioteci, ( 2017) 

- Actulizarea 

anuală a 

documentelor 

de reglementare  

- Realizarea 

procesului de 

evaluare a 

bibliotecii de 

către comisia 

națională  

 Actualizarea 

anuală a 

normelor la 

procesele și 

activitățile info-

documentare  

Implementarea 

indicatorilor  de 

performanță și 

de impact a 

serviciilor 

prestate  

Actualizarea 

documentelor 

tehnologice   

4.Modernizarea 

Infrastructurii 

BRTȘ 

 

Îmbunătățirea 

infrastructuri 

TIC- compatibile 

cu standardele 

Echipament și software 

modern cu o capacitate 

mai mare de stocare a 

informației   

Organizarea, gestionarea și 

deschiderea colecțiilor,  

crearea de noi baze de date 

full text  cu diverse 

Achiziționarea 

softului de 

Bibliotecă 

IRBIS – 

 Barcodarea 

fondului de carte  

în baza softului 

Implemntarea 

înregestrării 

electronice a 

utilizatorilor.  

Modernaizarea 

și reparația 

spațiilor .  
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societăţii 

informaionale 

contemporane. 

 

posibilități de căutare și 

regăsire a informației  

versiunea  WEB 

IRBIS 64+ 

 

Abonament și 

echipament 

pentru 

organizarea 

activităților 

online (Zoom) 

de Bibliotecă 
WEB IRBIS 64+  

  Procurarea 

echipamentului  

tehnic pentru 

citirea 

barcodelor, alte 

materiale). 

 

Instalarea 

stațiilor de 

împrumut/ 

returnare a 

documentelor. 

Re-brandigul  

spațiilor pentru 

utilizatori  

5.Formarea 

profesională 

contiunuă 

pentru 

bibliotecari 

 

Planificarea 

resurselor 

financiare din 

buget pentru 

instruirea 

profesională a 

angajaților 

BRTȘ 

 

 

 

 Participarea 

bibliotecarilor la  

activități de instruire 

profesională  

Incluziunea digitală a 

personalului de 

specialitate din 

biblioteci 

3000 lei pentru  

instruire  
 

Participări la 

instruiri gratuite 

organizate de 

ABRM , 

CDCBNRM, 

Centru de 

excelență  

4000 lei pentru  

instruire  
 

Participări la 

instruiri gratuite 

organizate de 

ABRM , 

CDCBNRM, 

Centru de 

excelență 
  

4000 lei pentru  

instruire  
 

Participări la 

instruiri gratuite 

organizate de 

ABRM , 

CDCBNRM, 

Centru de 

excelență 

4000 lei pentru  

instruire  
 

Participări la 

instruiri gratuite 

organizate de 

ABRM , 

CDCBNRM, 

Centru de 

excelență 

 

                                                               Tabelul 8. PLANUL DE ACȚIUNI AL COMPLEXULUI EDITORIAL (CE) 

Obiectivele 
subdiviziunii 

Obiectivele 
specifice 

Rezultatele planificate  

Impactul 
rezultatelor 

planificate asupra 
instituției 

Planul de acțiuni 

    2021 2022 2023 2024 

Editarea  
publicaţiilor 
periodice  
  

Îmbunătățirea 
calității 
produselor 
editoriale 

Editarea revistelor:  
Economie şi sociologie, 
Analele INCE, Tendințe 
în Economia Moldovei, 
Materialele conferinţei 
internaţionale 
„Creşterea Economică în 

Vizibilitate 
instituțională 

Perfecționarea 
continuă a 
calității 
produselor 
editoriale 

Includerea în 
baze de date 
avansate 

Perfecționarea 
continuă a 
calității 
produselor 
editoriale 

Înaintarea spre 
acreditare a 
revistei la 
SCOPUS 
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condiţiile globalizării”, 
Tarife de costuri) 

Editarea  
publicaţiilor  
neperiodice  

Îmbunătățirea 
calității 
produselor 
editoriale 

Editarea monografiilor 
aprobate la Consiliul 
Științific 
 

Vizibilitate 
instituțională 
Dezvoltare 
colaborare  

Perfecționarea 
continuă a 
calității 
lucrărilor 
științifice 

Includerea în 
baze de date 
avansate 

Atragerea 
autorilor de 
peste hotare 

Înaintarea spre 
acreditare a 
revistei 

Atragerea 
comenzilor cu 
plată și oferirea 
serviciilor 
editorial-
tipografice 

Prestarea 
serviciilor cu 
plată conform 
contractului 
semnat 

Atragerea surselor 
financiare 
Stabilirea colaborării cu 
alte instituții 

Contribuire și aport 
financiar 
Soluționarea 
necesităților 
instituţionale 
Îmbunătăţirea 
situaţiei financiare 

Completarea și 
perfecționarea 
listei ofertelor 

Completarea și 
perfecționarea 
listei ofertelor 

Completarea și 
perfecționarea 
listei ofertelor 

Completarea și 
perfecționarea 
listei ofertelor 

Participarea la 
organizarea  
evenimentelor 
științifico-practice 

Cooperarea 
productivă   
 

Suport informațional, 
redacţional, design și 
editorial 

Vizibilitate 
instituțională 
Dezvoltare 
colaborare 

Propunerea cu 
viziuni 
moderne  

Propunerea cu 
viziuni moderne 

Propunerea cu 
viziuni moderne 

Propunerea cu 
viziuni moderne 

Promovarea mai 
insistentă a 
produselor 
intelectuale ale 
cercetătorilor 

Distribuire 
suplimentară la 
biblioteci 

exploatarea site-ului 
INCE 

Vizibilitate 
instituțională 
 pe plan naţional şi 
internaţional; 

Intensificarea 
colaborării cu 
alte biblioteci 

Intensificarea 
colaborării cu 
cercetători de 
peste hotare 

Intensificarea 
colaborării cu 
instituții de 
cercetare în 
domeniu 

Colaborarea  și 
plasarea în baze 
de date 

Plasarea 
informaţiei cu 
privire la 
publicaţiile editate 
pe site-ul 
Institutului  

Diseminarea 
informației 

 Plasarea pe site a 
lucrărilor publicate 

Vizibilitate 
instituțională 
 

Intensificarea 
colaborării cu 
alte biblioteci 
prin 
intermediul 
site-lui 

Intensificarea 
colaborării cu 
cercetători de 
peste hotare 
prin intermediul 
site-lui 

Intensificarea 
colaborării cu 
instituții de 
cercetare prin 
intermediul site-
lui 

Colaborarea  și 
plasarea în baze 
de date  prin 
intermediul 
site-lui 

Instalarea unui 
panou ce include 
spectrul de servicii 
prestate  

Diseminarea 
informației 

Atragerea potențialilor 
clienţii 

Vizibilitate 
instituțională 
Contribuție 
financiară  

Instalarea 
panoului 

Organizarea 
flash  mob 

Instalarea unui 
chioșc  

Diseminarea  si 
organizarea 
vânzării 
produselor 
intelectuale 

Crearea 
posibilităţilor de 
mărire a spectrului 
de servicii prestate 

Completarea  
utilajului tehnic 

Atragerea surselor 
financiare 

Contribuție 
financiară 

Completarea  
cu utilaj tehnic 
modern 

Atragerea 
profesioniștilor 

Asigurarea cu 
salarii 
corespunzătoare 

Obţinerea 
vizibilității pe 
plan național si 
național 
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Crearea unui stoc 
de rezervă de 
materiale pentru a 
putea relua mai 
multe comenzi de 
cantităţi mai mari 

Completarea 
materialelor 
tehnice 

Atragerea potențialilor 
clienţii 

Vizibilitate 
instituțională 
Contribuție 
financiară 

Completarea  
cu necesarul de 
materiale 
moderne  

Atragerea 
potențialilor 
clienţii prin 
diverse  căi: 
online, contracte 
etc. 

Mărirea 
numărului de 
produse la 
serviciul 
editorial 

Prestarea 
serviciului de 
înaltă calitate 
care satisfac 
cerinţelor 
moderne 

Oferirea 
capacităților 
intelectuale  

Completarea cu 
cadre conform 
necesităților 
tipografice prin 
angajarea 
specialiștilor în 
domeniu: 
designer, 
machetator, 
redactor 

Elaborarea planului de 
acţiunile cu  ajutorul 
colaboratorilor angajați 
 

Sporirea calității 
lucrărilor științifice 
instituționale 
Vizibilitate 
instituțională 
Contribuție 
financiară 

Angajarea 
cadrelor care 
corespund 
cerinţelor 
tipografice 

Consolidarea 
colaborării 
colaboratorilor 
INCE și SE 

Obținerea 
calității 
lucrărilor 
științifice 
instituționale 
 

Editarea 
lucrărilor 
științifice 
instituționale 
ţinând cont de 
cerinţele 
moderne 
 

Contribuirea cu 
cadre profesionale 

Crearea unei 
echipe complete  

Obţinere rezultatelor de 
înaltă calitate 

Îmbunătățirea 
imaginii 
instituționale 

Angajarea 
cadrelor  
profesionale  

Consolidarea 
echipei 

Implicarea activă 
în activitatea 
instituțională 

Obţinerea 
rezultatelor de 
înaltă calitate 

Achiziționarea 
echipamentelor 
tehnice, 
imprimante, 
calculatoare 

Îmbunătățirea 
procesului de 
editare 
 

Produse tipografice 
calitative care ar 
permite instalarea unui 
soft de o versiune mai 
bună pentru prelucrarea 
calitativă a materialului 
spre editare. 

Calitate și 
vizibilitate sporită a 
produselor 
elaborate 
 
 

Îmbunătățirea 
procesului de 
editare 
 

Instalarea 
echipamentelor 
compatibile 

Completarea cu 
echipament 
tehnic de ultimă 
generație 

Prestarea și 
realizarea unor 
rezultate  
profesionale 

Instalarea 
softurilor specifice 
procesului 
editorial 

Instalarea 
programelor ca 
Corel Drow, 
Antiplagiat etc. 
Asistență IT de 
înaltă calitate. 

Compatibilitate. 
Capacitatea de a lucra cu 
o versiune word 
compatibilă cu toate 
lucrările primite. 

Obținerea 
produselor 
tipografice de înaltă 
calitate într-un timp 
mai redus 

Perfecționarea 
condițiilor 
compatibile  
unui soft  
modern 

Exploatarea la 
maxim conform 
capacităților 
unui soft  
modern 

Consolidarea 
echipei și 
motivarea spre 
rezultate 
performante 

Prestarea și 
realizarea 
produselor  
tipografice care 
ar spori 
vizibilitatea 
INCE. 
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5.2. PROIECTELE DE CERCETARE DIN CADRUL PROGRAMULUI DE STAT 2020-2023 

Denumirea secției: Cercetări Financiare și Monetare 

Denumirea Proiectului de cercetare: 20.80009.0807.21 ”Dezvoltarea Mecanismului De Formare A Economiei Circulare În Republica 

Moldova” 

Descrierea succintă a proiectul de cercetare: 

Motto-ul proiectului: Spre Uniunea Europeană cu o economie circulară! 

Economia circulară reprezintă o alternativă a modelului traditional de economie liniară, care permite utilizarea resurselor cât mai mult 

timp, și capacitatea de a restabili și regenera produsele și materialele la sfârșitul vieții acestora. Astfel, economia circulară este principalul 

motor al conceptului de dezvoltare durabilă, pentru că anume acest tip de economie vizează optimizarea consumurilor de resurse, previne 

și reduce risipa de resurse. 

Prioritățile economiei circulare vizează direct protecția mediului, creșterea competitivității, a inovării și a cercetării tehnologice. Subiectul 

economiei circulare este o temă de o actualitate și importanță iminentă atât pe plan mondial cât și pentru R. Moldova. Comisia Europeană a 

adoptat în 2015 un plan de acțiune menit să accelereze trecerea la economia circulară, să stimuleze competitivitatea globală, să promoveze 

o creștere economică sustenabilă și să creeze noi locuri de muncă. UE sprijină financiar această tranziție prin fondurile structurale și de 

investiții europene, programul Orizont 2020, Fondul european pentru investiții strategice și programul LIFE. 

Relevanța proiectului reiese din necesitatea R. Moldova de a se racorda la cerințele UE și de a crea un mecanism eficient de trecere la 

economia circular. Mai ales, că RM în 2015, s-a angajat să pună în aplicare ADD 2030. Soluționarea ODD nr. 12 reprezintă direct trecerea la 

economia circulară. Totodată, trecerea la economia circulară va permite R. Moldova să găsească soluții și pentru ODD nr. 6,7,11,13,14,15, 

toate acestea sunt direct legate de calitatea vieții, protecția mediului ambiant, creșterea economică durabilă, inovații și tehnologii moderne, 

obiective care se regăsesc și în Strategia Națională de dezvoltare ”Moldova 2030”. 

Proiectul propus se încadrează și în prioritățile stipulate în Strategia de gestionare a deşeurilor în RM pentru anii 2013-2027 (HG Nr. 248 

din 10.04.2013), în Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al RM (HG.614 din 20.08.2013), Programul de promovare a 

economiei „verzi” în RM pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni, aprobat prin HG Nr. 160 din 21.02.2018. 

Obiectivul principal constă în elaborarea unui model național al economiei circulare, care se va baza pe un exercițiu complex, ce pornește de 

la analiza principalilor piloni ai economiei circulare (utilizarea eficientă a resurselor și managementul deșeurilor, interacțiunea subiecților 

interesați, cererea și comportamentul consumatorului, etc.) și continuă cu identificarea principalelor instrumente inovaționale, care vor 

permite reducerea decalajului de cunoștințe existent în ceea ce privește mecanismul de formare a economiei circulare. 
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Prezenta cercetare este orientată spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din R.Moldova în Spațiul European de Cercetare, 

precum și spre integrarea în rețele de infrastructură regională și internațională. Valorificarea rezultatelor: publicarea a circa 50 produse 

ştiinţifice (o monografie, ghiduri, broșuri, publicaţii în culegeri naţionale şi internaţionale, cu factor de impact, studii, etc), organizarea de 

manifestări științifice (seminare, mese rotunde, conferințe,etc.). Echipa de cercetători va participa cu rapoarte la conferinţe naţionale, 

internaţionale, în străinătate. 
 

Tabelul 5. Planul de executare a proiectului de cercetare 

Problema 
soluționată de 
proiectul de 
cercetare 

Obiectivul 
general 
 

Obiectivul specific Planul de acțiuni Indicatorii 
de 
monitorizare  

   2020 2021 2022 2023 

Elaborarea 
modelului 
logico-
descriptiv al 
economiei 
circulare, 
precum și 
identificarea 
mecanismului 
de trecere a 
R.Moldova la 
economia 
circulară 

Elaborarea unui 
model național 
al economiei 
circulare, care se 
va baza pe un 
exercițiu 
complex, ce 
pornește de la 
analiza 
principalilor 
piloni ai 
economiei 
circulare 
(utilizarea 
eficientă a 
resurselor și 
managementul 
deșeurilor, 
interacțiunea 
subiecților 
interesați, 
cererea și 
comportamentul 

 1. Dezvoltarea bazei 
teoretico-
metodologice a 
conceptului 
economiei circulare. 
 2. Analiza cadrului 
european și a 
experienței 
internaționale cu 
scopul de preluare a 
bunelor practici 
privind tranziția către 
o economie circulara.  
3. Analiza cadrului 
național legislativ-
normativ și 
instituțional și a 
instrumentelor 
economice aferente 
economiei circulare.  
4. Evaluarea utilizarii 
eficiente a resurselor 
și a managementului 

Dezvoltarea 
bazei 
teoretico-
metodologice 
a conceptului 
economiei 
circulare prin: 
analiza 
cadrului 
european și 
național;  
preluarea 
bunelor 
practici 
privind 
tranziția către 
o economie 
circulară, 
identificarea 
particularitățil
or business 
modelelor a 
economiei 

Studiu privind 
utilizarea 
resurselor și 
managementul 
deșeurilor, 
precum și 
determinarea 
gradului de 
reciclare a 
acestora în RM.  
Studiu privind 
identificarea 
premizelor de 
trecere la 
economia 
circulară a 
mediului de 
afaceri în RM.   
Publicarea a 15 
publicații 
științifice în 
reviste naționale 
și internaționale. 

Adaptarea 
business 
modelelor 
economiei 
circulare 
pentru R. 
Moldova. 
Studiu privind 
costurile de 
tranzacție la 
economia 
circulară și 
oportunitățile 
de finanțare a 
modelelor de 
economie 
circulară. 
Publicarea a 
15 publicații 
științifice în 
reviste 
internaționale,  

Elaborarea 
Conceptului 
trecerii la 
economia 
circulară a RM  
Elaborarea 
recomandărilor 
de politici 
publice privind 
conceptul 
național de 
tranziție către 
o economie 
circulară și 
determinarea 
modelului 
național de 
economie 
circulară. 
Sporirea 
gradului de 
conștientizare 
a societății 

Per total  
 
Publicarea a 
55 publicații 
științifice, a 
unei broșuri 
și a unui ghid 
informativ.  
 
Organizarea a  
25 
evenimente 
științifice 
 
Participarea 
la circa 95 
manifestări 
științifice cu 
rapoarte 
peste hotare 
și în țară. 
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consumatorului, 
etc.) și continuă 
cu identificarea 
principalelor 
instrumente 
inovaționale, 
care vor permite 
reducerea 
decalajului de 
cunoștințe 
existent în ceea 
ce privește 
mecanismul de 
formare a 
economiei 
circulare. 
 

deșeurilor, precum și 
a gradului de 
reciclare a acestora in 
R. Moldova.  
5. Analiza gradului de 
educație și 
conștientizare , și a 
comportamentului 
consumatorilor in R. 
Moldova. 
6. Identificarea 
premiselor de trecere 
la economia circulara 
a mediului de afaceri 
din R. Moldova.  
7. Identificarea 
particularitaților 
business modelelor a 
economiei circulare și 
determinarea 
posibilitaților de 
implementare a 
acestora in R. 
Moldova.  
8. Analiza costurilor 
de tranzacție și a 
implicației potențiale 
a economiei circulare.  
9. Identificarea 
oportunitaților de 
finanțare a modelelor 
de economie circulara 
in baza 
instrumentelor 
inovaționale.  
10. Elaborarea 
recomandarilor de 
politici publice 

circulare și 
determinarea 
posibilităților 
de 
implementare 
a acestora în 
RM; 
identificarea 
oportunităților 
de finanțare a 
modelelor de 
economie 
circulară în 
baza 
instrumentelo
r inovaționale.  
2. Publicarea a 
10 lucrări 
științifice în 
reviste 
naționale și 
internaționale, 
a unei broșuri 
și a unui ghid 
informativ.,  
3. Participarea 
la circa 20 
manifestări 
științifice cu 
rapoarte peste 
hotare și în 
țară. 
4. Organizarea 
a  7 
evenimente 
științifice: 
Masa rotundă 
Aspecte 

Participarea la 
circa 25 
manifestări 
științifice cu 
rapoarte peste 
hotare și în țară.  
Organizarea 
mesei rotunde 
Premise de 
trecere la 
economia 
circulară a 
mediului de 
afaceri autohton: 
realitate  sau 
provocare? 
Conferința 
internațională 
anuală a INCE, 
secțiunea proprie 
Economia 
circulară 
Organizarea a 4 
ateliere de lucru 
cu invitații 
mediului de 
afaceri, asociații, 
etc. 

un ghid 
informativ. 
Participarea la 
circa 25 
manifestări 
științifice cu 
rapoarte peste 
hotare și în 
țară.. 
Organizarea 
mesei 
rotunde; 
Conferinței 
anuale a INCE 
secțiunea 
proprie 
Economia 
circulară 

despre 
necesitatea de 
tranziție la 
economia 
circulară prin 
publicarea 
broșurilor, 
ghidurilor, 
lecții publice, 
diseminarea 
informației pe 
site-urile 
partenerilor 
proiectului 
(INCE, UTM) și 
a beneficiarilor. 
Publicarea a 15 
publicații 
științifice în 
reviste cu 
recunoaștere 
internațională, 
un ghid 
metodologic și 
o monografie 
colectivă. 
Participarea la 
circa 25 
manifestări 
științifice cu 
rapoarte peste 
hotare și în 
țară. 
Organizarea 
mesei rotunde 
comune Spre 
UE cu o 
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privind conceptul 
național de tranziție 
catre o economie 
circulara. 
 

conceptuale 
ale economiei 
circulare, Conf. 
int. anuală a 
INCE secțiunea 
”Economia 
circulară: 
realități 
provocări, 
tendințe”; 
Deschiderea 
oficială a 
Seminarului 
de Logică și 
Metodologie a 
Cunoașterii 
Economice 
„Nicholas 
Georgescu-
Roegen” al 
Academiei 
Române, filiala 
Chișinău cu 
lecția publică 
cu tema 
BIOECONOMI
A a dl Emil 
Dinga, prof., 
România, 4 
ateliere de 
lucru. 

Economie 
circulară, a   
Conferinței 
anuale  INCE 
secțiunea 
proprie 
Economia 
circulară, a  
4 lecții publice 
Conceptul 
economiei 
circulare și 
oportunități de 
trecere a 
Republicii 
Moldova 
(Universitatea 
de Stat din 
Bălți A. Russo, 
UCCM, USM, 
UTM) 
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Denumirea secției: Centrul de Cercetări Demografice 

Denumirea Proiectului de cercetare:  20.80009.0807.21 ”Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”. 

Descrierea succintă a proiectul de cercetare: 

În prezent, migrația și schimbările demografice prezintă una din cele mai importante provocări pentru Republica Moldova, având un impact 

multiplu asupra tuturor domeniilor vieții sociale. Specificul structurii pe vârste a populației, ce se manifestă prin instalarea tendinței de 

scădere a numărului populației, îmbătrânirea demografică rapidă și reducerea proporției populației în vârstă aptă de muncă, în special celor 

de vârstă tânără, sunt identificate drept riscuri pentru asigurarea creșterii economice durabile și bunăstării populației. Situația se complică 

prin faptul, că odată cu globalizarea și intensificarea interacțiunii regionale, dinamica populației în Republica Moldova într-o măsură tot 

mai mare este influențată de situația economică, sociodemografică și politicile migraționale ale altor țări, care pot impulsiona emigrația sau 

imigrația populației. În acest context, monitorizarea continuă a proceselor demografice, previziunea dinamicii prospective a acestora și 

evaluarea impactului asupra diferitelor sisteme sociale (educație, sănătate, piața muncii, sistemul de pensionare), precum și monitorizarea 

eficienței politicilor sociodemografice implementate prezintă o actualitate deosebită.  

Scopul general al proiectului constituie evaluarea tendințelor principale în evoluția populației Republicii Moldova până în anul 2040 și 

identificarea celor mai importante consecințe economice și sociale ale migrației și schimbărilor demografice în baza cercetării aprofundate 

a proceselor demografice și factorilor determinanți ai acestora, utilizând cele mai recente date statistice, analiza cros sectorială a politicilor 

publice, precum și fundamentarea măsurilor de stabilizare a situației. Baza teoretico-metodologică a cercetării constituie teoria tranziției 

demografice. Migrația și schimbările demografice vor fi examinate atât din perspectiva universală, globală, cât și în contextul specific 

național, ceea ce va permite realizarea analizei științifice complexe a perspectivelor de dezvoltare demografică și socioeconomică a țării.  

Proiectul se va axa pe o abordare interdisciplinară în studierea principalelor procese demografice (fertilitatea, mortalitatea și migrația), 

precum și a factorilor, care influențează dinamica acestora prin aplicarea metodelor de analiză demografică, statistică și socioeconomică, 

instrumentelor speciale de monitorizare a situației demografice. Proiectul prevede realizarea analizei comprehensive a dinamicii populației 

și proceselor demografice în Republica Moldova în perioada de independență, elaborarea prognozei demografice seria 2020-2040, 

prognozelor funcționale, publicarea raportului ”Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici 

necesare”. Obiectivele principale ale proiectului sunt în concordanță cu documentele de politici implementate în Republica Moldova: 

Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Programul național strategic în domeniul securității 

demografice (2011-2025), Programul de integrare a problemelor îmbătrânirii în politici (2014). Rezultatele cercetării pot fi utilizate de 

autoritățile publice executive la nivel național și local pentru creșterea calității de monitorizare a proceselor demografice, îmbunătățirea 
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sistemului de criterii și indicatori utilizați pentru evaluarea situației demografice și analiza eficienței politicilor publice; de asemenea în 

activitatea organelor guvernamentale, ministerelor și departamentelor responsabile pentru dezvoltarea strategică a politicilor în domeniul 

pieței muncii, migrației, politicilor familiale, sănătății, protecției și asigurării sociale. 

Tabelul 6. Planul de executare a proiectului de cercetare 

Problema 
soluționată 
de proiectul 
de cercetare 

Obiectivul 
general 

 
Obiectivul specific Planul de acțiuni 

Indicatorii 
de 

monitorizare  

   2021 2022 2023  

Determinarea 
riscurilor pe 
termen scurt și 
mediu a 
schimbărilor 
demografice în 
Republica 
Moldova, cu 
formularea 
propunerilor 
de redresare a 
situației. 
 
Monitorizarea 
continuă și 
prognozarea 
dinamicii 
fenomenelor 
de natalitate, 
mortalitate şi 
migraţie în 
relaţie cu 

Evaluarea 
tendințelor 
principale în 
evoluția 
populației 
Republicii 
Moldova până 
în anul 2040 și 
identificarea 
celor mai 
importante 
consecințe 
economice și 
sociale ale 
migrației și 
schimbărilor 
demografice în 
baza cercetării 
aprofundate a 
proceselor 
demografice și 
factorilor 
determinanți 

Monitorizarea 
dinamicii 
principalelor 
procese 
demografice, 
elaborarea 
ipotezelor privind 
schimbările în 
dinamica fertilității, 
mortalității, 
migrației interne și 
externe. 

 

Analiza 
comprehensivă a 
evoluției populației 
Republicii Moldova 
în perioada de 
independență (30 de 
ani) 

 
Elaborarea 
scenariilor posibile 
ale dinamicii 
fertilității, 
mortalității și 
migrației. Elaborarea 
prognozei 
demografice seria 
2020-2040, 
prognozelor 
funcționale ale 
efectivului unor 
categorii/subgrupuri 
de populație (elevi, 
studenți, populația 

Cercetarea cros 
sectorială a 
impactului 
migrației și 
schimbărilor 
demografice 
asupra diferitor 
sisteme sociale. 
Analiză 
comprehensivă 
a impactului 
schimbărilor 
demografice 
asupra creșterii 
socioeconomice, 
finanțelor 
publice, 
egalității de gen 
și echității inter 
generaționale în 
baza 
metodologiei 
Conturilor 

Conceptualizarea politicilor 
de atenuare a consecințelor 
negative ale dinamicii 
populației. 
Elaborarea metodologiei 
speciale de estimare a 
efectelor migrației în funcție 
de diferite tipuri de politici; 
Evidențierea posibilităților de 
obținere a efectelor pozitive 
în urma mobilității 
internaționale a specialiștilor 
calificați asupra dezvoltării 
Republicii Moldova. 
Identificarea și 
conceptualizarea impactului 
schimbărilor în 
comportamentul demografic 
al familiilor, nupțialitate, 
fertilitate și migrație asupra 
relațiilor intergeneraționale 
în baza datelor studiului 

Elaborarea 
raportului 
analitic 
comprehensiv 
”Populația 
Republicii 
Moldova la 30 
de ani de 
independență: 
provocări 
principale și 
politici 

necesare”. 
 
Elaborarea 
”Moldovan 
data sheet”. 
Indicele 
Integral 
Teritorial de 
Securitate 
Demografică 
(seria 2022).  

Elaborarea 
prognozei 
demografice, seria 
2020-2040 și a 
prognozelor 
funcționale ale 
efectivului unor 
categorii/subgrupuri 
de populație (elevi, 
studenți, populația 
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dezvoltarea 
ţării. 
 
Elaborarea și 
implementarea 
instrumentelor 
de 
monitorizare a 
dinamiicii 
populației și 
eficienței 
politicilor 
demografice 
implementate. 
 

ai acestora, 
utilizând cele 
mai recente 
date statistice, 
analiza cros 
sectorială a 
politicilor 
publice, 
precum și 
fundamentarea 
măsurilor de 
stabilizare a 
situației. 

economic activă, 
pensionari). 

economic 
activă,pensionari). 

Naționale de 
Transfer (CNT) 
 
Calcularea 
Indicelui 
Integral 
Teritorial de 
Securitate 
Demografică 
(seria 2022), 
Calcularea 
Indicelui 
Îmbătrânirii 
Active (seria 
2022), inclusiv 
pe medii de 
reședință 
urban/rural.  
 

Generation și Gen din 
Republica Moldova. 

Indicele 
Îmbătrânirii 
Active (seria 
2022) 
 
Masa rotundă 
prezentarea 
Indicelui 
Integral 
Teritorial de 
Securitate 
Demografică  
Prezentarea 
publică a 
Indicelui 
Îmbătrânirii 
Active  
Conferința 
științifico-
practică 
”Conturile 
Naționale de 
Transfer - 
instrument de 
monitorizare 
a impactului 
factorului 
demografic 
asupra 
situației 
economice” 
 
Organizarea 
conferinței 
internaționale 
științifico-
practice 
”Migrația și 

Conceptualizarea 
teoretică a 
particularităților 
specifice ale etapei 
actuale în dinamica 
populației, a 
migrației și 
schimbărilor 
demografice, 
evidențierea 
provocărilor 
principale pentru 
politici publice. 
Conceptualizarea 
teoretică a 
particularităților 
specifice ale etapei 
actuale în dinamica 
populației, a 
migrației și 
schimbărilor 
demografice, 
evidențierea 
provocărilor 
principale pentru 
politici publice. 
Perfecționarea 
instrumentelor de 
monitorizare a 
situației demografice 
în profil teritorial 
(Indicele Integral 
Teritorial de 
Securitate 
Demografică); 
îmbătrânirii active 
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(Indicele 
Îmbătrânirii Active); 
adaptarea 
instrumentelor noi 
(National transfer 
accounts / Conturi 
naționale de 
transfer) de evaluare 
a impactului 
schimbărilor 
demografice asupra 
dinamicii 
socioeconomice, 
finanțelor publice, 
echității de gen și 
între generații. 

schimbări 
demografice: 
provocări și 
politici 
publice” 
 

Cercetarea cros 
sectorială a 
impactului migrației 
și schimbărilor 
demografice asupra 
diferitor sisteme 
sociale (educație, 
sănătate, protecția 
familiei, sistemul de 
pensii, piața muncii 
etc), identificarea 
bunelor practici 
internaționale de 
gestionare a 
migrației, 
mecanismelor 
eficiente și adecvate 
contextului național 
de reglementare a 
acesteia. 
Evidențierea 
particularităților 
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tranziției de la 
muncă la pensionare 
în contextul 
îmbătrânirii active 
prin urmărirea 
traiectoriilor 
individuale în timp, 
factorilor economici 
și sociali, folosind 
datele longitudinale 
colectate în rândul 
angajaților și 
pensionarilor. 
Identificarea și 
conceptualizarea 
impactului 
schimbărilor în 
comportamentul 
demografic al 
familiilor, 
nupțialitate, 
fertilitate și migrație 
asupra relațiilor 
intergeneraționale 
exprimate prin 
acorduri de îngrijire 
și organizarea 
muncii remunerate 
și neremunerate în 
baza datelor 
studiului Generation 
și Gen. 
Cercetarea 
comparativă a 
politicilor 
demografice din 
regiune, 
generalizarea 
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experienței 
naționale și externe 
privind utilizarea 
datelor demografice, 
cadrului 
metodologic special 
pentru analiza 
eficienței politicilor 
publice, impactului 
acestora asupra 
dinamicii populației 
pe termen scurt și pe 
termen lung. 
Fundamentarea 
politicilor de 
stabilizare a situației 
demografice în baza 
studierii experienței 
țărilor din regiune 
care se confruntă cu 
problemele similare, 
evidențierea 
rezervelor de 
diminuare a 
declinului 
demografic și 
conservare a 
capitalului uman. 
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Denumirea secției: Cercetări în antreprenoriat 

Denumirea Proiectului de cercetare: ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și 

regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” (Program de Stat) 

Descrierea succintă a proiectul de cercetare: 

În cercetările actuale, pentru a caracteriza mediul de afaceri, tot mai frecvent se utilizează conceptul de „ecosistem antreprenorial”, în care 

accentul este pus pe principalele surse de creștere economică: elaborarea și implementarea inovațiilor; îmbunătățirea capitalului uman, 

inclusiv a educației antreprenoriale; consolidarea potențialului instituțional; creșterea culturii antreprenoriale; dezvoltarea rețelelor de 

afaceri. Conceptul de „ecosistem antreprenorial” și evaluarea acestuia stau la baza proiectului respectiv.  

Ipoteza științifică a cercetării constă în faptul, că dezvoltarea ecosistemului antreprenorial, în mare parte, este determinat de politica de 

stat, elaborarea căreia trebuie să se bazeze pe evaluarea științific argumentată a situației reale, ceea ce, în primul rând, se reflectă în 

rezultatele chestionării antreprenorilor. În contextul ipotezei științifice formulate în cadrul proiectului se prevede realizarea următoarelor 

obiective principale, fiecare având noutate științifică:  

a. Elaborarea metodologiei de evaluare a ecosistemului antreprenorial având în vedere situația din Republica Moldova. 

b. Evaluarea multidimensională a ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova - în baza metodologiei elaborate.  

c. Argumentarea și elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în vederea impulsionării 

sectorului IMM. 

d. Prezentarea principalelor rezultate în formă de carte - Barometrul IMM-urilor din Republica Moldova. 

2. Cele mai importante rezultate științifice preconizate ale proiectului:  

i. Se va elabora metodologia de evaluare multidimensională a ecosistemului antreprenorial, având în vedere 

specificul Republicii Moldova.  

ii. Se va face o evaluare cuprinzătoare a ecosistemului antreprenorial (în baza metodologiei elaborate) și se vor 

determina tendințele schimbării acestuia.  

iii. Se va realiza o analiză aprofundată a principalelor componente ale ecosistemului antreprenorial, se va identifica 

specificul acestuia la nivel național și regional.  

iv. Se vor elabora recomandări pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în vederea impulsionării sectorului 

IMM; principalele rezultatele și propuneri vor fi prezentate în formă de carte Barometrul IMM-urilor din 

Republica Moldova. 
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Noutatea cercetării constă în faptul, că în Republica Moldova, evaluarea multidimensională a ecosistemului antreprenorial până în prezent 

nu s-a efectuat. Originalitatea cercetării constă în faptul, că cercetarea se va baza pe o metodologie, elaborată de autori și pe informația 

primară originală (rezultatele chestionării antreprenorilor).  

Cercetarea se va realiza în parteneriat dintre Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE - leader) și Universitatea de Stat din Moldova 

(USM). În sarcina INCE este pusă cercetarea și evaluarea cuprinzătoare a ecosistemului antreprenorial. USM va dezvolta astfel de 

componente importante ale ecosistemului antreprenorial, cum ar fi inovațiile și capitalul uman. În special, cercetarea USM va fi orientată 

spre сonsolidarea incubatoarelor de afaceri, amplasate în cadrul universităților în vederea dezvoltării abilităților și competențelor 

antreprenoriale ale tinerilor. 

Tabelul 7. Planul de executare a proiectului de cercetare 

Problema 

soluționată de 

proiectul de 

cercetare 

Obiectivul 

general 

 
Obiectivul specific Planul de acțiuni 

Indicatorii de 

monitorizare  

   2020 2021 2022 2023  

Dezvoltarea 

sectorului 

întreprinderilor 

mici și mijlocii 

în Republica 

Moldova prin 

elaborarea 

instrumentelor 

pentru analiza 

elementelor 

ecosistemului 

antreprenorial 

 

Elaborarea 

instrumentelor 

pentru analiza 

elementelor 

ecosistemului 

antreprenorial 

din Republica 

Moldova în 

scopul  

perfecţionării 

politicii de 

dezvoltare a 

sectorului IMM 

1. Elaborarea metodologiei 

de evaluare a ecosistemului 

antreprenorial având în 

vedere situația actuală din 

Republica Moldova 

1. Calcularea și 

monitorizarea 

principalilor indicatori 

ai dezvoltării sectorului 

IMM în Republica 

Moldova. 

2. Analiza conceptului 

de ”ecosistem 

antreprenorial” și  

componentelor-cheie 

ale acestuia. 

3. Elaborarea 

metodologiei de 

evaluare a 

ecosistemului 

antreprenorial pentru 

Republica Moldova. 

   Participări la 

conferințe 

științifice 

naționale și 

internaționale: 

2020 (anul  de 

referință) = 12 

2021 = 10 

2022 = 8 

2023 = 8 

 

Organizarea 

meselor 

rotunde, 

inclusiv în 

comun cu 

partenerii din 

USM: 

2020 (anul  de 

referință) = 1 

2. Evaluarea 

multidimensională a 

 1) Evaluarea 

ecosistemului 

antreprenorial 
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ecosistemului antreprenorial 

în Republica Moldova 

în Republica 

Moldova în 

baza 

indicatorilor 

cantitativi 

(statistici). 

2) Analiza și 

evaluarea 

ecosistemului 

antreprenorial 

în baza 

rezultatelor 

chestionării 

antreprenorilor

3) Elaborarea  

recomandărilor  

în baza 

rezultatelor 

evaluării 

ecosistemului 

antreprenorial 

în vederea 

impulsionării 

sectorului 

IMM în 

Republica 

Moldova. 

2021 = 1 

2022 = 1 

2023 = 1 

 

Pregătirea și 

publicarea 

articolelor 

științifice: 

2020 (anul  de 

referință) = 12 

2021 = 12 

2022 = 14 

2023 = 14 

 

 

 

3. Identificarea specificului 

ecosistemului antreprenorial 

la nivel național și regional în 

Republica Moldova cu accent 

pe analiza componentelor 

cheie ale acestuia 

  1)  Calcularea și 

monitorizarea 

principalilor 

indicatori ai 

dezvoltării 

sectorului IMM  

 2) Evaluarea 

specificului 

ecosistemului 

antreprenorial la 

nivel național și 

regional. 
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3) Analiza  

componentelor-

cheie ale 

ecosistemului 

antreprenorial  

4. Evaluarea tendințelor 

schimbării ecosistemului 

antreprenorial în Republica 

Moldova timp de 2 ani și 

analiza evoluției 

componentelor-cheie ale 

acestuia 

 

   1) Evaluarea  

tendințelor 

schimbării 

ecosistemului 

antreprenorial 

în Republica 

Moldova timp 

de 2 ani. 

2) Analiza 

cantitativă și 

calitativă  a 

evoluției 

componentelor-

cheie  ale 

ecosistemului 

antreprenorial. 

3) Elaborarea 

cărții  

Barometrul  

IMM-urilor RM 
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Denumirea secției: Cercetări sociale și nivelul de trai  

Denumirea Proiectului de cercetare: 20.80009.0807.29  ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate 

spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023) (Program de stat) 

Descrierea succintă a proiectul de cercetare: 

Scopul principal al proiectului îl constituie perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale, orientate spre creșterea 

durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova. 

În procesul cercetării vot fi atinse următoarele obiective:  

1. Elaborarea abordărilor metodologice privind aplicarea instrumentelor inovaţionale pentru creșterea veniturilor populaţiei, 

orientate spre reducerea nivelului de sărăcie.  

2. Perfecţionarea mecanismului de aplicare a instrumentelor inovaţionale pentru reducerea inegalității economice, orientate 

spre reducerea excluziunii sociale a categoriilor vulnerabile ale populației.  

3. Modernizarea mecanismului de protecție socială a populației prin aplicarea instrumentelor inovaţionale.  

4. Aplicarea instrumentelor inovaţionale axate pe sporirea accesului populației la serviciile de infrastructură socială.  

Importanța și necesitatea activităților de cercetare propuse: în Republica Moldova, problematica creșterii durabile a bunăstării populației 

este insuficient investigată. Lipsa unei abordări sistematice a analizei aspectelor de bunăstare, cum ar fi sărăcia, excluziunea socială, 

inegalitatea veniturilor, accesul la servicii de infrastructură socială, nu a permis elaborarea măsurilor justificate științific pentru sporirea 

bunăstării populației. În acest sens, a devenit necesară utilizarea unor instrumente inovaţionale pentru perfecţionarea mecanismului de 

sporire a bunăstării populației. Se presupune utilizarea următoarelor metode de cercetare: analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, 

comparativă, statistică, a analogiilor, monografică, modelarea simulativă etc.  

Rezultate preconizate:  

1. Efectuarea analizei principalilor indicatori ai bunăstării, printre care locul central îl ocupă veniturile și cheltuielile de consum 

ale populației şi a profilurilor sărăciei. Analiza dinamicii nivelului și structurii veniturilor disponibile și a cheltuielilor de 

consum și analiza comparativă a indicatorilor relevanți în țările UE. 

2. Analiza nivelului și structurii consumului de bunuri materiale și servicii în funcție de locul de reședință și nivelul de bunăstare 

a populației. 

3. Perfecţionarea mecanismului de creștere a veniturilor prin aplicarea instrumentelor inovaţionale orientate spre majorarea 

salariilor (crearea de noi locuri de muncă cu salarii decente, creșterea ocupării forței de muncă, utilizarea abilităților și 

oportunităţilor calificate a diasporei etc.) şi creşterea veniturilor din activități economice (promovarea programelor de sprijin 
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pentru femeile-antreprenoare, accesul noilor întreprinderi inovatoare pe piața achizițiilor publice, sprijin de stat pentru 

fermieri în agricultură etc.). 

4. Perfecţionarea mecanismului de aplicare a instrumentelor inovaţionale privind reducerea inegalității veniturilor populației 

prin: a) creșterea salariului minim garantat de stat, pensiilor, diverselor prestații sociale; b) reformarea sistemului de 

impozitare a veniturilor persoanelor fizice.  

5. Elaborarea instrumentelor inovaţionale privind prestarea asistenței sociale orientate pentru familiile defavorizate prin 

implementarea programelor de contracte sociale.  

6. Elaborarea recomandărilor privind consolidarea adresabilității mecanismului de protecție socială a persoanelor cu venituri 

mici prin perfecţionarea mecanismului de plată a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului.  

7. Identificarea măsurilor privind perfecţionarea sistemului de asigurări sociale prin aplicarea instrumentelor inovaţionale 

orientate spre unificarea condițiilor de pensionare pentru toate categoriile de persoane asigurate.  

8. Elaborarea modelului de simulare, care permite de a evalua impactul prestațiilor sociale asupra reducerii nivelului de sărăcie 

al beneficiarilor acestor prestații.  

9. Perfecționarea mecanismelor de asigurare a unui acces sporit al populației la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare 

şi infrastructura rutieră.  

10. Elaborarea recomandărilor privind asigurarea accesului egal pentru toți copiii la educația gratuită, precum și accesul 

populației la programele de educație continuă.  

11. Perfecţionarea mecanismului de extindere a accesului populației la servicii medicale de calitate prin extinderea contingentului 

beneficiarilor sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. 

              Totodată, pentru atingerea scopului de bază al prezentului proiect, sunt preconizate de a fi soluţionate următoarele sarcini: 

- Elaborarea proiectelor naționale și internaționale legate de tematica prezentului proiect.  

- Validarea rezultatelor în cadrul evenimentelor științifice naționale și internaționale. 

- Publicarea rezultatelor proiectului dat în reviste științifice naționale și internaționale. 
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Tabelul 8. Planului de executare a proiectului de cercetare 

Problema 
soluționată de 

proiectul de 
cercetare 

Obiectivul 
general 

 

Obiectivul 
specific 

Planul de acțiuni 
Indicatorii de 
monitorizare  

În Republica 
Moldova, 
problematica 
creșterii 
durabile a 
bunăstării 
populației este 
insuficient 
investigată. 
Lipsa unei 
abordări 
sistematice a 
analizei 
aspectelor de 
bunăstare, cum 
ar fi sărăcia, 
excluziunea 
socială, 
inegalitatea 
veniturilor, 
accesul la 
servicii de 
infrastructură 
socială, nu a 
permis 
elaborarea 
măsurilor 
justificate 
științific pentru 
sporirea 
bunăstării 
populației. În 

Scopul principal 
al proiectului îl 
constituie 
perfecționarea 
mecanismelor 
de aplicare a 
instrumentelor 
inovaționale, 
orientate spre 
creșterea 
durabilă a 
bunăstării 
populației 
Republicii 
Moldova. 

1. Elaborarea 
abordărilor 
metodologice 
privind 
aplicarea 
instrumentelor 
inovaţionale 
pentru 
creșterea 
veniturilor 
populaţiei, 
orientate spre 
reducerea 
nivelului de 
sărăcie.  
2. 
Perfecţionarea 
mecanismului 
de aplicare a 
instrumentelor 
inovaţionale 
pentru 
reducerea 
inegalității 
economice, 
orientate spre 
reducerea 
excluziunii 
sociale a 
categoriilor 
vulnerabile ale 
populației.  

2020 
 
Elaborarea 
abordărilor 
metodologice 
privind 
aplicarea 
instrumentelor 
inovaţionale 
pentru 
creșterea 
veniturilor 
populaţiei, 
orientate spre 
reducerea 
nivelului de 
sărăcie. 
Publicarea a 
aproximativ 20 
de lucrări 
științifice, 
inclusiv a 2 
monografii 
știinșifice în 
reviste și/sau 
culegeri 
naționale și 
internaționale. 

2021 
 
Perfecţionarea 
mecanismului 
de aplicare a 
instrumentelor 
inovaţionale 
pentru 
reducerea 
inegalității 
economice, 
orientate spre 
reducerea 
excluziunii 
sociale a 
categoriilor 
vulnerabile ale 
populației. 
Publicarea a 
aproximativ 20 
de lucrări 
științifice în 
reviste și/sau 
culegeri 
naționale și 
internaționale. 

2022 
 
Modernizarea 
mecanismului 
de protecție 
socială a 
populației prin 
aplicarea 
instrumentelor 
inovaţionale. 
Publicarea a 
aproximativ 20 
de lucrări 
științifice în 
reviste și/sau 
culegeri 
naționale și 
internaționale. 

2023 
 
Aplicarea 
instrumentelor 
inovaţionale 
axate pe 
sporirea 
accesului 
populației la 
serviciile de 
infrastructură 
socială. 
Publicarea a 
aproximativ 20 
de lucrări 
științifice în 
reviste și/sau 
culegeri 
naționale și 
internaționale. 
 

 
 
Publicarea a 
aproximativ 80 de 
publicații 
științifice. 
Rezultatele 
obținute în baza 
proiectului 
raportate la 
Conferințele 
naționale și 
internaționale și la 
mese rotunde, 
seminare, 
webinare, etc. 
Publicarea 
rezultatelor 
cercetărilor 
anuale în forma de 
Raport științific. 
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acest sens, a 
devenit 
necesară 
utilizarea unor 
instrumente 
inovaţionale 
pentru 
perfecţionarea 
mecanismului 
de sporire a 
bunăstării 
populației.  

3. Modernizarea 
mecanismului 
de protecție 
socială a 
populației prin 
aplicarea 
instrumentelor 
inovaţionale.  
4. Aplicarea 
instrumentelor 
inovaţionale 
axate pe 
sporirea 
accesului 
populației la 
serviciile de 
infrastructură 
socială.  

 

 

Denumira Secției: Economie Agroalimentară și Dezvoltare Rurală 

Denumirea Proiectului de cercetare: „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii 

Republicii Moldova pentru anii 2020-2023”  

Descrierea succintă a proiectul de cercetare: 

Sectorul agricol al Republicii Moldova este de o importanță majoră pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Deținând o pondere de 

aproximativ 10% în PIB și 36% populație activă ocupată în agricultură, acesta are o influență semnificativă asupra asigurării securității 

alimentare, dezvoltării rurale și bunăstării populației.    

Finalizarea procesului de privatizare în masă a terenurilor agricole a provocat mai multe dezechilibre și schimbări socio-economice radicale 

în spaţiul rural al ţării. Într-o perioadă relativ scurtă de timp, în spaţiul rural al Republicii Moldova, în locul celor aproximativ o mie de 

colhozuri şi sovhozuri, au apărut şi demonstrează, în prezent, ritmuri destul de înalte de creștere, peste 900 de mii de exploataţii, 

majoritatea lor covârşitoare fiind întreprinderi micro, mici şi mijlocii de producţie agricolă, inclusiv – gospodării casnice auxiliare.  
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O agricultură competitivă presupune existența unor avantaje, atât pe piața internă, cât și cea externă. Drept urmare, dezvoltarea în 

continuare a producătorilor agricoli din Republica Moldova trebuie să aibă la bază un suport științific, utilizând instrumente și metode 

inovative de producere și comercializare a producției agricole. Aceștia necesită informaţii veridice, permanent actualizate cu referință la 

costurile de-facto ale produselor agricole, veniturile nete posibile, precum şi normativele de investiţii necesare pentru dezvoltarea afacerilor 

proprii.  

Astfel, scopul principal al proiectului îl constituie acordarea suportului științific prin elaborarea unor  instrumente economice noi de 

evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova. Acestea din urmă vor include elaborarea tarifelor actualizate de 

costuri, determinarea noilor normative ale veniturilor nete, precum şi modelarea proiectelor investiționale în domeniul afacerilor agricole.   

Proiectul este unul interdisciplinar, vizând intersectarea cercetărilor din domeniul agricol și economia rurală, a resurselor naturale și de 

mediu, sociologice și migrației.  

 În baza rezultatelor scontate, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), pentru prima dată în 

Republica Moldova vor fi elaborate proiecte investiționale de tip model, ce vor contribui la impulsionarea businessului mic și mijlociu, 

sporirea atragerii investițiilor în zonele rurale, crearea noilor locuri de muncă, stoparea migrației forței de muncă și dezvoltarea spațiului 

rural.  

 

 
Tabelul 9. Planul de acțiuni al proiectului de cercetare 

Problema 
soluționată de 

proiectul de 
cercetare 

Obiectivul 
general 

 

Obiectivul 
specific 

Planul de acțiuni 
Indicatorii de 
monitorizare 

   2020 2021 2022 2023  

IMM-urile 
agricole din 
Moldova  
actualmente, 
duc lipsă de o 
bază științifică 
argumentată 
privind dotările 
tehnice, 
tehnologice, 
măsurile de 

Acordarea 
suportului 
științific prin 
elaborarea 
unor  
instrumente 
economice noi 
de evaluare şi 
stimulare a 
competitivităţii 
agriculturii RM. 

1. Elaborarea 
tarifelor de 
costuri ale 
serviciilor şi 
produselor 
agricole, precum 
şi normativele 
veniturilor nete 
pentru 
gospodăriile 
ţărăneşti (de 

Studiu elaborat 
privind analiza 
stării actuale și 
determinarea 
limitelor de 
constrângere a 
competitivității 
sectorului 
agricol al RM. 
Elaborarea 
bazei 

Studiul privind 
evaluarea 
sprijinului pentru 
sectorul agricol 
pentru perioada 
2005 - 2019.  
Definitivarea 
tarifelor de 
costuri 
(aproximativ 
4000 de tarife), 

Studiul privind 
situația actuală 
a micilor 
producători 
agricoli.  
Metodologia 
actualizată de 
calcul a 
tarifelor de 
costuri ale 
serviciilor 

Studiul privind 
efectele politicii 
agricole asupra 
fermelor și 
bunăstării 
acestora. 
Definitivarea 
tarifelor de 
costuri 
(aproximativ 
4200 de tarife) 

4 studii elaborate 
Tarife de costuri 
(aproximativ 
16.000 tarife) 
Normativele 
veniturilor nete 
(72 unități) 
20 proiecte 
investiționale de 
tip model 
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sprijin, 
normativele de 
investiții, tarife 
actualizate și 
normative ale 
veniturilor 
nete, în 
contextul sporii 
competitivității 
și adaptării 
acestora la 
condițiile 
economiei 
concurențiale. 
 

Acestea din 
urmă vor 
include 
elaborarea 
tarifelor 
actualizate de 
costuri, 
determinarea 
noilor 
normative ale 
veniturilor 
nete, precum şi 
modelarea 
proiectelor 
investiționale 
în domeniul 
afacerilor 
agricole.   

fermier) şi 
gospodăriile 
casnice auxiliare.  
2. Elaborarea 
proiectelor 
investiționale de 
tip model pentru 
sectorul agrar 
3. Cercetarea și 
evaluarea 
nivelului 
sustenabilității 
exploatațiilor 
agricole de talie 
mică 
4. Identificarea, 
monitorizarea și 
evaluarea unor 
indicatori cu 
privire la 
suportul de stat 
oferit sectorului 
agrar 

informaţionale 
privind 
costurile  
actualizate a 
componentelor 
consumabile 
principale 
privind 
serviciile 
(produsele) 
agricole. 
Actualizarea 
metodologiei de 
calcul a tarifelor 
de costuri ale 
serviciilor 
şi/sau 
produselor 
agricole. 
Calcularea 
tarifelor de 
costuri ale 
serviciilor 
şi/sau 
produselor 
agricole (4000 
de tarife). 
Elaborarea 
părții tehnice și 
tehnologice a 
proiectelor 
investiționale 
pentru ramuri 
(subramuri) 
agricole 
selectate. 
Elaborarea 
normativelor 

atât pentru 
servicii, cât și 
pentru produsele 
agricole (fito- și 
zootehnice). 
Elaborarea a  18 
normative ale 
veniturilor nete 
ale gospodăriilor 
ţărăneşti (de 
fermier) şi a 
gospodăriilor 
casnice auxiliare, 
pe cele 3 regiuni 
de dezvoltare ale 
RM. 
Elaborarea a  5 
proiecte 
investiționale de 
tip model în 
conformitate cu 
descrierea 
activităților 
aferente etapei. 
Publicarea a 
aproximativ 20 
de lucrări 
științifice. 

şi/sau 
produselor 
agricole pentru 
anul 2022. 
Calcularea 
tarifelor de 
costuri ale 
serviciilor 
şi/sau 
produselor 
agricole 
(aproximativ 
4200 de tarife). 
Elaborarea 
părții tehnice 
și tehnologice 
a proiectelor 
investiționale  
pentru al 
treilea grup de 
ramuri 
(subramuri) 
agricole 
selectate, cu 
ulterioara 
prezentare a 5 
noi proiecte 
investiționale 
de tip model. 
Publicarea a 
aproximativ 
20 de lucrări 
științifice. 

pentru anul 
2023; 
Elaborarea a  18 
normative ale 
veniturilor nete 
ale 
gospodăriilor 
ţărăneşti (de 
fermier) şi a 
gospodăriilor 
casnice 
auxiliare, pe cele 
3 regiuni de 
dezvoltare ale 
RM. 
Elaborarea a  6 
proiecte 
investiționale 
de tip model. 
Recomandări de 
politici privind 
utilizarea 
instrumentelor 
economice noi 
elaborate în 
scopul sporirii 
competitivității 
sectorului 
agricol. 
Publicarea a 
aproximativ 20 
de lucrări 
științifice în 
reviste și/sau 
culegeri 
naționale și 
internaționale. 
 

Aproximativ 80 de 
publicații 
științifice 
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veniturilor nete 
ale 
gospodăriilor 
ţărăneşti (de 
fermier) şi a 
gospodăriilor 
casnice 
auxiliare, pe 
zonele de Nord, 
Centru şi Sud, 
(18 normative). 
Elaborarea 4 
proiecte 
investiționale 
de tip model. 
Publicarea a cca 
20 de lucrări 
științifice. 
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Denumira Secției: Economie Agroalimentară și Dezvoltare Rurală 

Denumirea Proiectului de cercetare: „Managementul riscurilor şi elaborarea măsurilor de atenuare a consecinţelor pandemiei COVID-19 

asupra securității alimentare a RM”  

Descrierea succintă a proiectul de cercetare: 

Pandemia Covid-19 și seceta de la sfârșitul anului 2019 – începutul anului 2020 și-au pus o amprentă negativă asupra evoluției sectorului 

în ultima jumătate de an, punând, astfel, în pericol securitatea alimentară a țării, prin impactul direct asupra cererii și ofertei de produse 

alimentare, iar indirect – prin diminuarea puterii de cumpărare a populației și a capacității de producere și distribuție a bunurilor agricole. 

În acest caz, elaborarea unor măsuri de atenuare a efectelor crizelor constituie o prioritate pentru mediul academic. 

Proiectul propus spre cercetare se axează pe studierea și analiza impactului pandemiei Covid-19, cât si a condițiilor climaterice asupra 

agriculturii RM, având drept scop elaborarea unor măsuri și recomandări științific argumentate și fundamentate de atenuare a consecinţelor 

pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a RM. 

Elaborarea și distribuirea unui chestionar destinat fermierilor mari și mici, distribuitorilor, companiilor de procesare din agricultură și 

consumatorilor în vederea evaluării nivelului de securitate alimentară a țării, precum și analiza datelor rezultate din chestionar formează 

noutatea și originalitatea științifică a proiectului.  

În scopul atingerii obiectivului principal, vor fi utilizate următoarele metode de cercetare știinfice: logico-abstracte, modelarea matematică, 

formarea rândurilor dinamice, metoda chestionarului, statistică, comparativă, sociologică și altele. 

Rezultatele scontate se vor axa pe: 

- cercetarea și evaluarea impactului social și economic al crizei provocate de pandemia de Covid-19 și secetei asupra 

agriculturii, alimentației, nivelului de trai al populației și securității alimentare a RM. 

- analiza experienței internaționale privind susținerea producătorilor agricoli (fermieri), procesatorilor și consumatorilor în 

perioada de criză. 

- elaborarea  unor măsuri și recomandări de atenuare a consecinţelor dezastruoase cauzate de pandemia Covid-19 și secetă, 

în situația în care agricultura reprezintă o sursă importantă de existență pentru Republica Moldova, în lipsa altor bogății naturale. 

Rezultatele cercetării se vor regăsi în publicații științifice și broșura dedicată măsurilor și recomandărilor de atenuare a 

consecinţelor pandemiei Covid-19. 

 

Tabelul 10. Descrierea proiectului 
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Problema 
soluționată 
de proiectul 
de cercetare 

Obiectivul 
general 

 
Obiectivul specific Planul de acțiuni 

Indicatorii de 
monitorizare  

 
 

Elaborarea 
măsurilor și 
recomandărilor 
științific 
argumentate și 
fundamentate de 
atenuare a 
consecinţelor 
pandemiei 
Covid-19 asupra 
securității 
alimentare a RM.  
 

Elaborarea studiului 
privind starea actuală 
a sectorului agricol din 
Republica Moldova, cu 
accent retrospectiv pe 
anii dificili (2007, 
2012, 2020), reieșind 
din necesitatea 
analizei profunde atât 
a cauzelor, cât şi 
consecinţelor negative 
a impactului 
pandemiei Covid-19 
asupra sectorului 
agrar şi spaţiului rural.  
Analiza experienței 
altor țări de combatere 
a efectelor pandemiei. 
 

Iulie – decembrie 2020 
 
Capitol în raportul 
general privind starea 
actuală a sectorului 
agricol din Republica 
Moldova 
Capitol în raportul 
general cu privire la 
experiența altor țări de 
combatere a efectelor 
pandemiei Covid-19 
asupra sectorului agricol 
și securității alimentare a 
țării. 
Elaborarea a 3 tipuri de 
chestionare pentru 
fermieri, procesatori și 
consumatori. 
 
 
 

Ianuarie – iunie 2021 
 
Capitol în raportul general 
privind rezultatele 
chestionării fermierilor, 
procesatorilor și 
consumatorilor în scopul 
identificării efectelor Covid-
19 asupra acestor categorii 
de populație și implicit, 
securității alimentare a 
țării. 
Vor fi elaborate și 
definitivate măsurile de 
combatere și/sau atenuare 
a consecinţelor negative ale 
Covid-19 asupra securității 
alimentare a RM. 
Vor fi elaborate 5 publicații 
științifice. 
Va fi organizată 1 masă 
rotundă de prezentare a 
rezultatelor obținute. 
 

 
Raport științific final 
5 publicații științifice 
1 masă rotundă 
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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 a 

Moldovei şi Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

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  acţiunilor 

planificate. 
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  Anexa 1  
Organigrama Institutului Naţional 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 
„Cercetări în 

antreprenoriat
” 

Secţia 
„Cercetări 
sociale și 
nivelul de 

trai” 

Secţia 
„Analize şi 
prognoze” 

 

Director adjunct pentru 
probleme generale 

 

Secţia personal, juridic, 

cancelaria, protecţia muncii 

Serviciul informatizare 

  Complexul  Editorial 

Secţia 
 „Cercetări 
financiare şi 
monetare” 

Serviciul de deservire 

şi gospodărie 

Secţia 
„Economie 

agroalimentară 
şi  dezvoltare 

rurală” 
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Anexa 2 

Potenţialul ştiinţific, care deţine grade şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, 

conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice al RM 

Nr. 
d/o 

Numele,  
prenumele 

Anul 
naşte
rii 

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, 
Consultant 
științific  

2.  Gagauz Olga 1966 543.01 Sociologia 
populației şi 
procese 
demografice 

Doctor habilitat, 2014  
Conferenţiar cercetător, 
2003 
 

Şef centru, 
Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 
 

3.  Timuş 
Angela 

1973 522.01 Finanţe Doctor în economie, 
2003 
Conferenţiar cercetător, 
2009 

Secretar ştiinţific, 
Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

4.  Bajura Tudor 1948 521.03 Economie 
și management în 
agricultură 

Doctor habilitat  în 
economie,           1996 
Profesor cercetător,  
2012 

Consultant 
științific   

5.  Doga Valeriu 1950 521.03 Economie 
şi management în 
agricultură 

Doctor habilitat, 1992 
Profesor universitar,  
1994 

Consultant 
ştiinţific 

6.  Ceban Angela 1968 521.03 Economie 
și management în 
domeniu 

Doctor în economie, 
1995, 
Conferențiar 
universitar, 2016 

Cercetător  
ştiinţific 
coordonator 

7.  Savelieva 
Galina 

1947 521.03 Economie 
și management în 
domeniu 

Doctor în economie, 
1979 
Conferenţiar cercetător, 
2012 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

8.  Buciuceanu-
Vrabie 
Mariana 

1978 543.01 Sociologie 
economică şi 
procese 
demografie 

Doctor în economie, 
2007 
Conferenţiar cercetător, 
2012 

Șef Centru 
Cercetări 
Demografice 

9.  Chistruga-
Sînchevici 
Inga 

1982 543.01 Sociologia 
populaţiei şi 
procese 
demografice 

Doctor în sociologie 
2014 

Cercetător 
ştiinţific 

10.  Zaharov 
Svetlana 

1964 521.03 Economie 
şi management în 
domeniu de 
activitate 

Doctor în economie, 
2019 
 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 
 

11.  Vinogradova 
Natalia 

1979 521.03 Economie 
şi management în 
domeniu de 
activitate 

Doctor în economie, 
2009 
Conferenţiar cercetător, 
2013 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator, șef 
secție 
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Nr. 
d/o 

Numele,  
prenumele 

Anul 
naşte
rii 

Specialitatea 
(denumirea şi 
cifrul) 

Gradul şi titlul 
ştiinţific anul 
conferirii 

Funcţia 

12.  Novac 
Alexandra 

1982 521.03 Economie 
şi management în 
domeniu de 
activitate 

Doctor în economie, 
2014 
Conferenţiar cercetător, 
2016 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

13.  Perciun 
Rodica 

1973 521.03 Economie 
şi management în 
domeniu de 
activitate 

Doctor  habilitat  în 
economie, 2017 
Conferenţiar cercetător, 
2011 

Şef secţie, 
cercetător  
ştiinţific 
coordonator 

14.  Ungur 
Cristina 

1984 522.01 Finanţe Doctor în economie, 
2018 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

15.  Iordachi 
Victoria 
 

1981 522.01 Finanţe Doctor în economie, 
2010, Conferențiar 
cercetător, 2015 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

16.  Timofei Olga 1979 522.01 Finanţe Doctor în economie, 
2017 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

17.  Popa Viorica 1985 521.03 Economie 
şi management în 
domeniu de 
activitate 

Doctor în economie, 
2019 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

18.  Gribincea 
Corina 

1987 521.03 Economie 
şi management în 
domeniu de 
activitate 

Doctor în economie, 
2017 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

19.  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 
 

20.  Colesnicova 
Tatiana 

1974 521.03 Economie 
şi management în 
sfera ocupării 
forţei de muncă 

Doctor în economie, 
2011  
Conferenţiar cercetător, 
2013 

Cercetător 
ştiinţific  
coordonator 

21.  Poisic Mihail 1947 521.03 Economie 
şi management în 
domeniu de 
activitate 

Doctor în economie, 
1979 
Conferenţiar cercetător, 
1990    

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator 

22.  Ganciucov 
Valentina 

1941 523.01 
Cibernetică  şi 
informatică 
economică 
521.03 Economie 
şi management 

Doctor în economie, 
1975 
Conferenţiar 
universitar, 1985 

Cercetător 
ştiinţific  

23.  Ianioglo 
Alina 

1988 521.03 Economie 
şi management în 
domeniu de 
activitate  

Doctor în economie,   
 2017 

Cercetător 
ştiinţific 
coordonator  
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Anexa 3 

PREGĂTIREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE DE ÎNALTĂ CALIFICARE 

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE 
 

Numele, 
prenumele 

candidatului 

Program de 
doctorat 

(specialitatea) 
Tema 

Numele, 
prenumele  

conducătorului de 
doctorat 

Numele, prenumele membrilor comisiei, 
gradul științific și titlul științifico - didactic 

 

Studenți - doctotanzi înmatriculați în anul 2020 

Calpagiu 
Pavel 
 

Finanțe Optimizarea procesului de 
identificare și recuperare a fluxurilor 
financiare ilicite în vederea 
maximizării veniturilor bugetare,  

Iordachi Victoria,  
doctor, conferențiar 
cercetător; 

Perciun Rodica,  doctor habilitat, conferențiar 
cercetător 
Colesnicova Tatiana,  doctor, conferențiar cercetător; 
Luchian Ivan, doctor, conferențiar universitar. 
 

Briciag 
Valeriu  

522.01 Finanțe Eficientizarea politicii monetare prin 
reconfigurarea canalului ratei 
dobânzii 

Cociug Victoria,  
doctor, conferențiar 
universitar. 

 

Gutium 
Mircea 
 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Adaptarea managementului 
serviciilor publice vamale în 
condițiile implementării tehnologiilor 
digitale în Republica Moldova 

Colesnicova 
Tatiana,  doctor, 
conferențiar 
cercetător; 

Perciun Rodica,  doctor habilitat, conferențiar 
cercetător 
Doga-Mirzac Mariana, doctor habilitat, conferențiar 
universitar; 
Iordachi Victoria,  doctor, conferențiar cercetător; 

Ignat Galina 
 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Managementul producerii 
productelor ecologice în Republica 
Moldova 

Perciun Rodica,  
doctor habilitat, 
conferențiar 
cercetător 

Timuș Angela,  doctor, conferențiar cercetător; 
Iordachi Victoria,  doctor, conferențiar cercetător; 
Colesnicova Tatiana,  doctor, conferențiar cercetător 
 

 
Studenți - doctotanzi înmatriculați în anul 2019 

Afteni Laura 
 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Impulsionarea dezvoltării 
antreprenorialului prin 
perfecționarea relațiilor dintre 
mediul de afaceri și stat 

Cociug Victoria, 
 dr., conf. univ.; 

Șavga Larisa, dr.hab., prof.univ.; 
Tcaci Carolina,  doctor, conferențiar universitar; 
Șargu Lilia,  doctor, conferențiar universitar. 
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Verdeș 
Viorica 
 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Dezvoltarea sistemului de 
management public bazat pe 
performanță  

Timuș Angela, dr., 
conf. cerc.; 

Ganea Victoria,  doctor habilitat, prof. univ.; 
Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ.; 
Tcaci Carolina, doctor, conferențiar universitar. 

Ciubotaru 
Victoria 

Economie și 
management 
în domeniul de 
activitate 

Perfecționarea mecanismului de 
management al serviciilor de ocrotire 
a sănătății sexuale și reproductive 
din Republica Moldova 

Stratan Alexandru, 
mem.cor., dr.hab., 
profesor universitar 
Gagauz Olga, 
dr.hab., conf.cerc. 

Savelieva Galina,  doctor, conferențiar cercetător; 
Buciuceanu-Vrabie Mariana,  doctor, conferențiar 
cercetător; 
Strătila Mihai,  doctor în medicină. 

 
Condratiuc 
Olga 
 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Consolidarea potenţialului economic 
şi optimizarea managementului 
relaţiilor comerciale dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană (prin 
prisma DCFTA) 

Șavga Larisa, 
dr.hab., prof.univ. 

Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ.; 
Perciun Rodica,  doctor habilitat, conferențiar 
cercetător; 
Pituşcan Feodosie,  doctor, conferențiar universitar. 
 
 

Baran 
Tatiana 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Creşterea economică  şi dezvoltarea 
competitivităţii RM prin specializarea 
inteligentă 

Șavga Larisa, 
dr.hab., prof.univ. 

Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ.; 
Perciun Rodica,  doctor habilitat, conferențiar 
cercetător; 
Pituşcan Feodosie,  doctor, conferențiar universitar 
 

Gîdilica 
Constantin 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Managementul negocierilor in afaceri 
in condițiile situațiilor atipice 

Șargu Lilia, dr., conf. 
univ. 

Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ.; 
Cojocaru Vadim, doctor, profesor universitar; 
Timuș Angela  doctor, conferențiar cercetător 
 

Bulboaca 
Liliana-
Marta 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Managementul riscurilor bancare 
rezultate din digitalizare 

Lupu Constantin, 
dr., conf.univ. 

Perciun Rodica, doctor habilitat, conferențiar 
cercetător; 
Cociug Victoria, doctor, conferențiar universitar; 
Șargu Lilia,  doctor, conferențiar universitar; 
 

Marcu 
Carmen-
Lidia  

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Managementul resurselor umane ca 
premisa de asigurare a 
performanțelor sistemului bancar 

Lupu Constantin, 
dr., conf.univ. 

Perciun Rodica, doctor habilitat, conferențiar 
cercetător; 
Cociug Victoria, doctor, conferențiar universitar; 
Șargu Lilia,  doctor, conferențiar universitar; 
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Studenți - doctotanzi înmatriculați în anul 2018 

Oboroceanu 
Aliona 
 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Perfecționarea managementului 
infrastructurii drumurilor publice în 
Republica Moldova 

Perciun Rodica, 
dr.hab., conf.cerc. 

Bugaian Larisa, doctor habilitat, profesor universitar; 
Popa Andrei, doctor habilitat, profesor universitar; 
Cimpoieș Dragoș, doctor habilitat, profesor universitar; 

Tabac 
Tatiana 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Gestionarea proceselor migraționale 
în contextul dezvoltării pieței muncii 
competitive (cazul RM)  

Savelieva Galina, 
dr., conf.cerc. 
Gagauz Olga, 
dr.hab., conf.cerc. 

Rojco Anatolii, doctor, conferențiar cercetător; 
Buciuceanu-Vrabie M.,  doctor, conferențiar cercetător; 
Toacă Zinovia,  doctor, conferențiar universitar; 

Ciobanu 
Mihail 
 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Eficientizarea managementului 
susținerii economico-sociale a 
copiilor aflaţi în dificultate. 

Colenicova 
Tatiana, dr., conf. 
cerc. 

Doga-Mirzac Mariana, doctor habilitat, conferențiar 
universitar; 
Perciun Rodica, doctor habilitat,  conferențiar 
cercetător; 
Rojco Anatolii, doctor, conferențiar cercetător; 
 

Parcalab 
Carolina 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Perspectivele dezvoltării mediului 
concurențial în contextul digitalizării 
economiei 

Cociug Victoria , 
dr., conf. univ.;  
 

Șavga Larisa, doctor habilitat, profesor universitar; 
Luchian Ivan, doctor, conferențiar cercetător; 
Tcaci Carolina, doctor, conferențiar cercetător;  
 

Oborocean 
Pavel 
 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Perfecționarea managementului 
serviciilor publice prin introducerea 
indicatorilor economici de 
performanță 

Tcaci Carolina,  
dr., conf. cerc.; 

Ganea Victoria, doctor habilitat, profesor universitar; 
Cimpoieș Dragoș, doctor habilitat, profesor universitar; 
Babii Leonid, doctor habilitat, profesor universitar; 
 

Răilean 
Veronica 
 

Finanțe Evaluarea şi finanţarea sectorului de 
cercetare din Republica Moldova în 
contextul tendinţelor europene  

Timuș Angela, 
dr., conf. cerc.; 

Ganea Victoria, doctor habilitat, profesor universitar; 
Cociug Victoria, doctor, conferențiar universitar; 
Tcaci Carolina, doctor, conferențiar universitar; 
 

Rusu Natalia  Finanțe Perfecționarea gestiunii financiare a 
instituțiilor publice de învățământ 
superior cu autonomie financiară 

Tcaci Carolina, dr., 
conf.univ. 

Doga-Mîrzac Mariana, doctor habilitat,  conf.universitar; 
Cociug Victoria, doctor, conferențiar universitar; 
Babii Leonid, doctor habilitat, profesor universitar. 

SaghinLilia Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Managementul  incluziunii 
persoanelor cu dizabilităţi în 
procesul de dezvoltare a 

Popa Andrei, hab., 
prof.univ. 

Bajura Tudor, doctor habilitat, profesor cercetător; 
Doga-Mirzac Mariana, doctor habilitat, conferențiar 
universitar; 
Tcaci Carolina, doctor, conferențiar universitar; 
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întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor) din Republica Moldova 

 

Amariei 
Lenuța 
 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Perfecţionarea managementului 
strategic în creșterea calității vieții la 
nivel local 

Timuș Angela, dr., 
conf.cerc. 

Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ.; 
Cociug Victoria , doctor, conferențiar universitar; 
Toacă Zinovia, doctor, conferențiar universitar. 
 

Amariei 
Vasile 
 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Implicațiile economico-sociale 
asupra managementul educațional în 
învățământul pre-universitar 

Perciun Rodica, 
dr.hab., conf.cerc. 

Bugaian Larisa, doctor habilitat, profesor universitar; 
Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ.; 
Popa Andrei, doctor habilitat,  profesor universitar; 
 

Hosu Elena – 
Alina 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Perfecționarea strategiilor de 
management ale companiilor social 
responsabile 
 

Tcaci Carolina, dr., 
conf.univ. 
 

Popa Andrei, doctor habilitat,  profesor universitar; 
Perciun Rodica, doctor habilitat, conferențiar 
cercetător; 
Babii Leonid, doctor habilitat, profesor universitar. 

Studenți - doctotanzi înmatriculați în anul 2017 
Boldurat 
Vladislav 

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Dezvoltarea mecanismelor 
instituționale de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor) la nivel național și regional   

Stratan Alexandru, 
mem.cor., dr.hab., 
profesor universitar 

Litvin Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar; 
Cociug Victoria, dr., conf. universitar; 
Bajura Tudor, dr.,  doctor habilitat, profesor 
universitar; 

Gutuim 
Tatiana  

Economie și 
management in 
domeniul de 
activitate 

Managementul evaluării 
competitivității bunurilor autohtone 
în contextul politicii comerciale a RM 

Stratan Alexandru, 
mem.cor., dr.hab., 
profesor universitar 

Timuș Angela, doctor,  conferențiar cercetător; 
Cociug Victoria, doctor, conferențiar universitar; 
Toacă Zinaida, doctor,  conferențiar universitar; 

Țirigan 
Sergiu 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Managementul promovării 
produselor agricole din Republica 
Moldova (fructe proaspete)”   

Bajura Tudor, dr. 
hab., prof. cerc.; 

Litvin Aurelia,  doctor habilitat, profesor universitar; 
Perciun Rodica, doctor habilitat,  conferențiar 
cercetător; 
Tcaci Carolina,  doctor,  conferențiar universitar 

Idriceanu 
Cătălin Ionel 

Economie și 
management în 
domeniul de 
activitate 

Valorificarea resurselor forestiere în 
contextul sustenabilității economice 

Șargu Lilia, dr., conf. 
univ. 

Stratan Alexandru,   m.c., dr.hab., prof.univ.; 
Cojocaru Vadim, doctor,  profesor universitar; 
Timuș Angela, doctor,  conferențiar cercetător. 
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Anexa 4 

Teze susţinute în cadrul INCE 

N/o 
Denumirea tezei/specialitatea/ 

N.P. pretendentului la grad știinţific 
Data susţinerii 

Conducător/ 
Consultant 

știinţific 
1.  CȘS DH 16.521.03-02, tema tezei:  ” Managementul stabilității financiare sistemice în 

contextul asigurării securităţii economice a RM ”, dr. PERCIUN Rodica 
3 martie 2017 STRATAN Alexandru, doctor habilitat în 

economie 
2.  CȘS D 16.521.03-03,  tema tezei ”Valorificarea sistemului indicaţiilor geografice în contextul 

dezvoltãrii europene a RM”, MOGOL Natalia 
30 octombrie 2015 BAJURA Tudor, dr.hab., prof.cerc. 

3.  CȘS D16.521.03, tema tezei ”Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul 
întreprinderilor din industria alimentară a RM”, drd. GRIBINCEA Corina 

20 aprilie 2017 STRATAN Alexandru, doctor habilitat în 
economie 

4.  CȘS D16.521.03-04, tema tezei ” Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar 
al RM”, drd. BARANOV Elena 

19 mai 2017 STRATAN Alexandru, doctor habilitat în 
economie 

5.  CȘS D  16.521.03-07, tema tezei ”Managementul pieței muncii a RM în contextul integrării în 
Uniunea Europeană”, drd. PANTEA Larisa 

7 septembrie 2017 BAJURA Tudor, dr.hab., prof.cerc. 

6.  CȘS D 16.522.01-01, tema tezei ”Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări 
din Republica Moldova”,  Drd. UNGUR Cristina 

13 septembrie 
2018 

TIMUȘ Angela, dr., conf.cerc. 

7.  CȘS D 521.03-25, tema tezei ”Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști 
cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova”, drd. GARBUZ Veronica 

23 ianuarie 2019 ROJCO Anatolii, dr., conf.cerc. 

8.  CȘS  D 521.03-26, tema tezei  „Perfecționarea administrării fiscale în Republica Moldova în 
contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene”, drd. SIRIȚEANU (VRAGALEVA) V. 

15 februarie, 2019 STRATAN Al. m.c., dr.hab., prof.univ. 

9.  CȘS  D 521.03-20, tema tezei „Рынок труда в условиях сокращения населения и 
демографического старения в Республике Молдова” („Piața muncii în condiții de 
reducere a populației și îmbătrînirii demografice în Republica Moldova„), drd.  ZAHAROV  S. 

24 mai 2019 DOGA Valeriu, doctor habilitat, profesor; 
consultant ştiinţific GAGAUZ Olga, doctor 
habilitat, conf.cerc. 

10.  CŞS D 521.03-43, tema tezei  „Perfecţionarea managementului strategic în cadrul 
instituţiilor de microfinanţare din Republica Moldova”,  Drd. Popa Viorica 

23 octombrie 2019 CATAN Petru dr.hab, prof.univ. 

11.  Comisia de susținere publică a tezei de doctorat a  „Gestiunea valorii – instrument de 
redresare a întreprinderii în situaţie de criză”,  
drd. BEȘLIU Iurie 

20 decembrie 
2019 

TCACI Carolina, dr., conf.univ. 

 

http://www.cnaa.md/institutions/ince/css/D16080005/
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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 7 
               MANIFESTĂRI ȘTIINŢIFICE PLANIFICATE 2020-2023 

N/o Tipul și denumirea manifestării Subdiviziunea 
responsabilă 

Termen de 
realizare 

ANUL 2020 
1.  Lansarea publică a buletinului trimestrial de analiză 

economica “Tendințe în Economia Moldovei”  

INCE Trimestrial 

2020 

2.  Publicarea și plasarea  lunară pe site-ul www.ince.md 

a lucrărilor ce reflectă probleme majore în economia 

națională 

INCE Trimestrial 

2020 

3.  Organizarea Mesei rotunde internaționale cu tema 

”Economic Growth and Priorities in Entrepreneurship 

in the context of Globalisation”, INCE împreună cu  

Universitatatea de Turism și Management din 

Azerbaidjan, Universitatea Națională din Cherkasy 

Ucraina, Universitatea din Velico Târnovo Bulgaria, 

Universitatea din București ARTIFEX București, 

Universitatea din Talin – Estonia, Academia de științe 

din Bulgaria.  

Secția Cercetări sociale 

și nivelul de trai 

 

 

Secția Cercetări 

financiare și monetare   

  

Trimestrial I, 

2020 

4.  Conferința internațională ,,Accounting and Finance – 

the global languages in business’’, INCE în parteneriat 

cu Universitatea ,,Constantin Brincoveanu’’, Pitesti 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrial 

II 

2020 

 

5.  Organizarea Conferinței internaționale științifico-

practice „Implicațiile economice și sociale ale 

pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de 

atenuare a consecințelor”. 

INCE Trimestrul 

IV, 2020 

6.  Organizarea secțiunii Economie circulară realități, 

prvocări, tendințe în cadrul Conferinței Economice 

Internaționale „Competitivitate și dezvoltare 

sustenabilă” organizată în parteneriat cu 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie 

Economică și Business 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrul 

IV, 

2020 

7.  Organizarea Mesei rotunde ” Instrumente economice 

noi de sporire a competitivității sectorului agricol al 

Republicii Moldova” 

Secția Economie 

agroalimentară și 

dezvoltare rurală 

Trimestrul 

IV, 2020 

8.  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 Cercetări 

Demografice 

Trimestrul 

IV, 2020 

 

9.  Organizarea Mesei rotunde „Problemele dezvoltării 

infrastructurii de suport – parte importantă a 

ecosistemului antreprenorial” organizată în 

parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova în 

cadrul proiectului PS. 

Secția Cercetări în 

antreprenoriat 

Trimestrul 

IV, 2020 

10.  Organizarea Mesei rotunde cu genericul „Aplicarea 

metodelor inovaționale orientate spre creșterea 

nivelului de trai al populației Republicii Moldova”. 

Secția Cercetări sociale 

și nivelul de trai 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

http://www.ince.md/
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11.  Lansarea on-line a monografiei științifice colective 

internaționale ”Соціально-трудові відносини: 

проблеми науки та практики”, 2019-2020. Autorii 

monografiei și participanții evenimentului – oamenii 

de știință din Ucraina, R.Moldova (autor - Colesnicova 

T.), Belarus, Georgia, Letonia, Latvia, etc. 

Secția Cercetări sociale 

și nivelul de trai 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

ANUL 2021 

12.  Organizarea lansării publice a buletinului trimestrial 

de analiză economica “Tendințe în Economia 

Moldovei”  

INCE Trimestrial 

2021 

13.  Publicarea și plasarea  lunară pe site-ul www.ince.md 

a lucrărilor ce reflectă probleme majore în economia 

națională 

INCE Trimestrial 

2021 

14.  Organizarea Mesei rotunde internaționale în cadrul 

proiectului Program de Stat ”Актуальные проблемы 

повышения уровня жизни населения и борьбы с 

бедностью”. Participanții evenimentului: 

reprezentanții instituțiilor științifice și universități din 

R.Moldova, Ucraina, Romania, Bulgaria, Azerbaijan.  

Secția Cercetări sociale 

și nivelul de trai 

Trimestrul I, 

2021 

15.  Organizarea Mesei rotunde ”Prezentarea rezultatelor 

proiectului ”Managementul riscurilor şi elaborarea 

măsurilor de atenuare a consecinţelor pandemiei 

COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii 

Moldova” 

Secția Economie 

agroalimentară și 

dezvoltare rurală 

Trimestrul 

II, 2021 

16.  Lansarea publică a raportului privind realizarea 

proiectului ”Atenuarea efectelor negative ale 

pandemiei COVID-19 asupra familiilor” 

Centrul Cercetări 

Demografice 

Trimestrul 

II, 2021 

17.  Conferința internațională ,,Accounting and Finance – 

the global languages in business’’, INCE în parteneriat 

cu Universitatea ,,Constantin Brincoveanu’’, Pitesti 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrul II  

2021 

 

18.  Organizarea Mesei Rotunde Premise de trecere la 
economia circulară a mediului de afaceri autohton: 
realitate  sau provocare? 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrul 

III  

2021 

19.  Organizarea ediției XV-a a Conferinței internaționale 

științifico-practice „Creșterea economică în condițiile 

globalizării” 

INCE Trimestrul 

IV, 2021 

20.  Lansarea publică a raportului ”Populația Republicii 

Moldova la 30 de ani de independență” 

Centrul Cercetări 

Demografice 

Trimestrul 

IV, 2021 

21.  Organizarea secțiunii Economie circulară realități, 

provocări, tendințe în cadrul Conferinței Economice 

Internaționale „Competitivitate și dezvoltare 

sustenabilă” organizată în parteneriat cu 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie 

Economică și Business 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrul 

IV, 2021 

22.  Organizarea Mesei rotunde cu prezentarea 

principalelor rezultate ale evaluării ecosistemului 

antreprenorial în cadrul proiectului PS „Evaluarea 

multidimensională și dezvoltarea ecosistemului 

antreprenorial la nivel național și regional în vederea 

impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”. 

Secția Cercetări în 

antreprenoriat 

Trimestrul 

IV, 2021 

http://www.inc.md/


INCE: Plan de Dezvoltare Instituţională (PDI), 2020–2023 

81 
 

23.  Organizarea Mesei rotunde în cadrul proiectului 

Program de Stat „Abordările metodologice privind 

perfecționarea mecanismului de aplicare a 

instrumentelor speciale orientate spre reducerea 

excluziunii sociale a categoriilor vulnerabile ale 

populației Republicii Moldova”. 

Secția Cercetări sociale 

și nivelul de trai 

Trimestrul 

IV, 2021 

ANUL 2022 

24.  Organizarea lansării publice a buletinului trimestrial 

de analiză economica “Tendințe în Economia 

Moldovei”  

INCE Trimestrial 

2022 

25.  Publicarea și plasarea  lunară pe site-ul www.ince.md 

a lucrărilor ce reflectă probleme majore în economia 

națională 

INCE Trimestrial 

2022 

26.  Conferința internațională,,Accounting and Finance – 

the global languages in business’’, INCE în parteneriat 

cu Universitatea ,,Constantin Brincoveanu’’, Pitesti 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrul II 

2022 

 

27.  Organizarea  Conferinței științifico-practică dedicate 

Zilei Mondiale a Populației  

Centrul Cercetări 

Demografice 

Trimestrul 

III, 2022 

28.  Organizarea Mesei Rotunde Economia circulară   Secția Cercetări 

financiare și monetare 

Trimestrul 

III 

2022 

29.  Organizarea ediției XVI-a a Conferinței internaționale 

științifico-practice „Creșterea economică în condițiile 

globalizării” 

INCE Trimestrul 

IV, 2022 

30.  Organizarea   ediției XVII-a a Conferinței 

internaționale științifico practice „Creșterea 

economică în condițiile globalizării” 

INCE Trimestrul 

IV, 2022 

31.  Organizarea Mesei rotunde ”Instrumente economice 

actualizate de sporire a competitivității sectorului 

agricol al Republicii Moldova” 

Secția Economie 

agroalimentară și 

dezvoltare rurală 

Trimestrul 

IV, 2022 

32.  Organizarea secțiunii Economie circulară realități, 

provocări, tendințe în cadrul Conferinței Economice 

Internaționale „Competitivitate și dezvoltare 

sustenabilă” organizată în parteneriat cu 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie 

Economică și Business 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrul 

IV, 2022 

33.  Organizarea Mesei rotunde cu prezentarea 

rezultatelor intermediare ale proiectului PS 

„Evaluarea multidimensională și dezvoltarea 

ecosistemului antreprenorial la nivel național și 

regional în vederea impulsionării sectorului IMM în 

Republica Moldova”. 

Secția Cercetări în 

antreprenoriat 

Trimestrul 

IV, 2022 

34.  Organizarea Mesei rotunde în cadrul proiectului 

Program de Stat „Modernizarea mecanismului de 

protecție socială a populației Republicii Moldova prin 

aplicarea instrumentelor inovaționale”. 

Secția Cercetări sociale 

și nivelul de trai 

Trimestrul 

IV, 2022 

ANUL 2023 

35.  Organizarea lansării publice a buletinului trimestrial 

de analiză economica “Tendinţe în Economia 

Moldovei”  

INCE Trimestrial 

2023 

http://www.ince.md/
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36.  Publicarea și plasarea  lunară pe site-ul www.ince.md 

a lucrărilor ce reflectă probleme majore în economia 

națională 

INCE Trimestrial 

2022 

37.  Conferința internațională,,Accounting and Finance – 

the global languages in business’’, INCE în parteneriat 

cu Universitatea ,,Constantin Brincoveanu’’, Pitesti 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrul  

II 

2023 

38.  Organizarea Mesei Rotunde Spre UE cu o Economie 

circulară 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

Trimestrul  

III, 2023 

39.  Organizarea Mesei rotunde ” Instrumente economice 

actualizate de sporire a competitivității sectorului 

agricol al Republicii Moldova” 

Secția Economie 

agroalimentară și 

dezvoltare rurală 

Trimestrul 

IV, 2023 

40.  Organizarea Conferinței științifico-practică dedicate 

zilei mondiale a populației  

Centrul Cercetări 

Demografice 

Trimestrul  

III, 2023 

41.  Organizarea secțiunii Economie circulară realități, 

provocări, tendințe în cadrul Conferinței Economice 

Internaționale „Competitivitate și dezvoltare 

sustenabilă” organizată în parteneriat cu 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie 

Economică și Business 

Secția Cercetări 

financiare și monetare 

 

Trimestrul  

III, 2023 

42.  Organizarea Mesei rotunde cu prezentarea cărții  

Barometrul  IMM-urilor din Republica Moldova în 

cadrul proiectului PS „Evaluarea multidimensională și 

dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel 

național și regional în vederea impulsionării 

sectorului IMM în Republica Moldova”. 

Secția Cercetări în 

antreprenoriat 

Trimestrul 

IV, 2023 

43.  Organizarea Mesei rotunde în cadrul proiectului 

Program de Stat „Aplicarea instrumentelor speciale 

axate pe sporirea accesului populației Republicii 

Moldova la serviciile de infrastructură socială”. 

Secția Cercetări sociale 

și nivelul de trai 

Trimestrul 

IV, 2023 

 

http://www.inc.md/

