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I SCANAREA MEDIULUI DE ACTIVITATE A IEFS 

 

1. Date generale despre IEFS 
 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (în continuare - Institut) este o organizaţie din 

sfera ştiinţei şi inovării, creată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la 

măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării" Nr. 1326 din 14 decembrie 

2005 cu modificările ulterioare, prin contopirea Institutului de Cercetări Economice al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului Naţional de Economie şi Informaţie al 

Ministerului Economiei şi Comerţului, număr de identificare de stat -1006600009790, cu forma 

organizatorico-juridică - instituţie publică.  

O modificare în structura institutului este efectuată în anul 2007 în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 264 din 06.03.2007 „Cu privire la reorganizarea Institutului de 

Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare”. Astfel în organigrama  Institutului de 

Economie, Finanţe şi Statistică este constituit Centru de Economie Agro-alimentară şi 

Dezvoltare Rurală, care continue investigaţiile ştiinţifice în proiectele iniţiate. 

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

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

a Moldovei. Institutul este succesorul de drepturi şi obligaţii a Institutului de Cercetări 

Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei conform Actului de transmitere din 01 iunie 

2006 şi Institutului Naţional de Economie şi Informaţie al Ministerului Economiei şi Comerţului 

conform Actului de transmitere din 01 iunie 2006. 

Institutul activează în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, 

Codului cu privire la şţiintă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004, Acordului  de parteneriat 

între Guvern şi Academia de Ştiinţe pentru anii 2009-2012, tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, altor acte normative, inclusiv actelor normative ale Academiei de 

Ştiinţe. 

Structura institutului include: Aparatul de conducere, Secţiile de cercetare, serviciile de 

administrare, Biblioteca şi Complexul editorial. (Organigrama institutului prezentată în anexa 1). 

Misiunea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (în continuare - IEFS) constă în 

realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative vizând evoluţia proceselor economice 

şi sociale din ţară şi pe plan mondial, astfel contribuind la fundamentarea cu argumente ştiinţifice 

a strategiilor şi a programelor de restructurare şi dezvoltare socio-economică, identificarea şi 

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

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

Definirea obiectivelor derivă din misiunea institutului şi includ:  
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1. promovarea excelentei în cercetare;  

2. constituirea unei infrastructuri care va asigura studii de cercetare atractive pentru 

potenţialii beneficiari, parteneri din ţara şi străinătate, va forma facilitaţi pentru 

colaboratori institutului; 

3. utilizarea metodologiei ştiinţifice economice şi a inovaţilor de performantă în vederea 

atingerii unei calităţi ştiinţifice validabile prin publicaţii cu valoare internaţională,  a 

studiilor iniţiate şi promovate în institut ; 

4. întărirea dimensiunii cooperării internaţionale; 

5. formarea de profesionişti în domeniul cercetării ştiinţifice economice; 

6. promovarea şi susţinerea unei publicaţii de înalta calitate şi deschidere pentru 

comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională; 

 

Direcţiile principale ale cercetării ştiinţifice: 

1. Cercetarea şi implementarea modelelor şi mecanismelor de creştere economică; 

2. Perfecţionarea sistemului financiar-monetar şi orientarea lui spre economia reală; 

3. Sistemul informaţional-statistic; 

4. Reformarea sferei sociale: mecanismele realizării, consecinţele economice, sociale, 

umanitare ale acesteia, impactul asupra populaţiei Republicii Moldova; 

5. Integrarea Republicii Moldova în circuitul economic mondial. 

 

Valorile instituţiei  

Valorile în baza cărora funcţionează instritutul sunt: 

 Prioritatea adevărului ştiinţific; 

 Asigurarea calităţii înalte a cercetărilor; 

 Orientarea spre perfecţionare permanentă;  

 Deschiderea spre colaborare, schimb de experienţă; 

 Transparenţa în activitatea (asiguarea liberului acces la procesul de elaboare şi 

prezentarea studiilor tuturor persoanelor interesate); 

 Profesionalism; 
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II. ANALIZA MEDIULUI INTERN  

 

2.1. Procesul decizional  

Procesul decizional este componenta cea mai activă cu un impact major asupra 

organizaţiei şi permite desfăşurarea eficientă a activităţilor de bază şi conexe în 

concordanţă cu mediul în care funcţionează organizaţia în vederea realizării obiectivelor 

prevăzute. 

În cadrul IEFS adoptarea deciziilor sunt divizate în două nivele: 

 

1) Deciziile la nivelul I sunt adoptate de două structuri: Managementul de conducere şi 

Consiliul Ştiinţific al Institutului. 

Managementul de conducere include:  Directotul, Directorul adjunct cu 

activitate ştiinţifică şi secretarul ştiinţific în atribuţiile funcţionale include 

funcţionarea eficientă şi operativă a institutului. 

Consiliul Ştiinţific al IEFS este un organ consultativ în competenţă cărora este 

inclusă examinarea şi aprobarea planurilor în sfera ştiinţei şi inovării în funcţie de 

direcţiile strategice naţionale; examinează şi aprobă direcţiile de cercetare a 

institutului, tematica, programele şi rapoartele elaborate; organizează activităţi de 

evaluare a personalului şi doctoranzilor, elaborează recomandări ce şine de 

activitatea curentă a  institutului. 

Coerenţa dinte activitatea acestor două segnemte se asigură prin faptul ca 

conform statutului deciziile Consiliului ştiinţific intră în vigoare după aprobarea lor de 

către directorul Institutului, cu excepţia celor care se referă la alegerea în funcţie a 

directorului Institutului, directorului adjunct, secretarului ştiinţific, şefilor de secţii şi 

calitatea de Preşedinte a consiliului este deţinută de Director.   
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2) Deciziile la nivelul II sunt adoptate de către şefii subdiviziunelor. Subdiviziunele IEFS 

includ secţiile de cercetare, serviciile, biblioteca şi complexul editorial. 

În cadrul IEFS sunt constituite 5 secţii de cercetare în cadrul cărora are loc 

realizarea tematicii (proiectelor de cercetare şi altor activităţi din sfera ştiinţei şi 

inovării). Şefii secţiilor au următoarele funcţii: organizează şi participă nemijlocit la  

activitatea din sfera ştiinţei şi inovării; participă împreună cu conducerea institutului şi serviciile 

respective la planificarea şi angajarea personalului în vederea executării tematicii secţiei şi ale 

altor activităţi, execută recenzarea lucrărilor în vederea publicării acestora, participă la instruirea 

şi pregătirea doctoranzilor. Astfel asigurînd finalizarea deciziilor adoptate la nivelul I decizional.  

 

 

 

 

2.2. Analiza resurselor umane  

 

Managementul resurselor umane (MRU), include totalitatea deciziilor manageriale 

care influenţează nemijlocit personalul (resursele umane) implicat în activitatea de 

muncă.  

Responsabilităţile serviciului personal:  

1. planificarea, necesarului de personal al institutului; 

2. recrutarea şi angajarea personalului pe principiul competenţei; 

3. elaborarea de rapoarte şi constituirea dosarelor pentru toţi salariaţii; 

4. acordă susţinere directorului la elaborarea programelor de calificare şi/sau perfecţionare 

profesională, programele de avansare şi carieră;  

5. urmărirea sistemului de salarizare şi promovarea personalului în programele de carieră 

adoptate; 

6. stabilirea şi urmărirea procedurilor în cazul reducerii personalului; 

7. elaborarea regulamentelor şi monitorizarea procedurilor de ordine şi disciplină internă, 

implementarea regulamentelor guvernamentale cu privire la situaţia salariaţilor;  

8. susţinerea noilor angajaţi pentru integrarea rapidă în comunitatea institutului; 
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9. dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe un puternic sistem de valori;  

10. promovarea principiilor privind etica profesională. 

Principalele obiective ale managementului resurselor umane din cadrul IEFS sunt: 

 Asigurarea cu cadre ştiinţifice adecvate numărului şi calificării necesare pentru realizarea 

obiectivelor şi direcţiilor de cercetare stabilite de către institut; 

 Administrearea eficientă a resurslor umnae în vederea atragerii, promovării şi susţinerii, 

dezvoltării şi perfecţionării personalului, în funcţie de necesităţile, obiectivele şi direcţiile 

de cercetare institutului; 

 Promovarea performenţelor realizate de cercetătorii ştiinţifici, grupurile de lucru, dar şi 

evaluarea permanentă a performantelor individuale în scopul atingerii obiectivelor 

indentificate;  

 Dezvoltarea comunicării organizaţionale prin implicarea cercetătorilor în situaţiile 

decizionale, dezvoltarea comunicării interdepartamentală şi între grururi de creaţie, 

promovarea eticii profesionale. 

Efectivul IEFS în anul 2010, conform statelor de personal constituie 156 de unităţi şi s-a 

redus comparativ cu anul 2009 cu 30,7%. În prezent numărul total al personalului de bază  (128 

de unităţi) 62 sunt cercetători ştiinţifici, ceia ce constituie 48,4%, pe parcursul perioadei 2006-

2010 numarul cercetătorilor s-a modificat neesenţial ca urmare a unor modificări instutuţionare 

(datele sunt prezentate în tabelul 1). Structura persoanlului, pe grade ştiinţifice, la fel reflectă 

modificări în numărului de doctorlor şi a doctorilor habilitaţi în ştiinţe, titulari a IEFS.  

Tabelul  1 

Evoluţia personalului IEFS în perioada 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 2010 faţă 

de 2009, 

% 

2010 

faţă de 

2006, % 

Numărul de unităţi conform 

statelor de personal 

182 214 231 225 156 -69 -26 

Numărul de personal total 

(bază) inclusiv: 
117 144 146 143 131 -12 14 

cercetători ştiinţifici, din care  66 69 74 71 65 -6 -1 

        doctori în ştiinţe 26 21 21 16 16 0 -10 

        doctori habilitaţi în ştiinţe 3 5 5 3 6 3 3 

cercetători ştiinţifici pînă la 35 

de ani 

24 25 30 31 23 -8 -1 

personal auxiliar 21 42 42 38 33 -5 12 

BRTŞ 30 33 32 34 33 -1 3 

 

Dacă numărul de doctori habilitaţi nu sa modificat esenţial, fiind între 3 şi 6 persoane pe 

parcursul perioadei 2006 - 2010, numărului de doctori în ştiinţe, titulari a IEFS prezintă o 

desceştere semnificativă de la 26 persoane în anul 2006 la 16  persoane în 2010. Motivul 
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reducerii numărului de cercetători cu titluri ştiinţifice este angajarea lor în sectoare mai atractive 

a pieţei financiare sau în instituţiile didactice.  

Vârsta medie a personalului IEFS constituie 42 de ani,  vârsta medie a conducerii IEFS 

constituie 40 de ani, iar în cazul şefilor de secţie vârsta medie este de 50 de ani. Performanţa 

vîrstei este adecvată şi reprezintă un factor critic de succes pentru instituţiile de cercetare. 

Evoluţia personalului de cercetători după vârstă din cadrul IEFS în perioada 2008-2010, este 

reflectată în tabelul 2. 

Tabelul 2 

 

Evoluţia personalului de cercetători după vârstă în perioada 2008-2010 
Categorii 

de pers. 

Anii 
Pînă la 

25 
25-34 35-54 55-64 

65 şi 
peste 

Ponderea în total a 

personalului:  

pînă la 35  55 şi peste 

Cercetători 
ştiinţifici 

 

2008 12 18 17 17 10 40,5% 36,5% 

2009 18 13 15 19 6 43,7% 35,2% 

2010 4 21 15 19 3 40,4% 35,5% 

Doctori 

habilitaţi în 
ştiinţe 

2008 - - 1 2 2 - - 

2009 - - - 2 1 - - 

2010 - 1 - 2 1 - - 

Doctori în 

ştiinţe 

2008 - 4 7 6 4 - - 

2009 - 1 6 6 3 - - 

2010 - 2 5 6 2 - - 

Din analiză se observă că în anul 2010 ponderea cercetătorilor în vărstă de 35 de ani s-a 

redus şi constituie 40,4 %, faţă de 43,7% în anul 2009, respectiv, ponderea cercetătorilor în 

vărstă de 55 şi peste, s-a schimbat neesenţial şi constituie în anul 2010 – 35,5% (în anul 2009 – 

35,2 %).  

Unul din reperele şi obiectivele institutului este atragerea în sfera ştiinţei şi inovării a 

tineretului, motivarea acestora pentru activitatea ştiinţifică, menţinerea şi dezvoltarea 

potenţialului de tineri cercetători. În anul 2010 numărul tinerilor cercetătorilor a constituit în 

total 25 persoane fiind cu 6 cercetători ştiinţifici mai puţin decît în anul 2009. Evoluţia 

numărului de cercetătorilor ştiinţifici (titulari) pînă la vărsta de 35 de ani este reflectată în 

diagrama 1. 

Diagrama 1 

Evoluţia cercetătorilor ştiinţifici de bază pînă la 35 de ani în perioada 2008-2010 
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Pentru atragerea şi menţinerea tinerilor cercetători în sfera ştiinţei şi inovării institutul are 

posibilităţi enumerabile:  

 posibilitatea de a face studii la doctorat şi obţine titlul ştiinţific din contul bugetului de stat; 

 posibilitatea de a participa în proiecte pentru tineri cercetători, programe de stat şi alte tipuri 

de proiecte relizate sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi prin intermediul acordurilor 

interinstituţionale încheiate de IEFS; 

 oportunităţile oferite cercetătorilor antrenaţi în sfera ştiinţei şi inovării de a participa la 

traininguri, seminare-workshop, foruri ştiinţifice internaţionale şi vizite de lucru în cadrul 

proiectelor de cercetare, dar şi invitaţia savanţilor de peste hotare pentru shimb de experienţă 

şi stabilirea relaţiilor de colaborare oferite prin intermediul AŞM.  

Potenţialul ştiinţific ce activează în cadrul institutului permite desfăşurarea procesului 

de studii la doctorat atît pentru tinerii cercetători angajaţi în cadrul IEFS cît şi a persoanelor din 

sectorul public şi privat. În  tabelul 3 este prezentat structura personalului înstitutului cu grad 

ştiinţific pe specialităţi în conformitate cu Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice al Republicii 

Moldova (structura detaliată este prezentată în anexa 2). 

Tabelul 3 

Structura personalului IEFS ce deţin grad ştiinţific  pe specialităţi în conformitate cu 

Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice al RM 

Specialităţi în conformitate cu Nomenclatorul 

specialităţilor ştiinţifice al RM 

Numărul de persoane 

cu titlu ştiinţific de 
doctor 

Numărul de persoane 

cu titlu ştiinţific de 
doctor habilitat  

08.00.01 Economie politică; doctrine economice 1 - 

08.00.05 Economie şi management (în ramură) 11 5 

08.00.10 Finanţe; monedă; credit 1 - 

08.00.13 Metode economico-matematice 2 - 

08.00.14 Economie mondială; relaţii economice 

internaţionale 
1 - 

06.02.04  Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii 
produselor animaliere 

- 1 

 

Toţi cercetătorii ştiinţifici angajaţi dispun de cunoştinţele necesare pentru a lucra cu 

prgramele Microsoft Excel, Microsoft Word şi Internet Explorer. Majoritatea din aceştea au 

abilităţi de a lucra cu programele  Microsoft Power Point, Microsoft Outlook şi alte programe. 
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Pentru elaborarea unor studii şi analize în cadrul proiectelor de cercetare cercetătorii utilizeză 

următoarele programe Eviews, SPSS, STATA, NVivo.   

Un dezavantaj în activitatea de cercetare este că  9 cercetători ştiinţifici cunosc prost 

limba de stat. Cu toate acestea abilităţi de comunicare fluentă în limbrele engleză, franceză sau 

germană posedă 30 de persoane (sau 46% din total), din aceştea fluent cunosc limba engleză 19, 

limba franceză 8, limba germana 3 persoane. Majoritatea cercetătorilor şriinţifici (59 de 

persoane) cunosc limbele străine bine pentru studia literatura ştiinţifică şi sursele informaţionale 

străine, elabora articole ştiinţifice în limbi străine (cunoaşerea limbilor rusă, ucraineană nu s-a 

luat în consideraţie în aceste date).  

 

2.2.1. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor  

 

Pregătirea profesională este un proces de învăţare – instruire prin care specialiştii 

dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice, noi abilităţi sau tehnici care să le facă 

activitatea mai eficientă. Procesul de pregătire a cadrelor, în sensul cercetării ştiinţifice, 

se face prin studii de doctorat şi postdoctorat..  

Modul direct de prfecţionare a cadrelor ştiinţifice presupune organizarea unor 

cursuri, studii de perfecţionare şi participarea angajaţilor instututului la diverse şcoli de 

vară, semianre-workshop, treninguri peste hotare şi alte forme de instruire.  Acesată 

modalitate de perfecţionare poate realizată nemijlocit în cadrul institutului iar angajaţii, 

în special tinerii cercetători, doctoranzii din cadrul institutului sunt susţinuţi pentru a 

paricipa la astfel de manifestări.  

Perfecţionarea cadrelor ştiinţifice sub aspect indirect (autoinstruire şi 

perfecţionare continuă) are loc prin participarea la foruri ştiinţifice, ştiinţifico-practice 

naţionale şi internaţionale unde are loc schimbul de experienţă, viziuni şi opinii privind 

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



 12 

Participarea în grururi de lucru şi deplasări pentru colaborare şi schimb de experienţă, 

congrese etc. 

O posibilitate de autoinstruire şi perfecţionare este oferită prin intermediul 

bazelor de date existente în reţiaua BRTŞ bazele de date (locale şi internaţionale) „Juristul”, 

pot fi accesate atît în incinta bibliotecii (localizată în institut) cît şi de la locul de lucru a 

cercetătorilor. Baza de date „EBSCO” este una cunoscută ce conţine informaţie ştiinţifică din 

diferite domenii.  

Iniţiativa de partcipare a cercetătorilor ştiinţifici la diverse foruri ştiinţifice, 

stiinţifico-practice şi de informare, utilizînd în acest sens oportunităţile oferite prin 

acordurile de colaborare încheiate între IEFS cu instituţii şi organizaţii de peste hotare, 

Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Ministerul Economiei a găsit întotdeauna susţinere din 

parte conducerii IEFS.  

 

Activitatea de doctorat 

Activitatea de doctotar a fost confirmată IEFS în conformitate cu Hotărârea CSSDT al 

AŞM nr. 152 din 19 iulie 2007 cu privire la abilitarea institutiilor cu dreptul de activitate de 

doctorat şi Hotărârrea Guvernului Nr. 264 din 6 martie 2007 cu privirea la reorganizarea 

Instututului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare. Ca urmare, din a. 2007 pină în 

prezent IEFS işi păstrează dreprul de a   a pregăti cadre ştiinţifice de înaltă calitate.  

IEFS este abilitat cu dreprul de a pregăti doctoranzi şi postdoctoranzi la specialitatea 

08.00.05 “Economie şi management (în ramură)” în conformitate cu Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului (Monitorul oficial nr. 42 – 44 (3135 – 

3137) din 29 februarie 2008, art. 252, p. 15 – 19) în acest sens institutului îi revine următoarele: 

 elaborarea şi aprobarea programul examenului de admitere şi programul examenului de  

doctorat la specialitatea abilitată; 

 asigurarea doctoranzilor cu conducători ştiinţifici la specialitate;  

 organizarea şi monitorizarea procesului de studii a doctoranzilor înmatriculaţiîn conformitate 

cu Regulamentul;  

 organizarea examenului de admitere şi a examenului de  doctorat la specialitate;  
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 atestarea, promovarea şi exmatricularea doctoranzilor care nu îndeplinesc programul de 

activitate în conformitate cu Regulamentrul;  

 demararea procedurii de susţinere şi a tezei de doctorat.   

În tabelul 4 şi diagrama 2 este prezentată informaţia privind dinamica numărului de  

doctoranzi şi postdoctoranzi a IEFS în perioada 2006-2010. 

 

Tabelul 4 

Evoluţia numărului de doctoranzi şi postdoctornzi în a.a. 2006-2009 

Nr  Total Numărul 

doctoranzilo
r la 

începutul 

anului de 
gestiune 

Admişi la 

doctorat în 
anul de 

gestiune 

Restabiliţi Exmatri-

culaţi pînă 
la finisarea 

studiilor 

Exmatri-

culaţi în leg. 
cu finisarea 

studiilor 

2006       

1 Doctoranzi 20 7 13 - - - 

2 Doctoranzi 

(competitori) 
2 - 2 - - - 

3 Postdoctoranzi  
(competitori) 

3 - 3 - - - 

2007       

1 Doctoranzi 24 20 7 1 4 - 

2 Doctoranzi 

(competitori) 
9 2 7 - - - 

3 Postdoctoranzi 

(competitori) 
4 3 1 - - - 

2008       

1 Doctoranzi 25 24 6 - 1 4 

2 Doctoranzi 

(competitori) 
5 9 1 - - 5 

3 Postdoctoranzi 3 - 3 - -  

4 Postdoctoranzi 

(competitori) 
4 4 -    

2009       

1 Doctoranzi 27 25 5 - 2 1 

2 Doctoranzi 
(competitori) 

4 5 - - 1  

3 Postdoctoranzi 3 3 - - -  

4 Postdoctoranzi 
(competitori) 

4 4 - - - - 

 

În prezent la specialitzatea „Economie şi management (în ramură)”  studii de doctorat şi 

postdoctorat fac 38 de persoane dintre care 14 doctoranzi sunt angajaţi şi activează în cadrul  

institutului (Anexa 3 şi 4 conţine informaţia detaliată privind tematica de cerecetare a 

doctoranzilor, structura doctoranzilor pe ani  şi formă de studii). 
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Diagrama 2  

Evoluţia numărului total de doctoranzi, competitori şi postdoctoranzi în perioada 

2006-2010 (la începutul anului) 
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 În acest context, menţionăm că, în anul 2010 în cadrul institutului îşi fac studiile la 

doctorat 27 de doctoranzi şi 4 postdoctoranzi, dintre care la secţia zi – 6 doctoranzi şi 4 

postdoctoranzi, cu frecvenţa redusă – 22 doctoranzi.   

 

Factorii care influenţează cantitatea şi calitatea activităţilor de formare sunt: 

1. Factorii din mediul exterior. Din grupul de factori extriori ce determină cantitatea şi 

calitatea activităţilor de formare şi perfectăonare sunt: modificări în planurile de 

finanţare care pot avea consecinţe negative sub formă de reducere a personalului, 

reducerea salariului, reducerea finanţării deplasărilor, studiilor pentru perfecţionare 

sau alte forme de instruire, posibilitatea pubilicaţiilor în reviste prestigioase, sau 
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edităţii de monografii şi alte publicaţii ştiinţifice; numărul redus de locuri la studii de 

doctorat şi postdoctorat  planificate pentru institut, care ar permite stimularea şi 

motivarea tinerilor savanţi în activitatea de cercetare; lipsa unor  posibilitatea limitată 

a serviciilor ce pot fi oferite de  de   modificarea bugetului, oportunităţi avantajoase 

oferite de sectoarele private sau de instituţiile superioare de învăţămînt, în special 

pentru tinerii deţinători de grade ştiinţifice, posibilităţi reduse de participare în 

granturi şi/sau proiecte internaţionale ca urmare a ofertelor limitate sau lipsei 

acestora ş.a. 

2. Factorii din mediul intern. Aceşti grup de factori cuprind: modificările interne 

determinate de schimbarea organigramei; modificarea direcţiilor de cercetare şi ca 

urmare lipsa abilităţilor  şi calificărilor corespunzătoare în cadrul personalului; 

climatul intern al colectivului; gradul de adaptabilitate al angajaţilor; lipsa unor 

programe de creştere şi carieră etc.   

3. Factori psihologici. Grupul de factori psihologici includ acele calităţi a peronalului 

angajat care îl determină sa activeze sau nu în sfera ştiinţei şi inovării indeferent de 

factorii interni şi externi.   

  

Măsuri de eficientizare 

- Elaborarea de programe şi măsuri de stimulare, susţinere şi motivare a personalului în 

activitatea în sfera ştiinţei şi inovării; 

- Formarea unui climat organizaţional corespunzător care va facilita asigurarea institutului 

cu resurse umane necesare; 

- Evaluarea permanentă a rezultatelor realizate în sfera ştiinţei şi inovării pentru menţiunea 

şi motivarea prin posibilităţile reale: recomandarea la studii de doctorat şi postdoctorat, 

posibilitatea de a participa la conferinţe şi alte forurui ştiinţifice etc; 

- Stimularea intenţiei fiecărui angajat de îmbunătăţire permanentă a propriei activităţi. 
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2.3. Procesul de finanţare 
 

Finanţarea activităţii IEFS se efectuează din contul mijloacele bugetului de stat, aprobat 

prin Legea bugetului de stat. Mijloacele alocate de la bugetul de stat sunt gestionate conform 

planurilor de finanţare, aprobate în corespundere cu prevederile normative în vigoare.  

În anul 2010 bugetul IEFS constituie 8354,7 lei sau 77,2% din bugetul anului 2009. În 

conformitate cu Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, 20% din suma 

finanţării obţinute este utilizată pentru procurarea echipamentului şi achitarea serviciilor. 

Planificarea cheltuielilor IEFS se efectuează de către Serviciul Finanţe şi Contabilitate. 

Pentru anul 2010 au fost planificate venituri din servicii cu plată în sumă de 35 mii lei şi 400 mii 

lei din arenda bunurilor, datele sunt reflectate în tabelul 5. 

Valoarea activelor IEFS, bilanţul executării bugetului poate fi analizat astfel. La începutul 

anului 2010 suma mijloacelor fixe constituie 20689,6 mii lei, iar la finele trimestrului 1 -

20751,2 mii lei, obiectele de mică valoare şi scurtă durată – 31,2 mii lei, la sfârşitul trimestrului 

-831,4 mii lei. La începutul anului 2010 la compartimentul Stocuri de materiale constituie 31,2 

mii lei şi la finele trimestrului I, 2010 constituie 35,8 mii lei, respectiv alte mijloace băneşti la 

sfârşitul trimestrului I a constituit 0,6 mii lei. 

 

Tabelul 5 

Structura surselor financiare în perioada 2006-2010 (mii lei) 

 
            Indicatori Anul Media 

anuală      2006 2007 2008 2009 2010 (p) 

1 2 3 4   5      6 7 

3.1. Surse de finanţare, 

total (mii lei) 

7216,3 11292,8 13773,0 10817,2 8354,7 10290,8 

inclusiv: 
bugetul de stat 

 

7062,1 
 

11022,1 
 

13189,4   10817,2 7749,7 
9968,1 

proiecte naţionale/granturi - - - - 120 - 

Proiecte 

internaţionale/granturi 

6,9 - - - 50 - 

contracte economice 147,3 180,9 296,5 596,5 400 244,24 

prestare a serviciilor 

ştiinţifice 

- 88,4 1998,0 89,4 35 552,7 

alte surse - 1,4 87,3 10,9 - 33,2 

3.2. Cheltuieli reale, total 

(mii lei) şi cota lor în 

finanţarea totală (%) 

7171,5 

99,34 

11290,9 

99,98 

13652,4 

99,12 

8966,7 

82,89 

- 

- 
10270,3 

95,33 

inclusiv: 
salarizare şi fondul social 

5023,7 
 

7389,5 
 

9276,8 3881,3 
 

- 

6392,8 

procurarea de utilaj 
ştiinţific 

273,3 382,9 874,4 - - 510,2 

Reparatia capitala 160,0 598,0 1015,0 - - 591 

plata serviciilor comunale 

şi a altor servicii 
1042,7 1445,7 1761,7 4745,2 - 2248,8 

Carti si editii periodice 508,3 1000,0 215,9 304,1 - 507,07 

Cheltuieli pentru lucrări 
ştiinţifice 

67,5 99,5 100,0 - - 89 

Deplasare 96,0 375,3 372,6 36,1 - 220 
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3.3.Volumul cheltuielilor 

pentru sfera ştiinţei 

şi inovării 

5427,7 8977,8 11038,0 7219,7 
- 8165,8 

inclusiv: 

faţă de volumul total al 

cheltuielilor (%) 

75,68 79,5 80,85 80,52 
- 

 

79,13 

per cercetător ştiinţific 44,12 88,0 76,4 - - 69,5 

 

În acest context, cheltuielile bugetare pentru întreţinerea instituţiei la începutul anului 

constituie 429,4 mii lei, iar la sfârşitul trimestrului I 2010 se însumează 2368,3 mii lei. Datoriile 

privind plăţile în buget la începutul anului constituie19,7 mii lei. La partea activă, decontările cu 

personalul privind retribuirea muncii la sfârşitul trimestrului I constituie 16,6 mii lei, iar 

decontările privind contribuţiile sociale de stat obligatorii cu Bugetul Asigurărilor Sociale de 

Stat constituie 103,8 mii lei. 

Bilanţul executării bugetului instituţiilor publice din contul mijloacelor speciale a evaluat 

în felul următor. La începutul anului 2010 suma activelor a constituit 1395,1 mii lei, iar la finele 

trimestrului I anului 2010, suma activelor constituie 1472,6 mii lei, iar la partea activă, suma 

mijloacelor fixe constituie 442,5 mii lei, însă obiectivele de mică valoare şi scurtă durată 

reprezintă 107,8 mii lei. Compartimentul stocuri materiale constituie 160,8 mii lei şi la finele 

trimesului I – 135,5 mii lei. Soldul contului curent privind alte mijloace la începutul anului este 

de 201,6 mii lei, iar la sfârşitul trimestrului este de 281,5 mii lei, alte mijloace băneşti constituie 

5,8 mii lei. La compartimentul Decontări la începutul anului este de 466,1 mii lei, iar la sfârşitul 

trimestrului constituie 375,1 mii lei. Venitul din mijloace speciale la începutul anului constituie 

816,7 mii lei, iar la sfîrşitul trimestrului I este de 882,4 mii lei. Mijloacele finaciare pentru anul 

respectiv se repartizează de către Academia de Ştiinţe din Moldova. Cifra de control este 

repartizată pe articole de către administraţia IEFS. 

 

 

2.4.  Relaţii de colaborare şi cooperare  
 

Activitatea IEFS nemejlocit se axează pe colaborare- cooperare cu autorităţile publice 

centrale, ONG-uri, organizaţii internaţionale, etc., precum şi pe relaţiile de colaborare -cooperare 

cu instituţiile şi centrele de ceretare din alte ţări. 

Secţiile din cadrul IEFS colaborează cu organele publice centrale, în special cu: 

departamentele Ministerului Economiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 

Ministerul Finanţelor; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Agenţia Relaţii Funciare 

şi Cadastru; Biroul Naţional de Statistică. 

Specialiştii institutului activează (sau au activat) în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru 

la nivel naţional: Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare; Grup de lucru pe 
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componenta Populaţie şi Dezvoltare pentru Implementarea Programului pe Ţară în cadrul 

UNFPA; Grupul de lucru pentru finisarea proiectului “Programului de stat de susţinere a 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2009-2011”; Grupul de lucru 

interministerial instituite în scopul examinării impactului majorării tarifelor la energie asupra 

populaţiei conform prevederilor AIDE-Memorie – Analiza Impactul Social al Politicilor (PSIA) 

al Fondului Monetar Internaţional; Grupul de lucru interministerial pentru determinarea 

mecanismului optimal de indexare a prestaţiilor de asigurări sociale, etc. 

Pe plan extern cercetătorii ştiinţifici sunt implicaţi în elaborarea proiectelor comune 

împreună cu organizaţii cum ar fi: Centrul Internaţional de Informaţie Tehnico-ştiinţifică, 

Institutul de Informaţie Tehnico-ştiinţifică şi Economică din Ucraina, UNDP, UNICEF, Clubul 

economic euro-asiatic al savanţilor economişti, Institutul de Cercetări Economice din Astana, 

etc.  

La nivelul de contacte personale se întreţine cooperarea cu colegii din Academiile de 

Ştiinţe din ţările CSI (Ucraina şi Belarus), din instituţiile de cercetări din ţările UE (Marea 

Britanie) şi din organizaţiile de cercetări internaţionale (ERENET – Entrepreneurship Research 

and Education Network of Central European Universities). 

Obiectivele preconizate pe perioada a.a. 2010 – 2014  sunt următoarele: 

Primul obiectiv general:  

Sporirea potenţialului calitativ de internaţionalizare a IEFS. 

Activităţi specifice:  

1. Finalizarea versiunii engleze şi actualizarea permanentă a paginii web a IEFS; 

2. Pregătirea materialelor promoţionale ale IEFS şi BRTŞ în limbile: engleză, franceză, 

rusă; 

3. Organizarea periodică a evenimentelor ştiinţifice, cât şi în colaborare cu instituţiile de 

resort naţionale, reprezentanţii mediului academic, ONG, organizaţii internaţionale (mese 

rotunde, conferinţe ştiinţifice, grupuri de lucru, brain-ring-uri, etc.). Modalitatea de desfăşurarea 

a acestor evenimente poate fi sub forma prezenţei pe loc, sau la distanţă (video-conferinţe); 

4. Ridicarea nivelului de cunoaştere a limbilor străine a cercetătorilor IEFS; 

5. Organizarea periodică a expoziţiilor de către IEFS, precum şi în comun cu alte instituţii, 

cu impact naţional şi internaţional pe domeniile ce ţin de activitatea IEFS. 

Al doilea obiectiv general:  

Sporirea gradului de internaţionalizare cantitativ, prin iniţierea şi menţinerea relaţiilor 

bilaterale. 

Activităţi specifice: 

1. Iniţierea relaţiilor bilaterale cu institutele ştiinţifice din România: 



 19 

 Încheierea Acordului de Parteneriat şi Colaborare cu Institutul Naţional de Cercetări 

Economice; 

 Organizarea Conferinţei Internaţionale Ştiinţifice Moldo-Române; 

 Crearea parteneriatelor mixte în vederea aplicării la proiectele internaţionale.  

2. Iniţierea relaţiilor de colaborare cu institutele din:  

 Ucraina (Institutul Naţional de Economie şi Comerţ din Doneţk); 

 SUA (Tillman School of Business); 

 Ungaria (Institutul de Cercetări Demografice din Ungaria şi Institutul Relaţiilor 

Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Ungariei); 

 Institute din alte ţări ale UE, CSI, SUA, etc. 

Al treilea obiectiv general:  

Sporirea gradului de integrare a IEFS în proiectele internaţionale. 

Activităţi specifice: 

1. Aplicarea la apeluri lansate în cadrul proiectelor internaţionale – comunitare, programe 

transfrontaliere, Bazinului Mării Negre, PC 7, etc. 

2. Activizarea schemelor de cooperare prin schimb de experienţă reciprocă a cercetătorilor şi 

doctoranzilor; 

3. Deplasări de lucru la institutele ştiinţifice de peste hotare în cadrul proiectelor comune de 

cercetare în special cu statele care se confruntă cu probleme similare (statele din Balcani şi Estul 

Continentului European). 
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III. ANALIZA MEDIULUI EXTERN (PESTLE) 

 

Factorii sociali (percepţia publicului asupra sferei inovării şi cercetării, aşteptările acestora 

asupra calităţii matetrilaului de cercetare, percepţia tinerilor cercetători) 

Activitatea actuală a IEFS este determinată de obiectivele de cercetare, respectiv, finanţare 

obţinută de la bugetul de stat, astfel realizarea cercetărilot instituţionale şi mijloacele bugetare, în 

prezent a direcţionat într-un mod medietizarea  institutului pe plan intern şi extern. Ca urmare 

dintre factorii sociali ce constituie o provocare pentru activitatea institutului, se enumeră:  

 Lipsa de informaţie, în sectorul privat, privind activitatea institutului, potenţialul ştiinţific şi 

posibilităţile de cerexctare pe domenii; 

 Prezenţa pe piaţă de serviciilor de consultanţă a unui număr mare de firme de consultanţă, ce 

acordă diverse servicii, flexibilitatea acestora în realizarea studiilor, remunirarea acestora dar 

şi statutul de ONG-uri, acordă ultimilor un avantaj în atragerea mijloacelor financiare din 

proiecte internaţionale sau de la firme private; 

 Lipsa de partenieriat public-privat în activitatea de cercetare, dar şi nedorinţa centrelor 

private de cercetare (naţionale) a colabora; 

 Accesul limitat al publicului la rezultatele cercetării realizate de către institut;   

 Lipsa de motivare la tineret pentru încadrarea în sfera ştiinţei şi inovării; 

 Prezenţa în ţară a unui număr mare de instituţii de învăţămînt superior ce acordă posibilitatea 

de a face studii de doctorat în domeniul economic, limitînd astfel, posibilitatea de a atrage 

tineret prin pîrghia studiilor de doctorat;   

 

Factorii tehnologici (factorii tehnologici ţin de brevetarea, de biblioteci electronice, etc.) 

Un factor avantajos este BRTŞ ca parte din strictura institutului şi  fondul de carte şi reviste 

de specialitate în domeniul economic procurat în ultimii ani, inclusiv biblioteca dispune de baze 

de date locale şi internaţionale - „Juristul” şi „EBSCO”, care pot fi accesate atît de la locul de 

lucru a cercetătorilor cît şi din incinta bibliotecii. 

Un alt factor pozitiv este dotarea cercetătorilor cu calculatoare ce au acces la internet, astfel 

fiind create condiţii favorabile pentru activitate. La fel pentu realizarea cerectărilor sunt utilizate 

programele Eviews, SPSS, STATA, NVivo. Totodată, pentru efectuarea cercetărilor de excelenţă 

sunt necesare softu-ri modrne şi costisitoare, repectiv este necesar de asigurat cercetătorii cu 

cmputatoare care ar corespunde cerinţelor soft-urlor sau bazelor de date ineractive, la fel este 

necesar organizare studiilor de perfecţionare şi calificare a cercetătorilor în aceste domenii 

(prognozate, modelare matematică etc.). 
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Factorul cheie cu impact negativ asupra activităţii institutului, sub aspect tehnologic, est 

finaţarea limitată şi strict bugetată care reduce posibilităţile cercetătorilor de a realiza activităţii 

conexe, celor din cadrul proiectelor instituţionale de cercetare – publicarea în reviste de prestigiu 

de peste hotare, participarea la foruri ştiinţifice internaţionale, obţinerea unor studii (cunoştinţe) 

avansate în economietrie, mtematici economice, limbi moderne etc.,  studii de scurtă durată în 

centre recunoscute de cercetare, schimbul de experienţă cu partenerii de peste hotare, procurări 

de soft-ui şi surse electronice costititoare etc.   

 

Factorii economici    

Inflaţia, dependenţa IEFS din creşterea preţurilor şi tarifelor la serviciile comunale, 

resursele  energetice, mărfuri nealimentare (echipament, birotică etc.), inclusiv şi la alte servicii 

sunt factori care afectează negativ activitatea institutului. Pentru perioada anilor 2006-2009 

cheltuielile destinate întreţinerii IEFS  au schimbat de la 13189,4 mii lei în anul 2006 pînă la 

8541,3 mii lei în anul 2009 sau a constituit numai 64,8% ale nivelului anului 2006 , inclusiv 

cheltuielile pentru procurarea mijloacelor fixe de la 820,8 mii lei în anul 2006 pînă la „zero”  în 

anii 2008-2009. Cheltuielile pentru procurarea mărfurilor şi achitarea serviciilor  necesare în 

vederea asigurării procesului de cercetare s-au micşorat de la  1975,0 mii lei în anul 2006 pînă la 

1159,7  mii lei în anul 2009 sau cu 41%. 

În structura cheltuielilor,  începînd cu anul 2008  nu au fost prevăzute cheltuielile pentru 

deplasări ale cercetătorilor ştiinţifici,  instruirea profesională etc. fapt ce implicit, actionează 

defavorabil nemijlocit activitatea de cecetare, dar şi relaţiile de cooperare cu instituţiile şi cetrele 

de peste hotare. 

Micşorarea cheltuielilor destinate sferei ştiinţei şi inovării constituie un factor important 

care afectează activitatea ştiinţifică: ponderea cheltuielilor destinate ştiinţei şi inovării în 

cheltuielile totale a constituit  1,1 %  în 2006,  1,4 %  în 2007 şi  1,5 %   în 2008,  fxind o 

reducere din anul  2009 la 1,3 % şi  1,2 % pentru anul 2010.  

Tendinţele de reducere a cheltuielelor pentru ştiinţă şi inovare înregistrate şi ca pondere în 

PIB (de la 0,63% în a.2008 la 0,53% în a.2010)  au consecinţe negative în particular asupra IEFS 

dar şi asupra instituţiile din ştiinţă şi inovare, inclusiv prin limitarea posibilităţilor de dezvolatre 

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

Soluţia de viitor  constituie orientarea spre studii academice de înaltă calitate, ce corespund 

cu standartele internaţionale. În cazul lansării unor studii  cu caracter academic  de bună calitate 

IEFS este intenţionat să obţină o nişă a pieţii produselor intelectuale. Pe de altă parte pe viitor 

studiile realizate de către IEFS trebuie să devanseze  analizele  realizate de ONG-uri la capitolul 

dat accentul fiind pus pe aspect metodologic şi tratare teoretică. 
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Factorii legislativi 

Modificările şi schimbările ce au loc în procesul legislativ au influenţa şi asupra activităţii 

IEFS. Activitatea IEFS se efectuează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, 

prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea 

nr.259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.335-XIV din 23 

decembrie 2005  cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. În acelaşi timp în 

activitatea sa ştiinţifică şi economico-financiară IEFS conduce de reglementări aprobate, în 

special, de Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică. 

Se va reflecta negativ şi aplicarea noului Cod în învăţămînt. Astfel, orice modificare în 

defavoarea sferei ştiinţei şi inovării influenţează direct activitatea IEFS.  
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IV. ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

 Existenţa unui potenţial uman profesionist şi 

dinamic; 

 Experienţa în elaborarea proiectelor aplicative, 

inclusiv a documentelor de politii, materialelor 

analitice; 

 Capacităţi de dezvoltare avînd predominarea a 

savanţilor tineri; 

 Prezenţa resurselor tehnico-materiale; 

 Condiţii favorabile de lucru; 

 Capacităţi de participare în cadrul programelor 

internaţionale; 

 Atitudinea deschisă a conducerii institutului pentru 

iniţiativele cercetătorilor; 

 Posibilităţi de dezvoltare a sistemului informaţional, 

de acordare a serviciilor editoriale şi a altor tipuri de 

servicii (servicii de consulting, argumentări ştiinţifice 

etc.); 

 Imagine bună a savanţilor cu renume; 

 Participarea savanţilor în componenţa grupurilor de 

lucru şi colectivelor intermediere de creaţie. 

 Motivare joasă a activităţii de cercetare a tinerilor 

savanţi din cauza sistemului existent de salarizare în 
sectorul bugetar; 

 Lipsa unei politici clare de resurse umane, inclusiv în 

ce priveşte instruirea, posibilităţi de carieră etc.; 

 Colaborarea slabă între secţii şi alte subdiviziuni; 

 Volumul semnificativ al informaţiei (porunci, 

scrisori) din partea autorităţilor publice şi, respectiv, 

AŞM care nu ţine de activitatea ştiinţifică şi abate 

activitatea ştiinţifică de bază; 

 Modul existent insuficient de gestionarea a resurselor 

financiare destinate proiectelor de cercetare; 

 Lipsa unui regulament cu privire la acordarea 
serviciilor contra plată şi utilizarea surselor financiare 

extrabugetare; 

 Mijloacele financiare pentru perfecţionarea 

cercetătorilor ştiinţifici nu sunt prevăzute; 

 Lipsa SOFT-urilor necesare pentru realizarea 

studiilor; 

 Lipsa unei politici proprii, managementul financiar 

slab care nu permite organizarea evenimentelor 

internaţionale şi locale la nivel cuvenit; 

 Insuficienţa spirtului de activitatea în echipă; 

resurse umane insuficiente pentru volumul necesar de 
cercetări; 

 Lipsa posibilităţilor de publicare a materialelor de 

cercetare ştiinţifică, inclusiv monografii, culegeri; 

 Lipsa seminarelor ştiinţifice; 

 Lipsa acordurilor de colaborarea între IEFS şi 

autorităţile publice (beneficiari); 

 Baza tehnico-materială insuficientă a complexului 

editorial. 

Oportunităţi: Ameninţări: 

 Trasarea unei politici şi a obiectivelor de cercetare 

bine formulate pe termin mediu şi lung; 

 Posibilităţi de participare în proiecte, programe 

internaţionale; 

 Colaborarea mai strânsă cu celelalte instituţii 
ştiinţifice naţionale, autorităţile administraţiei publice 

interesate, organizaţiile non-guvernamintale; 

 Colaborarea cu instituţiile ştiinţifice internaţionale; 

 Accesul la informaţii din diverse domenii; 

 Susţinerea ştiinţei de către stat ca prioritate naţională; 

 Suportul IEFS din partea Academiei de Ştiinţei a 

Moldovei şi Ministerul Economiei; 

 Participarea la programe comunitare. 

 Lipsa susţinerii din partea beneficiarelor a proiectelor 

aplicative, în special, ce ţine de aplicarea practică a 

rezultatelor obţinute; 

 Micşorarea volumului de finanţare a ştiinţei; 

 Fluctuaţia cadrelor tinere. 
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V ANALIZA STRATEGICĂ LA NIVEL FUNCŢIONAL 

 

5.1. Propunerile subdiviziunilor privind direcţiile de cercetare şi rezultatele scontate  

5.1.1. Secţia„Politici şi mecanisme de creştere economică”  

Obiectivele specifice  

 Strategii de dezvoltare economică durabilă a Republicii Moldova. 

 Modele economice de dezvoltare a Republicii Moldova. 

 Managementul competitivităţii economiei naţionale în contextul globalizării. 

Rezultatele scontate  

 Vor fi analizate şi estimate principalele rezultate ale dezvoltării economiei naţionale a 

Republicii Moldova în anii 2011- 2014. 

 Va fi efectuată fundamentarea conceptual-metodologică a elaborării unei noi paradigme 

de creştere economică calitativă şi durabilă a Republicii Moldova bazată pe 

competitivitate, investiţii, cunoştinţe şi inovaţii.  

 Vor fi elaborate propuneri în scopul perfecţionării politicilor şi mecanismelor de creştere 

economică a Republicii Moldova în baza noii paradigme. 

 Monitorizarea şi analiza-diagnostic a evoluţiei economiei naţionale. 

 Calcularea şi monitorizarea unor indicatori economici (indicatori de performanţă ai 

comerţului, indicatori de convergenţă etc.). 

 Identificarea relaţiilor de dependenţă şi a factorilor de influenţă dintre diferiţi indicatori 

macroeconomici şi procesele economice.  

 Modelarea econometrică a indicatorilor macroeconomici (circa 12 indicatori 

macroeconomici agregaţi).  

 Elaborarea modelelor econometrice de stimulare a economiei naţionale. 

 Elaborarea prognozelor şi scenariilor de dezvoltare a economiei naţionale.  

 Identificarea posibilităţilor de consolidare a încrederii dintre business şi organele publice 

şi de dezvoltare a dialogului dintre ele. 

Rezultatul indicat este prevăzut în Planul de acţiuni privind realizarea Programului de stat 

de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2009-2011 (aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.123 din 10.02.2009). 

 Analiza avantajelor şi barierelor în procesul de asociere al întreprinderilor şi de 

consolidare al comunităţii de afaceri. 

Probleme şi căi de soluţionare a acestora  

Probleme: 
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- numărul redus al specialiştilor naţionali în domeniul modelării econometrice a proceselor 

macroeconomice este insuficient; 

- lipsa sau nefurnizarea de către BNS a seriilor de date statistice lunare şi trimestriale; 

- lipsa multor date macroeconomice necesare (de exemplu, a preţurilor de import şi 

export);  

- furnizarea cu întârziere de către BNS a datelor statistice); 

- lpsesc resursele financiare pentru organizarea şi efectuarea sondajelor 

antreprenorilor/experţilor, cu antrenarea altor instituţii sau grupuri de experţi; 

- posibilităţile de publicare a rezultatelor ştiinţifice sunt mici; 

- este insuficientă informaţia statistică, inclusiv cea operativă şi care nu se publică. 

Căi de soluţionare: 

- crearea suportului financiar şi  logistic adecvat destinat perfecţionării şi pregătirii 

cadrelor din domeniu dezvoltării procesului de modelare econometrică;  

- organizarea stagiilor şi a cursurilor de perfecţionare profesională a experţilor naţionali în 

instituţiile de profil din ţară şi străine;  

- coagularea participării specialiştilor naţionali, cu cei străini, şi implicarea lor în procesele 

de modelare a economiei naţionale;  

- organizarea seminarelor, meselor rotunde, a trainingurilor etc. cu participarea experţilor 

străini în domeniul macroeconometriei. 

- în domeniul perfecţionării sistemului statistic: furnizarea datelor statistice direct prin 

contactarea persoanelor respective din cadrul direcţiilor BNS şi excluderea procedurilor 

formale inutile; asigurarea accesului cercetărilor la întreaga  bază de date a BNS permise 

legal şi necesare investigaţiilor; coordonarea şi adaptarea datelor furnizate de BNS la 

obiectivele şi necesităţile de cercetare ale IEFS. 

- de a stipula sumele necesare în Cererea de proiect (Devizul de cheltuieli) pentru 

efectuarea sondajelor; 

- este necesar ca în contractele de cooperare cu instituţiile academice şi altele institute de 

cercetare din Moldova şi din străinătate să fie prevăzute posibilităţi de publicare a 

articolelor ştiinţifice în revistele şi în culegerile instituţiilor partenere. 

- de a include IEFS în lista organizaţiilor, cărora BNS le prezintă informaţia operativă la 

tematică cercetărilor; 

- de a preciza lista informaţiei statistice intermediare, care nu se publică şi care este 

necesară pentru realizarea proiectelor ştiinţifice, şi de a determina posibilităţile primirii 

informaţiei indicate de la BNS. 
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5.1.2 Secţia „Economie agro-alimentară şi  dezvoltare rurală”  

 

Obiectivele specifice 

I. În domeniul politici economice de dezvoltare a sectorului agro-alimentar în contextul 

asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova: 

 Evaluarea procesului de modernizare a agriculturii 

 Evaluarea procesului de restructurare şi modernizare a sectoarelor de procesare şi de 

marketing ale produselor agricole, integrate prin formarea şi consolidarea filierelor agro-

alimentare 

 Elaborarea politicilor de dezvoltare dinamică a producţiei agro-alimentare autohtone 

necesare pentru asigurarea independenţei alimentare a Republicii Moldova 

 Elaborarea politicilor şi recomandărilor de atenuare a riscurilor naturale şi economice în 

sectorul agro-alimentar al Republicii Moldova  

II. În domeniul dezvoltării durabile a spaţiului rural. 

 Asigurarea continuităţii dezvoltării sectorului agrar, precum şi a spaţiului rural în 

întregime prin elaborarea unei baze informaţionale actualizate, inclusiv:  

 Elaborarea normativelor veniturilor nete actualizate (anual) în fitotehnie şi în sectorul 

zootehnic (conform HG Republicii Moldova nr. 1117 din 27 octombrie 2005 „Cu privire 

la eficientizarea sistemului de asistenţă socială”). 

 Elaborarea tarifelor actualizate de costuri privind serviciile de mecanizare, de transport, 

servicii veterinare etc. pentru activitatea producătorilor agricoli autohtoni; 

 Elaborarea tarifelor actualizate de costuri a produselor fito- şi/sau zootehnice, obţinute în 

cadrul gospodăriilor şi întreprinderilor agricole de diferite forme organizatorico-juridice; 

Rezultatele scontate  

Se preconizează de a fi obţinute următoarele rezultate, inclusiv în domeniul: 

I. Politici economice privind securitatea alimentară. 

 Analiza şi evaluarea nivelului securităţii alimentare a Republicii Moldova; 

 Politici de asigurare a independenţei alimentare a Republicii Moldova elaborate; 

 Cadrul legislativ autohton privind dezvoltarea sectorului agro-alimentar perfecţionat, şi 

ajustat la directivele şi regulamentele corespunzătoare ale UE; 

 Evaluarea nivelului de acomodare a sectorului agro-alimentar autohton la standardele şi 

normele UE; 

 Politici economice de restructurare şi eficientizare a sectorului agro-alimentar elaborate. 

 

II. Dezvoltării durabile a spaţiului rural. 
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Asigurarea continuităţii şi durabilităţii dezvoltării spaţiului rural se va desfăşura sub forma 

elaborării normativelor anuale ale veniturilor nete (18 normative) în fitotehnie şi zootehnie, 

precum şi sub forma elaborării tarifelor de costuri privind serviciile de transport (115 tarife 

anual), tarifelor de lucrări de mecanizare (1568 tarife anual), tarifelor de costuri a produselor 

fitotehnice (în total pentru toate formele de gospodărie - 724 tarife anual) şi 276 tarife de costuri 

ale produselor zootehnice. Se preconizează, de asemenea, că atingerea scopului general privind 

dezvoltarea durabilă a spaţiului rural va fi asigurată prin contribuţia atât a politicilor economice 

de securitate alimentară (nr.I) din cadrul secţiei, cât şi prin contribuţia elaborării mecanismelor  

economice de restructurare a sectorului agro-alimentar (nr.II). 

Probleme şi căi de soluţionare a acestora  

- Lipsa cercetărilor ştiinţifice profesionale a unora fragmente atât de importante a mecanismului 

general de gospodărire de piaţă, precum sunt: 

 piaţa funciară; 

 piaţa forţei de muncă în spaţiul rural; 

 piaţa produselor alimentare, în primul rând, corelaţia export-import a acestor produse; 

- Lipsa surselor de finanţare. 

Căi de soluţionare: 

- Componenţa tematicii de cercetări ştiinţifice ale IEFS să fie extinsă asupra tuturor 

probleme din sectorul agrar;  

- Tematica respectivă ale cercetărilor ştiinţifice să fie inclusă în planul de admitere la 

doctorat şi post-doctorat al IEFS pentru anii 2011-2014. 

 

5.1.3  Secţia „Politici financiare şi monetare” 

 

Obiectivele specifice 

Direcţiile cercetărilor şi studiilor ştiinţifice aplicative pentru perioada a. 2011-2014 vor fi 

direcţionate către următoarele domenii: 

 Politici financiar-monetare ale Republicii Moldova privind asigurarea stabilităţii 

financiare în condiţiile consolidării vectorului european de dezvoltare.  

Descrierea succintă a situaţiei:  

Sistemul monetar-creditar şi cel financiar ale ţării constituie una din componentele de bază 

ale infrastructurii economice naţionale, ce determină eficacitatea procesului de transformare a 

economiilor populaţiei în investiţii, precum şi competitivitatea economică şi socială a Republicii 

Moldova. 

În prezent se urmăreşte o restructurare totală a pieţelor financiare mondiale. Naţionalizarea 

agenţiilor ipotecare şi a companiei de asigurări AIG în SUA, turbulenţele de pe pieţele financiare 
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şi falimentul celor mai mari bănci investiţionale şi al fondurilor hedge - este începutul unei 

fracturi radicale a modelului financiar al economiei mondiale. Evident, că acest fapt nu este doar 

o altă criză ciclică, iar schimbările structurale constituie o modificare a paradigmei financiare. În 

acest sens, sistemul financiar-bancar din Moldova ar trebui să fie integrat în cadrul „ordinii noi” 

şi să se adapteze la noile condiţii. Acest fapt necesită elaborarea unor noi mecanisme şi 

instrumente de influenţă asupra economiei reale şi calităţii creşterii economice. 

Însă modelul dominant al sistemului financiar-bancar nu satisface adecvat nevoile 

economiei RM, ci doar parţial îndeplineşte funcţii, cum ar fi transformarea economiilor în 

fonduri de investiţii, alocarea de resurse, promovarea stabilităţii sociale, menţinerea suveranităţii 

financiare. Printre delimitările majore ale sistemului - deficitul acut de resurse pe termen lung, 

dezvoltarea insuficientă a mecanismelor de refinanţare pe termen mediu şi scurt, decalajul 

privind dezvoltarea bazei legislative comparativ cu cea internaţională, diversificarea inoptimă a 

activelor bancare. 

În acest context în cadrul secţiei „Politici financiare şi monetare” se elaborează două teme 

de cercetare fundamentală, după cum urmează: 

- Elaborarea instrumentarului de analiză a influenţei sistemului financiar-monetar asupra 

economiei reale;  

- Cercetarea comparativă a mecanismelor şi instrumentelor economice, financiare şi sociale ale 

UE şi RM; 

Temele proiectelor de cercetare ştiinţifică planificate pentru viitor: 

1. Politici anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate 

cu standardele UE.  

Obiectivele strategice: 

a) elaborarea mecanismelor şi instrumentelor de anticriză în vederea perfecţionarea sistemului 

financiar-monetar, necesare sporirii activităţii procesului investiţional şi asigurării 

securităţii financiare a statului; 

b) fundamentarea procesului de activizare şi consolidare a expansiunii creditare a sectorului 

real al economiei în scopul stimulării componentei investiţionale; 

c) elaborarea mecanismului de stimulare a procesului de transformare a acumulărilor de 

economii ale populaţiei în resurse investiţionale prin diversificarea instrumentelor 

financiare de anticriză şi crearea instituţiilor de dezvoltare (bănci de investiţii, companii 

etc.); restructurarea sistemului bancar naţional; 
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d) elaborarea de acţiuni privind atenuarea impactului crizei financiare mondiale asupra 

sistemului financiar-monetar al economiei în scopul asigurării securităţii financiare a 

statului şi adaptării la şocuri monetare.  

Rezultatele scontate:  

 Va fi efectuată elaborarea asigurării metodologice şi statistico-informaţionale (trend) a 

mecanismelor şi instrumentelor de anticriză ale sistemului financiar-monetar.  

 Vor fi evaluate rezultatele activităţii sistemului financiar-monetar al RM, precum şi 

identificarea şi testarea indicatorilor, ce caracterizează securitatea financiară a statului.  

 Vor fi elaborate scenarii de dezvoltare a sistemului financiar-monetar al RM, fapt ce 

sugerează diverse opţiuni pentru efectuarea prognozelor privind promovarea acesteia.   

 Vor fi elaborate şi înaintate organismelor corespunzătoare, recomandări şi propuneri 

privind implementarea mecanismelor şi instrumentelor ale corelaţiei sistemului financiar-

monetar cu sectorul real al economiei RM în scopul asigurării securităţii financiare a 

statului. 

2. Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării 

Republicii Moldova în Uniunea Europeană.  

Obiectivele strategice: 

a) cercetarea şi evaluarea sistemului bugetar din RM cu toate componentele lui (BPN, BS, 

BASS, FAOAM, BUAT); 

b) analiza economico – financiară şi monitorizarea sistemului bugetar din RM; 

c) analiza şi monitorizarea sistemului bugetar bazat pe performanţă. 

Rezultatele scontate:  

 vor fi elaborate propuneri privind posibilităţile armonizării sistemului bugetar al RM la 

standardele Europene; 

 vor fi elaborate propuneri de îmbunătăţire a bazei fiscale a RM; 

 vor fi elaborate măsuri de eficientizare a  mecanismelor de gestionare a finanţelor publice din 

RM.  

Probleme şi căi de soluţionare:  

Principalele probleme care ar putea împiedica elaborarea obiectivelor strategice de 

cercetare şi obţinerea rezultatelor preconizate ar putea fi: 

- lipsa cointeresării beneficiarilor în efectuarea cercetărilor respective; 

- insuficienţa surselor de finanţare ale cercetărilor; 

- insuficienţa cadrelor bine instruite: 

- accesul limitat la informaţie statistică actualizată. 
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Problemele respective pot fi soluţionate prin elaborarea cercetărilor preconizate în cadrul 

tezelor de doctorat sau habilitat. În ceia ce priveşte cadrele bine instruite, se presupune 

efectuarea instruirii cadrelor existente prin studii de doctorat şi atragerea cadrelor noi înalt 

calificate.   

 

5.1.4 Secţia „Statistică social economică”  

Obiectivele specifice 

În domeniul modernizării proceselor de funcţionare a sistemului informaţional statistic în 

Republica Moldova cercetările vor fi axate pe:  

- analiza funcţionării sistemului informaţional statistic în condiţiile tranziţiei; 

- modelele de optimizare a proceselor de funcţionare a sistemului informaţional statistic; 

- identificarea şi formarea indicatorilor de eficienţe (elaborarea metodelor şi mecanismelor  

respective); 

- aplicarea modelelor şi metodelor avansate în optimizarea proceselor de funcţionare a 

sistemului informaţional statistic.  

 În domeniul determinării metodelor şi modelelor de măsurare multidimensională a 

impactului îmbătrînirii demografice asupra diferitor tipuri variabile economice şi sociale 

cercetările vor fi direcţionate spre: 

- analiza şi evaluarea сantitativă a impactului fenomenului de îmbătrînire asupra 

dezvoltării demo-socio-economice; 

- cercetarea posibilităţilor de perfecţionare a metodelor statistice de evaluare a impactului 

politicilor socio-demografice asupra stării demografice şi elaborarea propunerilor 

respective în domeniu; 

- elaborarea modelelor şi metodelor avansate de evaluare cantitativă a indicatorilor 

economici şi sociali privind impactul politicilor demo-socio-economice; 

- elaborarea modelului, precum şi a recomandărilor de dezvoltare socio-economice a 

Republicii Moldova în condiţiile îmbătrînirii demografice.    

Rezultatele scontate  

În domeniul modernizării proceselor de funcţionare a sistemului informaţional statistic în 

Republica Moldova vor fi obţinute următoarele rezultate:  

- orientările de îmbunătăţire a proceselor de funcţionare a sistemului informaţional statistic 

la nivel naţional şi teritorial; 

- recomandări de aplicare a metodelor şi modelelor avansate în optimizarea proceselor de 

funcţionare a sistemului informaţional de statistică; 
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- crearea unei baze de date centralizate, constituirea unui sistem statistic bazat pe metadate 

care ar contribui la sistematizarea, stocarea şi diseminarea corespunzătoare a datelor şi 

informaţiilor statistice. 

Rezultatele obţinute în domeniul determinării metodelor şi modelelor de măsurare 

multidimensională a impactului îmbătrînirii demografice asupra diferitor tipuri variabile 

economice şi sociale vor fi: 

- recomandări privind aplicarea metodelor şi modelelor de măsurare a diferitor tipuri 

variabile economice şi sociale;  

- mecanismele de determinare a efectelor şi riscurilor provenite din aplicarea politicilor 

demo-socio-economice;   

- cuantumurile cantitative a indicatorilor  de impact a politicilor demo-socio-economice 

asupra dezvoltării Republicii Moldova; 

- recomandări privind eficientizarea politicilor socio-economice pentru Republica 

Moldova.         

 Probleme şi căi de soluţionare a acestora 

Problemele existente  

În domeniul modernizării proceselor de funcţionare a sistemului informaţional statistic în 

Republica Moldova.  

Pe plan extern:  

- sistemul de colectare şi transmitere a datelor statistice primare existente nu se bucură de un 

nivel suficient al automatizării prelucrării informaţiei;  

- lipseşte o bază de date centralizată, iar bazele de date existente nu sunt integrate, neavând o 

structură logică informaţională unică;  

- nu există o concepţie şi o strategie de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale; 

- lipsa unei legislaţii adecvate pentru utilizarea registrelor administrative în scopuri statistice; 

- dezvoltarea insuficientă a infrastructurii tehnologiei informaţionale teritoriale.  

Pe plan intern:  

- lipsa acordurilor de colaborare cu Biroului Naţional de Statistică, autorităţile administraţiei 

publice respective;  

- lipsa seturilor de programe statistice de modelare a indicatorilor. 

În domeniul determinării metodelor şi modelelor de măsurare multidimensională a 

impactului îmbătrînirii demografice asupra diferitor tipuri variabile economice şi sociale. 

Pe plan extern: 

- lipsa unei baze de date satistice privind structura populaţiei, speranţa de viaţă pînă la anul 2007, 

precum şi alţi indicatori social-economici la nivel teritorial; 
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 - dispersarea tematicii cercetărilor ştiinţifice în domeniul demografic dintre diferite instituţii 

ştiinţifice, incoerenţa cercetărilor în domeniu;    

Pe plan intern:  

- lipsa seturilor de programe (SOFT, inclusiv SPSS, SAS etc.) de modelare a indicatorilor 

statistici; 

- lipsa posibilităţilor de perfecţionare abilităţilor practice a resurselor umane. 

 Căi de soluţionare a problemelor abordate  

Pe plan extern: 

- încheierea acordurilor de colaborare cu Biroului Naţional de Statistică, autorităţile 

administraţiei publice respective; 

- îmbunătăţirea investigaţiilor statistice, accelerarea petrecerii recensămîntului în sectorul agrar, 

aplicării modulelor noi de cercetare în domeniul forţei de muncă, demografiei etc. 

- consolidarea capacităţilor ştiinţifice pe plan extern; 

- consolidarea capacităţilor organelor statisticii oficiale şi ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale în vederea elaborării informaţiei statistice şi administrative relevante. 

Pe plan intern:  

- consolidarea capacităţilor ştiinţifice pe plan intern;  

- dezvoltarea capacităţilor practice a resurselor umane prin traininguri, studii, seminare etc.; 

- procurarea SOFT-ului, instalarea şi instruirea cercetătorilor întru utilizarea acestuia;  

- tematică trebuie să fie concentrată în cadrul unei subdiviziuni respective în vederea gestionării 

eficiente a resurselor umane şi financiare 

 

5.1.5 Secţia „Politici de dezvoltare socială”  

Domeniile de cercetare ştiinţifică în cadrul secţiei se axează pe studiile privind calitatea 

vieţii şi securitea socială.  

Direcţia de cercetare vizează „Perfecţionarea metodologiei şi evaluarea sărăciei şi a 

excluziunii sociale în contextul cerinţelor UE” 

Obiective specifice: 

 Efectuarea analizei metodologiei de evaluare a sărăciei în vigoare în Moldova şi 

identificarea neajunsurilor ei.  

 Studierea abordărilor metodologice de măsurare a sărăciei, utilizate în UE, şi evaluarea 

posibilităţilor de aplicare a lor în Moldova. 

 Elaborarea metodologiei de măsurare şi analiză a sărăciei cronice în Moldova şi 

efectuarea calculelor corespunzătoare. 
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 Determinarea cauzelor şi factorilor care duc la căderea familiilor în sărăcie / ieşirea 

familiilor  din sărăcie. 

 Adaptarea la condiţiile Moldovei a metodologiei, care realizează abordarea subiectivă de 

definire a sărăciei. Elaborarea modelului econometric de stabilire a a venitului minim.  

 Evaluarea evoluţiei sărăciei subiective. 

 Argumentarea şi selectarea indicatorilor, care identifică definirea şi măsurarea sărăciei ca 

deprivare. 

 Realizarea evaluării caracteristicilor sărăciei ca deprivare.  

 Efectuarea unui studiu complex a situaţiei privind excluziunea socială în Moldova prin 

prisma cerinţelor UE. 

 Desemnarea grupurilor sociale cu risc ridicat de vulnerabilitate şi evaluarea nivelului  

excluderii lor sociale. 

 Elaborarea recomandărilor pentru implementarea în practică a perfectărilor metodologiei 

de evaluare a sărăciei şi excluziunii sociale. 

Rezultate scontate: 

 Analiza critică a metodologiei de evaluare a sărăciei în vigoare în Moldova şi 

posibilitatea aplicării abordărilor metodologice, utilizate în UE.  

 Metodologia evaluării sărăciei cronice. Principalii parametri demografici, social-

economici şi regionali principali ai sărăciei cronice.  

 Evidenţierea cauzele şi factorilor care duc la plasarea familiilor în sărăcie/ ieşirea 

familiilor din sărăcie. Analiza comparativă a imaginii sărăciei pe termen lung în 

Moldova.  

 Evaluarea particularităţilor sărăciei subiective. 

 Evaluarea particularităţilor sărăciei ca deprivare, legate de: a)deprivarea privind 

alimentaţia; b)imposibilitatea de a procura obiecte de primă necesitate; c)deprivarea după 

necesităţile, care formează standardul de viaţă a populaţiei.  

 Evaluarea excluziunii sociale în Moldova prin prisma accesului limitat la: a)diverse 

resurse; b)piaţa forţei de muncă; c)servicii sociale importante; d)relaţii sociale. 

 Desemnarea grupurilor sociale cu risc înalt de vulnerabilitate şi evaluarea nivelului 

excluziunii lor sociale.  

 Recomandări privind utilizarea metodologiei perfecţionate de evaluare a sărăciei şi a 

excluziunii sociale la  elaborarea şi realizarea politicii sociale în Moldova.  
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Probleme şi căi de soluţionare a acestora.  

Un impact negativ asupra efectuării cercetărilor ştiinţifice la această temă rezidă din 

necesitatea utilizării unui volum semnificativ de informaţii statistice primare şi caracterul 

confidenţial al acestora. Considerăm că acestea pot fi soluţionate prin: 

а) încadrarea colaboratorilor BNS în componenţa colaboratorilor secţiei „Politici de dezvoltare 

Sociala” (în bază de contract); 

b) încheierea contractelor (acordurilor) de colaborare cu autorităţile publice centrale ca potenţiali 

beneficiari ai rezultatelor cercetărilor realizate;  

c) prevederea surse financiare pentru a asigura achitarea plăţii publicaţiilor în reviste şiinţ ifice 

internaţionale de prestigiu. 

 

5.1.6 Secţia „Studii analitice şi informaţionale”  

Obiectivele specifice 

1. Direcţia:„Analize macroeconomice” 

 Investigarea dezechilibrilor macroeconomice naţionale şi a căilor de depăşire a 

acestora; 

 Evaluarea impactului politicilor macroeconoice asupra dezvoltării 

2. Direcţia:„Comerţ exterior şi competitivitate” 

 Determinarea factorilor de influenţă asupra competitvităţii produselor indigene şi 

identificarea căilor de sporirre a acesteia; 

 Analizarea posibilitaţilor de echilibrare a balanţei comerciale 

3. Direcţia:„Politici structurale” 

 eficientizarea  şi ajustarea politicilor sectorilae în vederea asigurării dezvoltarii 

durabile 

Rezultatele scontate  

 identificare unor soluţii pentru atenuarea dezechilibrelor majore, ce afectează economia 

naţională; 

 identificarea căilor de sporire a competitivităţii produselor indigene şi determinarea 

posibilităţilor de ameliorare a deficitului comercial; 

 eficientizarea politicilor economice sectoriale. 

Probleme şi căi de soluţionare a acestora  

Intensificarea acţiunilor de şcolarizare a lucrătorilor IEFS în  vederea sporirii nivelului de 

cunoaştere a conceptelor economice moderne şi a metodelor de cercetare, utilizate în ştiinţa 

economică. Instruirea ar trebui să cuprindă următoarele domenii: 

 Teorie economică; 
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 Statistică social-economica; 

 Econometrie şi aplicaţii matematice în economie. 

 

5.2. Asistenţa informaţională şi editorială  

În scopul promovării IEFS pe plan intern şi internaţional, dar şi în scopul informării 

mediului ştiinţific despre activitatea IEFS, a fost conceput un nou design al paginii web a 

Institutului, acesta fiind mai inovaţional, în tendinţă cu cerinţele actuale de formare a site-ului. 

Meniul accesibil facilitează navigarea pe site. Informaţia din cadrul acestuia se reactualizează 

permanent fiind disponibilă (doar parţial) în 3 limbi: de stat, engleză şi rusă. 

Se preconizează a crea unele submeniuri noi care să cuprindă activitatea tuturor secţiilor 

şi serviciilor IEFS, precum şi traducerea întregului conţinut în 2 limbi de circulaţie 

internaţională. 

 

5.2.1 Biblioteca Republicană Tehnico Ştiinţifică  

Derscrierea situaţiei curente  

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

colecţiile tradiţionale (cărţi, seriale, manuscrise) sunt şi vor continua să fie fundamentul  BRTŞ 

pentru toţi utilizatorii curenţi şi viitori. Structura şi conţinutul resurselor documentare şi 

informaţionale corespund specificului bibliotecii, domeniile prioritare fiind: tehnică şi inginerie, 

agricultură şi industria de prelucrare, industria alimentară şi uşoară, construcţii şi arhitectură, 

economie şi inovaţii, transport, ecologie ş. a. Fondul total îl constituie 13.583.248 volume, din 

care: 174.169 volume de cărţi, broşuri, autoreferate; 12454611 ex. brevete de invenţii pe diverse 

suporturi(hârtie, microfilme, microfişe); 456080 cataloage industriale (80% - pe microformate); 

381001 volume sunt documente normative(standarde, prescripţii tehnice, norme tehnice, norme 

în construcţii, certificate etc.); 2910- documente nepublicate(manuscrise ale lucrărilor ştiinţifice); 

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

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

baza extinderii şi diversificării serviciilor info – bibliotecare, efectuând cercetări de marketing, 

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.). 
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Obiective 

Misiunea BRTŞ reflectă orientarea către o politică de prestare a unor servicii moderne şi 

accesibile pentru utilizatori, ce  răspunde provocărilor, schimbărilor mediilor informaţional – 

tehnologice. În acest sens BRTŞ are ca scop: 

    ◊ Asigurarea şi dezvoltarea serviciilor de calitate şi accesul nelimitat la surse de informare 

şi documentare în domeniile: economie, agricultură, industrie şi  tehnologii de prelucrare, 

arhitectură şi design, ecologie, dezvoltare socială şi informaţională.  Precum şi acordarea unor 

servicii contra plată.  

   ◊ Maximizarea cantitativ – calitativă a colecţiilor de documente şi bazelor  de date 

informaţionale prin implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, destinate satisfacerii 

necesităţilor de cercetare, studiu, activitate de producere ale diverselor categorii de utilizatori  

(cercetători, cadre didactice, specialişti, studenţi, alte categorii socio- profesionale) 

   ◊  Îndeplinirea rolului de curator in gestiunea întregii reţele de biblioteci tehnice din RM. 

Organizarea de seminare, întruniri, acordarea de  asistentă la solicitare acestora.  

Misiunea  BRTŞ impune realizarea următoarelor obiective strategice: 

1. Dezvoltarea şi actualizarea permanentă a resurselor informaţionale şi documentare în 

sprijinul procesului ştiinţific, a sferelor economice şi sociale ale ţării, sporirea ponderii şi calităţii 

fondului de carte economică;    

2. Diversificarea formelor şi metodelor de comunicare a resurselor documentare şi 

informaţionale (extinderea şi diversificarea serviciilor); 

3. Promovarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale de comunicare în scopul lărgirii şi 

facilitării accesului la informare şi documentare; 

4. Asigurarea reală a liberului acces la informaţie, contribuirea la realizarea  libertăţii 

intelectuale şi satisfacerea maximă a necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor; 

5. Stocarea, păstrarea şi promovarea lucrărilor ştiinţifice publicate ale cercetătorilor  IEFS; 

6. Reorganizarea infrastructurii organizaţionale, tehnice şi informaţionale de funcţionare a 

bibliotecii; 

7. Implementarea politicii de asigurare a calităţii  serviciilor, produselor, resurselor umane 

ale bibliotecii (evaluări profesionale, instruire,  motivare, salarizare); 

8. Valorificarea potenţialului creativ al personalului angajat, atragerea şi promovarea 

tinerilor dotaţi -  specialişti în biblioteconomie; 

 Extinderea relaţiilor de cooperare şi colaborare externă ale BRTŞ. 
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Activităţi  planificate şi  rezultatele scontate 

Capacităţile electronice vor fi dezvoltate, nu prin sacrificarea colecţiilor şi serviciilor 

tradiţionale, ci prin promovarea în paralel a acestora. Tehnologiile informaţionale exercită o 

influenţă tot mai mare asupra activităţilor de bibliotecă (modul de stocare, prezentare, 

transmitere şi utilizare a informaţiei). BRTŞ va crea posibilităţi şi va  facilita în continuare 

accesul la  diverse surse informaţionale: catalogul electronic şi  baze de date (locale şi 

internaţionale): „Juristul”, „EBSCO”, Articole din reviste în domeniul economic”,„Documente 

normative (standarde) în vigoare pe teritoriul RM” etc. 

Însuşirea modului de utilizare a diverselor genuri de documente, orientarea  în sistemul 

de căutare şi găsire a informaţiei, reprezintă un segment important în activitatea info – 

bibliotecară a BRTŞ. În scopul eficientizării acestora, serviciile trebuie  orientate spre categorii  

şi grupe concrete de utilizatori, accentul fiind pus pe comunicarea individuală cu utilizatorul. 

Activităţile la acest capitol se exprimă prin: ghidarea şi orientarea clienţilor, acordarea  

serviciilor  de consultanţă (oferite de către bibliotecari la postul de informare şi consultanţă), 

editarea buletinelor informaţionale, organizarea zilelor de informare, expoziţiilor de documente 

etc. 

Probleme şi căi de soluţionare a acestora  

La moment sunt scoase în evidenţă un şir de probleme care necesită o soluţionare.  

Probleme:  

1. Nu este satisfăcătoare rata de înnoire a colecţiilor BRTŞ; 

2. Dotarea insuficientă cu echipament; 

3. Implementarea parţială a tehnologiilor informaţionale avansate; 

4. Gradul scăzut de dezvoltare a culturii informaţionale a utilizatotului. 

Căi de soluţionare:  

1. În vederea înnoirii colecţiilor BRTŞ se impune activizarea  pârghiilor de completare, 

păstrare, dar şi de eliminare a documentelor deteriorate şi depăşite în conţinut. Pentru 

dezvoltarea continuă şi calitativă a  colecţiilor BRTŞ  se preconizează: 

 elaborarea şi implementarea „Politicii de dezvoltare a colecţiilor”;  

 dezvoltarea resurselor info – documentare ale bibliotecii din    diverse 

surse (achiziţii, depozit legal, donaţii, schimb); 

 îmbinarea optimă a achiziţiilor de documente în format tradiţional cu cele  

electronice; 

 evaluarea sistematică a calităţii colecţiilor sub aspectul corespunderii 

acestora cu necesităţile informaţionale; 
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 achiziţionarea documentelor în număr minim de exemplare, majorând 

numărul titlurilor procurate; 

 participarea cooperativă în achiziţiile pe suport electronic( baze de date 

EBSCO etc.) 

 crearea fondului de rezervă şi schimb al bibliotecii (elaborarea 

Regulamentului privind schimbul de publicaţii şi a Instrucţiunii privind 

administrarea fondului de rezervă şi schimb); 

 amplificarea schimbului de publicaţii cu alte biblioteci din ţară şi peste 

hotare în baza publicaţiilor IEFS. 

 extinderea şi diversificarea serviciilor oferite prin implementarea noilor 

tehnici şi tehnologii informaţionale; 

 asigurarea cu echipament tehnic a secţiilor bibliotecii şi lărgirea reţelei 

locale; 

 asigurarea cu resurse hardware (aparat de laminat, imprimante, etc) 

  achiziţionarea versiunii noi a soft-ului şi modulului web pentru biblioteci: 

IRBIS (ultima versiune), TINREAD(catalog electronic Internet); 

  crearea unui web – site a BRTŞ, care ar conţine o informaţie concretă 

despre bibliotecă şi bazele de date privind accesul la colecţiile de 

documente; 

  crearea şi actualizarea bazelor de date bibliografice ale bibliotecii; 

  elaborarea conceptului de organizare a „fişierului de autoritate a                               

cercetătorilor ştiinţifici IEFS” în format electronic (pe subiecte şi   pe 

nume); 

  retroconversia cataloagelor tradiţionale în format electronic. 

2. Implementarea parţială a tehnologiilor informaţionale relevă importanţa acţiunilor de 

dezvoltare şi modernizare a bibliotecii. Această problemă se vede a fi soluţionată cu 

sprijinul IEFS, AŞM, ME şi prin intermediul proiectelor şi programelor coordonate cu 

instituţiile date. Prioritare pentru viitor în activitatea serviciului  informare bibliografică  

vor fi: 

 optimizarea sistemului de publicaţii bibliografice; 

 diversificarea serviciilor de referinţă; 

 îmbinarea organică a intereselor ştiinţifice individuale cu cele 

instituţionale; 

 elaborarea buletinelor de noi achiziţii  şi informarea operativă a 

specialiştilor IEFS, buletinelor tematice; 
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 elaborarea şi editarea periodică a bibliografiilor publicaţiilor IEFS ( o dată 

la doi ani); 

 elaborarea şi editarea publicaţiilor biobibliografice la cererea specialiştilor 

IEFS (contribuţii ştiinţifico – didactice).  

3. În scopul formării culturii informaţionale a utilizatorilor în funcţie de cerinţele Societăţii 

Informaţionale sunt necesare implementarea următoarelor activităţi: 

 modernizarea, renovarea şi reutilarea spaţiilor BRTŞ; 

 dotarea bibliotecii cu echipament tehnic necesar asigurării accesului la 

informaţie şi informatizarea activităţilor specifice de bibliotecă; 

 extinderea reţelei locale pentru toate serviciile (secţiile) bibliotecii şi 

asigurarea funcţionalităţii acesteia; 

 reorganizarea spaţiilor din sălile de lectură în scopul amplificării deservirii 

cu acces liber la raft; 

crearea unei imagini bune a BRTŞ pentru atragerea a mai multor vizitatori. 

 

5.2.2 Complexul editorial al IEFS  

Descrierea succintă a situaţiei curente 

Activitatea de bază a CE este editarea publicaţiilor periodice şi neperiodice, care cuprind 

informaţie ştiinţifică, alte materiale şi lucrări teoretico-ştiinţifice, inclusiv monografii, studii de 

popularizare a ştiinţei etc. 

Alte activităţi ale CE sunt: servicii de redactare; de traducere; editorial-poligrafice; 

distribuţia producţiei CE etc.  

Actualmente, CE editează reviste de specialitate, lucrări ştiinţifice, de popularizare a 

ştiinţei,  alte materiale şi lucrări ştiinţifico-teoretice, inclusiv monografii, studii de popularizare a 

ştiinţei, formulare, borderouri, foi cu antet, diverse registre etc. 

De asemenea, se recepţionează comenzi cu plată pentru editare, machetare, copertare, 

cusut, tăiat, restaurarea publicaţiilor, imprimare, scanare, laminare. 

Una din activităţile de baza a CE al IEFS este editarea revistei teoretico-stiintifice 

„Economie şi Sociologie” cu o periodicitate de 3 numere anual, de categoria B, conform 

standardelor internaţionale prestabilite pentru revistele ştiinţifice. Revista teoretico-ştiinţifică 

„Economie şi Sociologie” a fost fondată în anul 1953. În revistă sunt editate articole ştiinţifice în 

domeniul economiei şi sociologiei. 

O altă publicaţie, editată anual cu ocazia organizării conferinţei ştiinţifice internaţionale 

tradiţionale a IEFS, este culegerea de materiale ştiinţifice ale conferinţei „Creşterea economică în 

condiţiile internaţionalizării”. 
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Toate publicaţiile IEFS sunt înscrise în Registrul Naţional ISSN din cadrul Camerei 

Naţionale a Cărţii şi sunt recunoscute drept reviste ştiinţifice de profil de către CNAA.  

Obiective  

Promovarea mai insistentă a produselor intelectuale ale cercetătorilor IEFS, prin 

intermediul revistei „Economie şi Sociologie” şi prin intermediul site-ului IEFS, şi, drept 

consecinţă, a imaginii Institutului, pe plan naţional şi internaţional; 

Atragerea comenzilor din afara IEFS pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a CE şi IEFS. 

Activităţi  planificate, rezultatele scontate  

- Mărirea periodicităţii revistei „Economie şi Sociologie”, care ar da posibilitatea publicării mai 

multor autori, ar menţine categoria B a revistei; 

- Promovarea imaginii revistei „Economie şi Sociologie”şi atragerea autorilor de peste hotarele 

ţării (fapt, ce indirect ar promova şi Institutul) prin: 

 Distribuire suplimentară la biblioteci; 

 Crearea abonamentului electronic contra plată, ca facilitate pentru cercetătorii şi 

persoanele cointeresate de peste hotare şi pentru realizarea schimbului informaţional mai rapid 

în scopul colaborării cu alte state membre CSI şi, totodată, pentru reducerea cheltuielilor de 

editare; 

- Plasarea informaţiei pe site-ul Institutului referitor la PDF-ul numerelor precedente ale 

revistei; 

- Atragerea comenzilor, care ar îmbunătăţi situaţia financiară, atât privind salarizarea 

angajaţilor, menţinerea lucrătorilor calificaţi, cât şi atragerea de surse financiare destinate altor 

mijloace, necesare institutului, prin: 

 Informaţie plasată pe site-ul www.iefs.md; 

 Instalarea unui panou separat pentru informare despre spectrul de servicii 

prestate de CE; 

- Crearea posibilitatilor de mărire a spectrului de servicii prestate; 

- Crearea unui stoc de rezervă de materiale pentru a putea relua mai multe comenzi de 

cantităţi mai mari. 

Probleme şi căi de soluţionare a acestora  

Pentru realizarea comenzilor din afara Institutului şi, prin aceasta, atragerea surselor 

financiare suplimentare, din care poate fi asigurat un salariu adecvat pentru menţinerea 

angajaţilor calificaţi şi sume importante de investiţie în mijloacele speciale ale IEFS, este nevoie 

de un stoc de rezervă a materialelor necesare pentru editare (hârtie, vopsea, clei, peliculă master 

etc.). 

http://www.iefs.md/
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De asemenea, este nevoie de un calculator de o configuraţie mai performantă, care ar 

permite instalarea unui soft de o versiune mai bună pentru prelucrarea calitativă a materialului 

spre editare. 

Privind revista „Economie şi Sociologie”, periodicitatea de trei numere pe an este 

insuficientă pentru a face faţă fluxului mare de materiale parvenite spre publicare. Din acest 

motiv, se insistă asupra modificării periodicităţii revistei. 

Prestarea serviciilor contra plată 

Complexul Editorial al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică vă oferă posibilitatea 

editării şi publicării propriilor Dumneavoastră volume (reviste de specialitate, lucrări ştiinţifice 

sau de popularizare a ştiinţei, informaţii de sinteză, alte materiale şi lucrări ştiinţifico-teoretice, 

monografii, studii de popularizare a ştiinţei etc., formulare, borderouri, foi cu antet, diverse 

registre), oferind pentru clienţilor noştri servicii editoriale complexe si complete,  cît şi  servicii 

de tehnoredactare computerizata, realizare coperta, macheta volumului, consultanţă editorială, 

oferire  ISBN, descriere CIP, servicii de tipar clasic şi digital şi alte servicii editorial-poligrafice 

(Serviciile  contra plată  ce ţin de activitatea Complexului Editorial  sunt elaborate în 

corespundere cu serviciile şi tarifele elucidate în „Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciile 

prestate, contra plată, de către organizaţiile şi instituţiile publice din sfera ştiinţei şi inovării 

subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi tarifele acestora). 

Publicaţiile IEFS sunt înscrise în Registrul Naţional ISSN din cadrul Camerei Naţionale a 

Cărţii şi sunt recunoscute şi echivalate drept reviste ştiinţifice de profil de către CNAA.  

Informaţii generale: 

1. Termenul de  execuţie a comenzii: se menţionează în anexa la contract. 

2. Pentru lucrările cu ISBN, 7  exemplare  sunt expediate depozitului legal la Camera Naţională a 

Cărţii  şi 3 exemplare pentru fondul propriu al editurii, inclusiv  BRTŞ,  costul acestora fiind 

suportat de client.  

4. Servicii tipografice sunt acceptate şi realizate cu  tirajul minim la publicare de 100 de 

exemplare. 

5. Modalităţi de plată: chitanţa + factura, avans 50%,  transfer.  

6. Preturile diferă în funcţie de tiraj (minim 100 de exemplare), numărul de pagini  şi formatul 

volumului.  

Programul de calcul al costurilor lucrărilor tipografice este în format electronic şi 

elaborat în conformitate cu preţurile pentru materialele şi serviciile acordate. În acest program 

sunt stipulate: 

- Tipul publicaţiei (foi, broşură); 

- Formatul (A3, A 4 A5); 
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- Parametrii suplimentari (machetare, traducere, redactare filologică); 

- Densitatea hârtiei (ofset 60 g/m2, 80 g/m2 etc.); 

- Adaos comercial (max. 40%); 

- Numărul de pagini: 

- Tirajul; 

- Tipul copertei. 

 

5.3 Baza tehnico-materială  

5.3.1. Server  

Situaţia curentă. La moment, Serverul IEFS, din punct de vedere tehnic, este într-o stare 

nesatisfăcătoare din cauza insuficienţei echipamentului periferic.    

Pachetele cu informaţie a colaboratorilor din reţea locală IEFS, primite şi transmise,  nu sunt 

prelucrate la viteza corespunzătoare. Aceasta, la rîndul său, influenţează asupra lucrului 

colaboratorilor IEFS.    

Orice software este conceput să funcţioneze în prezenţa unei anumite cantităţi minime de 

memorie RAM. Dacă într-un calculator nu se găseşte minimul de memorie RAM, cerut de un 

program, acesta va refuza să pornească sau va funcţiona necorespunzător. De asemenea aş 

menţiona că, din cauza insuficienţei memoriei RAM, nu este posibilitatea de a deschide poşta 

electronică pentru fiecare colaborator IEFS (@iefs.md).  

Din cauza insuficienţei spaţiului liber pe  suportul magnetic (Hard Disc) de pe server, 

utilizatorii  IEFS nu pot salva informaţia necesară a acestora, iar administratorii de reţea, la 

rîndul său, nu pot păstra softul necesar pe server. 

Obiective : 

- Eficientizarea lucrului ştiinţific a colaboratorilor IEFS prin asigurarea unei baze tehnice 

adecvate şi, respective, a produselor soft avansate. 

Configuraţia la moment 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. 



 43 

Activităţi planificate şi rezultate scontate: 

- Mărirea capacităţii de procesare a datelor prin: 

a) Adăugarea Memoriei operative (RAM) 

b) Mărirea memorie permanente Hard Disc (HDD) 

Probleme şi acţiunile de perfecţionare 

Probleme: 

Una dintre principalele probleme care afectează calitatea serverului este insuficienţa 

echipamentului periferic. 

Căi de soluţionare: 

Pentru a asigura lucrul eficient al serverului IEFS, este necesară procurarea următorului 

echipament periferic: 

- Memorie operativă (RAM) – DDR2, 2 GB. 

 

5.3.2 Calculatoarele IEFS 

Situaţia curentă. La dispoziţia IEFS şi BRTŞ se află 115 de calculatoare, din ele fiind:  

-în stare nesatisfăcătoare- 10  

-în stare satisfăcătoare-  25  

-în stare bună- 70  

-necesită de a fi reparate 10. 

Tabelul 6 

Lista echipamentului IEFS şi BRTŞ la data de 01.01.2010 

 Nr. de calclat. Imprimante Defectate 

IEFS 83 27 7 

BRTŞ 18 5 3 

Tipografie 4 8  

 

Obiective : 

- Eficientizarea lucrului ştiinţific al colaboratorilor IEFS prin asigurarea unei baze tehnice 

adecvate şi respectiv a produselor soft avansate. 

Probleme şi acţiunile de perfecţionare 

Calculatoarele, care se află în stare nesatisfăcătoare, necesită de a fi modernizate prin 

procurarea echipamentului periferic şi, în special, memorie operativă (RAM) pe motiv, că 

calculatoraele date nu corespund cerinţelor software.  

Calculatoarele, ieşite din funcţiune, necesită schimbarea dispozitivelor hardware pe motiv, 

că, din punct de vedere tehnic, nu mai pot fi reparate.   
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Pentru asigurarea funcţionării productive a calculatoarelor IEFS şi repararea lor, este necesar 

de a procura următoarele dispozitive hardware: 

- Memorie Operativă: DDR400 şi DDR2;  

- Hard Disc-uri; 

- Blocuri de Alimentare; 

- SATA Interface Cable; 

- ATA Interface Cable; 

- Optical Mouse; 

- Tastatură. 

 

5.3.3 Reţea Locală IEFS  

Situaţia curentă.  

La moment, reţea locală IEFS se află în stare nesatisfăcătoare. Distribuirea Internetului la 

utilizatori nu are loc în proporţii egale, nodul principal fiind supraîncărcat. Plasarea serverului  

este greşită pe motiv, că proiectarea reţelei de la bun început a fost greşită.  

Obiective  

Perfecţionarea sistemului de comunicare între colaboratori prin intermediul  proiectării unei 

reţele raţionale 

Probleme şi acţiunile de perfecţionare  

Pentru repartizarea internetului în proporţii egale şi pentru mărirea vitezei Internetului, este 

necesară proiectarea şi schimbarea completă a Reţelei Locale IEFS. Plasare corectă a serverului,  

va favoriza proiectarea corectă, o creşterea sporită a schimbului de pachete a informaţie intre 

colaboratorii IEFS şi furnizarea stabilă internetului. Pentru efectuarea lucrărilor date, este 

necesară procurarea pieselor hardware, cablului de reţea, cleşte de sertizare. 

 

5.3.4. Site IEFS 

Situaţia curentă.  

La moment, site-ul www.iefs.md nu corespunde întrutot cerinţelor, atît ale unui site obişnuit, cît 

şi al unui site al unei instituţii de cercetare ştiinţifică. 

Ca structură, a fost elaborat după o schemă simplistă, din punct de vedere al web-

programării. Din această cauză, nu este posibilitatea modificării lui eficiente, nu doar vizuale, 

pentru a putea accesa mai rapid  informaţia plasată pe el. Limbajele de programare care s-au 

utilizat la elaborarea lui, nu permit asigurarea unui design modern şi o funcţionalitate adecvată, 

ci doar unele modificări neeseniţiale  de actualizare, care necesită cheltuieli curente şi eforturi 

mult mai mari decît în cazul unui site creat conform ultimilor tendinţe ale web-programării şi 

http://www.iefs.md/
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web-designului, instrumente, considerăm, importante de promovare a imaginii institutului, mai 

ales peste hotarele ţării. Site-ul actual, deşi este la un nivel mult mai performant celui de un an în 

urmă, oricum nu prezintă atractivitatea corespunzătoare pentru a crea o impresie adecvată 

posibililor colaboratori din exteriorul ţării. Un design adecvat, o structură accesibilă, o 

promovare activă a cercetărilor efectuate şi a evenimentelor recente ar servi drept bază pentru 

stabilirea unor relaţii de colaborare fructuoase şi din punct de vedere al schimbului informaţional 

intensiv cu alte instituţii de cercetări economice, şi  din punct de vedere al implimentării în 

ppractică a rezultatelor ştiinţifice de către colaboratorii IEFS. 

Obiective  

Promovarea IEFS printr-un site modern, ca design, raţional şi comod ca structură, actual din 

punct de vedere informaţional. 

 Probleme şi acţiuni de perfecţionare  

Probleme ce ţin de funcţionarea site-ului: 

o Web-programarea insuficientă pentru introducerea modificărilor eficiente; 

o Limbajele de programare nu permit aplicarea unui design modern şi funcţionalitatea 

adecvată; 

o Lipsa mijloacelor financiare necesare. 

Căi de soluţionare:  

Schimbarea completă a site-lui, care să corespundă cerinţelor actuale:  

 Designe modern; 

 Uşor accesibil; 

Funcţionabil. 
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VI.  PLAN DE DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ PENTRU ANII 2011-2014 

 
6.1.  Viziunea. Misiunea. Valori 

 
Viziunea.  Organizaţie cunoscută în rîndul societăţii civile şi instituţiilor publice ca  centrul 

de excelenţă în cercetarea economică; instituţie antreprenorială în domeniul inovării, trainingului 

şi asistenţei pentru dezvoltare.  

Misiunea Institutului de Economie Finanţe şi Statistică din Moldova 

         Scopul fundamental al IEFS este excelenţa şi inovativitatea în procesul de cercetare, de 

creare a noi instrumente, metodologii şi cunoştinţe orientate spre dezvoltarea social – economică 

a Republicii Moldova. 

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

Guvernului Republicii Moldova, IEFS va mobiliza şi valorifica resursele din cadrul organizaţiei 

instituţionale, spre crearea cercetărilor excelente şi inovative, pentru: 

- A avea efect imediat asupra problemelor şi necesităţilor comunităţii; 

- Cooperare, coordonare şi asistenţă în cadrul proiectelor şi priorităţilor guvernamentale, 

precum şi în domeniul privat; monitorizarea şi evaluarea rezultatelor şi efectelor 

implementării strategiilor şi programelor guvernamentale; 

- Colaborare şi schimb de experinţă cu comunităţile ştiinţifice de peste hotare; 

Valori 

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

inovativitate; 

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

în scopul stimulării obţinerii de rezultate competitive; 

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

diferite domenii şi zone geografice, organisme ale administraţiilor centrale şi locale, 

organizaţii care aparţin mediului de afaceri, precum şi cu organizaţii ştiinţifice şi 

profesionale; 

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

activităţilor de cercetare care să permită susţinerea unei game diverse de necesităţi şi 

oportunităţi de cercetare. 
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- Integritate, încredere şi respect. IEFS 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. IEFS se va angaja în protejarea şi valorificarea liberei exprimări 

a ideilor, în timp ce va încuraja dialoguri 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. 

6.2  Plan strategic de dezvoltare  

 
În vederea realizării obiectivelor principale din cadrul Direcţiilor strategice ale activităţii din 

sfera ştiinţei şi inovării specificate în conţinutul Acordului de colaborare între Guvernul 

Republicii Moldova şi Academia de ştiinţe a Republicii Moldova, şi a scopului IEFS de atingere 

a excelenţei organizaţionale şi de management, se propune implementarea planului de dezvoltare 

pentru perioada anilor 2011 – 2014. Eforturile IEFS vor fi focusate spre realizarea următoarelor 

obiective: 

1.Realizarea superiorităţii în cercetare social economică, inovare şi creativitate la nivel 

naţional.  

 Crearea de cunoaştere se va concentra pe cercetarea de excelenţă în scopul obţinerii 

rezultatelor ştiinţifice fundamentale şi aplicative la nivel micro şi macroeconomic. Drept urmare, 

IEFS urmează a fi recunoscut ca institut de cercetare avansată, de dezvoltare şi inovare în 

sectoarele de activitate economică. Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea în reţele de 

cercetare naţionale şi internaţionale, promovarea excelenţei în cercetare şi asigurarea de facilităţi 

necesare cercetării de performanţă. Obţinerea rezultatelor care să conducă spre inovare necesită 

oportunităţi din mediul de afaceri, proiecte de cercetare finanţate din fonduri private şi/sau 

publice, bazate pe lucrul în echipă, reţele de cercetare şi centre de excelenţă. 

Obiective specifice 

A. Asigurarea unui cadru adecvat de evaluare a activităţii de cercetare în vederea obţinerii 

rezultatelor ştiinţifice superioare 

B. Dezvoltare de instrumente, metodologii, produse şi servicii inovativie cu aplicabilitate 

directă şi eficientă 
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C. Elaborarea şi întreţinerea unei scheme flexibile şi adaptabile la diferitele necesităţi ale 

cercetării de performanţă, capabilă să valorifice oportunităţile de cercetare care vor apare. 

D. Stimularea abordărilor inovative referitoare la cercetarea de excelenţă şi cercetarea 

interdisciplinară. 

E. Îmbunătăţirea reputaţiei în domeniul cercetării şi inovării 

Acţiuni 

- Îmbunătăţirea continuă a procesului de evaluare a lucrărilor de cercetare şi inovare, în 

scopul asigurării calităţii acestora 

- Atragerea experţilor internaţionali în procesul de creare şi evaluare a lucrărilor de 

cercetare şi inovare 

- Formarea alianţelor strategice cu instituţii de cercetare din plan local şi internaţional în 

vederea realizării schimbului de experienţă precum şi a realizării diferitor programe de stat 

prioritare 

- Respectarea şi perfecţionarea cadrului de asigurare a calităţii lucrărilor de cercetare 

inclusiv formularea de propuneri de continuare sau de reevaluare a resurselor, în funcţie 

de rezultatele obţinute. 

- Intensificarea procesului de identificare şi participare la realizarea proiectelor cu finanţare 

internaţională. 

- Elaborarea şi întreţinerea unui portofoliu flexibil de tematici de cercetare-dezvoltare în 

vederea ofertării. 

- Asigurarea cadrului necesar interacţiunii curente cu mediul public şi privat de afaceri, 

precum şi angajarea de parteneriate durabile care să reprezinte nucleul unor „clustere” 

specializate, cel mai adesea interdisciplinare, care să atragă o masă critică de resurse 

umane şi financiare din ţară şi străinătate. 

- Asigurarea permanentă a transparenţei situaţiei economice şi sociale din ţară prin 

elaborarea publicaţiilor trimestriale şi a conferinţelor de presă/meselor rotunde. 

 

2. Încurajarea cercetării de excelenţă şi inovative în raport cu priorităţile naţionale de 

cercetare din sfera ştiinţei şi inovării. 
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Obiective specifice 

A. Alinierea domeniilor de cercetare abordate şi a asistenţei acordate la priorităţile 

programului de guvernare precum şi la necesităţile de asistenţă a programelor şi 

proiectelor guvenramentale şi ale agenţilor economici din sectorul privat 

B. Identificarea instrumentelor specfice pentru dezvoltarea naţională, soluţionarea 

problemelor de importanţă naţională şi a obiectivelor care vor influenţa finanţarea şi 

alocarea de fonduri 

C. Cooperarea cu instituţiile de stat privind necesitatea de instruire în managementul public 

în scopul sporirii eficienţei şi productivităţi acestora 

D. Asigurarea transferului de cunoşinţ instituţilor şi agenţilor de stat. 

Acţiuni 

- Dezvoltarea centrelor de excelenţ în domeniile prioritare 

- Selectarea ariilor tematice privind activitatea de cercetare şi instruire care răspund 

cerinţelor şi priorităţilor naţionale; monitorizarea acestei acţiuni 

- Urmărirerea şi identificarea oportunităţlor de colaborare cu instituţile publice şi agenţi 

economici privaţi în vederea suplinirii fondurilor extrabugetare  

- Crearea parteneriatelor cu potenţali investitori privind dezvoltarea instrumentelor de 

cercetare şi a excelenţei în inovare 

- Identificarea necesităţilor de dezvoltare a instituţiilor de stat 

- Monitorizarea procesului de dezvoltare a institutului în stabilirea priorităţilor acestuia în 

raport cu institute similare din străinătate. 

- Organizarea şi planificarea schemelor de participare a membrilor instituţiei în proiecte 

relevante de cercetare de prioritate naţională  

- Organizarea instruirilor specifice pentru instituţiile de stat în conformitate cu necesităţile 

de dezvoltare ale acestora 

 

3. Asigurarea formării şi instruirii personalului la cel mai înalt nivel şi găsirea de 

oportunităţi în acest sens pentru pregătirea de specialişti de mare valoare.  

Obiective specifice 
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A. Desfăşurarea activităţii de formare şi instruire în cercetare după normele şi modelele 

europene 

B. Intensificare acţiunilor de formare şi instruire în cercetare prin valorificarea 

oportunităţilor oferite de colaborarea pe plan naţional şi internaţional 

C. Adaptarea procesului de formare şi instruire profesională la nevoile şi necesităţile 

beneficiarilor finali a cercetărilor 

D. Asigurarea unui echilibru între oportunităţile de instruire şi formare în cercetare pentru 

cercetătorii aflaţi la începutul carierei, la mijlocul carierei şi pentru cercetătorii seniori.  

Acţiuni 

- Identificarea necesităţilor de instruire a personalului de cercetare şi asigurarea finanţării 

instruirii din partea beneficiarilor finali a cercetărilor oferite de personalul IEFS 

- Implementarea strategiei interne pentru îmbunătăţirea performanţelor resurselor umane 

precum şi pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii (în persoana autorităţilor publice şi a 

agenţilor privaţi) 

- Realizarea programelor pentru creşterea performanţelor resurselor umane 

- Analiza şi identificarea ofertelor mediilor de formare şi instruire pentru personalul de 

cercetare 

- Monitorizarea calităţii formării şi instruirii personalului 

- Identificarea instituţiilor şi experţilor din străinătate pentru dezvoltarea cercetării 

colaborative cu acestea 

- Sprijinirea acşiunilor colaborative cu agenşii şi instituţiile din străinătate 

- Monitorizarea utilizării personalului după încheierea procesului de instruire şi formare 

- Monitorizarea fondurilor alocate procesului de formare / instruire pentru cercetătorii 

aflaţi la începutul carierei, la mijlocul carierei şi pentru cercetătorii seniori, astfel încât să 

se asigure un echilibru între fondurile alocate instruirii acestor categorii de personal şi o 

concordanţă între obiectivele prioritare şi programele de instruire.  

- Valorificarea oportunităţilor de formare / instruire pentru cercetători în scopul creării de 

cunoaştere şi integrare în mediul colaborativ. 
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4. Facilitarea accesului cercetătorilor la cele mai noi generaţii de echipamente şi surse de 

informare prin asigurarea unei infrastructuri de cercetare coerente şi performante.  

 

Obiective specifice 

A. Identificarea posibilităţilor de finanţare privind dezvoltarea infrastructurii: (1) din resurse 

proprii; (2) din programe de cercetare dedicate infrastructurii; (3) din programul naţional 

de cercetare; (4) din programe sectoriale de cercetare; (5) accesare fonduri structurale; (6) 

din proiecte europene. 

B. Promovarea abordărilor colaborative în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura 

cercetării şi încurajarea dezvoltării de reţele şi identificarea de oportunităţi de legare la 

reţele globale de inovare. 

Acţiuni 

- Identificarea tuturor schemelor de finanţare prin care să se asigure infrastructura în 

domeniul cercetării 

- Monitorizarea modului de acces la infrastructura de cercetare 

- Realizarea unui inventar cuprinzător din punct de vedere cantitativ şi calitativ al 

infrastructurii cercetării la nivel de persoană departament şi institut. 

- Colaborarea cu instituţiile şi organizaţiile specializate pe plan naţional şi internaţional 

privind coordonarea schimbului şi dezvoltării infrastructurii de cercetare 

 

5. Difuzarea şi promovarea rezultatelor cercetării publicului şi îmbunătăţirea imaginii 

institutului 

Obiective specifice 

A. Dezvoltarea strategiei de comunicare a rezultatelor cercetărilor efectuate mediului extern 

B. Colaborarea cu institute, universităţi, organisme guvernamentale, agenţi economici, 

asociaţii profesionale sau economice în scopul promovării rezultatelor cercetării.  

Acţiuni 

- Elaborarea unui plan de comunicare care să identifice grupele ţintă de audienţă 
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- Informarea mass – media şi a instituţiilor publice privind rezultatele obţinute ca rezultat a 

cercetărilor efectuate în cadrul IEFS 

- Perfecţionarea şi întreţinerea sitului web a institutului pentru  a comunica rezultatele 

obţinute  

- Pregătirea rapoartelor anuale şi a strategiilor privind utilizarea şi valorificarea fondurilor 

de cercetare 

- Organizarea meselor rotunde, conferinţelor ştiinţifice şi a conferinţelor de presă pentru 

comunicarea şi informarea publicului referitor la rezultatele obţinute 

- Organizarea meselor rotunde şi a forumurilor cu instituţiile de stat, universităţi, 

organizaţii neguvernamentale de cercetare şi instituţii analitice şi politice, cât şi cu 

mediul de afaceri pentru schimbul de informaţii şi idei 

- Lansarea de acţiuni de colaborare internaţională cu organizaţii din mediul universitar, 

cercetare, administraţie publică şi locală şi din mediul de afaceri.  

- Crearea de materiale suport pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.  

- Participarea la conferinţe şi expoziţii naţionale şi internaţionale.  

- Publicarea de articole cu rezultate ale activităţii de cercetare în reviste de specialitate din 

ţară şi din străinătate cu grad mare de impact. 

- Promovarea unui cadru de lucru bazat pe standarde referitoare la etică în activitatea de 

cercetare. 

 

6. Organizarea eficientă a IEFS 

Obiective specifice 

A. Îmbunătăţirea procesului de funcţionare şi organizare a IEFS 

Acţiuni 

- Identificarea proceselor interne ale IEFS în vederea atingerii performaneţelor de 

excelenţă şi inovare, precu şi performanţelor financiare 

- Dezvoltarea sistemului de comunicare intern şi extern ale institutului 

- Dezvoltarea unui sistem eficient de alocare a resurselor 
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- Promovarea celor mai bune practivi manageriale 

- Dezvoltarea eticii şi culturii organizaţionale. Promovarea acesteia în rîndul angajaţilor 

- Efectuarea evaluărilor permanente privind performanţele institutului în raport cu 

aşteptările beneficiarilor 

- Susţinerea procesului de planificare şi evaluare sistemică care se axează pe imagine şi 

rezultate 

- Monitorizarea costurilor aferente derulării proiectelor instituţionale 

6.3   Monitorizare şi evaluare  

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

conducerea IEFS.  

Pentru a asigura implementarea eficientă a Planului de Dezvoltare Instituţională a IEFS, 

vor fi elaborate rapoarte anuale de progres ce vor determina principalele evoluţii, inclusiv 

modificările necesare. 

Rapoartele anuale de monitorizare şi de evaluare vor conţine toate componentele 

structurale ale PDI. Aceasta se referă la: 

 obiectivele şi direcţiile preconizate; 

 capacităţile IEFS; 

 evaluarea impactului; 

 recomandări. 

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

şedinţelor operative ale administraţiei IEFS.  

Subdiviziunile IEFS vor fi responsabile de implementarea şi monitorizarea implementării a 

acţiunilor planificate. 
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ABREVIERI ŞI PRESCURTĂRI 

 

AŞM – Academia de Ştiinţe a Moldovei; 

ATA – Advanced Technology Attachment; 

BASS – Bugetul asigurărilor sociale de stat; 

BNS – Biroului 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; 

IEFS – Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică; 

ISBN –  numar international standard pentru cărţi(international standard book number ); 

ISSN – numar international standard pentru seriale(international standard serial number); 

ME – Ministerul Economiei; 

MRU – Managementul resurselor umane; 

ONG –organizaţii non-guvernamentale; 

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; 
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UNDP – United Nations Development Programme; 

UNFPA – Fondul ONU pentru Populaţie; 

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

nr. – număr; 
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Anexa 1  

Organigrama Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică 
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Anexa 2 

Potenţialul ştiinţific ce deţin grade şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice conform 

nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice a RM 

Nr. 
d/o 

Numele,  prenumele Anul 
naşteri

i 

Specialitatea (denumirea şi 
cifrul) 

Gradul şi titlul ştiinţific anul 
conferirii 

1 2 3 4 5 

1.  Stratan Alexandru 1974 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

 

08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)”  

Doctor în economie - 2001 
 

Doctor hab. economie - 2008  

 
Confereţiar universitar - 

2008 

2.  Iliadi Gheorghe 1938 08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 
 

08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 

Doctor habilitat în economie 

-1992 
 

Cercetător ştiinţific superior - 

1981 

3.  Bajura Tudor 1948 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

 

08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

Doctor habilitat în economie 
-1996 

 

Cercetător ştiinţific superior 
-1989 

4.  Doga Valeriu 1950 08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 

 
08.00.10 „Finanţe; monedă; 

credit ” 

 

Doctor habilitat în economie 

-1992 

 
Profesor universitar - 1994 

5.  Timuş Angela 1973 08.00.10 „Finanţe; monedă; 

credit ” 

 

08.00.10 „Finanţe; monedă; 
credit ” 

Doctor în economie - 2003 

 

Confereţiar cercetător - 2009 

6.  Macari Vadim 1952 08.00.01 „Economie politică; 

doctrine economice” 

 
08.00.01 „Economie politică; 

doctrine economice” 

Doctor în economie - 1982  

 

Cercetător ştiinţific superior 
-1996 

7.  Aculai Elena 1957 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

 

08.00.05 „Economie şi 

management (în 
antreprenoriat)” 

 

Doctor în economie-1990 
 

 

Conferenţiar cercetător - 

2008 

8.  Poisic Mihail  1974 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

 

08.00.05 „Economie şi 

management (în 
antreprenoriat)” 

 

Doctor în economie -1979 
 

 

Cercetător ştiinţific superior 

- 1990 

9.  Cucerevii Vladimir 1950 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

 

Doctor în economie  -1988 
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08.00.10 „Finanţe; monedă; 

credit ” 

Conferenţiar cercetător - 

2010 

10.  Tofan Tatiana 1972 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

 

Doctor în economie -2003 

11.  Perciun Rodica 1973 08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 
 

Doctor în economie -2001 

12.  Rojco Anatol 1945 08.00.13 „Metode economico-

matematice” 

 
08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 

Doctor în economie - 1976 

 

 
Cercetător ştiinţific superior 

-1993 

13.  Savelieva Galina 1947 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

Doctor în economie - 1979 

14.  Percinschi Natalia 1954 08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 

 
08.00.05 “Economie şi  

management”( în ramură) 

Doctor în economie – 1991 

 

 
Cercetător ştiinţific superior 

- 1999 

15.  Stariţîna Ludmila 1960 08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 
 

08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 

Doctor în economie – 1993 

 
Cercetător ştiinţific superior 

- 1998 

16.  Posoşina Valentina 1940 08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 

Doctor în economie - 1976 

17.  Vaselaşco Ion 1934 08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 
 

08.00.05 „Economie şi 

management (în ramură)” 

Doctor în economie -1971 

 
Cercetător ştiinţific superior 

- 1996 

18.  Patron Petru 1935 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

 

Doctor habilitat – 1983 
 

Profesor universitar – 1986 

 
Membru corespondent AŞM 

- 1993 

19.  Chilimar Sergiu 1935 06.02.04 „Tehnologia creşterii 

animalelor şi obţinerea 
produselor animaliere” 

Doctor habilitat în ştiinţele 

agricole – 1966 
Doctor în economie – 1991 

Profesor universitar – 1996 

Membru corespondent al 
AŞM - 1993 

20.  Moroz Victor 1950 08.00.13 “Metode matematice 

în economie” 

 
08.00.13 “Metode matematice 

în economie” 

Doctor în economie – 1983 

 

Cercetător ştiinţific superior 
- 1988 

21.  Vinogradov Natalia 1979 08.00.05 „Economie şi 
management (în ramură)” 

Doctor în economie - 2009 

22.  Chistruga Marcel 1980 08.00.14 „Economia mondială. 

Relaţii economice 

internaţionale” 

Doctor în economie - 2009 
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Anexa 3 

PREGĂTIREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE DE ÎNALTĂ CALIFICARE 

 
I DOCTORANZI 

Nr. 

Crt. 

Numele, 

prenumele 

Anul 

naşterii 

Data, 

luna şi 

anul 

înmatricu

lării la 

studii 

doctorale 

Forma 

de 

studii 

Forma 

de fin. 

(bug/ 

cont) 

Cifrul specialităţii specifice 

(conform 

Nomenclatorului CNAA) 

Conducătorul 

/consultantul 

ştiinţific, gradul 

ştiinţific şi titlul 

Data,  

luna şi anul 

aprobării 

temei şi 

cond./cons. 

Tema tezei de doctorat 

Anul 

de 

studii 

1.  Bulgac Adela 09.06.76 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab., prof. univ. 

Viorica Cărare  

26.12.06 Incidenţa structurilor de formare asupra 

cooperării transfrontaliere prin prisma 

ÎMM  

IV 

2.  Casapu Diana 27.09.83 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab.,  

Gheorghe Iliadi 

26.12.06 Tendinţele modernizării măsurilor de 

reglementare a relaţiilor de credit în 

sectorul financiar 

IV 

3.  Dolineanschi 

Veronica 

01.08.84 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 
management 

Dr.hab., prof. univ 
Viorica Cărare  

26.12.06 Impactul managementului comparat 
asupra culturii organizaţionale a 

întreprinderii 

IV 

4.  Fala Alexandru 24.08.84 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab., prof. univ. 

Anatol Caraganciu  

26.12.06 Perfecţionarea metodelor de prognozare 

a economiilor instabile 

IV 

5.  Gaitur Tatiana 16.02.84 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab., prof. univ. 

Anatol Caraganciu  

26.12.06 Gestiunea riscului creditar prin prisma 

analizei multifactoriale 

IV 

6.  Ghiţiu Lilea 07.10.77 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., hab. conf.univ. 

Tudor Bajura 

23.10.09 Managementul pieţei publicitare în 

condiţiile aderării Republicii Moldova 

la Uniunea Europeană 

IV 

7.  Lîsîi Dorin 22.01.84 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 
management 

Dr.hab., prof. univ. 
Anatol Caraganciu  

26.12.06 Implicaţiile parcurilor industriale în 
procesul inovaţional de investire (cazul 

Republicii Moldova) 

IV 

8.  Paşalî Piotr 17.03.84 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr. hab.conf.univ. 

Alexandru Stratan 

26.12.06 Gestionarea investiţiilor în corelare cu 

procesele de economisire 

IV 

9.  Suditu Natalia 20.11.73 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr. hab.  

Leonid Babii  

12.12.09 Совершенствование принятия и 

реализации управленческих решений 

в системе предприятий 

IV 

10.  Ungurean Viorica 02.05.72 26.12.06 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr. hab.conf.univ. 

Alexandru Stratan 

26.12.06 Aplicarea managementului strategic în 

condiţiile mediului de afaceri din 

Republica Moldova 

IV 
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11. - Rînja Stela 16.07.84 02.11.07 zi buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., hab. prof.univ. 

Larisa Bugaian 

22.01.08 Metode de sporire a responsabilităţii şi 

eficienţei managementului 

întreprinderilor de stat din RM 

III 

12.  Volcu Ilie 02.08.84 02.11.07 zi buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., hab. conf.univ. 

Tudor Bajura 

22.01.08 Consolidarea şi gestionarea 

potenţialului de export şi substituirea 

importului în Republica Moldova 

III 

13.  Colesnicova T-na 19.11.74 02.11.07 zi buget 08.00.05. 

Economie şi management 

Dr. conf.,  

Anatol Rojco  

12.11.09 Perfecţionarea reglementării egalităţii 

de gen în sfera ocupării forţei de muncă 
în Republica Moldova 

III 

14.  Gomoja Cristina 24.10.84 02.11.07 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., hab. prof. 

Larisa Bugaian 

 

22.01.08 Eficientizarea activităţii întreprinderilor 

prin reducerea costurilor de producţie 

III 

15.  Movilă Svetlana 02.07.79 02.11.07 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., hab. prof. 

Viorica Cărare 

 

22.01.08 Impactul practicilor anticoncurenţiale 

asupra mediului de afaceri în Republica 

Moldova 

III 

16.  Novac Alexandra 06.11.82 02.11.07 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., hab. prof. 

Viorica Cărare 

 

22.01.08 Corelarea dintre eficienţa gestionării 

proprietăţii intelectuale şi mediul 

concurenţial 

III 

17.  Cristian Irina 11.04.85 02.11.07 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab.,prof. 

Anatol Caraganciu 

22.01.08 Sporirea avantajului competitiv al 

întreprinderilor autohtone în baza 

eficientizării managementului 

personalului 

III 

18.  Bordeianu Diana 26.02.85 01.11.08 zi buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr. conf.,  

Vadim Macari 

30.01.09 Perfecţionarea mecanismelor de 

creştere economică în industria 
prelucrătoare 

II 

19.  Clipa Victoria 14.11.83 01.11.08 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab.,prof. 

Anatol Caraganciu 

30.01.09 Cai si mecanisme de sporire a 

competitivităţii industriei de confecţii 

în Republica Moldova 

II 

20.  Agafiţa 

Constantin 

17.07.83 01.11.08 f/r buget 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab.,prof. 

Gheorghe Iliadi  

30.01.09 Perfecţionarea managementului 

reformelor instituţionale şi impactul lor 

asupra economiei în tranziţie 

II 

21.  Chiriac Natalia 1973 01.11.08 f/r contract 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., hab. prof. 

Tudor Bajura 

30.01.09 Mecanisme şi instrumente 

antiinflaţioniste de dezvoltare a pieţei 

financiare 

II 

22.  Iacub Nadejda 1960 01.11.08 f/r contract 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab.,prof. 

Anatol Caraganciu 

30.01.09 Gestiunea pieţei valutare în contextul 

politicii monetare (cazul Republicii 

Moldova) 

II 

23.  Corenescu 

Zinaida 
01.11.83 01.11.09 f/r contract 

08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab.,prof.univ. 

Valeriu Doga 

25.01.10 Mecanismele de formare a preţurilor 

producţiei avicole în economia de piaţă 

I 
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(în baza materialelor RM) 

24.  

Stici Viorica 24.03.83 01.11.09 f/r contract 

08.00.05.-economie şi 

management 

Dr. hab.conf.univ. 

Alexandru Stratan 

25.01.10 Particularităţile procesului inovaţional 

în sectorul agrar al Republicii 

Moldova: probleme, soluţii 

I 

25.  

Şeptelici Viorica 24.04.85 01.11.09 f/r buget 

08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab.,prof. univ. 

Valeriu Doga 

25.01.10 Managementul strategic – factor 

determinat pentru dezvoltarea activităţii 

instituţiilor de microfinanţare.  

I 

26.  
Ţîbrea Laurenţiu 01.02.61 01.11.09 f/r contract 

08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab.,prof. 

Ala Cotelnic  

25.01.10 Managementul învăţământului 

românesc în contextul descentralizării 

I 

27.  

Fabian Ecaterina 1979 01.11.09 zi buget 
08.00.05.-economie şi 

management 
Dr., hab. prof. univ. 
Larisa Bugaian 

 

25.01.10 Influenţa cumulativă a companiilor 
internaţionale asupra schimbării 

politicilor cadrului instituţional 

I 

 

II COMPETITORII (DR.) 

Nr. 

crt. 

Numele, 

prenumele 

Anul 

naşterii 

Data, luna 

şi anul 

înmatricul

ării la 

studii 

doctorale 

Forma de 

finanţare 

(buget/ 

contract) 

Cifrul specialităţii 

specifice (conform 

Nomenclatorului 

CNAA) 

Conducătorul/co

nsultantul 

ştiinţific, gradul 

ştiinţific şi titlul 

Data, luna 

şi anul 

aprobării 

temei şi 

cond./cons

. 

Tema tezei de doctorat Anul 

de 

studii 

1.  Timuş Andrei 18.08.197

3 

06.12.07 contract 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., hab. 

prof.univ. Larisa 

Bugaian 

22.01.08 Sporirea competitivităţii întreprinderii prin 

implementarea managementului inovaţional 

III 

2.  Mînzărari 

Anatolie 
 06.12.07 contract 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr., prof. univ. 

Malai Andrei 

22.01.08 Managementul controlului financiar în 

Republica Moldova 
 

III 

3.  Sevastre Cătălin  06.12.07 contract 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr. hab., Babii 

Leonid 

22.01.08 Consecinţele influenţei impozitelor indirecte 

asupra întreprinderilor industriale (Studiu 

comparativ România - Republica Moldova) 

III 

4.  Popescu Silvia 10.05.77 

 

06.02.08 contract 08.00.05.-economie şi 

management 

Dr.hab., conf. 

univ. Bajura 

Tudor 

06.03.08 Eficientizarea funcţionării pieţei funciare în 

Republica Moldova 

III 

 

III POSTDOCTORANZI   

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele Anul 

naşterii 

Forma de 

finanţare 

Cifrul specialităţii specifice (conform 

Nomenclatorului CNAA) 

Consultantul ştiinţific, gradul 

ştiinţific şi titlul 

Data, luna şi 

anul aprobării 

temei şi 

cond./cons. 

Tema tezei de doctorat 
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1 Afanasiev 

Veaceslav 

 

 buget 08.00.05.-economie şi management Dr., hab. prof.univ. Cotelnic 

Ala 

30.01.09 Planificarea strategică a dezvoltării 

RM în contextul tranziţiei la 

economia bazată pe cunoaştere 

2 Cuciureanu 

Gheorghe 

 buget 08.00.05.-economie şi management Dr., hab. prof.univ. Rotaru 

Anatol 

30.01.09 Perfecţionarea managementului 

sistemului naţional de cercetare-

dezvoltare în contextul proceselor 

de globalizare 

3 Ţurcanu Aurelia  buget 08.00.05.-economie şi management dr.hab., prof.univ. Gribincea 
Alexandru 

30.01.09 Managementul evaluării statistice în 
domeniul ştiinţei şi inovării 

 

IV COMPETITORII (DR.HAB.) 

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele Anul 

naşterii 

Cifrul specialităţii specifice (conform 

Nomenclatorului CNAA) 

Consultantul ştiinţific, gradul 

ştiinţific şi titlul 

Data, luna şi 

anul aprobării 

temei şi 

cond./cons. 

Tema tezei de doctorat 

1 Fetiniuc Valentina 1964 08.00.05.-economie şi management Dr.hab., prof. univ. 

Caraganciu Anatol 

22.07.06 Bazele metodologice de elaborare a 

politicii industriale naţionale la 

etapa actuală 

2 Caraganciu 

Alexandrin 

1975 08.00.05.-economie şi management Dr.hab., prof.univ. Cărare 

Viorica 

22.07.06 Efectele economice ale migraţiei 

forţei de muncă în ţările de origine 

3 Domenti Oxana 1972 08.00.05.-economie şi management Dr.hab., prof. univ. 

Caraganciu Anatol 

22.07.06 Managementul sistemului de 

pensionare în RM 

4. Cociug Victoria 1972 08.00.05.-economie şi management Dr.hab., prof. univ. 

Caraganciu Anatol 

16.01.07 Principiile metodologice de 

dimensionare a inflaţiei în scopul 

determinării ţintei politicii monetare 
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Anexa 4 

Doctoranzii IEFS la 01.12. 2010    

 

 

 

Nr. 
d/o  

Numele, prenumele Data şi anul naşterii 
/ani 

Anul de 
studii 

Forma de studii  
(c/f, f/f) 

1.  Bulgac Adela 09.06.76 IV fără frecvenţă 

2.  Casapu Diana 27.09.83 IV fără frecvenţă 

3.  Dolineanschi Veronica 01.08.84 IV fără frecvenţă 

4.  Fala Alexandru 24.08.84 IV fără frecvenţă 

5.  Gaitur Tatiana 16.02.84 IV fără frecvenţă 

6.  Ghiţiu Lilea 07.10.77 IV fără frecvenţă 

7.  Lîsîi Dorin 22.01.84 IV fără frecvenţă 

8.  Paşalî Piotr 17.03.84 IV fără frecvenţă 

9.  Suditu Natalia 20.11.73 IV fără frecvenţă 

10.  Ungurean Viorica 02.05.72 IV fără frecvenţă 

11.  Colesnicova Tatiana 19.11.74 III la zi 

12.  Rînja Stela 16.07.84 III la zi 

13.  Volcu Ilie 02.08.84 III la zi 

14.  Novac Alexandra 06.11.82 III fără frecvenţă 

15.  Cristian Irina 11.04.85 III fără frecvenţă 

16.  Gomoja Cristina 24.10.84 III fără frecvenţă 

17.  Movilă Svetlana 02.07.79 III fără frecvenţă 

18.  Bordeianu Diana 26.02.85 II la zi 

19.  Clipa Victoria 14.11.83 II fără frecvenţă 

20.  Agafiţa Constantin 17.07.83 II fără frecvenţă 

21.  Iacub Nadejda  1960 II fără frecvenţă 

22.  Chiriac Natalia 1973 II fără frecvenţă 

23.  Fabian Ecaterina 1979 I la zi 

24.  Şaptelici Viorica 24.04.85 I fără frecvenţă 

25.  Stici Viorica 24.03.83 I fără frecvenţă 

26.  Cornescu Zinaida 01.XI.83 I fără frecvenţă 

27.  Ţîbrea Laurenţiu 01. 02.61 I fără frecvenţă 
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Anexa 5  

Lista echipamentului periferic necesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rechezite Hardaware Cantitatea  Specificaţii 

Lan Cable, Cat.5 UTP 3 cutii 305 m 

Switch  5 buc. 16 porturi  

Switch  5. buc 8 porturi 

Cleşte de sertizare 1. buc   

Set de şurubelniţe 1 buc .   

Cleşte de montaj 1 buc .   

Optical Mouse  15 buc. Loghitech 

Keyboards  10 buc. Loghitech 

Mouse Pad 20 buc.   

DDR 400 512MB 15 buc.   

DDR2 2GB  1 buc . Pentru Server 

DDR2 1GB  5 buc.   

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

Hard Disc (HDD) 80 GB 7 buc.   

SATA INTERFACE CABLE 5 buc.   

ATA INTERFACE CABLE 10 buc.   

Conectoare  
2 

cutii/100buc. 
  

Blocuri de alimentare  10 buc. 400W 

CD-R  1 cutie   

DVD-R 5 buc.   
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Anexa 6  Planul actual reţelei locale IEFS                                                                                                                                         
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Anexa 7  Planul propus pentru restructuralizarea reţelei locale IEFS 

        A 

  Switch 

              

        B 

              

        109A 

              

     Agro 

  

              

        109 

              

      208 

    Server 

    
              

        207 

              

        206 

              

        402 

              

        403 

      Switch 

    404 

 

              

        405 

323 

 

 

324 

 

Swc 
325 

     

325 

              

Anticam

era 

326 

 
302 

 

  303 

Switch 
304 S 

            

305/ 

306 
307 308 

     

303 

309 

     

303 

322 

     

325 

321 

     

325 

320 

Switch 
319 

     

325 

318 

     

325 
310 

     

325 

311 

     

325 

312 

Switch 
 

313 



 68 

 


