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1. DATE GENERALE
Profilul de cercetare „Economie şi management în sectorul agroalimentar” a fost aprobat
prin ordinul rectorului nr. 233 din 21.03.05, emis în baza hotărîrii Senatului Universităţii Agrare
de Stat din Moldova (procesul verbal nr. 5 din 18.03.05)
Profilul este organizat în cadrul facultăţii de Economie, care pregăteşte specialişti la
următoarele specialităţi: 366.1 Economie generală; 363.1 Business şi administrare; 362.1
Marketing şi logistică; 365.1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale; 364.1
Finanţe şi bănci; 363.2 Achiziţii; 812.1 Turism.
Facultatea de economie a fost fondată la 1.09.1965 în baza secţiei „Economie şi
organizarea agriculturii” ce activa pe lîngă facultatea de agronomie din anul 1961 şi a secţiei
„Evidenţa contabilă în agricultură” transferată în anul 1964 de la Universitatea de Stat din
Moldova la Institutul agricol „M. V. Frunze”.
Facultatea de economie a UASM este unica facultate economică din ţară care pregăteşte
specialişti în domeniul economiei agrare şi agroalimentare, un domeniu de activitate destul de
complicat, deseori cu riscuri mari, dar foarte important pentru economia naţională şi, în special,
pentru asigurarea securităţii alimentare a cetăţenilor ţării.
Despre necesitatea deschiderii unor specialităţi în domeniul economiei agrare se discuta, în
organele superioare de conducere ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), încă
la mijlocul anilor cincizeci ai secolului trecut. Există unele documente care confirmă că în anul
1954 se preconiza ca în cadrul Institutului Agricol M.V. Frunze din Chişinău (actualmente
Universitatea Agrară de Stat din Moldova) să fie deschise unele specialităţi în domeniul
economiei agrare. Însă abia în 1961 pe lîngă facultatea de Agronomie a Institutului Agricol a fost
deschisă secţia „Economie şi organizarea agriculturii” cu un număr de 50 de studenţi. Cercetările
efectuate în arhiva UASM au demonstrat, că în anul 1962 în cadrul aceleiaşi facultăţi de
agronomie au fost admişi la studii şi primii 20 de studenţi la specialitatea „Evidenţa contabilă în
agricultură”. Pas cu pas pregătirea specialiştilor în domeniul economiei agrare în cadrul facultăţii
de Agronomie a început să ia amploare.
Aceste schimbări ce s-au petrecut în cadrul Institutului Agricol şi, în special, în cadrul
facultăţii de Agronomie în perioada anilor 1961 – 1964 au adus şi la necesitatea, ca la 18
septembrie 1964 prin ordinul nr. 1030 al Ministerului Învăţămîntului al RSSM de la
Universitatea de Stat din Chişinău să fie transferaţi la Institutul Agricol 70 de studenţi ai anilor II
– IV ai secţiei „Evidenţă contabilă în agricultură”. Toate aceste momente au servit ca bază, ca,
prin ordinul nr. 116 al Ministerului Învăţămîntului al RSSM, la 1 septembrie 1965 să fie deschisă
facultatea de Economie.
Fondarea unei facultăţi noi este un lucru complicat şi la început de cale se confruntă cu
mari probleme în plan organizatoric, didactic şi ştiinţific. La începutul activităţii sale, în cadrul
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facultăţii de economie activau doar trei catedre de specialitate şi o catedră generală de educaţie
fizică (schema 1).

Facultatea de Economie
1 septembrie 1965
CATEDRELE

Organizare a producţiei în
colhozuri şi sovhozuri

Economie
agrară

Evidenţă contabilă
şi statistică

Educaţie
fizică

Schema 1. Organigrama facultăţii de economie
Din schema 1 observăm, că în luna septembrie 1965 în cadrul facultăţii activau catedrele
de „Organizare a producţiei în colhozuri şi sovhozuri”, „Economie agrară”, „Evidenţă contabilă
şi statistică”. Catedra de Educaţie fizică a fost subordonată facultăţii pentru întărirea ei şi pentru
a-i da o conotaţie de seriozitate şi de viitor.
Pînă în anul 1982 facultatea de Economie şi-a avut sediul său pe strada Livezilor 111
(Sadovaia 111), după care a fost transferată pe strada Gribov 42 (astăzi Mirceşti 42), unde se află
şi în prezent, şi îşi are blocul său de studii, două cămine studenţeşti cu o capacitate de 600 de
locuri.
Pe parcursul celor 45 de ani de activitate de mai multe ori s-a schimbat structura
organizatorică de conducere a facultăţii.

Au fost deschise catedre de profil şi de specialitate,

unele catedre de profil general, ce activau la nivel de universitate, au fost transferate în cadrul
facultăţii de economie, altele au fost comasate ori şi-au schimbat denumirea în dependenţă de
etapele de dezvoltare politică, economică şi socială a societăţii, dar şi a Universităţii.
Pe parcursul activităţii sale facultatea de economie a avut noroc de cadre didactice cu
renume , aşa ca: Ivan Petru Şevciuc, Leonid Danil Zalevschi. Ivan Pilenco, Meceslav Peleah,
David Aron Mirschii, Petru Potapie Macarenco, Mihail Timofei Osmătescu, Anatol Gavril
Parahniuc, Nadejda Lazăr Bogoslavscaia, Ivan Ivan Cernioglo, Ivan Ivan Cerven, Эmma Vasile
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Cerven, Ghenadie Andrei Babcov, Mihail Mina Caraman, Petru Arsentie Ţurcanu, Nina Ion
Constantinov, Nadejda Stepan Grec, Vladimir Ion Mogoreanu, Petru Arsenie Cotenco, Semion
Ion Certan, Ivan Feodosie Piscunenco, Maria Tudor Bucur, Vasile Stepan Bucur, Boris Petru
Muntean , Andrei Alexei Malai, Gheorghe Semion Dainicenco, Olga Vasile Ovcinicov,
Alexandru Valdimir Borodac, Nicolae Vladimir Morei, Radu Petru Frunze, Constantin Ivan
Havronin, Mihail Constantin Schiţenco, Valeria Ivan Cufudachi, Zoia Nicolae Vanovschi,
Dumitru Elifir Haruţa, Dumitru Nicolae Todoroi, Alexandru Serghei Muravschi, Deonisie
Deonis Lica, Valeriu Petru Platon, Anatolie Anton Maţarin, Gheorghe Iacob Bulgac, Nicolae
Constantin Objelean, Anatolie Dumitru Racul, Semion Ignat Drevov, Ecaterina Ivan Grec,
Ludmila Andrei Şeremet, Svetlana Arsenie Lisnic, Mavra Grigore Marcenco, Svetlana Vasile
Goncearenco, Eleonora Evhgenii Lavric, Mina Mihail Samson, Antonina Ivan Belous, Ludmila
Chiril Zaderei, Vladimir Nicolae Tarantai, Alexandru Serghei Subotin, Nicolae Pavel Frolov,
Pavel Grigore Pâslaru, Pavel Tudor Movileanu, Ivan Leontie Crotenco (50 de ani a activat în
cadrul UASM), Elena Afanasie Chişlari, Ludmila Mihail Verşinina, Valeriu Semion Doga,
Mihai Nestor Timofti, Elena Vasile Timofti, Natalia Mina Tcaci, Alexadru Ion Frecauţan,
Nicolae Timofei Golovcenco, Iosif Efim Legasi, Valentin Ivan Mavrodi, Nicolae Dumitru Şarov
(Erou al URSS), Victor Ivan Stahii, Profirii Feodosie Ţurcanu, academicianul Dumitru Timofei
Ursu (în anii 1981-1985 – preşedinte al AŞ a Moldovei), Lidia Petru Dergaciov, Grigore Iacob
Vasilescu, Ludmila Şurii Roşca, Matvei Fomici Chiticari, Grigore Casian Voievuţchi, Stepan
Semion Olaru, Anatolie Serghei Pşenicenco, Svetlana Iosif Gangan, Anatolii Marcu Cvelerov,
Irina Nicolae Fadeev, Elena Afanasie Cheibaş, Nicolae Vasile Sucevanu, Ştefan Petru
Cherdivară, Eudochia Demian Chiţiu, Boris Dumitru Tarasov, Ion Dumitru Rusnac, Anatolie
Ivan Fadeev, Valentin Alexandru Cijacovschi, Petru Ilie Roşca, Maria Savelii Junghietu,
Nadejda Stepan Rahubo, Raisa Serghei Volcinschi, Olga Sârbu, Vladimir Dubineanschi, Natalia
Mocanu, Aurelia Litvin, Cristina Coşciug, Ana Cozari, Dragoş Cimpoieş, Alexandru Stratan şi
mulţi, mulţi alţii.
Colectivul facultăţii de Economie, dar şi întreaga Universitate se bucură foarte mult de
foştii studenţi, de absolvenţi care au activat şi activează în diferite ramuri ale economiei
naţionale şi în diferite funcţii de stat.
Ne mândrim cu absolvenţii facultăţii care au activat şi activează în calitate de deputaţi ai
Parlamentului Republicii Moldova: Tudor Macrinici, Dumitru Cernei, Constantin Culea,
Alexandru Muravschii – care a fost şi ministrul Economiei şi Comerţului, Dumitru Prijmireanu,
Senator în Parlamentul României, fost deputat şi în Parlamentul Republicii Moldova – Ilie
Ilaşcu, exviceprim-ministru, ministrul Economiei – Igor Dodon, actualmente deputat în
Parlamentul Republicii Moldova, exvice-miniştrii Agriculturii şi Industriei Alimentare – Tudor
Iasinschii şi Ion Perju, exvice-ministrul Finanţelor – Dandara Viorel, exdirectorul Biroului
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Vamal al Republicii Moldova – Viorel Melnic, prefecţi de judeţe şi preşedinţi de raioane –
Eugeniu Pisov, Tudor Iasinschii, Dumitru Simon, Ion Movila, Valeriu Ciorici, vicepreşedintele
BC Moldova „Agroindbank” SA – Sergiu Cebotari, directorul SA „Barza Albă” mun. Bălţi –
Leonid Babii, foşti coordonatori ai proiectelor agricole din partea Guvernului R. Moldova la
Banca Mondială – Igor Goraşov şi Liviu Gumovschi, vicepreşedintele Departamentului de
Statistică al R. Moldova – Oleg Cara, permanentul conducător de întreprinderi agricole Gh.
Strelciuc, actualmente directorul SRL „Pohoarna” r-l Şoldăneşti, specialist în domeniul
economie şi finanţelor în Ministerul de Economie al Canadei – Sclear Alexei, şeful secţiei de
urmărire a plăţilor a Inspectoratului Fiscal Principal or. Chişinău – Anatolie Vengher, actualul
director al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM – Alexandru Stratan, actualul
prorector pe ştiinţe al Universităţii Slavone – Petru Catan, absolvenţi ce activează în organele de
control ale statului aşa ca: Iurie Ciorbă, Victor Coadă, Alexandru Luncari şi mulţi alţii,
nemaivorbind de miile de absolvenţi ce ocupă funcţii principale economice în diferite tipuri de
întreprinderi, la băncile comerciale, primari de comune etc.
Activitatea unei facultăţi se concentrează nemijlocit asupra pregătirii specialiştilor, însă este de
neînchipuit ca să nu se preocupe cadrele didactice şi cu cercetările ştiinţifice. Reformele
economice ce au loc în ţară impun necesitatea dezvoltării ştiinţei în domeniul economiei agrare.
Chiar de la începutul activităţii sale, colaboratorii facultăţii şi-au concentrat atenţia în
domeniul ştiinţific asupra problemelor de elaborare a mecanismului economic în întreprinderile
agricole colective (colhozuri), de stat (sovhozuri), în asociaţiile ştiinţifice şi de producţie.
La diferite etape de dezvoltare a complexului agroindustrial, savanţii facultăţii s-au
preocupat de cercetarea problemelor eficienţei utilizării potenţialului de producţie în agricultură,
reformei agrare şi perfecţionării infrastructurii complexului agroindustrial, remunerării muncii,
perfecţionării metodelor de organizare a producerii în fitotehnie şi zootehnie, elaborării
sistemului informativ şi bazei de date economice , elaborării locului automatizat al specialistului,
autogestiunii interne, marketingului agrar şi eficienţa lui economică, privatizării şi formării
noilor tipuri de întreprinderi, dezvoltării comparative a satului în perioada de tranziţie la
economia de piaţă, formării noilor structuri de conducere şi elaborării mecanismului managerial,
optimizării dimensiunilor de gospodării ţărăneşti (de fermieri) şi asociaţii de gospodării ţărăneşti,
altor tipuri de întreprinderi agricole, elaborării şi argumentării economice a direcţiilor principale
de sporire a eficienţei complexului agroindustrial, proiectării şi elaborării sistemelor
automatizate de prelucrare a informaţiei economice, perfecţionării sistemului de evidenţă
contabilă în complexul agroindustrial şi alte probleme ce ţin de activitatea economică şi
financiară a unităţilor agricole.
Savanţii facultăţii participă în diferite proiecte de cercetare ştiinţifică. Astfel, sub
conducerea conferenţiarului universitar Dragoş Cimpoieş, în anul 2008 a fost cîştigat, prin
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concurs, proiectul de cercetare ştiinţifică „Elaborarea mecanismelor economice a consolidării
terenurilor agricole” din cadrul Programului de Stat „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de
stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a vieţii în contextul
SCERS, programului Naţional „Satul Moldovenesc” şi planul de acţiuni „Republica Moldova –
Uniunea Europeană”. Valoarea proiectului a fost de 360 mii lei.
Sub conducerea conferenţiarului universitar, d.h.e., Stratan Alexandru, în anul 2008 a fost
cîştigat proiectul independent pentru tinerii savanţi „Argumentarea economică a activităţilor de
producere în sectorul agrar al Republicii Moldova”. Proiectul a fost finanţat de AŞM în valoare
de 200 mii lei pe o perioadă de doi ani. În ambele proiecte au fost implicate 10 cadre didactice
ale facultăţii.
Actualmente în cadrul facultăţii sub conducerea şefului catedrei „Management” Aurelia
Litvin se derulează proiectul „Perfecţionarea managementului promovării exportului produselor
agroalimentare în condiţiile vecinătăţii cu Uniunea Europeană”, în valoare aproximativ de 200
mii lei, în care sunt implicate 4 cadre didactice şi absolventa facultăţii de Economie Cotici
Victoria ce activează la Camera de Comerţ şi Industrie a R. Moldova.
Colectivul didactic al facultăţii se maturizează pe zi ce trece în elaborarea colectivă a
planurilor de învăţămînt şi a programelor analitice, utilizarea metodelor noi informaţionale de
predare-învăţare şi cercetare. Practic se finalizează schimbul de generaţii în cadrul colectivului
facultăţii. Numai 10,5 % din colaboratori au vîrsta de pensionare, iar vîrsta medie a colectivului
constituie aproximativ 40 de ani, ceea ce vorbeşte de faptul că facultatea dispune de un potenţial
mare, care trebuie să fie valorificat atît în plan didactic, cît şi ştiinţific.
În anul 2005 a absolvit facultatea de economie prima promoţie (din cele 40) de specialişti
în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) şi pentru prima dată absolvenţilor
li s-au eliberat suplimente la diplomele de licenţă în conformitate cu standardele europene. Acest
fapt permite recunoaşterea reciprocă a diplomelor de licenţă în spaţiul european.
Facultatea de Economie a pregătit în cei 45 ani de la fondare 9719 de specialişti, inclusiv
9641 în domeniul economiei agrare şi 78 în domeniul serviciilor publice – turismului rural.
Misiunea facultăţii de economie constă în pregătirea calităţii a specialiştilor în domeniul
economiei sectorului agroalimentar şi în realizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu pentru
perfecţionarea permanentă a activităţii economice şi manageriale în unităţile agroalimentare ale
ţării.
La concursul de suplinire a funcţiei vacante de decan a facultăţii au fost subliniate cîteva
elemente cheie, care prevăd, în primul rînd, racordarea planurilor de învăţămînt în cadrul
facultăţii la cerinţele actuale ale R.Moldova şi la standardele europene ale învăţămîntului
superior economic.
În perioada analizată s-a reuşit de a atinge cîteva obiective preconizate, şi anume:
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- au fost elaborate şi perfecţionate planurile de învăţămînt la ciclul I de licenţă şi ciclul II
masterat în conformitate cu cerinţele Regulamentului de organizare a studiilor în învăţămîntul
superior în baza sistemului naţional de credite de studiu;
- au fost elaborate şi realizate în practică două proiecte de cercetare din cadrul
programelor de stat legate de elaborarea mecanismelor economice a consolidării terenurilor
agricole şi perfecţionării managementului exportului de produse agroalimentare în condiţiile
vecinătăţii cu Uniunea Europeană;
- a fost elaborat şi realizat în practică proiectul pentru tinerii cercetători. „Argumentarea
economică a activităţilor de producere în sectorul agrar al Republicii Moldova.”
2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE
Activitatea didactică şi ştiinţifică a facultăţii de Economie actualmente se desfăşoară în
cadrul a opt catedre: Economie şi Relaţii Economice Internaţionale, Management, Marketing şi
achiziţii, Finanţe şi bănci, Informatică, Turism, Ştiinţe socio-umane, Limbi moderne.
Nemijlocit cu cercetarea problemelor economice în sectorul agroalimentar al R. Moldova
sunt preocupate catedrele de specialitate: Economie şi Relaţii Economice Internaţionale,
Management, Marketing şi achiziţii, Finanţe şi bănci.
La şedinţa consiliului facultăţii de Economie, procesul verbal nr. 2 din 04.10.2006, s-a
decis de a crea în cadrul facultăţii, laboratorul ştiinţific pe profilul de cercetare ştiinţifică în
următoarea componenţă:

1. Dragoş Cimpoieş – dr. în economie, lector superior universitar, actualmente conferenţiar
universitar,

2. Stratan Alexandru – dr. în economie, lector superior universitar, actualmente d.h.e.,
conferenţiar universitar,

3. Mocanu Natalia – dr. în economie, conferenţiar universitar,
4. Burbulea Rodica – dr. în economie,lector superior universitar,
5. Racu Anatolie – dr. conferenţiar universitar.
Decizia consiliului facultăţii de Economie despre crearea ,,Laboratorului ştiinţific de
cercetare în domeniul economiei agrare” a fost confirmată de Senatul Universităţii Agrare de
Stat din Moldova, procesul verbal Nr. 2 din octombrie 2006.
Colectivul laboratorului ştiinţific activează în cadrul facultăţii, dar cu regret nu este
remunerat adăugător din lipsa surselor de finanţare. Membrii Laboratorului ştiinţific sunt
remuneraţi din fondul de salariu al proiectelor de cercetare la care ei participă.
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La şedinţele catedrelor de specialitate ,,Management”, ,,Marketing şi Achiziţii”, ,,Finanţe
şi bănci”, ,,Economie şi Relaţii Economice Internaţionale” din luna septembrie 2006 au fost
aprobate temele de cercetare pe catedre şi pe profesori în parte.
La şedinţa consiliului facultăţii de Economie, procesul verbal Nr. 2 din 04.10.2006 a
fost aprobată tema de cercetare ştiinţifică la nivel de facultate: ,,Perfecţionarea
mecanismului economic şi managerial în sectorul agroalimentar al R. Moldova”.
În baza acestei teme s-au aprobat câteva subteme pe catedre:
a) Direcţiile de perfecţionare a managementului agroalimentar al R. Moldova;
b) Dezvoltarea pieţei agroalimentare în condiţiile globalizării pieţelor de desfacere;
c) Direcţiile prioritare de dezvoltare a mecanismului monetar-creditar în sectorul
agroalimentar;
d) Tendinţele actuale şi de perspectivă în vederea sporirii eficienţei şi a competitivităţii
producţiei sectorului agroalimentar pe plan integraţionist;
e) Modelarea proceselor economice în agricultură.
În baza temei generale şi subtemelor pe catedre au fost aprobate o serie de probleme
(teme), ce trebuie cercetate de către colaboratorii facultăţii în conformitate cu ,,Programul de
Dezvoltare a Satului Moldovenesc şi Strategia de dezvoltare a agriculturii în perioada 20062015”.
Tema cercetării ştiinţifice:Perfecţionarea mecanismului economic şi managerial în
sectorul agroalimentar.
Direcţiile de cercetare în corespundere cu strategia dezvoltării social-economice a
Republicii Moldova, Planul de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană” şi a
„Programului de dezvoltare a satului moldovenesc”:
- Ulitilizarea eficienţă a potenţialului de producţie în sectorul agroalimentar,
- Consecinţele economice ale reformei agrare,
- Perfecţionarea organizării producerii şi remunerării muncii în agricultură,
- Elaborarea sistemului informativ şi bazei de date în sectorul agroalimentar,
- Analiza şi perfecţionarea managementului informaţional în întreprinderile agricole,
- Structura organizatorică de conducere în întreprinderile agricole şi direcţiile de
perfecţionare,
- Modelarea proceselor economice în agricultură,
- Dezvoltarea pieţei agroalimentare în condiţiile globalizării pieţelor de desfacere,
- Politica produselor şi preţurilor în agromarketing,
- Dezvoltarea pieţei produselor (cerealiere, legumicole, horticole, vitivinicole, din lapte şi
carne),
- Sistemul informaţional şi de decizie în activitatea de marketing în sectorul agroalimentar,
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- Mecanismul de fucnţionare a pieţei de achiziţii pentru produsele agroalimentare,
- Piaţa agroturistică (distribuţie şi promovarea în reţeaua agroturistică, strategii în
promovarea produsului turistic),
- Relaţiile de import – export cu produsele agricole şi agroalimentare,
- Direcţiile prioritare de dezvoltare a mecanismului monetar – creditar în sectorul
agroalimentar,
- Perfecţionarea mecanismului financiar în sectorul agrar în contextul integrării în Uniunea
Europeană,
- Direcţiile prioritare de finanţare şi creditare a agriculturii în perioada crizelor economice,
- Organizarea finanţării şi creditării sectorului agroalimentar,
- Perfecţionarea relaţiilor întreprinderilor agricole cu sistemul bancar,
- Eficienţa asigurărilor în agricultura Republicii Moldova,
- Dezvoltarea relaţiilor de credit în întreprinderile agricole din Republica Moldova,
- Perfecţionarea impozitării în întreprinderile de prelucrare a produselor agricole,
- Prevenirea riscurilor financiare şi înlăturarea lor în întreprinderile agricole în contextul
integrării în Uniunea Europeană,
- Tendinţele actuale şi de perspectivă în vederea sporirii eficienţei şi a competitivităţii
producţiei sectorului agroalimentar pe plan integraţionist.
În perioada analizată colectivul de cercetători a facultăţii de Economie a elaborat şi
realizat cîteva proiecte.
2.1.1. Proiecte de cercetare din cadrul programului de Stat
1. Fişa proiectului din cadrul Programului de stat pe anul 2008
I. Codul şi denumirea proiectului
Elaborarea mecanismelor economice a consolidării terenurilor agricole
(contract de finanţare 51/p, cifrul 08.814.08.01A)
II. Denumirea Programului de stat
Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a
sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS, Programului Naţional
„Satul Moldovenesc” şi planului de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”.
III. Denumirea direcţiei strategice
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.
IV. Termenul executării
01.01.2008-31.12.2009
V. Volumul finanţării (mii lei)
Suma finanţării pe anul 2008 – 180 mii lei
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VI. Volumul cofinanţării (mii lei)
VII. Conducătorul proiectului
Cimpoieş Dragoş, dr., conf. univ., catedra “Management”,UASM, tel.432-432
VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
IX. Executorii proiectului
Muravschi Alexandru, dr., conf. univ.;
Cimpoieş Dragoş, dr., conf. univ.;
Racul Anatol, dr., conf. univ.;
Baltag Grigore, dr., conf. univ.;
Perju Ion, dr., lector superior;
Gherman Olimpiu, dr., lector superior;
Popa Daniela, dr., lector universitar
Stici Viorica, asistent universitar;
Frimu Ludmila, contabil
X. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Implementarea Proiectului a presupus utilizarea următoarelor metode: metoda de
anchetă şi sondaj în rândul fermierilor şi conducătorilor întreprinderilor agricole;
programa de evaluare a eficienţei economice marginale cu ajutorul pachetului aplicativ
FRONTIER 4.1; metodele neparametrice de calculare a productivităţii totale a
factorilor (TFP) prin intermediul programei DEAP 2.1.; Analiza regresională multiplă
şi analiza dispersională ANOVA cu ajutorul pachetului STATISTICA 7.0.
În procesul investigaţiilor a fost utilizat următorul echipament: 1 calculator (2008), 1
notebook ACER, dotat cu sistemul de operare VISTA, imprimanta multifuncţională
CANON, dotată cu fax, scanner, xerox şi telefon (2008) şi proiectorul multimedia ACER.
XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)
Sub aspect teoretic a fost analizat cadrul regulatoriu al reglementării pieţii funciare şi
a fost elaborată metodologia de colectare a datelor primare, s-au definit principalele
direcţii de consolidare a terenurilor agricole şi au fost stabilite modalităţile de fondare
a băncii funciare.
În plan practic, au fost elaborate 2 tipuri de anchete pentru studierea gospodăriilor
ţărăneşti şi a întreprinderilor agricole, s-a efectuat sondajul sociologic şi s-a creat baza
de date primară în Visual FoxPro 7; au fost propuse recomandări privind simplificarea
procedurii şi micşorarea costurilor tranzacţiilor funciare; s-au calculat în baza
metodelor neparametrice (DEA) covariaţia între gradul de fragmentare a exploataţiei,
eficienţa tehnică şi preţul de piaţă a unei parcele; a fost determinat coeficientul de
corelaţie şi intensitatea legăturii între eficienţa tehnică, mărimea exploataţiei şi forma
organizatorico-juridică a unităţilor agricolă.
XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare (până la 100 de cuvinte)
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
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2. Fişa proiectului din cadrul Programului de stat
XIV. Codul şi denumirea proiectului
Perfecţionarea managementului promovării exportului de produse agroalimentare
în condiţiile vecinătăţii cu Uniunea Europeană.
(contract de finanţare 232PA, cifrul 10.840.08.03A)
XV. Denumirea Programului de stat
Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei
bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene.
XVI. Denumirea direcţiei strategice
Asigurarea suportului ştiinţific al elaborării programelor şi strategiilor naţionale şi
sectorale.
XVII. Termenul executării
01.01.2010-31.12.2011
XVIII. Volumul finanţării (mii lei)
Suma finanţării pe anul 2010 – 100 mii lei
XIX. Volumul cofinanţării (mii lei)
XX. Conducătorul proiectului
Litvin Aurelia, dr., conf. univ., catedra “Management”,UASM, tel.432-432
XXI. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
XXII. Executorii proiectului
Litvin Aurelia, dr., conf. univ.;
Cimpoieş Dragoş, dr., conf. univ.;
Racul Anatol, dr., conf. univ.;
Perju Mariana, doctorand;
Cotici Victoria; Director, Centrul de Formare ContinuaCamera de Comert si Indsutrie
a Republicii Moldova
Frimu Ludmila, contabil.
XXIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Implementarea Proiectului a presupus utilizarea următoarelor metode: metoda de
anchetă şi sondaj în rândul exportatorilor de produse agroalimentare; metoda
econometriei spaţiale.
În procesul investigaţiilor a fost utilizat următorul echipament: 1 calculator (2008), 1
notebook ACER, dotat cu sistemul de operare VISTA, imprimanta multifuncţională
CANON, dotată cu fax, scanner, xerox şi telefon (2008) şi proiectorul multimedia ACER.
XXIV. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)
Sub aspect teoretic a fost analizat cadrul regulator al reglementării activităţii
economice externe şi a fost elaborată metodologia de colectare a datelor primare, s-au
definit principalele direcţii de analiză a activităţii economice externe .
În plan practic, au fost elaborate recomandări cu privire la perfecţionarea cadrului
regulator al reglementării exportului de produse agroalimentare, s-a creat baza de date
pentru prelucrarea matematică în cadrul modelului IS-LM a activităţii economice
externe. S-a elaborat metodologia de evaluare a eficienţei activităţii economice externe
prin intermediul multiplicatorului Keynes.
12

XXV. Propuneri şi recomandări pentru implementare (până la 100 de cuvinte)
Perfecţionarea managementului promovării exportului de produse agroalimentare în
Republica Moldova presupune, pe lângă multitudinea de alte căi şi aplicarea taxelor
vamale optimale. Condiţia fundamentală care trebuie îndeplinită pentru ca aplicarea
taxelor vamale să fie eficientă, este ca importul să fie elastic în raport cu taxa vamală.
Ceea ce ţine de cadrul regulator al activităţii economice externe putem menţiona: cu
toate că numărul acortdurilor semnate este mare, exporturile din Republica Moldova nu
au crescut esenţial. Pentru facilitatea accesului mărfurilor din ţară pe pieţe de
perspectivă (Polonia; Bulgaria, Ţările Baltice, etc.) cadrul juridic necesită în continuare
completare, diversificare şi perfecţionare.
XXVI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
2.1.2. Proiecte de cercetare internaţionale
Proiectul ”Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: Comunicarea de afaceri
interculturală: probleme şi perspective de colaborare moldo-rusă în formarea competenţei
comunicative a cadrelor sectorului agrobusiness”, 2009
1. Rezumatul proiectului şi caracteristica sarcinilor propuse spre realizare pe etapa I, pe
anul 2009
Proiectul presupune organizarea şi desfăşurarea conferinţei ştiinţifico-practice a savanţilor
moldoveni şi ruşi în domeniul studierii problemelor actuale în prezent ce vizează teoria şi practica
comunicării interculturale în condiţiile crizei economice mondiale. Activitatea conferinţei va permite
de a cerceta detaliat problemele apropierii culturilor naţionale a Moldovei şi Rusiei prin formarea
poziţiei social - orientative şi tolerant - condiţionate a tinerei generaţii în cadrul spaţiului polietnic, a
educării civice, patriotice şi internaţionale a studenţilor instituţiilor agrare, de asemenea şi determinarea
locului şi rolului instituţiilor de stat în dezvoltarea paradigmei interculturale a studiilor agrare.
Rezultatele conferinţei vor avea o importanţă atît teoretică, cît şi practică nu numai în formarea
competenţei comunicative a cadrelor agrobusinessului, dar şi la elaborarea conţinutului şi realizării
programelor instituţiilor agrare în cadrul sistemului european de învăţământ.
Cuvinte cheie: Agrocultură, Comunicare Interculturală, Cultură, Discurs, Lingvosemiotică,
Prezentare, Strategie Comunicativă.
1.1 Descrierea Proiectului
1.1.1 Problema ştiinţifică spre soluţionarea căreia este orientat proiectul
Problema ştiinţifică spre soluţionarea căreia este orientat proiectul constă în analiza comparativă a
conceptelor fundamentale ce stau la baza fenomenului comunicării de afaceri interculturale, a
problemelor şi perspectivelor de colaborare moldo - rusă ce vizează formarea competenţelor
comunicative a cadrelor din sectorul agrar.
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1.1.2 Actualitatea problemei în domeniul de cercetare propus
Actualitatea problemei în domeniul de cercetare propus constă în cercetarea detaliată a problemelor
apropierii culturilor naţionale a Moldovei şi Rusiei prin formarea poziţiei social - orientative a tinerilor
generaţii în cadrul spaţiului polietnic, a educării studenţilor din instituţiile agrare în spirit patriotic,
civic, internaţional etc.
1.1.3 Obiectivele concrete trasate pentru soluţionarea problemei în cauză
Obiectivele concrete trasate pentru soluţionarea problemei în cauză sunt următoarele: analiza
problemelor de colaborare moldo - rusă în formarea competenţei comunicative a reprezentanţilor din
sectorul agrar, ceea ce contribuie la apropierea agroculturilor din Moldova şi Rusia.
1.1.4 Gradul de noutate şi originalitate a obiectivelor trasate
Noutatea şi originalitatea obiectivelor trasate constau în faptul că pentru prima dată se
cercetează procesele de comunicare de afaceri interculturale şi problemele şi perspectivele unei
colaborări fructuoase moldo - ruse ce vizează formarea abilităţilor şi competenţei comunicative
în cadrul sectorului agrobusiness.
1.1.5. Metodele şi modurile de abordare propuse
Complexitatea funcţională şi amplă a comunicării de afaceri interculturale presupune aplicarea
următoarelor metode:
- metodele ipotetice - inductivă şi ipotetice - deductivă;
-

metoda analizei contextuale;

-

metoda introspecţiei şi retrospecţiei;

-

metoda analizei discursive a situaţiilor de comunicare a reprezentanţilor moldoveni şi ruşi din

domeniul agrocultural;
-

metoda descriptivă şi componentele ei de bază (observarea, interpretarea şi generalizarea);

-

metoda analizei componente a unităţilor lexicale;

-

metoda analizei onomasiologice ce reflectă categoriile semantice a agroculturii;

-

metoda analizei semasiologice ce verifică spaţiul semantic a fenomenului studiat;

-

analiza lexico - semantică, sintactică şi stilistică a textelor istorice ce explică conceptele

fundamentale ale conducerii.
1.1.6 Planul de lucru al întregului colectiv moldo - rus pentru anul 2009.
- Studierea strategiilor comunicative în agrobusiness, procesul de comunicare în condiţiile crizei
economice mondiale, aspectele comunicative ale managmentului anti - criză în sfera agrară.
- Studierea conţinutului şi realizării programelor social - umanitare în instituţiile de învăţământ
superior agrar în cadrul sistemului european de învăţământ.
- Locul şi rolul sistemului lucrului educativ în instituţiile superioare de învăţământ în structura şi
conţinutul politicii de stat ce vizează tânăra generaţie.
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- Analiza lingvistică şi spirituală a tradiţiilor popoarelor rus şi moldovenesc ca bază a
colaborării efective.
- Analiza aspectelor interculturale a comunicării de afaceri.
- Studierea comparativă a specificului retoric al discursurilor spaţiilor agroculturale din
Moldova şi Rusia.
1.1.7 Planul de lucru al colectivului din Moldova pentru anul 2009.
Cozari Ana - Monitorizarea proiectului, determinarea celor mai importante aspecte ale
comunicării de afaceri interculturale.
Movileanu Pavel - Studierea comunicării în spaţiul informaţional, determinarea locului şi
rolului instituţiilor de stat în dezvoltarea paradigmei interculturale a învăţământului agrar.
Movileanu Veronica - Studierea comunicării în cadrul agroculturii, problemele toleranţei sociale
urbane şi rurale, procese comunicative de apropiere a satului şi oraşului în sfere sociale şi agroculturale.
Puţuntean Nina - Determinarea problemelor de formare a competenţei interculturale a
studenţilor în sfera profesională a comunicării într - o limbă modernă.
Vlas Serghei - Descrierea particularităţlor etno - culturale a comunicării cadrelor
manageriale din domeniul agrobusinessului din Moldova şi Rusia.
2. Lista executanţilor cu numirea funcţiei în cadrul proiectului, titlul ştiinţific cu semnăturile
1. Cozari Ana – Cercetător ştiinţific superior, şef Catedră Limbi Moderne, lector superior
universitar, doctor în pedagogie.
2. Movileanu Pavel – Cercetător ştiinţific superior, şef Catedră Ştiinţe Socio-Umane, doctor
habilitat, profesor universitar, academician.
3. Movileanu Veronica - Cercetător ştiinţific superior, lector superior universitar, doctor în
economie.
4. Puţuntean Nina – Cercetător ştiinţific superior, profesor de limbă franceză şi limbă engleză,
lector superior universitar, magistru în pedagogie.
5. Vlas Serghei - Cercetător ştiinţific, lector superior universitar.
Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului pe etapă
Denumirea etapelor
de realizare a
proiectului
Prezentarea
participanţilor la
conferinţă
Excursie prin orăşelul
academic al AAS din
Volgograd
Organizarea şi
realizarea expoziţiei

Conţinutul etapei

Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor

Întâlnirea participanţilor cu
rectorul AAS din Volgograd
academician, dr. hab., prof.
Ovcinicov A.
Formarea aspectului academiei în
spaţiul internaţional de învăţământ

Participarea cu comunicări la conferinţă,
publicarea articolelor ştiinţifice,

Comunicarea interculturală:
probleme şi perspective de
colaborare moldo - ruse

Mese rotunde ce vizează informarea
publicului cu problemele şi perspectivele
colaborării moldo – ruse din perspectiva
comunicării interculturale.

Cunoaşterea istoriei şi culturii regiunii
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Lucrul în secţii

Teoria şi practica comunicării
de afaceri; Procesul de la
Bologna şi învăţământul agrar;
Ritorica de afaceri şi aspecte
complexe în comunicarea
agrară; Aspecte interculturale în
comunicarea de afaceri;
Comunicarea în spaţiul
informaţional; Comunicarea în
cadrul agro – şi urbo culturii

Discutarea problemelor înaintate în cadrul
şedinţelor secţiilor şi meselor rotunde cu
participarea savanţilor de vază din
instituţiile superioare de învăţământ din
Moldova şi Rusia reprezentanţii
organizaţiilor sociale şi de tineret
reprezentanţii administraţiei din Chişinău şi
Volgograd, specialişti în domeniul politicii
de tineret şi a educaţiei patriotice a
veteranilor de război şi veteranilor muncii
.Editarea colectivă a unui volum de articole
ştiinţifice a participanţilor la conferinţă.

4. Analiza rezultatelor obţinute şi concluzii
Toate obiectivele preconizate în cadrul proiectului au fost realizate.
Participarea reprezentanţilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi Academiei Agrare de
Stat din Volgograd cu comunicări la ”Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: Comunicarea
de afaceri interculturală: probleme şi perspective de colaborare moldo-rusă în formarea
competenţei comunicative a cadrelor sectorului agrobusiness”, desfăşurată în perioada 12-14
noiembrie 2009 în cadrul Academiei Agrare de Stat din Volgograd ce vizează următoarele
probleme:
- teoria şi practica comunicării de afaceri;
- procesul de la Bologna şi învăţământul agrar;
- retorica de afaceri, tradiţii lingvistice şi spirituale în spaţiul intercultural al popoarelor rus şi
moldav;
- aspecte interculturale ale comunicării de afaceri;
- comunicarea în spaţiul mass-media;
-

aspecte

aplicative

ale

competenţei

comunicative

a

specialiştilor

din

domeniul

agrobusinessului.
Publicarea articolelor ştiinţifice ale reprezentanţilor UASM şi AASV;
Organizarea şi monitorizarea meselor rotunde ce au vizat informarea publicului despre
problemele şi perspectivele colaborării moldo – ruse din perspectiva comunicării interculturale.
Discutarea problemelor înaintate în cadrul şedinţelor secţiilor şi meselor rotunde

cu

participarea:
- cercetătorilor: Ana Cozari, şef Catedră Limbi Moderne, lector superior universitar, doctor în
pedagogie; Nina Puţuntean, profesor de limbă franceză şi limbă engleză,

lector superior

universitar, magistru în pedagogie; Maria Arachelov, profesor de limbă franceză şi limbă
engleză,

lector universitar, magistru în filologie, Tatiana Barbaneagra, profesor de limbă

engleză şi limbă română, asistent universitar, magistru în filologie; Ovcinicov Alexei, rectorul
AASV, doctor habilitat, profesor universitar, academician; Patrina Elena, prorector Relaţii
Internaţionale în cadrul AASV, doctor în pedagogie; Oleanici Andrei, profesor universitar, şef
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Catedră Limbi Străine; Ianovscaia Irina, doctor în ştiinţe filologice, conferenţiar universitar;
Grişina Galina, şef Secţiei Relaţii Internaţionale etc. din instituţiile superioare de învăţământ
din Moldova şi Rusia;
- reprezentanţilor organizaţiilor sociale din Volgograd;
- reprezentanţilor organizaţiilor de tineret din Volgograd;
- reprezentanţilor administraţiei din Volgograd (Ciumacov P., şef-adjunct al Departamentului
Administrativ al regiunii Volgograd ce vizează Complexul Agroindustrial şi Resurse Naturale);
- specialiştilor în domeniul politicii de tineret şi a educaţiei patriotice a veteranilor de război şi
veteranilor muncii.
Editarea volumului colectiv de articole ştiinţifice ale participanţilor la conferinţă
„Межкультурная

деловая

коммуникация:

проблемы

и

перспективы

российско-

молдавского сотрудничества в формировании коммуникативной компетенции кадров
агробизнеса” ce vizează problema comunicării de afaceri interculturale.
Graţie acestei conferinţe au fost analizate problemele de colaborare moldo-ruse în
formarea competenţei comunicative a reprezentanţilor din sectorul agrar, ceea ce va contribui la
apropierea agroculturilor din Moldova şi Rusia. Fenomenul comunicării de afaceri interculturale
este de o actualitate perpetuă ce permite formarea poziţiei social-orientative şi tolerantcondiţionate a tinerei generaţii în cadrul spaţiului polietnic, a educării civice, patriotice şi
internaţionale a studenţilor instituţiilor agrare. Rezultatele colaborării dintre instituţiile
superioare din cadrul proiectului vor avea o importanţă atît teoretică, cît şi practică nu numai în
formarea competenţei comunicative a cadrelor din sectorul agrobusiness, dar şi la elaborarea
conţinutului şi realizării programelor instituţiilor agrare în cadrul sistemului european de
învăţămînt, analiza strategiilor comunicative în agrobusiness şi a proceselor de comunicare în
condiţiile crizei economice mondiale, a aspectelor comunicative ale managementului anticriză în
sfera agrară, fiind valorificate în diverse publicaţii de specialitate şi implementate în producţie.
Ţinînd cont de faptul că strategia de dezvoltare în continuare a UASM vizează racordarea
învăţămîntului superior agronomic la exigenţele sistemului european de învăţămînt prin
modernizarea lui, putem afirma cu certitudine că această conferinţă prevede în viitor o
colaborare fructuoasă moldo-rusă în formarea abilităţilor şi competenţei comunicative în cadrul
sectorului agrobusiness.
Marea misiune a actualei generaţii de profesori şi colaboratori ai UASM este să
contribuie la pregătirea unor specialişti competenţi, competitivi şi oameni de o înaltă cultură,
realizînd astfel deviza instituţiei „Da nobis recta sapere”.
Informaţii suplimentare ce ţin de realizarea proiectului
În contul lucrărilor efectuate în anul 2009 au fost transferate 20,0 (douăzeci) mii lei
conform Devizului de cheltuieli planificat pe anul 2009. Lucrările prevăzute pînă în prezent au
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fost efectuate complet şi în termenele stabilite conform Devizului de cheltuieli real pe anul
gestionar 2009 în sumă de 16,9 (şaisprezece, nouă) mii lei. Suma de 3,1 (trei, unu) mii lei care nu
a fost cheltuită se explică prin următoarele:
- 0,1 (zero, unu) mii lei nu au fost cheltuite din contul Primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală, achitate de patroni (3,5 % din art. 111);
- 3,0 (trei, zero) mii lei nu au fost cheltuite din contul Deplasărilor peste hotare, din motivul că
suma cheltuită pentru cazare a fost mai mică decît cea planificată.
2.1.3.Proiecte pentru tinerii cercetători
Proiectul „Argumentarea economică a activităţilor de producere în sectorul agrar al
Republicii Moldova” (cifrul 08.819.08.06A)
Executanţii proiectului:
Conducător de proiect, dr.hab., conf.univ., Alexandru Stratan, UASM
Cercetător ştiinţific, dr., lect.sup., Andrei Zbancă, UASM
Cercetător ştiinţific, dr., lect.sup., Virgiliu Morei, UASM
Cercetător ştiinţific, dr. conf.univ. Aurelia Litvin, UASM
Cercetător ştiinţific, dr. conf.univ. Igor Petcu, UASM
Scopul Proiectului: Argumentarea economică a activităţilor de producere din sectorul agrar al
republicii pentru întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier).
Obiectivele Proiectului:
1. Elaborarea bugetelor de cheltuieli şi venituri pentru activităţile agricole - sectorul vegetal
(etapa I);
2. Elaborarea bugetelor de cheltuieli şi venituri pentru creşterea şi întreţinerea animalelor în
exploataţiile agricole (etapa II);
3. Elaborarea ghidului aplicativ-practic privind argumentările economice ale activităţilor
practicate în sectorul vegetal şi animalier (etapa I şi II).
Realizarea proiectului propus a prevăzut implementarea a două etape:
etapa I (2008). „Argumentarea economică a consumurilor şi veniturilor în sectorul vegetal”,
obiectivul principal al căreia constă în elaborarea bugetelor de cheltuieli şi venituri în sectorul
vegetal;
etapa II (2009). „Argumentarea economică a consumurilor şi veniturilor în sectorul
zootehnic”, obiectivul principal al căreia constă în elaborarea bugetelor de cheltuieli şi venituri
în sectorul animal.
Metodologia utilizată în cercetare:
Implementarea Proiectului a presupus utilizarea următoarelor metode:
• metoda de anchetă şi sondaj (în rândul producătorilor pentru selectarea informaţiilor primare);
18

• metoda grupărilor şi analizei seriilor dinamice;
• metoda monografică;
• metoda analizei şi sintezei;
• metoda estimărilor de expertiză, metode statistico-matematice, metoda extrapolărilor.
Rezumatul rezultatelor
Teoretice: Sistematizarea şi sinteza datelor şi calculelor economice pentru 35 sectoare de
producere din fitotehnie cu argumentarea şi analiza eficienţei economice pentru fiecare în parte.
Argumentarea economică a bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru sectorul producerii
vegetale prin prisma extrapolării a trei variante: aplicarea tehnologiei recomandate, tehnologiei
armonizate pentru întreprinderile agricole mari şi medii, tehnologiei armonizate în gospodăriile
ţărăneşti (de fermier).

Au fost elaborate şi sistematizate cercetările ştiinţifice privind

argumentarea economică a consumurilor şi veniturilor în ramura creşterii şi întreţinerii
animalelor.
Aplicative: Crearea şi sistematizarea bazei de date pentru 35 de culturi agricole, care va fi
anual actualizată, ţinând cont de evoluţia preţurilor factorilor de producere. Elaborarea fişelor
tehnologice pentru 35 culturi agricole. Ghidul aplicativ-practic destinat tuturor actorilor ce
activează în agricultură sau au tangenţe cu sectorul dat (MAIA, instituţii de învăţământ,
antreprenori, instituţii financiare, ONG de consultanţă, asociaţii ale producătorilor, etc.). Au fost
elaborate bugetele de cheltuieli si consumuri destinate creşterii şi întreţinerii animalelor în
Republica Moldova în funcţie de două criterii esenţiale: asigurarea procesului de producţie în
sectorul zootehnic cu propriile resurse (nutreţuri) si asigurarea procesului de producţie în
sectorul zootehnic prin procurarea nutreţurilor din exterior.
Granturi internaţionale
Conferenţiarul ştiinţific Dragoş Ciompieş în anul 2007 în trimestrul 4 a obţinut un grant
de la Banca Mondială. PH.RD.Creditul de reducere a sărăciei în Republica Moldova (Cercetare
agrară, educație și perfecționare). Termenul executării: septembrie – decembrie 2007.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost axate spre studierea situaţiei economico –
financiare a universităţilor de Stat din Moldova, a stării de educaţie şi perfecţionare, a studenţilor
şi cadrelor didactice.
2.2. PERSONALUL UMAN
În cadrul profilului de cercetare „Economie şi management în sectorul agroalimentar”
activează specialişti competenţi. În tabelul 1 este reflectată informaţia generală despre personalul
profilului de cercetare.
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Tabelul 1. Lista cercetătorilor profilului evaluat
Numele
prenumele

Anul
naşterii

1. Ţurcanu
Petru

1937

2. Movileanu
Pavel

1941

1971

08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)

Doctor în ştiinţe
economice 1998
Conferenţiar universitar
2010

1978

08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)

Doctor în ştiinţe
economice 2005
Conferenţiar universitar
2011

08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)
08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)
08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)

Doctor în ştiinţe
economice 2004
Conferenţiar universitar
2011

1968

6. Mocanu
Natalia

1970

1977

11. Morei
Virgiliu

1975

12. Stratan
Alexandru

1976

13. Popa
Daniela

Şeful catedrei
„Economie politică”
tel. 43-21-94

1974

5. Sârbu Olga

10. Gherman
Olimpiu

Doctor habilitat în ştiinţe
economice 2000
profesor universitar 2001

Doctor în ştiinţe
economice 2000
Conferenţiar universitar
interimar 2008

1970

9. Bujor
Tatiana

Professor universitar,
catedra „Management”
tel. 43-25-85

08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)

4. Litvin
Aurelia

1982

08.00.05
Economie şi management (în ramură)

Funcţia, telefon

Doctor habilitat în ştiinţe
economice 1989
profesor universitar 1990

08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)
08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)
08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)

1957

8. Moroi Elena

Gradul şi titlul ştiinţific,
anul confirmării.

Doctor în ştiinţe
economice 1988
Profesor universitar
interimar 2008
Doctor în ştiinţe
economice 1999
Conferenţiar universitar
2002
Doctor în ştiinţe
economice 1999
Conferenţiar universitar
2004
Doctor în ştiinţe
economice 2002
Conferenţiar universitar
interimar 2004
Doctor în ştiinţe
economice 2002
Conferenţiar universitar
2008

3. Tomiţa
Petru

7. Cimpoieş
Dragoş

Specialitatea
(denumirea şi
cifrul)
08.00.05
Economie şi management (în ramură)
08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)
08.00.05
Economie şi
management (în
ramură)

Doctor habilitat 2008
Conferenţiar universitar
interimar
Doctor în ştiinţe
economice 2007
Lector superior
universitar 2011

Decanul facultăţii
tel. 31-22-17
Şeful catedrei
„Management”
Tel. 432-432
Şeful catedrei
„Economie şi REI”
Tel. 432-387
Şeful catedrei
„Finanţe şi bănci”
Tel. 432-585
Conferenţiar
universitar, catedra
„Management”
Tel. 432-432
Conferenţiar
universitar interimar,
catedra „Economie şi
REI”
Tel. 432-387
Conferenţiar
universitar interimar,
catedra „Economie şi
REI”
Tel. 432-387
Conferenţiar
universitar interimar,
catedra „Economie şi
REI”
Tel. 432-387
Conferenţiar
universitar, catedra
„Management”
Tel. 432-432
Conferenţiar
universitar, catedra
„Management”
Tel. 432-432
Conferenţiar
universitar interimar,
„Finanţe şi bănci”
Tel. 432-585
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Tabelul 2. Componenţa cadrelor comform categorieii de vîrstă, 2006
Categorii de lucrători
Doctori habilitaţi în ştiinţe
economice
Doctori în ştiinţe
economice

Sub 35
de ani

36 – 45
de ani

46 – 60
de ani

De la 60
de ani

Total

Vîrsta medie
ani

_

_

_

2

2

66

6

3

2

_

11

37.9

Informaţie despre cercetătorii ştiinţifici care activează
pe profilul “ Economie şi management în sectorul agroalimentar“
1.Ţurcanu Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar la caredra „Management”,
specialist în domeniul economiei. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în
elaborarea direcţiilor de sporire a eficienţei economice a producţiei agricole. Om emerit în ştiinţe
(1997). Rezultatele cercetărilor sunt publicate în peste 200 de lucrări ştiinţifice, patru monografii,
cinci recomandări practice în domeniul organizării muncii şi a producţiei agricole, a pregătit
peste 30 de doctori în ştiinţe economice şi 3 doctori habilitaţi în economie.
2. Movileanu Pavel, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, şeful catedrei
“Ştiinţe Socio-umane”, specialist în domeniul economiei agrare. Activitatea de cercetare în
cadrul profilului constă în elaborarea direcţiilor de sporire a eficienţei economice a folosirii
resurselor umane şi a dezvoltării lor în agricultură. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost
publicate în peste 100 de lucrări. Este academician titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe
a Şcolii Superioare. A pregătit doi doctori în ştiinţe economice.
3. Tomiţa Petru, decan al facultăţii de Economie, profesor universitar interimar, specialist în
domeniul managementului unităţilor agricole. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă
în perfecţionarea mecanismului managerial, în special, a metodelor manageriale a unităţilor
agricole în condiţiile economiei de piaţă, a posibilităţilor de implementare a practicii manageriale
europene in unităţile agricole din Republica Moldova. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în
peste 100 de lucrări ştiinţifice, coautor a trei manuale în domeniul psihologiei şi activităţii
manageriale. A pregătit patru doctori în ştiinţe economice.
4. Litvin Aurelia, conferenţiar universitar, specialist în domeniul managementului unităţilor
agricole. Tema de cercetare: Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare.
Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 83 de lucrări ştiinţifice, este coordonator a unui manual
în domeniul antreprenoriatului rural. Autorul monografiei „Managementul calităţii – premisă a
creşterii competitivităţii

întreprinderilor”. A participat în cadrul proiectului pentru tineri

cercetători „Argumentarea economică a activităţilor de producere în sectorul agrar al Republicii
Moldova” – finanţat de AŞM. Conducătorul proiectului de stat „Perfecţionarea managementului
promovării exportului de produse agroalimentare în condiţiile vecinătăţii cu UE”.
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5. Sârbu Olga, doctor în ştiinţe economie, conferenţiar universitar, specialist în domeniul
economiei. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în analiza activităţii unităţilor
economice, în special, a eficienţei folosirii factorilor de producţie. Rezultatele cercetărilor au fost
publicate în peste 50 de lucrări ştiinţifice.
6. Mocanu Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar, şef catedră „Finanţe şi
bănci”, specialist în domeniul finanţelor agricole şi managementului unităţilor agricole.
Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în analiza sistemului de organizare a finanţării
unităţii agricole şi restructurarea sectorului agrar prin implementarea mecanismului de cooperare
şi integrare. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 93 de lucrări ştiinţifice. Coautor al unui
manual referitor la antreprenoriatul rural, coautor la două monografii referitor la restructurare,
dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar şi economia agrară a Republicii Moldova,
autor la o monografie referitor la managementul reformărilor în sectorul agrar al Republicii
Moldova. Îndeplineşte funcţia de secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 6008.00.05-25.12.03 şi al Seminarului Ştiinţific de Profil pentru susţinerea tezelor de doctor şi
doctor habilitat la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) în cadrul
Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
7. Cimpoieş Dragoş, doctor în economie, conferenţiar universitar, specialist în domeniul
economiei agrare. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în studierea reformelor
structurale şi consolidarea funciară în sectorul agrar. Rezultatele cercetărilor efectuate sunt
publicate în circa 70 publicaţii ştiinţifice, din care peste 20 în afara ţării. Participant la numeroase
conferinţe internaţionale peste hotarele ţării. În perioada 2008-2009 – conducător al Proiectului
de Stat 08.814.08.01A. Membru al Asociaţiei Internaţionale a Economiştilor Agrari (IAAE).
Abilitat cu dreptul de conducător de doctorat.
8. Moroi Elena, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar interimar, specialist în
domeniul economiei. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în analiza eficienţei
economice a producerii producţiei agricole; impactul globalizării asupra dezvoltării economice
contemporane. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în peste 30 de lucrări ştiinţifice.
9. Bujor Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar interimar la catedra Economie
şi REI. Activitatea de cercetare în domeniile eficientei economice a producţiei agricole;
politicilor de dezvoltare regională şi dezvoltarea durabilă în spaţiul rural; sistemelor moderne de
motivare a angajaţilor; eficienţa politicilor investiţionale. Rezultatele cercetărilor au fost
publicate în peste 30 articole ştiinţifice.
10. Gherman Olimpiu, doctor în Economie, conferenţiar universitar interimar la catedra
Economie şi REI. Activitatea de cercetare – Politicile macroeconomice ale Republicii Moldova
prin prisma tendinţelor de integrare europeană. Rezultatele cercetării au fost publicate în peste 20
articole ştiinţifice.
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11. Morei Virgiliu, doctor în economie, conferenţiar universitar interimar, specialist în
domeniul managementului. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în perfecţionarea
metodelor de planificare a necesarului de forţă de muncă în agricultură, precum şi argumentarea
economică a activităţilor din agricultura Republicii Moldova. Rezultatele cercetărilor efectuate
sunt publicate în 27 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 peste hotare. Coautor la o monografie şi la
două ghiduri informative. Autor al unui curs de prelegeri. Participant la două proiecte: 1)
Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol – finanţat de USAID; 2) Proiectul de cercetări
ştiinţifice „Argumentarea economică a activităţilor de producere în sectorul agrar al Republicii
Moldova” – finanţat de AŞM.
12. Stratan Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar la caredra
„Management”, specialist în domeniul economiei. Activitatea de cercetare în cadrul profilului
constă în perfecţionarea mecanismului economic în sectorul agroalimentar. În anul 2008 a
susţinut teza de doctor habilitat în economie. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în peste 100
de lucrări ştiinţifice, cinci monografii.
13. Popa Daniela, doctor în economie, lector superior universitar, specialist în domeniul
economiei. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în perfecţionarea mecanismul
economic şi a rolului acestuia în sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor agricole.
Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 37 de lucrări ştiinţifice. Coautor al unei monografii
referitor la eficienţa mecanismului economic în sectorul agrar.
Componenţa nominală a personalului de conducere este reflectată în tabelul 3 şi inlude
următoarele persoane: Movileanu Pavel – şeful catedrei „Ştiinţe socio-umane”, Tomiţa Petru –
decanul facultăţii, Litvin Aurelia – şeful catedrei „Management”, Mocanu Natalia – şeful
catedrei „Finanţe şi bănci”, Sârbu Olga – şeful catedrei „Economie şi REI”.
În tabelul 4 este analizată lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării.
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-

0

-

conf.univ.

Universitatea
Tehnică din
Moldova

1970

superioare,
UASM

dr.econo
mie

1970

1968

superioare,
UASM

doctor în
ştiinţe
economi
ce

doctor în
ştiinţe
economi
ce

conf univ.

Academiei de
Studii Economice
din Moldova la
facultatea Finanţe

conferenţiar
universitar

USM 14-27.0508; MAIA 28.0512.06.08; CCI
26-30.01.2009;
UTM 1727.01.2010

Proiectul
Entranse 2
Your
Busienss,
program
referitor la
pregătirea
formatorilor
: „Iniţierea
Afacerilor”

01.03.2007

1,5

0

0,49
5

2008

1

0

0,33

da

şef
catedra
Manage
ment

2006

1,5

0,5

0,99
5

da

şef
catedră
Finanţe
şi bănci
(ord. nr.
4 din
12.01.07)

2006

1,5

0

0,49
5

şef
catedră
Economi
e şi REI
(ord. nr.
4 din
12.01.07)

22.12.2006

1,5

0

0,49
5

Hotărâri
i privind
desemna
-rea în
funcţie

da

Şef
catedră"Ştii
nţe SocioUmane"

-
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Note speciale

UTM 1727.01.2010

doctor în
ştiinţe
economi
ce

superioare,
UASM

Stagii de perfecţionare şi/sau
documentare efectuate peste
hotare

Titlul ştiinţific sau ştiinţificodidactic
prof. univ.
interimar

1957

superioare,
UASM

Total sarcină ştiinţifică
(0,33a+b)

5

Sârbu
Olga

0

dr.H

prof. univ.,
Academician

Date şi
rezultatele ultimei
atestări

Sarcina ştiinţifică la momentul
estimării (b)

4

Mocanu
Natalia

România, ASE

România
ASE

2008-2009,
RusiaVolgograd,
Academia
agricolă

Stagii de
perfecţionare
efectuate în ţară

Sarcina didactică-ştiinţifică la
momentul estimării (a)

3

Litvin
Aurelia

Implicăre în
proiecte de
cercetare
internaţionale
pe durata
anilor
precedenţi (în
perioada
evaluată)

Abilitării cu dreptul de
conducător/consultant de
doctorat

2

Tomiţa
Petru

1941

superioare,
UTM

Cursuri de perfecţionare a
manage-rilor

1

Movileanu
Pavel

Gradul ştiinţific

Numele,
prnumele

Studii obţinute

Nr.
crt.

Anul de naştere

Tabelul 3. Componenţa nominală a personalului de conducere

Ţurcanu Petru

1937

superioare,

2

Stratan
Alexandru

1976

superioare,
UASM

3

Cimpoieş
Dragoş

1977

superioare,
UASM

4

Morei Virgiliu

1975

superioare,
UASM

5

Moroi Elena

1974

superioare,
UASM

6

Gherman
Olimpiu

1978

superioare,
UST

7

Bujor Tatiana

1971

superioare,
UASM

8

Popa Daniela

1982

superioare,
UASM

doctor
habilitat în
ştiinţe
economice

profesor
universitar

Funcţia
deţinută

Date şi
rezultatele
ultimei
atestări

Total sarcină
ştiinţifică (0,33a+b)

1

Gradul
ştiinţific

Sarcina ştiinţifică la
momentul estimării (b)

Studii
obţinute

contract

profesor
universitar

Contract

1,00

0,00

0,33

Sarcina didacticăştiinţifică la momentul
estimării (a)

Anul
de
naştere

Forma de angajare
(în state, cumul intern,
cumul extern)

Numele,
prnumele

Abilitării cu dreptul
de conducător/
consultant de doctorat

Nr.
crt.

Titlul ştiinţific sau
ştiinţifico-didactic

Tabelul 4. Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării

conf.univ.

08.00.05,
2008

cumul
extern

conf.univ.

cumul

0,5

0,00

0,165

conferenţiar
universitar

08.00.05,
2010

în state

conferenţiar
universitar

2007

1,00

0,5

0,8

în state

conferenţiar
universitar

15.04.2011

1,00

0

0,33

conferenţiar
universitar
interimar

conferenţiar
universitar
interimar

27.06.2008

1,50

0,00

0,495

doctor în
ştiinţe
economice

conferenţiar
universitar
interimar

conferenţiar
universitar
interimar

15.04.2011

1,50

0

0,495

doctor în
ştiinţe
economice
doctor în
ştiinţe
economice

conferenţiar
universitar
interimar
Lector
superior
universitar

conferenţiar
universitar
interimar
Lector
superior
universitar

29.01.2010

1,00

0,00

0,33

1,50

0,00

0,495

dr.hab.
doctor în
ştiinţe
economice
doctor în
ştiinţe
economice
doctor în
ştiinţe
economice

conferenţiar
universitar

Note
speciale
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2.3. MIJLOACELE FINANCIARE DISPONIBILE
Profilul “Economie şi management în sectorul agroalimentar” este finanţat din bugetul de
stat, precum şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
Sursele financiare din buget sunt constituite din sursele obţinute din proiectele de
cercetare ştiinţifică şi granturi, din surse alocate pentru pregătirea doctoranzilor, masteranzilor,
surse alocate pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice de către cadrele didactice şi studenţii
facultăţii.
La completarea surselor de finanţare participă şi doctoranzii, care efectuează cercetările
ştiinţifice în bază de contract.
2.4. POTENŢIALUL LOGISTIC ŞI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE
Cercetările ştiinţifice pe profilul „Economie şi management în sectorul agroalimentar” se
efectuează atât în cadrul catedrelor (laboratoarelor) de specialitate, cît şi în cadrul centrelor
informaţionale, agenţilor economici unde cercetătorii ştiinţifici acumulează, prelucrează şi
sistematizează informaţiile necesare pentru găsirea, propunerea deciziilor respective de
soluţionare a problemelor economice.
Spaţiile care sunt ocupate de cercetătorii ştiinţifici corespund normelor tehnico-sanitare în
vigoare.
Cercetătorii sunt dotaţi cu calculatoare conectate la reţelele informaţionale, imprimante,
un fax care permit desfăşurarea unor activităţi didactico-ştiinţifice la nivelul cerinţelor
contemporane.
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3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA,
EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL
Cercetările ştiinţifice pe profil sunt realizate în concordanţă cu proiectele de cercetare din
cadrul programelor de stat, proiectul pentru tinerii cercetători şi proiectul de cercetare
international. Cele mai importante rezultate ale cercetărilor în cadrul proiectelor nominalizate, în
viziunea noastră, sunt următoarele:
1. Au fost propuse recomandări privind simplificarea procedurii şi micşorarea costurilor
tranzacţiilor funciare; s-au calculat în baza metodelor neparametrice (DEA) covariaţia între
gradul de fragmentare a exploataţiei, eficienţa tehnică şi preţul de piaţă a unei parcele; a fost
determinat coeficientul de corelaţie şi intensitatea legăturii între eficienţa tehnică, mărimea
exploataţiei şi forma organizatorico-juridică a unităţilor agricolă. Sub aspect teoretic a fost
analizat cadrul regulator al reglementării activităţii economice externe şi a fost elaborată
metodologia de colectare a datelor primare, s-au definit principalele direcţii de analiză a
activităţii economice externe .
2. Au fost elaborate recomandări cu privire la

perfecţionarea cadrului regulator al

reglementării exportului de produse agroalimentare, s-a creat baza de date pentru prelucrarea
matematică în cadrul modelului IS-LM a activităţii economice externe. S-a elaborat metodologia
de evaluare a eficienţei activităţii economice externe prin intermediul multiplicatorului Keynes.
3. Teoretice: Sistematizarea şi sinteza datelor şi calculelor economice pentru 35 sectoare de
producere din fitotehnie cu argumentarea şi analiza eficienţei economice pentru fiecare în parte.
Argumentarea economică a bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru sectorul producerii vegetale
prin prisma extrapolării a trei variante: aplicarea tehnologiei recomandate, tehnologiei armonizate
pentru întreprinderile agricole mari şi medii, tehnologiei armonizate în gospodăriile ţărăneşti (de
fermier). Au fost elaborate şi sistematizate cercetările ştiinţifice privind argumentarea economică a
consumurilor şi veniturilor în ramura creşterii şi întreţinerii animalelor.
Aplicative: Crearea şi sistematizarea bazei de date pentru 35 de culturi agricole, care va fi
anual actualizată, ţinând cont de evoluţia preţurilor factorilor de producere. Elaborarea fişelor
tehnologice pentru 35 culturi agricole. Ghidul aplicativ-practic destinat tuturor actorilor ce
activează în agricultură sau au tangenţe cu sectorul dat (MAIA, instituţii de învăţământ,
antreprenori, instituţii financiare, ONG de consultanţă, asociaţii ale producătorilor, etc.). Au fost
elaborate bugetele de cheltuieli si consumuri destinate creşterii şi întreţinerii animalelor în
Republica Moldova în funcţie de două criterii esenţiale: asigurarea procesului de producţie în
sectorul zootehnic cu propriile resurse (nutreţuri) si asigurarea procesului de producţie în
sectorul zootehnic prin procurarea nutreţurilor din exterior.
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4. Au fost analizate problemele de colaborare moldo-ruse în formarea competenţei
comunicative a reprezentanţilor din sectorul agrar, ceea ce va contribui la apropierea
agriculturilor din Moldova şi Rusia. Fenomenul comunicării de afaceri interculturale este de o
actualitate perpetuă ce permite formarea poziţiei social-orientative şi tolerant-condiţionate a
tinerei generaţii în cadrul spaţiului polietnic, a educării civice, patriotice şi internaţionale a
studenţilor instituţiilor agrare. Rezultatele colaborării dintre instituţiile superioare din cadrul
proiectului vor avea o importanţă atît teoretică, cît şi practică nu numai în formarea competenţei
comunicative a cadrelor din sectorul agrobusiness, dar şi la elaborarea conţinutului şi realizării
programelor instituţiilor agrare în cadrul sistemului european de învăţămînt, analiza strategiilor
comunicative în agrobusiness şi a proceselor de comunicare în condiţiile crizei economice
mondiale, a aspectelor comunicative ale managementului anticriză în sfera agrară, fiind
valorificate în diverse publicaţii de specialitate şi implementate în producţie.
Ţinînd cont de faptul că strategia de dezvoltare în continuare a UASM vizează
racordarea învăţămîntului superior agronomic la exigenţele sistemului european de învăţămînt
prin modernizarea lui, putem afirma cu certitudine că această conferinţă prevede în viitor o
colaborare fructuoasă moldo-rusă în formarea abilităţilor şi competenţei comunicative în cadrul
sectorului agrobusiness.
În baza cercetărilor efectuate în perioada 2006-2010 de către doctoranzii facultăţii de
Economie au fost propuse pentru sectorul agroalimentar căi de aplicare a practicii manageriale
europene în exploatatţiile agricole din Republica Moldova, de utilizare mai eficientă a resurselor
turistice în mediul rural, de organizare eficientă a utilizării parcului de maşini şi tractoare în
agricultură, de perfecţionare a mecanismului economic şi de creştere a rolului lui în sporirea
eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti, alte realizări care au fost implimentate ori
recomandate factorilor de decizie de către doctoranzii care au susţinut tezele de doctor şi doctor
habilitat în această perioadă.
Printre publicaţiile de performanţă putem menţiona:
1. STRATAN, A., Evoluţia economiei agriculturii Republicii Moldova: reflecţii, probleme,
mecanisme economice. Monografie, Chişinău: Tipogr. A.Ş.M., 2007, 380 p.
2. STRATAN A., ZBANCĂ A., MOREI V., LITVIN A., Ghid privind argumentarea
economică a activităţilor din agricultura Republicii Moldova (sectorul vegetal). Chişinău
:UASM 2009, 214 p. 9,45 c.a.
3. TOMIŢA, P., MIRON, V., Managementul resurselor turistice din Republica Moldova.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ch.: Centrul edit. al UASM. 2007, 11,8 c.a
4. ELENA TIMOFTE, POPA DANIELA, Eficienţa mecanismului economic în sectoul
agrar, IEFS. Chişinău. 2009. 343 p.
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4. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII
Activitatea de bază a personalului implicat în cercetare este procesul didactic şi educativ.
Din numărul total de 13 cercetători ai profilului luaţi în studiu toţi 13 sunt implicaţi în procesul
didactic ca activitate de bază. Persoanele nominalizate în profilul de cercetare, de regulă, predau
cîteva cursuri teoretice şi practice în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, atît la
ciclul I de licenţă, cît şi la ciclul II masterat.
Majoritatea cercetătorilor ştiinţifici deţin titluri didactico-ştiinţifice de conferenţiari
universitari, doi savanţi implicaţi în procesul de cercetare deţin titlurile didactico-ştiinşifice de
profesori şi universitari, unul de profesor universitar interimar, unul deţin de gardul de doctor
habilitat în economie, conferenţiar universitar.
Anual toate persoanele implicate în profilul de cercetare practic conduc în mediu cîte trei,
patru teze de licenţă şi două, trei teze de master. În procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de
înaltă calificare sunt implicate persoane care au experienţă bună atît în procesul didactic cît şi în
procesul de cercetare. Din cele 13 persoane nominalizate în procesul de cercetare la moment şase
dispun de dreptul de conducător a tezelor de doctor în ştiinţe economice pe specialitatea 08.00.05
„Economie şi management în ramură”, iar trei dintre ei au dreptul de a conduce şi tezele de post
doctorat.
Dreptul de conducători ai tezelor de doctor în economie, pe specialitatea 08.00.05
(Economie şi management în ramură) deţin următorii cercetători: Ţurcanu Petru, Movileanu
Pavel, Cimpoieş Dragoş, Mocanu Natalia, Stratan Alexandru, Litvin Aurelia. Cercetătorii:
Ţurcanu Petru, Movileanu Pavel şi Stratan Alexandru au dreptul de conducător a tezelor de
doctor habilitat în economie.
Cu alte cuvinte 46,2% din personalul de cercetători în profilul analizat deţin dreptul de a
conduce cu tezele de doctorat.
În perioada 2006 – 2010 în doctorantură pe specialitatea 08.00.05 (Economie şi
management în ramură) au studiat următorii doctoranzi: Spivacenco Anatolie; Negritu Ghenadie;
Tcaci Alexandru; Burciu Corina; Ialama Iurie; Contruţă Diana; Cimpoieş Liliana; Vrancean
Călin; Nirean Elena; Perju Mariana; Barbaroş Ion; Sîrbu Adrian; Condrea Elena; Griţco Ina;
Ursu Liliana; Botezat Angela; Condraţchi Liliana; Bulgac Edvard.
În perioada analizată raportul numărul doctoranzilor către un cercetător este în mediu de
1,3. În cadrul facultăţii activează seminarul ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05
„Economie şi management” (în ramură). În tabelul 5 sunt reflectate persoanele care au susţinut
teza de doctor şi doctor habilitat în cadrul seminarului ştiinţific de profil iar ulterior în cadrul
Consiliului Ştiinţific Specializat.
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Tabelul 5. Activitatea Seminarului Ştiinţific pe specialitatea 08.00.05 „Economie şi
management” (în ramură) în anii 2006 – 2010
F.N.P.
competitorului
Perju Ion

Chişlaru Angela
Barbăroşie
Nadejda
Păunescu Alberto
Miron Viorel

Efros Elena
Curaxina Svetlana
Tcaci Alexandu

Cojocaru Maria
Negritu Ghenadie

Stratan Alexandru
Popa Daniela

Ghercu Marin

Tema tezei

Data
susţinerii

Anul 2006
Aplicarea practicii
18.01.06
manageriale europene în
exploataţiile agricole în
RM
Eficienţa economică a
29.03.06
producerii grâului de toamnă şi căile de sporire a ei
Eficienţa investiţiilor în
29.03.06
businessul sectorului
agroalimentar al RM
Managementul integrării
17.05.06
agriculturii Româneşti în
Comunitatea Europeană
Managementul resurselor
21.06.06
turistice în mediul rural din
RM
Anul 2007
Organizarea şi planificarea 02.03.07
producţiei viticole
Direcţiile asimilării crizei
16.03.07
economice a sectorului
agrar
Eficienţa utilizării factori28.03.07
lor de producţie în
întreprinderile agricole în
Zona de Centru a RM
Argumentarea economică a 23.05.07
planurilor de afaceri în
unităţile agricole
Organizarea şi eficienţa
29.09.07
economică a utilizării
parcului de maşini şi
tractoare în agricultură
Mecanismul funcţionării
31.10.07
eficiente a sectorului agrar
Mecanismul economic şi
07.11.07
rolul acestuia în sporirea
eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
(în baza datelor Zonei de
Nord a Republicii Moldova)
Anul 2008
Managementul dezvoltării
18.12.08
serviciilor fiscale în
România şi Republica
Moldova

F.N.P
conducătorului,
consultantului
Tomiţa Petru

Timofti Elena
Doga Valeriu
Certan Semion
Tomiţa Petru

Ţurcanu Petru
Ţurcanu Petru
Ţurcanu Petru

Ţurcanu Petru
Ţurcanu Petru

Ţurcanu Petru
Sîrbu Ion

Popescu Gabriel

Concluzia
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De
a
fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De
a
fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi recomandată
spre susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi recomandată
spre susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S

De a modifica anumite componente în
conformitate cu
cerinţele regulamentare a CNAA
după care urmează
a fi analizată la o
altă şedinţă
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Spivacenco
Anatolie
Timofti Elena

Bulgac Edvard
Nesterenco
Constantin

Mocanu Natalia

Tendinţe de dezvoltare şi
creştere economică în
sectorul agrar
(DH) Eficienţa economică
a producţiei agricole în
condiţiile economiei
concurenţiale (în baza
materialelor unităţilor
agricole ale Republicii
Moldova)

Anul 2009
25.03.09

Ţurcanu Petru

20.05.09

Ţurcanu Petru

Anul 2010
Analiza eficienţei utilizării 12.05.10
potenţialului de producţie
în unităţile agricole
(DH) Managementul
13.10.10
instituţiilor învăţământului
agrar în condiţiile
europenizării relaţiilor
economice
(DH) Managementul
22.12.10
restructurării economiei
rurale în contextul
integrării europene

Tcaci Natalia
Bîzgu Ion

Bajura Tudor

De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S

De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S
De a fi
recomandată spre
susţinere la C.Ş.S

Din persoanele indicate în tabel şapte persoane au fost pregătite pentru alţi subiecţi ai
economiei naţionale ceea ce constituie 38,9%.
Ponderea susţinerii în termene şi pe durata a următorilor trei ani a tezelor de doctorat este
în jur de 90 %.
Personalul implicat în profilul de cercetare acordă permanent consultant persoanelor
juridice sau fizice în special din rîndul absolvenţilor facultăţii care îşi desfăşoară o activitate de
afacere în economia naţională. De regulă, aceste consultaţii nu sunt contractate în careva
documente juridice şi sunt prestate în mod gratuit.
Imaginea rezultatelor ştiinţifice obţinute de către cercetătorii profilului este promovată în
cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi international, în cadrul implementării în practică a
rezultatelor obţinute în proiectele ştiinţifice, în cadrul diferitor mese rotunde, expoziţii, etc.
MOVILEANU P. este membrul al colegiului de redacţie al revistei societăţii ştiinţifice
„Omul şi universul”, STRATAN ALEXANDRU este membrul al colegiului de redacţie al
revistei teoretico-ştiinţifice „Economie şi sociologie”, TOMIŢA PETRU este membrul al
colegiului de redacţie al revistei „Agricultura Moldovei” prin intermediul cărora contribuie
permanent la popularizarea ştiinţei.
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5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
5.1.COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL
Profilul de cercetare permite perfecţionarea procesului de instruire a studenţilor,
doctoranzilor şi masteranzilor atât din cadrul facultăţii de Economie, cît şi din cadrul celorlalte
facultăţii ale UASM prin implementarea principiilor internaţionale de educaţie în baza:
- încadrării cercetătorilor ştiinţifici atît din cadrul facultăţii, universităţii, cît şi din alte
organizaţii academice şi ramurale în procesul educaţional;
- invitării profesorilor şi savanţilor din alte ţări la cercurile ştiinţifice studenţeşti şi în procesul
de studii;
- participării unor colaboratori ai facultăţii în proiecte şi programe din sfera ştiinţei şi inovării;
- elaborării în comun a materialului didactico-ştiinţific pentru necesităţile UASM, agenţilor
economici din agricultură.
Practic toţi membrii profilului de cercetare sunt antrenaţi în procesul didactic, ţinând
fiecare mai multe cursuri la cele şase specialităţi ale facultăţii de econome, dar şi la alte
specialităţi ale Universităţii Agrare.
În scopul utilizării eficiente a potenţialului ştiinţific şi didactic facultatea de Economie
menţine legături strânse de colaborare cu Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul
de Economie, Finanţe şi Statistică a AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Universitaea
Tehnică a Moldovei, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, alte instituţii
superioare de învăţămînt ce pregătesc specialişti în domeniul economiei naţionale.
Formele de cooperare cu astfel de universităţi sunt diverse: implicarea în procesul didactic
a acestor universităţi (Litvin A., Mocanu N., Popa D., Sârbu O.), participarea în calitate de
recenzenţi la susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat (Movileanu P., Ţurcanu P., Litvin A.,
Tomiţa P., Mocanu N., Sârbu O.), în calitate de preşedinţi ai comisiilor pentru examenele de
licenţă, participări active la conferinţele ştiinţifice ce se desfăşoară în cadrul acestor universităţi,
discuţii la mese rotunde referitor la elaborarea planurilor de învăţămînt şi la perfecţionarea
metodelor moderne de cercetare, evaluare, etc.
Colaboratorii facultăţii de Economie, inclusiv şi persoanele nominalizate în profilul de
cercetare (Tomiţa P., Litvin A., Sârbu O., Gherman O., Cimpoieş D., Stratan A.) în perioada
evaluată au participat în desfăşurarea proiectului comun cu aceste universităţi referitor la
dezvoltarea Antreprenoriatului în R. Moldova.
5.2 COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Activitatea internaţionlă a profilului se desfăşoară în conformitate cu legislaţiile
internaţionale în vigoare la care a aderat Republica Moldova. Colaboratorii ştiinţifici ai profilului
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„Economie şi management în sectorul agroclaimnetar” sunt dispuşi la cooperarea ştiinţifică
internaţională şi demonstrează capacităţile respective de integrare în spaţiul ştiinţific
internaţional prin:
- participări la manifestări ştiinţifice internaţionale;
- pregătirea şi conducerea doctoranzilor;
- participarea colaboratorilor în proiecte şi programe de cercetare-dezvoltare-inovare;
- realizarea altor forme de colaborare cu parteneri străini.
Pe parcursul anilor 2006-2010 membrii profilului „Economie şi management în sectorul
agroalimentar” au participat la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale atît în cadrul ţării, cît
şi peste hotarele ei. În cadrul acestor conferinţe au fost publicate peste 70 de articole ştiinţifice.
În acestă perioadă facultatea de Economie a fost tradiţional vizitată de profesorii Marian
Constantin, Manea Draghici, Agata Popescu (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară, Bucureşti, România), profesorii Voicu Radu, Moga Toader, Popescu Gabriel,
Manole Victor (Academia de Studii Economice din Bucureşti, România), profesorul Otiman I.,
rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (Timişoara, România),
profesorii Opriţescu N., Tobă A. (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară,
Craiova, România), profesorul Chiran A. (Institutul Agronomic, Iaşi, România), profesorul
Popovici V. (Institutul Agronomic, or. Odesa, Ukraina), profesorul Zinoviev F. (Institutul
Agronomic din Krâm, Ukraina), rectorul Academiei Agricole „Timireazev”, or. Moscova –
Bautin V căruia în anul 2008 i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Cauza a UASM.
Doi competitori din România şi-au desfăşurat cercetările ştiinţifice sub conducerea
profesorului universitar Pavel Movileanu (UASM), membru al profilului „Economie şi
management în sectorul agroalimentar” şi profesorul universitar Gabriel Popescu de la ASE
Bucureşti.
Pentru aportul adus în perioada evaluată în procesul de colaborare didactico-ştiinţifică a
facultăţii de Economie a UASM şi a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
din Bucureşti, în anul de studii 2010 – 2011 profesorului universitar Pavel Movileanu i s-a
conferit titlul de Doctor Honoris Cauza a acestei prestigioase Universităţi din Bucureşti.
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6. FIŞA STATISTICĂ A ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII
I. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Denumirea organizaţiei: Facultatea de Economie
1.2. Statutul juridic:
1.3. Anul fondării: 1965
1.4. Actul de înfiinţare:
1.5. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat:
1.6 .Profilul de cercetare: Economie şi management în sectorul agroalimentar
1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază: Perfecţionarea mecanismului economic şi managerial în
sectorul agroalimentar
1.8. Structura organizatorică: Facultatea include opt catedre inclusiv cinci de specialitate
1.9. Director: Tomiţa Petru Vasile, profesor universitar interimar
1.10. Adresa: mun. Chişinău, str. Mirceşti 42
1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail: 312217, 432392, www.uasm.md, p.tomita@uasm.md
II. RESURSE UMANE
Anul
Indicatorul

2.1.

2.2.

2.3.

1
Total posturi (conform statelor de personal), total
2.1 .1 Posturi ocupate
2.1.2. Posturi vacante
Structura personalului după activitate
Personal din sfera ştiinţei şi inovării , total
(2.2.1.1+2.2.1.2.)
2.2.1.1.
Titulari
a.
de bază
b.
cumul intern
2.2.1.
2.2.1.2.
netitulari
a.
cumul extern
b.
acord de muncă
2.2.1.3.
angajaţi femei
Personal auxiliar, total
2.2.2. 2.2.2.1.
posturi ocupate
2.2.2.2.
posturi vacante
Personal de conducere, total
2.2.3. 2.2.3.1.
posturi ocupate
2.2.3.2.
posturi vacante
Personal ştiinţifico-didactic, total
2.2.4. 2.2.4.1.
titulari ai organizaţiei
2.2.4.2.
titulari ai instituţiei de învăţămînt superior
Structura personalului după calificare
Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii superioare,
total (2.3.1.1.+2.3.1.2.)
2.3.1.1.
cercetători ştiinţifici
inclusiv:
2.3.1.
a.
doctori/ doctori habilitaţi
b.
profesori universitari/cercetători
c.
conferenţiari universitari/cercetători
d.
membri titulari/ membri
corespondenţi

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

Media
anuală
7

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

6

6

6

6

6

6

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

13

13

13

13

13

13

11/2
2/0
10/0

11/2
2/0
10/0

10/3
2/0
10/0

10/3
2/0
10/0

10/3
2/0
10/0

10,4/2,6

2/0
10/0
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2.4.

2.5.

2.3.1.2.
ingineri
2.3.2. Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii
2.3.3. Personal auxiliar cu studii superioare
2.3.4. Personal auxiliar cu studii medii
Perfecţionarea personalului
Doctoranzi, total (2.4.1.1.+2.4.1.3.)
inclusiv :
care studiază în organizaţie ( zi/ cu frecvenţă
2.4.1.1.
redusă)
2.4.1.
îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul
2.4.1.2.
organizaţiei (angajaţi în proiecte de
cercetare)
2.4.1.3.
care studiază în exterior, total
2.4.1.4.
dintre care în străinătate
2.4.2. Postdoctoranzi, total
2.4.3. Competitori, total
Stagii în străinătate (de peste 1 lună), număr de
2.4.4.
personal/total (luni)
Susţinere de teze, total
2.4.5. 2.4.5.1.
doctori habilitaţi
2.4.5.2.
doctori
2.4.6. Persoane abilitate cu dreptul de conducător
Structura personalului după vîrstă
2.5.1. Sub 35 de ani
2.5.2. 35-44 de ani
2.5.3. 45-54 de ani
2.5.4. 55-64 de ani
2.5.5. Peste 65 de ani

3

3

7

9

13

7

2/1

1/2

4/3

5/4

6/7

3,6/3,4

1

1

2

3

3

2

4

4

4

-

-

2,4

8
2
6
3

4
4
3

2
1
1
5

2
1
1
5

1
1
5

3,4
0,8
2,6
4,2

6
4
1
2

6
4
1
2

6
4
1
2

6
4
1
2

5
5
1
2

5,8
4,2
1
2

III. RESURSE FINANCIARE

3.1.

3.2.

1
Surse de finanţare (plan precizat), total (mii lei) (3.1.1.+3.1.2.)
Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii lei
proiecte instituţionale
3.1.1.1.
a.
cercetări ştiinţifice fundamentale
b.
cercetări ştiinţifice aplicative
3.1.1.2
proiecte din cadrul Programelor de Stat
3.1.1.3.
proiecte pentru procurarea utilajului
3.1.1. 3.1.1.4.
proiecte de transfer tehnologic
3.1.1.5.
proiecte independente (pentru tineri cercetători
etc. )
3.1.1.6.
proiecte din cadrul programelor bilaterale
internaţionale şi proiecte finanţate de STCU
3.1.1.7.
alocaţii suplimentare din Fondul de rezervă
3.1.1.8.
pregătirea cadrelor ştiinţifice
Mijloace speciale, total (3.1.2.1.+ 3.1.2.2.)
naţionale, total
cofinanţare a proiectelor de transfer
a.
tehnologic
pregătirea cadrelor ştiinţifice prin
b.
3.1.2.1.
contract
prestare a serviciilor contra plată
c.
3.1.2.
(contracte cu agenţi economici autohtoni)
alte surse (arendă, donaţii, sponsorizări
d.
ş.a.)
internaţionale, total
a.
granturi internaţionale
3.1.2.2.
b.
contracte cu agenţi economici străini
c.
altele (sponsorizări, donaţii ş.a.)
Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de casă), total
(mii lei)
inclusiv:
3.2.1.
Cheltuieli de personal (salarizare, fond social şi medical )
3.2.2.
Procurare de echipament ştiinţific
3.2.3.
Pregătire de cadre ştiinţifice
3.2.4.
Deplasări şi delegaţii ştiinţifice
3.2.5.
Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii
3.2.6.
Cota faţă de volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%)
3.3.7.
Cheltuieli per cercetător ştiinţific

2

3

4

5

6

7
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IV. POTENŢIAL LOGISTIC

4.1.

4.2.

4.3.

1
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m²)
(4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)
4.1.1.
Proprii
4.1.2.
Primite în folosinţă
4.1.3.
Luate în arendă
4.1.4.
Per cercetător ştiinţific
Echipament ştiinţific
4.2.1.
Total (mii lei)
4.2.1.
Per cercetător ştiinţific
Caracteristici ale echipamentului ştiinţific, (după vîrstă, reieşind din
cost ) (%)
4.3.1.
Sub 5 ani
4.3.2.
6 – 10 ani
4.3.3.
Peste 10 ani

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE

5. 1.

5.2.

5.3.

5.4.

1
Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli editoriale)
(5.2.+5.3. +5.8.7)
inclusiv:
5.1.1.
Publicaţii ştiinţifice electronice
5.1.2.
Media număr lucrări/cercetător
Media cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a
5.1.3.
utilajului, lucrări de reparaţii capitale)/lucrare publicată
(mii lei)
Număr de articole ştiinţifice publicate, total (5.2.1.+5.2.2.)
În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.)
în ţară (a+b+c)
a.
categoria A
5.2.1.1.
b.
categoria B
c.
categoria C
5.2.1.
în străinătate (a+b+c+d)
a.
ISI, cu factor de impact > 1
5.2.1.2.
b.
ISI, cu factor de impact 0,1- 1
c.
ISI, cu factor de impact <0,1
d.
alte reviste ştiinţifice atestate
În culegeri, total
5.2.2.
5.2.2.1.
în ţară
5.2.2.2.
în străinătate
Număr de lucrări editate, total (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3)
Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2)
5.3.1.1.
în ţară
5.3.1.2.
în străinătate
5.3.1.
în ediţii internaţionale incluse în Web of
5.3.1.3.
Science
5.2.1.4.
capitole în monografii în ţară
5.3.1.5.
capitole în monografii peste hotare
5.3.2.
Dicţionare
5.3.3.
Culegeri etc.
Număr de brevete obţinute/implementate (5.4.1+5.4.2.)
5.4.1.
Brevete obţinute în ţară/implementate
5.4.2.
Brevete obţinute în străinătate /implementate
5.4.3.
Cereri de brevetare înaintate la AGEPI
5.4.4.
Certificate de soiuri obţinute
5.4.5.
Certificate de rase obţinute
5.4.6.
Certificat de preluare a suşelor în colecţii
5.4.7.
Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know5.4.8.
how şi soiurilor de plante omologate, raselor, tipurilor,
liniilor de animale şi păsări
Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în ţară/peste
hotare cu:
5.4.9.1
medalii de aur
5.4.9.
5.4.9.2.
medalii de argint
5.4.9.3.
medalii de bronz

2
36/4,8

3
37/
40,69

4
59/
37,29

5
43/
60,06

6
68/
34,34

7
48,6/
35,44

2,77

2,85

4,54

3,54

5,23

3,79

-

-

-

-

-

-

36
18
11
7
18
2
16
-

37
29
22
7
8
1
7
2
2
-

59
45
37
8
14
14
2
1
1
-

43
27
9
18
16
16
4
4
-

68
56
45
11
12
12
1
1
-

48,6
35
24,8
10,2
13,6
0,6
13
1,8
1,6
0,2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5.5

5.6.

5.7.

5.8.

5.9

5.10

Elaborări ştiinţifice şi tehnologice
5.5.1.
Produse, echipamente asimilate în fabricare în serie
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe
5.5.2.
de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin
contract cu un volum de finanţare >100 mii lei
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe
5.5.3.
de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin
contract cu un volum de finanţare <100 mii lei
Produse noi valorificate de agenţii economici prin
5.5.4.
colaborare sau contracte royalty
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţional
5.5.5.
elaborate
5.5.6.
Atlase şi hărţi elaborate
5.5.7.
Materiale / substanţe noi documentate
5.5.8.
Tehnologii noi documentate
5.5.9.
Metode noi documentate
5.5.10.
Procedee documentate
5.5.11.
Softuri elaborate/implementate
5.5.12.
Hibrizi documentaţi
5.5.13.
Suşe documentate
5.5.14.
Rapoarte de cercetări arheologice elaborate
5.5.15.
Cataloage de colecţie elaborate
5.5.16.
Protocoale clinice elaborate etc.
Materiale ştiinţifice utilizate în elaborarea de:
5.6.1.
Proiecte de legi, strategii, concepţii
5.6.2.
Programe
5.6.3.
Acte normative, tehnice, tehnologice
Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total
5.7.1.
Internaţionale (străini - peste 20% din participanţi )
5.7.2.
Naţionale cu participare internaţională
5.7.3.
Naţionale
Număr de participări la manifestări ştiinţifice (5.8.1+5.8.2+...5.8.6.)
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări
5.8.1.
naţionale
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări
5.8.2.
naţionale cu participare internaţională
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări
5.8.3.
internaţionale
5.8.4.
Comunicări orale, postere la manifestări naţionale
5.8.5.
Comunicări orale, postere la manifestări internaţionale
Comunicări orale, postere la manifestări naţionale cu
5.8.6.
participare internaţională
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice
5.8.7.1
internaţionale
5.8.7
5.8.7.2.
naţionale cu participare internaţională
5.8.7.3.
naţionale
Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă
5.9.1.
Prestări de servicii în laboratoare acreditate
5.9.2.
Prestări de servicii în laboratoare neacreditate
Expertize ecologice, tehnice, medicale, terminologice,
5.9.3.
pedagogice, testări biologice, chimice etc.
5.9.4.
Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)
5.9.5.
Consultanţă
5.9.6.
Recomandări ştiinţifico-practice documentate
5.9.7.
Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru utilizatori
5.9.8.
Cărţi editate de popularizare a ştiinţei
5.9.9.
Articole de popularizare a ştiinţei
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei,
5.9.10.
inovării, educaţiei, culturii etc.
Distincţii şi premii
5.10.1.
Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în perioada
5.10.2.
evaluată
Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de
5.10.3.
Susţinere a Ştiinţei obţinute în perioada evaluată
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute în
5.10.4.
perioada evaluată

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

1
-

0,6
-

28

27

50

38

72

43

0

1

1

0

1

0,6

14

11

23

22

25

19

14

15

26

16

46

23,4

şi popularizare a
-

ştiinţei
-

-

-

-

-

-

-

10
-

14
1

9
2
1

8
2
-

14
1
1

11
1
0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

0,4
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VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII

6.1.

6.2.

6.3.

1
2
Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific)
6.1.1.
Număr de persoane / cursuri susţinute
13/38
6.1.2.
Cursuri noi elaborate în perioada evaluată
5
Alte forme de implicare în procesul educaţional
preşedinte al Comisiei examenelor de
6.1.3.1.
5
licenţă/masterat
membru al Comisiei examenelor de
6.1.3.2.
7
licenţă/masterat,
conducător al tezei de licenţă/ masterat
6.1.3.
6.1.3.3.
13/11
susţinute
conducător ştiinţific al tezei de doctor
6.1.3.4.
2
susţinute
6.1.3.5.
consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute
consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat
6.1.3.6.
1
susţinute
Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de
3
învăţămînt superior şi preuniversitar (6.2.1..+6.2.2.)
Manuale (6.2.1.1.+6.2.1.2.)
6.2.1.1.
manuale pentru învăţămîntul universitar
1
6.2.1.2.
manuale pentru învăţămîntul preuniversitar
6.2.1.
capitole în manuale pentru învăţămîntul
6.2.1.3.
universitar
capitole în manuale pentru învăţămîntul
6.2.1.4.
preuniversitar
Lucrări instructiv-metodice
Lucrări metodice, note de curs,
6.2.2.
6.2.2.1.
2
compendiumuri
6.2.2.2.
Lucrări didactice digitale
Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte legislative
şi de alte acte normative, asupra programelor şi proiectelor din
sfera ştiinţei şi inovării

3

4

5

6

7

13/38
4

13/40
8

13/39
7

13/40
2

13/39
5,2

5

5

5

5

5

7

8

8

8

7,6

13/12

13/12

13/13

13/13

13/12,2

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

0,4

7

12

32

16

14

-

1
-

2
-

1
-

1,0
-

-

-

-

1

0,2

-

-

-

-

-

10

13

25

14

12,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VII. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

1
Cooperări bilaterale naţionale
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în comun cu alte
7.1.1.
organizaţii (număr de proiecte şi de lucrări comune)
7.1.2.
Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţămînt
7.1.3.
superior /ale instituţiilor de învăţămînt superior în
organizaţie
Colaborări cu organele centrale de specialitate
7.2.1.
Documente de politici elaborate/ aprobate
Recomandări metodologice elaborate/ implementate în
7.2.2.
activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale
Participări în activitatea comisiilor instituite de Preşedinţie,
7.2.3.
Parlament, Guvern
Participări în activitatea grupurilor de lucru instituite de
7.2.4.
ministere, departamente
Cooperări bilaterale internaţionale
7.3.1.
Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate
7.3.2.
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la susţinerea în
7.3.3.
străinătate a tezelor de doctor şi doctor habilitat
Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi
7.3.4.
doctor habilitat
Cercetători invitaţi în străinătate pentru activitatea
7.3.5.
ştiinţifică
Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară din
7.3.6.
străinătate pentru activitatea didactică
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la
7.3.7.
invitaţie
7.3.8.
Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia
Cooperări în programe europene şi internaţionale
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din
7.4.1.
străinătate, cu un volum de finanţare mai mare de 100 mii
euro

2

3

4

5

6

7

-

1

1

1

1

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

0,2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

0,8

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1,0

-

-

1

1

-

0,4

2

2

5

1

6

3,2
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7.4.2.
7.4.3.

Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din
străinătate, cu un volum de finanţare mai mic de 100 mii
euro
Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului Cadru 7

Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale de studii
pentru efectuarea cercetărilor în ţară
Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice
7.4.4.

7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5..

7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.

Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în perioada
evaluată
Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din străinătate,
aleşi în perioada evaluată
Membri/experţi/consultanţi ai altor organisme ştiinţifice
din ţară, aleşi în perioada evaluată
Membri/experţi/consultanţi ai organismelor ştiinţifice de
peste hotare, aleşi în perioada evaluată
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din
ţară/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice
din ţară, aleşi în perioada evaluată
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de
peste hotare/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor
ştiinţifice de peste hotare, aleşi în perioada evaluată

-

1

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1,0

1

1

1

1

1

1,0

-

1

3

3

3

2,0

1

1

1

1

1

1,0
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7. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI
ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE
1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu:
- proiecte din cadrul programelor de stat
1. Elaborarea mecanismelor economice a consolidării terenurilor agricole (contract de
finanţare 051/p, cifrul 08.814.08.01A)
Termenul executării: 01.01.2008-31.12.2009
Conducătorul proiectului: D. Cimpoieș, conf. univ.
2. 232PA, 10.840.08.03A, Perfecţionarea managementului promovării exportului de
produse agroalimentare în condiţiile vecinătăţii cu Uniunea Europeană.
Termenul executării: 01.01.2010 – 31.12.2011
Conducătorul proiectului: Litvin Aurelia, doctor în economie, conf.univ.
- proiecte pentru tineri cercetători
3. Proiectul „Argumentarea economică a activităţilor de producere în sectorul agrar al
Republicii Moldova” (cifrul 08.819.08.06A)
Termenul executării: 2008-2009
Conducător de proiect, dr.hab., conf.univ., Alexandru Stratan, UASM
-

granturi international

4. PH.RD.Creditul de reducere a sărăciei în Republica Moldova (Cercetare agrară,
educație și perfecționare). Grant de la Banca Mondială.
Termenul executării: septembrie – decembrie 2007.
Responsabil: conf. univ. D. Cimpoieș
-

proiecte înaintate la concursuri în cadrul programelor international

5. Proiectul ”Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: Comunicarea de afaceri
interculturală: probleme şi perspective de colaborare moldo-rusă în formarea competenţei
comunicative a cadrelor sectorului agrobusiness” (în colaborare cu Academia Agrară de
Stat din Volgograd)
Termenul executării: februarie – decembrie 2009
Executorii proiectului: Movileanu Pavel, dhe., prof. univ.; Cozari Ana, dr., conf. univ.
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2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu:
- elaborarea fişelor tehnologce pentru 35 culturi agricole;
- au fost elaborate bugetele de cheltuieli şi consumuri destinate creşterii şi întreţinerii
animalelor în R. Moldova în funcţie de două criterii esenţiale: asigurarea procesului de producţie
în sectorul zootehnic cu propriile resurse (nutreţuri), şi asigurarea procesului de producţie în
sectorul zootehnic prin procurarea nutreţurilor din exterior.
3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine:
1. СТАТАН, А., ЗИНОВЬЕВ, Ф., В., РЕУТОВ, В., Е.,

и др. Трансформация

механизмов управления в механизмы хозяйствования. Монография, Симферополь:
Феникс, 2008, 200 с.
4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară:
- monografii:
Anul 2007
1. STRATAN, A., Evoluţia economiei agriculturii Republicii Moldova: reflecţii, probleme,
mecanisme economice. Monografie, Chişinău: Tipogr. A.Ş.M., 2007, 380 p.
2. MOVILEANU, P. (coordonator), Reformele economice în Republica Moldova şi România.
Chişinău, 2007, 466 p. 1,5 c.a.
3. TOMIŢA, P., MIRON, V., Managementul resurselor turistice din Republica Moldova.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ch.: Centrul edit. al UASM. 2007, 11,8 c.a
Anul 2008
5. ŢURCANU, P., CATAN, P., EFROS, E. Managementul, eficienţa şi factorii de risc în
viticultură, Monografie, UASM, Chişinău, 2008, 294. p, 11 c.a.
Anul 2009
6. ŢURCANU, P., MOCANU, N., SPIVACENCO, A. Restructurare, dezvoltare şi creştere
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Capitolul 4. Matricea principiilor metologice, rolul ei în geneza concepţiilor
economice clasice
Capitolul 5. Matricea principiilor metologice, rolul ei în geneza concepţiilor
economice neclasice
Capitolul 6. Matricea principiilor metologice, rolul ei în geneza concepţiilor
economice postneclasice, contemporane
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4. MOVILEANU P. (coordonator), Psihologia comunicării. Chişinău, 2009, 184 p. 12 c.a.
Capitolul 1. De ce este necesară studierea psihologiei comunicării
Capitolul 2. Elementele comunicării
Capitolul 3. Latura informaţională şi interacţiunea în comunicare
Capitolul 4. Comunicare şi limbaj
Capitolul 5. Teorii ale comunicării
Capitolul 6. Formele comunicării
Capitolul 7. Psihologia comunicării
Capitolul 8. Stilurile comunicării
Capitolul 9. Modele psihosociale de reprezentare
Capitolul 10. Mecanisme ale percepţiei interpersoanle în comunicare
Capitolul 11. Comunicarea de afaceri, forme şi tipologii
Capitolul 12. Imaginea
Capitolul 13. Arhitectura conflictului
Capitolul 14. Polemizarea, discuţiile, dezbaterile şi particularităţile lor psihologice
Capitolul 15. Aspecte psihologice ale conducerii
Capitolul 16. Elemente de comunicare interculturală
Anul 2010

5. TOMIŢA, P., BUGAIAN, L., ş.a. – Antreprenoriat: iniţierea afacerii. Chişinău, UTM.
2010. 344 p.
Capitolul 1. Elemente introductive privind antreprenoriatul
Capitolul 2. Ideea de afaceri
Capitolul 3. Modalităţi de lansare a afacerii
Capitolul 4. Aspecte legale ale iniţierii afacerii
Capitolul 5. Marketignul iniţierii afacerii
Capitolul 6. Planificarea afacerii
Capitolul 7. Resursele umane
Capitolul 8. Gestiunea financiară
Capitolul 9. Contabilitatea afacerii
Capitolul 10. Sursele de finanţare la crearea întreprinderii

6. MOVILEANU, P., TOMIŢA, P., ş.a. – Teoria economică şi doctrine economice. Chişinău.
UASM. 2011. 401 p.
Capitolul 1. Întroducere în teoria economică
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Capitolul 2. Teoria economiei naturale şi economiei de schimb
Capitolul 3. Teoria producţiei
Capitolul 4. Teoria întreprinzătorului şi teoria întreprinderii
Capitolul 5. Teoria costului de producţie
Capitolul 6. Teoria salariului
Capitolul 7. Teoria produsului net
Capitolul 8. Teoria pieţei
Capitolul 9. Teoria concurenţei
Capitolul 10. Teoria preţurilor
Capitolul 11. Teoria banilor
Capitolul 12. Teoria inflaţiei
Capitolul 13. Teoria statului şi finanţele publice
Capitolul 14. Teoria creditului şi instituţiile financiar-bancare
Capitolul 15. Teoria eficienţei şi rentabilităţii
Capitolul 16. Teoria produsului naţional
Capitolul 17. Teoria reproducţiei şi ciclul economic
Capitolul 18. Teoria şomajului
Capitolul 19. Teoria acumulării
Capitolul 20. Teoria investiţiilor
Capitolul 21. Teorii în doctrinele economice

7. МОВИЛЯНУ, П., ТОМИЦА, П., и др. – Экономическая теория и экономические
доктрины. Кишинев. ГАУМ. 2011. 428 стр.
Глава 1. Предмет и метод курса экономической теории
Глава 2. Теория факторов производства
Глава 3. Теория потребности и блага
Глава 4. Теория обогащения общества путем накопление и инвестиции
Глава 5. Теория рынка и его структура. Спрос и предложение на рынке
Глава 6. Предприниматель и предприятие
Глава 7. Теория конкуренции и еѐ виды. Теория механизма совершенной и
несовершенной конкуренции
Глава 8. Теория ценообразования на рынке труда. Заработная плата, денги и
безработница
Глава 9. Теория ценообразования на рынках ресурсов и рост национального боготства
Глава 10. Теория равновесия и благосостояния экономики; роль государства в снижении
себестоимости продукции в условиях рыночной экономике
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Глава 11. Теория чистого продукта
Глава 12. Теория кредита и финансово - банковских учреждении
Глава 13. Экономические теории и экономические доктрины
22. Lista lucrărilor instructiv-metodice:
- lucrărilor metodice
Anul 2006
1. MOCANU, N., Îndrumare metodică pentru practica de producţie pentru specialitatea 1805 –
Finanţe. UASM, Chişinău 2006, 30 p. 1,5 c.a.
2. LITVIN, A., TOMIŢA, P., CIMPOIEŞ, D., ş.a. Îndrumări metodice referitor la
îndeplinirea tezelor de licenţă pentru specialitatea 363.1 – Business şi administrare. UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2006, 46 p. 2,2 c.a.
Anul 2007
3. CIMPOIEŞ D., LITVIN A., PERJU I. Îndrumări metodice referitor la îndeplinirea
lucrărilor practice şi a seminarelor la disciplina „Management”, pentru specialitatea 361.1
„Contabilitate şi audit”. UASM, Chişinău:Centrul editorial al UASM,2007, 34p. 1,5 c.a.
4. ZACON E., LITVIN A.,etc. Ghid pentru profesori cu privire la elaborarea indicaţiilor
metodice la îndeplinirea lucrărilor de laborator, practice şi a seminarelor. UASM, Chişinău:
Centrul editorial al UASM,2007, 49p. 2,1 c.a.
5. ТАРАНТАЙ, В., ПРИСЭКАРУ, В., ЧИМПОЕШ, Д., и др. Учебно-методическое
пособие по выполнению и защите дипломных работ студентами очного и заочного
обучения обучающихся по специальности 361.1 – Бухгалтерский учѐт. UASM, Chişinău:
Centrul editorial al UASM, 2007, 50 p. 2,5 c.a.
6. CIMPOIEŞ, D.; LITVIN, A., PERJU, I. Îndrumări metodice la disciplina „Management”
pentru specialitatea 361.1- Contabilitate şi audit. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2007, 34 p. 1,5 c.a.
7. MOROI, E., TIMOFTI, E., POPA, D. Economia agrară. Îndrumări metodice referitor la
efectuarea lucrărilor practice şi de sine stătător pentru studenţii (cu învăţămînt la zi şi frecvenţă
redusă) facultăţii de horticultură la specialităţile: 612.1 – Protecţia plantelor, 615.1 –
Horticultură, 617.1 – Viticultură şi vinificaţie. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2007, 59 p., 2,95 c.a.
8. MOROI, E., TIMOFTI, E., SÎNCHETRU, V., POPA, D. Аграрная экономика.
Методические указание для практических занятий со студентами очного обучения (с
сокращенным сроком обучения) агрономического факультета по специальностям: 613.1 -
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Агрономия, 611.1 – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур, 424.1

–

Экология. Кишинэу, 2007, 2,25
9. POPA D. TIMOFTI E. MOROI E. Economie agrară. Îndrumări metodice referitor la
efectuarea lucrărilor practice şi a lucrului de sine stătător pentru studenţii (cu învăţământ la zi
şi frecvenţă redusă) facultăţii de horticultură la specialităţile: 612.1 – Protecţia plantelor;
615.1- Horticultură; 617.1–Viticultură şi vinificaţie. Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2007, 59 p., 3,2 c.a.
10.

POPA D. TIMOFTI E. MOROI E SÎNCHETRU V. Аграрная экономика.

Методические указания для практических занятий со студентами очного обучения (с
сокращенным сроком обучения) агрономического факультета по специальностям: 613.1 –
Агрономия; 611.1- Селекция и генетика сельскохозяйственных культур; 424.1-Экология.
Кишинэу: Centrul editorial al UASM, 2007, 45 с., 2,3 c.a.
Anul 2008
11.

LITVIN A., CIMPOIEŞ D., DOBROVOLSCHI L. Îndrumări metodice pentru

îndeplinirea lucrărilor practice şi seminarelor la disciplina „Managementul general”, pentru
specialitatea 363.1

„Business şi administrare”. UASM, Chişinău:Centrul editorial al

UASM,2008, 47p. 2,1 c.a.
12.

LITVIN A., DOBROVOLSCHI L. Teste la disciplina “Managementul aprovizionării şi

vînzărilor” pentru specialitatea 363.1

„Business şi administrare”. UASM, Chişinău:Centrul

editorial al UASM, 2008, 45p. 2,0 c.a.
13.

SÂRBU, O., MOROI, E., BUSUIOC, E. Indicaţia metodică privind organizarea şi

desfăşurarea practicii de producţie pentru specialitatea 366.1 „Economie generală”. UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, 72 p., 3,6 c.a.
14.

SÂRBU, O., MOROI, E., BUSUIOC, E. Teste la disciplina „Microeconomie”. Pentru

studenţii specialităţilor: 362.1- Marketing şi Logistică; 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 –
Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Relaţii Economice Internaţionale, 366.1 – Economie
Generală. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, 69p., 3,45 c.a.
15.

SÂRBU, O., MOROI, E., BUSUIOC, E. Teste la disciplina „Macroeconomie”. Pentru

studenţii specialităţilor: 362.1- Marketing şi Logistică; 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 –
Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Relaţii Economice Internaţionale, 366.1 – Economie
Generală. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, 70p., 3,5 c.a.
16.

SÂRBU, O., BALTAG, G., GHERMAN, O. Indicaţie metodică privind elaborarea şi

susţinerea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 365.1 „Economie Mondială şi Relaţii
Economice Internaţionale”. UASM, Chişinău, 2008, p. 36, 1,5c.a.
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17.

MOCANU, N., BEDA, O., MURZAC C. Îndrumări metodice referitor la elaborarea

tezelor de licenţă la specialitatea 364.1 Finanţe şi bănci, Chişinău, 2008
18.

MOCANU, N., BEDA, O., MURZAC C. Методические указания по выполнению

дипломной работы, для специальности: 364.1 Финансы и банки, Chişinău, 2008
19.

LITVIN, A., CIMPOIEŞ, D., DOBROVOLSCHI, L. Îndrumări metodice la disciplina

„Management general” pentru specialitatea 363.1 - Business şi administrare. UASM, Chişinău:
Centrul editorial al UASM, 2008, 34 p. 1,5 c.a.
20.

MOROI, E., SÎRBU, O., BUSUIOC, E. Indicaţia metodică privind organizarea şi

desfăşurarea practicii de producţie pentru specialitatea „Economie generală”. UASM, Chişinău:
Centrul editorial al UASM, 2008, 72 p., 3,6 c.a.
21.

MOROI, E., SÎRBU, O., BUSUIOC, E. Teste la disciplina „Microeconomie”. Pentru

studenţii specialităţilor: 362.1- Marketing şi Logistică; 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 –
Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Relaţii Economice Internaţionale, 366.1 – Economie
Generală. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, 69p., 3,45 c.a.
22.

MOROI, E., SÂRBU, O., BUSUIOC, E. Teste la disciplina „Macroeconomie”. Pentru

studenţii specialităţilor: 362.1- Marketing şi Logistică; 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 –
Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Relaţii Economice Internaţionale, 366.1 – Economie
Generală. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, 70p., 3,4 c.a.
23.

LITVIN A., ZBANCĂ A., MOREI V. Planificarea achiziţiilor produselor alimentare.

Îndrumare metodică referitor la elaborarea lucrărilor de curs pentru specialitatea 363.2 –
Achiziţii. UASM, Chişinău, 2008, 28 p. 0,86 c.a.
Anul 2009
24.

MOVILEANU V., MOVILEANU P, GRIGORAŞ M. Doctrine economie. Indicaţii

metodice pentru petrecerea seminarelor pentru specialităţile facultăţii de economie. UASM,
Chişinău, 2009, 18 p. 0,27 c.a.
25.

MOVILEANU V., MOVILEANU P, GRIGORAŞ M. Teorie economică şi doctrine

economice. Îndrumare metodică pentru elaborarea tezei anuale pentru specialitatea: 584,2
Evaluarea imobilului. UASM, Chişinău, 2009, 21 p. 0,32 c.a.
26.

SÂRBU, O., GHERMAN, O., E., BUSUIOC, E. Indicaţia metodică privind

organizarea şi desfăşurarea practicii de producţie pentru specialitatea 365.1 „Economie
mondială şi Relaţii Economice Internaţionale”. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2009, 50 p., 3,6 c.a.
27.

SÂRBU, O., MOROI, E., GHERMAN, O. Indicaţie metodică privind elaborarea şi

susţinerea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 366.1 „Economie generală”. UASM,
Chişinău, 2009, p. 42, 1,5c.a.
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28.

SÂRBU, O., MOROI, E., NIREAN, E. Indicaţii metodice pentru seminare şi lecţii

practice la disciplina „Microeconomie”pentru specialităţile: 362.1- Marketing şi Logistică;
363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Relaţii
Economice Internaţionale, 366.1 – Economie Generală. UASM, Chişinău, 2009, p. 62, 1,5 c.a.
29.

SÂRBU, O., NIREAN ,E. Indicaţii metodice pentru seminare şi lecţii practice la

disciplina „Microeconomie”pentru specialitatea 361.1- Contabilitate. UASM, Chişinău, 2009,
p. 54, 1,5c.a.
30.

SÂRBU, O., NIREAN, E. Teste la disciplina „Microeconomie”. Pentru studenţii

specialităţii 361.1- Contabilitate. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, p. 54,
3,45 c.a.
31.

SÂRBU, O., NIREAN, E. Teste la disciplina „Macroeconomie”. Pentru studenţii

specialităţii 361.1- Contabilitate. Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, p. 52, 3,5 c.a.
32.

SÂRBU, O., NIREAN ,E. Indicaţii metodice şi teste la disciplina „Macroeconomie”.

Pentru studenţii specialităţii 361.1- Contabilitate. Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, p.
72, 3,07 c.a.
33.

MOCANU, N., URSU, L., DRAGUŢA, S., Teste la disciplina „Finanţele unităţilor

agricole” la specialitatea 364.1 Finanţe şi bănci, Chişinău, 2009
34.

MOCANU, N., URSU, L., DRAGUŢA, S., Тесты для дисциплины «Финансы

сельскохозяйственных предприятий», для специальности: 364.1 Финансы и банки,
Chişinău, 2009
35.

MOCANU, N., BEDA, O., MURZAC C. Îndrumări metodice referitor la elaborarea

tezelor de an la disciplina „Activitatea bancară” la specialitatea 364.1 Finanţe şi bănci, Chişinău,
2009
36.

MOCANU, N., BEDA, O., MURZAC C. Методические указания по выполнению

курсовой работы по дисциплине «Банковская деятельность», для специальности: 364.1
Финансы и банки, Chişinău, 2009
37.

MOROI, E., SÂRBU, O.; GHERMAN, O. Indicaţie metodică privind elaborarea şi

susţinerea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 366.1 „Economie generală”. UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, 42 p., 2,5 c.a., ISBN 978-9975-64-155-5
38.

ŞUŞU –ŢURCAN A., BUJOR T. Teorie economică II:Macroeconomie. Îndrumări

metodice pentru studenţii specialităţii Economie şi management. T 1-7. ATIC, Chişinău, 2009,
46 p., 2,4 c.a.
39.

ŞUŞU –ŢURCAN A., BUJOR T. Teorie economică II:Macroeconomie. Îndrumări

metodice pentru studenţii specialităţii Economie şi management. T 8-12. ATIC, Chişinău, 2009,
43 p., 2,2 c.a.
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40.

ŞUŞU –ŢURCAN A., BUJOR T. Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de licenţa

pentru studenţii Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale. ATIC, Chişinău, 2009,
48 p., 3,0 c.a.
41. SÂRBU O., BALTAG GR., GHERMAN O. Indicaţii metodice privind elaborarea şi
susţinerea tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 365.1,,Economie mondială şi REI”.
UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, 26 p., 1,50 c.a. ISBN 978-9975-64-1616.
42. SÂRBU O., GHERMAN O., NIREAN E. Indicaţii metodice privind organizarea şi
desfăşurarea practicii de producţie pentru specialitatea 365.1,,Economie mondială şi REI”.
UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, 50 p., 2,90 c.a. ISBN 978-9975-64-157-9.
43.ГЕРМАН О., КОРЕЦКИЙ Б. Тесты по дисциплине «Экономическая география
мирового сельского хозяйства, для специальностей: 362.1 - Маркетинг и Логистика, 363.1
- Бизнес и Управление, 363.2 - Закупки, 364.1 - Финансы и Банки, 366.1 - Общая
Экономика. ГАУМ, Кишинев, Издательский центр ГАУМ, 2009, 42 с., 0,90 c.a.
44.BALTAG GR., GHERMAN O., COREŢCHI B. Teste la disciplina „Integrarea
economică europeană”, pentru specialităţile: 524.2 – Electrificarea agriculturii, 527.1 –
Ingineria şi tehnologia transportului auto, 528.1 – Mecanizarea agriculturii, 583.1 – Ingineria
mediului, 584.1 – Cadastru şi organizarea teritoriului, 584.3 – Evaluarea imobilului, UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, 54 p., 1,79 c.a.
45.BALTAG GR., GHERMAN O., BARANOV E. Teste la disciplina „Integrarea
economică europeană”, pentru specialităţile: 361.1 - Contabilitate,

362.1 - Marketing şi

Logistică, 363.1 - Business şi Administrare, 363.2 - Achiziţii, 364.1 - Finanţe şi Bănci, 365.1 Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, 366.1 - Economie Generală, 812.1 Turism. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, 79 p., 2,51 c.a.
46.GHERMAN O., COREŢCHI B., LUPU I. Teste la disciplina „Integrarea economică
europeană”, pentru specialităţile: 424.1 - Ecologie, 611.1 – Selecţia şi genetica culturilor
agricole, 613.1 – Agronomie, UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, 59 p., 1,80 c.a.
47.

STRATAN A., MOREI V., URSU L. Teste la disciplina „Tehnica plăţilor şi finanţării

tranzacţiilor internaţionale” pentru specialitatea 365.1 – „Economia mondială şi relaţii
economice internaţionale”. UASM, Chişinău, 2009, 38 p. 1,2 c.a.
48.MOREI V., STRATAN A., ZBANCĂ A. Îndrumare metodică referitor la elaborarea
tezelor de an la disciplina Organizarea muncii şi a producţiei agricole. Pentru specialitatea 366.1
– Economie generală. UASM, Chişinău, 2009, 33 p. 1,0 c.a.
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Anul 2010
49.

LITVIN A., CIMPOIEŞ D., MOREI V., DOBROVOLSCHI L. Îndrumări metodice

cu privire la desfăşurarea stagiului de practică pentru masteranzii specializării „Administrarea
afacerilor în sectorul agroalimentar”(masterat de profesionalizare), UASM, Chişinău 2010
50.

LITVIN A., CIMPOIEŞ D., ZBANCĂ A., SÎRBU O. Îndrumări metodice cu privire la

desfăşurarea stagiului de practică pentru masteranzii specializării „Administrarea afacerilor în
sectorul agroalimentar”(masterat de cercetare), UASM, Chişinău 2010
51.

SÂRBU, O., NIREAN E. Indicaţii metodice pentru seminare şi lecţii practice la

disciplina „Macroeconomie”pentru

specialităţile: 362.1- Marketing şi Logistică; 363.1 –

Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Relaţii Economice
Internaţionale, 366.1 – Economie Generală. UASM, . Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2010, p. 60, 1,93 c.a.
52.

SÂRBU, O., MOROI, E., BARANOV E., Методические указания по для

практических занятий и семинаров по дисциплине « Микроэкономика» для студентов
следующих специальностей: 363.1 – Бизнес и Управление, 363.2 – Закупки, 364.1 –
Финансы и банки, 365.1 – Мировая экономика и международные экономические
отношения, 366.1 – Общая экономика. ГАУМ , Кишинев, 2010, стр. 69, 2,03 п.л.
53.

SÂRBU,

O.,

NIREAN,

E.

Indicaţii

metodice

şi

teste

la

disciplina

„Macroeconomie”pentru specialităţile: 362.1- Marketing şi Logistică; 363.1 – Business şi
Administrare, 363.2 – Achiziţii, 364.1 – Finanţe şi Bănci, 365.1 – Relaţii Economice
Internaţionale, 366.1 – Economie Generală. UASM, . Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2010, p. 84, 3,89 c.a.
54.

SÂRBU, O., BARANOV E.,

Методические указания и тесты

по дисциплине

«Макроэкономика» для студентов специальности 366.1 – Бухгалтерский учет. ГАУМ ,
Кишинев, 2010, стр. 66, 2,55 п.л.
55.

SÂRBU, O., BARANOV E.,

Методические указания и тесты

по дисциплине

«Макроэкономика» для студентов следующих специальностей: 363.1 – Бизнес и
Управление, 363.2 – Закупки, 364.1 – Финансы и банки, 365.1 – Мировая экономика и
международные экономические отношения, 366.1 – Общая экономика. ГАУМ , Кишинев,
2010, стр. 87, 3,40 п.л.
56.

SÂRBU, O., COREŢCHI B. Indicaţii metodice şi teste la disciplina „Economie

Europeană”. Pentru studenţii specialităţii 366.1- Economie generală. Chişinău: Centrul editorial
al UASM, 2010, p. 35, 1,45 c.a.
57.

SÂRBU, O., COREŢCHI B. Indicaţii metodice pentru seminare la disciplina

„Economie Europeană”. Pentru studenţii specialităţii 366.1- Economie generală. Chişinău:
Centrul editorial al UASM, 2010, p. 69, 3,13 c.a.
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58. GHERMAN O., LUPU I., COREŢCHI B. Indicaţii metodice şi teste la disciplina
„Integrarea economică europeană”, pentru specialităţile: 424.1 - Ecologie, 611.1 – Selecţia şi
genetica culturilor agricole, 613.1 – Agronomie, UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2010, 61 p., 1,98 c.a.
59.GHERMAN O., COREŢCHI B., LUPU I. Teste la disciplina „Integrarea economică
europeană”, pentru specialităţile: 614.1. - Zootehnie, 615.1 - Horticultură, 616.1 - Silvicultură şi
grădini publice, 617.1 - Viticultură şi vinificaţie, 618.1 - Biotehnologii agricole. UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2010, 61 p., 1,88 c.a.
60.

BEŢIVU A., MOCANU, N., POPA, D., Îndrumări metodice pentru stagiul de practică

pentru specializarea Finanţe şi control în sectorul agroalimentar (masterat de profesionalizare).
UASM, Chişinău, 2010, 54 p. 2,14 c.a.
61.

POPA D. Finanţe internaţionale.. Indicaţii metodice şi teste pentru studenţii specialităţii

364.1 Finanţe şi Bănci, varianta electronică, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2010, 2 c.a.
62.

POPA D. Instituţii financiare internaţionale. Indicaţii metodice şi teste pentru studenţii

specialităţii 364.1 Finanţe şi Bănci, varianta electronică, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2010, 1,72 c.a.
- compendiumurilor elaborate
Anul 2007
1. MOCANU, N., BEDA, O. Деньги и кредит. Curs de lecţii, Chişinău, Tipografia
„Capatina-Prim”, 2007, 80 p. 2,0 c.a.
2. MOREI, V., Managementul calităţii. Curs de prelegeri pentru studenţii specialităţii 363.1 –
Business şi administrare. UASM, Chişinău, 2009, 80 p. 4,4 c.a.
23. Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate: lipsesc
24.Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea
autorităţilor publice centrale şi/sau locale: lipsesc
25. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat): lipsesc
26. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei: lipsesc
27. Lista articolelor de popularizare a ştiinţei: lipsesc
28. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori: lipsesc
29. Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat
organizaţia (cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate):
1.
2.
3.
4.

Au fost prezentate ultimele elaborări ştiinţifice sub formă de monografii şi manuale:
Moldagroteh – 2007
Moldagroteh – 2008
Moldagroteh – 2009
Moldagroteh – 2010
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30. Lista filialelor: lipsesc
- organizaţiei în instituţii de învăţămînt superior;
- instituţiilor de învăţămînt superior în organizaţie.
31. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării:
1. SDE”Chetrosu”
2. SDE”Petricani”
32. Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare: lipsesc
33. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia:
1. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
2. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova
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