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Raport 

 privind îndeplinirea Planului de acțiuni a Școlii doctorale pentru anul 2018 
în baza Planului Strategic de Dezvoltare al ASEM pentru anul 2018 

 
Activități planificate Activități realizate Perioada 

realizării 
Programul 2. Program de consolidare a excelenței în cercetarea științifică 

Obiectivul specific 1. Stimularea și promovarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative 
în domeniul economiei și alte domenii aplicative 

Monitorizarea tematicii 
discutate în cadrul 
Seminarelor științifice 
de profil 

În cadrul ASEM funcționează 7 Seminare științifice de 
profil. În 2018 au fost organizate 16 ședințe, în cadrul 
cărora au fost examinate teze de doctorat (pe modelul de 
susținere vechi) și discutate probleme fundamentale și 
aplicative din domeniul profilului. Au predominat, însă, 
examinarea tezelor de doctorat. În SSP de la 
contabilitate membrii au refuzat categoric de a pune în 
discuție alte întrebări decât cele ce țin de susținerea tezei 
sub pretextul că regulamentele ANACEC nu indică 
aceste activități. Ca urmare, în cazul elaborării 
Regulamentului privind activitățile științifice în ASEM 
se cer specificate exact atribuțiile Seminarelor științifice 
de profil – nu doar ca procedură în cadrul susținerii 
tezelor de doctorat, dar și ca mod de comunicare 
academică între membrii profilului. Datele cu privire la 
funcționarea SSP sunt prezentate în Anexa 1 la raport. 

Pe 
parcursul 

anului 

Obiectivul specific 2. Stimularea participării cadrelor științifico-didactice ale ASEM la 
concursuri și realizarea proiectelor de cercetare finanțate din cadrul programelor naționale și 

internaționale de cercetare și contractelor de cercetare cu mediul de afaceri 
Organizarea 
participării la 
concursul național al 
proiectelor de cercetare 
în vederea obținerii 
granturilor doctorale de 
la bugetul de stat 

La concursul proiectelor științifice pentru repartizarea 
granturilor doctorale de la bugetul de stat au fost depuse 
25 propuneri de proiecte științifice, parvenite de la 19 
conducători de doctorat.  
Din 25 propuneri de proiecte științifice 2 sunt din 
domeniu ”Științe ale naturii” și 23 din domeniul ”Științe 
sociale și economice”, inclusiv: 8 proiecte în 
management, 1 în marketing, 6 în finanțe, 4 în 
contabilitate, 1 în cibernetică și 2 în statistică. 

Februarie - 
martie 

Obiectivul specific 4. Asigurarea excelenței prin crearea mediului favorabil cercetării în ASEM 
și eficientizarea capacității instituționale de cercetare în ASEM 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
cercetare prin accesul 
la baza de date SAGE 
Research Methods 

La solicitarea Școlii doctorale, ASEM-ului, i s-a deschis 
accesul la baza de date SAGE Research Methods, care 
conține full-text manuale și  articole pe metodele 
calitative si cantitative de cercetare, pe aspecte 
epistemologice, studii de caz și cerințe pentru proiecte 
de cercetare. Materialele date au permis ameliorarea 
conținutului cursului ”Metodologia cercetării 
economice”, predate la nivel masterat și doctorat. 
 
 

Martie - 
aprilie 
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Obiectivul specific 6. Asigurarea excelenței prin educație științifică a studenților și integrarea 
doctoranzilor și postdoctoranzilor în procesul de cercetare din ASEM  

1.Includerea 
granturilor doctorale în 
programele de 
cercetare realizate în 
ASEM 

În 2018, pentru prima dată temele de cercetare ale 
doctoranzilor finanțate prin granturile de la bugetul de 
stat au fost plasate pe site-ul Școlii doctorale ASEM, 
rubrica ”Planul de admitere la Școala doctorală ASEM 
pentru anul de studii 2018-2019”. Toate temele de 
cercetare (prin granturi, contract, cotutelă) de la toți anii 
de studii au fost transmise Serviciului știință pentru a fi 
incluse în Planul de cercetare a ASEM pentru anul 2019. 

Septembrie-
decembrie 

2.Integrarea 
rezultatelor științifice 
ale doctoranzilor și 
postdoctoranzilor în 
rezultatele activității 
științifice a ASEM 

Datele cu privire la rezultatele științifice ale 
doctoranzilor sunt prezentate în Anexa 2 la raport.  
Prin HG nr.499 din 29.05.2018 a fost aprobat 
Regulamentul de organizare și desfășurare a 
programelor de post-doctorat, care a schimbat cardinal 
”regulile de joc” postdoctoral. În baza regulamentului 
guvernamental al fost elaborat un regulament 
instituțional – Regulamentul instituțional de organizare 
și desfășurare a programelor de postdoctorat în Școala 
doctorală ASEM. Deoarece noii postdoctoranzi 
(M.Pisaniuc și V.Lopotenco) nu au încheiat încă 
Contractul de efectuare a postdoctoratului cu Agenția 
Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, nici ASEM-ul 
nu poate încheia Contractul trilateral cu ele, din care 
cauză rezultatele cercetării lor (ca și celorlalți 
postoctoranzi) sunt încadrate în rapoartele 
departamentale și nu a Școlii doctorale. Pe viitor acest 
aspect va fi necesar de clarificat. 

Noiembrie-
decembrie 

3.Participarea 
doctoranzilor la 
concursurile naționale 
de burse 

1. Bursa de excelență a Guvernului a fost obținută de drd.  
Suvac S. , anul III. 
Pentru anul 2019 au înaintat dosare la Bursa de excelență a 
Guvernului/nominală 2 drd – Liahovcenco A. (anul II) și 
Damaschin M. (anul III).  

 

1 Bursă de 
excelență a 
Guvernului 

4. Promovarea 
principiilor 
deontologiei și eticii în 
cercetarea științifică în 
rândul studenților-
doctoranzi 

În cadrul Programului de studii aprofundate doctoranzii 
ascultă disciplinele Metodologia științei economice,  
Deontologia și comunicarea științifică, Dreptul 
proprietății intelectuale, în cadrul cărora sunt  discutate 
aspecte ale eticii în cercetarea științifică. Școala 
doctorală ASEM a difuzat doctoranzilor toate 
informațiile care au parvenit de la Serviciul Știință în 
legătură cu manifestările ce țin de Etica în cercetare, însă 
nu a dus evidența prezenței lor.  
 

 

5.Participarea la 
organizarea 
manifestărilor 
științifice și a 
Simpozionului tinerilor 
cercetători 

Deoarece participarea la Simpozionul Tinerilor 
cercetători le aduce doctoranzilor ECTS considerabile 
(până la 10), participarea doctoranzilor la această 
manifestare este una activă. Toate lucrările doctoranzilor 
sunt publicate în engleză. 

35 
doctoranzi 
participanți 
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Anexa 1. Activitatea SSP în anul 2018 

Denumirea SSP Responsabil Tematica discutată Data 
 
 

Teorii și strategii de 
dezvoltare economică 

durabilă 

 
 

Feuraș E., dr.hab., 
prof.univ. 

1.Comunicatul D.Ignatiuc: Securitatea 
economică națională: aspecte teoretico-
metodologice și implicații asupra politicilor 
economice promovate 

13.12.2018 

2.Comunicatul E.Feuraș: Unele aspecte ce țin de  
implementarea Foii de parcurs a ameliorării 
competitivității R. Moldova 

12.03.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Managementul și 
marketingul în economia 

contemporană 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cojocaru V.,  
dr., prof.univ. 

1.Teza dr. E.Babenco Рациональное 
использование человеческого потенциала в 
контексте повышения 
конкурентоспособности предприятий 

12.12.2018 

2.Teza dr.hab. N.Platon Strategii durabile de 
management în dezvoltarea turismului intern și 
receptor din R. Moldova 

5.12.2018 

3.Teza dr. F.Bretan Influența comportamentului 
managerial asupra gestionării eficiente a 
organizației 

5.10.2018 

4.Teza dr. N.Remeșovschi Fundamentarea 
politicii de marketing a întreprinderii de servicii 
sub influența comportamentului 
consumatorului pe piața serviciilor de cleaning 

19.06.2018 

5.Teza dr. A.Masadeh Лидество и 
командообразование как факторы 
результативной деятельности сотрудников 
организации 

13.06.2018 

6.Teza dr. I.Belostecinic Brandingul în 
planificarea strategică de marketing 

13.06.2018 

7.Teza dr. R.Slutu Managementul resurselor 
umane și posibilități de aplicare în R. Moldova 

6.06.2018 

8.Teza dr.hab. I.Movilă Стратегический 
менеджмент конкурентоспособности 
человеческого капитала на рынке труда в 
условиях регионального развития 

14.03.2018 

9. Teza dr. C.Iliciuc Implicații manageriale 
asupra motivației personalului în organizațiile 
din R. Moldova 

14/02.2018 

 
Aspecte teoretice și 

practice ale domeniului 
financiar-bancar 

 
Cobzari L., 

 dr.hab. 

1.Teza dr. C.Bulgac Efectele economice ale 
presiunii fiscale în sectorul vitivinicol 

28.08.2018 

2.Teza dr, N.Berghe Perfecționarea finanțelor 
publice la nivelul unităților administrativ-
teritoriale din R. Moldova prin prisma evaluării 
potențialului fiscal 

28.08.2018 

 
Problemele contabilității, 

auditului și analizei 
economico-financiare 

 
Șurcanu V., 

dr.hab., prof.univ. 

1.Teza dr. A.Cebotari Contabilitatea veniturilor 
personalului și perfecționarea acestuia 

18.12.2018 

2.Teza dr. L.Frumusachi Particularitățile 
contabilității în instituțiile medico-sanitare 
publice la autofinanțare 

11.12.2018 

Relații economice 
internaționale în sistemul 

mondial contemporan 

Țâu N. 
dr.hab., prof.univ. 

Discutarea direcțiilor strategice de cercetare a 
departamentului Business Internațional 

12.12.2018 

 
 

Suportul analitico-
informatic al societății 

 
Pârțachi I. 

dr., prof.univ. 

Discutarea obiecțiilor la teza drd Borta G. 
Cercetarea economiei tenebre în domeniul 
tehnologiilor informaționale 

20.04.2018 

 Discuție: Metodologii moderne în predare-
cercetare la disciplinele de specialitate din 

31.10.2018 
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cadrul Facultății TISE. 
Geografie economică, 

socială și politică 
Matei C., 

dr.hab., prof.univ. 
-  

 

  

 

Anexa 2. Rezultatele științifice ale doctoranzilor în anul 2018 

Activități Număr 
• Monografii/capitole de monografii, manuale 2 
• Articole publicate în reviste editate în străinătate 10 
• Teze publicate la conferințe în străinătate 9 
• Comunicate la conferințe internaționale 11 
• Articole publicate în reviste naționale 13 
• Teze la conferințe științifice organizate în țară 73 
• Comunicate la manifestări științifice din țară 22 
• Publicații științifice electronice 1 
• Executanți în proiecte de cercetare 1 
• Avize elaborate la acte normative 5 
• Activități de expertiză 1 
• Certificate AGEPI, CITT 4 

Total 152 
 

  

  

 
 
Directorul Școlii doctorale ASEM                                            prof.univ. Eugenia Feuraș 
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PUBLICAȚIILE  ȘTIINȚIFICE  ALE  STUDENȚILOR-DOCTORANZI  

DIN  ȘCOALA  DOCTORALĂ  ASEM 2018  
 
 
 

Manuale/ monografii, capitole din manuale/monografii editate peste hotare 
 

1. Fotea I., MALANCEA I., Neagoie D. Cercetări de Marketing. București, Economica. 
2018. ISBN 978-973-709-865-8 

 
 

Manuale/ monografii, capitole din manuale/monografii editate în țară 
 

1. TABACARU A., Grama V., Nistor L. Contributions to the determination of 
Agglommerations in the Northern region of the Prut river basin. Chisinau, Editura 
Universității Tehnice a Moldovei, 2018 

  
 

Articole publicate în reviste editate în străinătate 
 

1. CERNAVCA O. The import of paints and lacquers on the territory of the  Republic of 
Moldova by the EU and CIS countries. În: ”Dezbateri Social Economice”, 2018. Volume 
7, Issue 2, pag. 25-30, ISSN 2360-1973, ISSN-L 2248-3837 

2. CERNAVCA O. Identificarea consumatorilor-țintă ai materialelor de finisare în 
vederea extinderii segmentului de piață al producătorilor autohtoni. În: ”Univers 
Strategic”, 2018, Anul IX, nr.2 (34), pag.44-55. ISSN 2068-1682  

3. CIOMÂRTAN L. The number of employees, basic statistical indicator in the evolution 
of the labor market. Comparative study based on data from Bacau County and the 
Central Region of Moldova. Studies and scientific researches. ECONOMICS EDITION. 
2018.  e-ISSN: 2344-1321.  ISSN: 2066-561X (print). România.  

4. CIOMÂRTAN L., Pârţachi I. Sursele de date statistice – punct de pornire în analizele 
statistice. Particularităţi ale principalelor surse de date statistice oficiale. Revista 
Română de Statistică - SUPLIMENT NR. 5/2018. pp. 162-170. ISSN 2359-8972. România 
http://sceco.ub.ro/index.php/SCECO/issue/view/25 

5. FORTUNA R, Pîşchina, T., Economic Growth Though Competitive Advantage and 
Specialization: the Example of Winemaking in Moldova. EJES European Journal of 
Economics and Business Studies Articles, 2018, Publisher: European Center for Science 
Education and Research,Vol 10, No. 1, pp.156-162. E- ISSN 2411-4073 . Impact Factor: 
0.295 (RePEc) Disponibil la:  
http://journals.euser.org/files/articles/ejes_jan_apr_18_v10_i1/Tatiana.pdf 

6. HINEV O. Cociug V.,. Optimal Monetary Policy: Theoretical and Practical Aspects. 
Revista Economia Contemporană. 2018. Vol. 3, nr.4. ISSN 2537-4222.  

7. LOPOTENCO V. Money laundering - factor of destabilization, contamination and 
growth of the Republic of Moldova’s banking sector systemic risk. The Journal 
Contemporary economy. 2018. ISSN 2537 – 4222  

8. ГОЛБАН Л. Л., Годонога А. Ф., , Чумаков Б. М. Некоторые модели принятия решений в 
условиях неопределености. Теория оптимальных решений, 2018, Nr. 17, 2018, pag. 130-
137.Национальная академия наук Украины, Институт кибернетики, имени В. М. Глушкова, 
Киев, ISSN 2616-5619 

http://sceco.ub.ro/index.php/SCECO/issue/view/25
http://journals.euser.org/index.php/ejes
http://journals.euser.org/index.php/ejes
http://journals.euser.org/files/articles/ejes_jan_apr_18_v10_i1/Tatiana.pdf
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9. СТУПАЧЕВ С.А. Влияние международных финансовых организаций на страны с 
переходной экономикой. Научно-аналитический журнал Финансовая экономика. 
2018. №5. Стр.864-866. ISSN 2075-7786 

10. ФОКША М. , Цуркану В., Голочалова И. Развитие методологии бухгалтерского 
учета финансовых активов в контексте МСФО. În revista: Проблемы 
бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, 2018, № 1(39), с. 100-111. 
ISSN 1994-1749 

 
 
 

Conferințe în străinătate 
 

1. CIOCAN N., Bacal P., Burduja D. Consumul de apă în bazinul hidrografic Răut. În: 
Lucrările Seminarului Geografic „D. Cantemir”, Ediția XXXVIII, Iași 2018,(UAIC).  

2. BURDUJA D., BACAL, P; CIOCAN, N.  Consumul resurselor de apă în bazinul 
hidrografic Răut. În: The 13th Edition of the International Symposium Present 
Environment and Sustainable Development. Book of Abstracts. Iași, 2018. pag. 6-7. 

3. BURDUJA, D., BACAL, P.; RĂILEAN, V. Particularitățile utilizării resurselor de apă 
în Regiunea Centrală a Republicii Moldova. În: The 13th Edition of the International 
Symposium Present Environment and Sustainable Development. Book of Abstracts. Iași, 
2018. pag. 16-17.  

4. FORTUNA R., Pîşchina T. Trade off Between Competitive Advantage and 
Environmental Threats: The Case of Moldova, Conference  Proceedings: 15th 
International Conference on Social Sciences, 2018, Leuven, Belgium, 13-14 July 
2018.Volume I, 2018 . pag. 461 –468. ICSS XIV 2018, ISBN:978-88 -909-700-1-6 

5. GOLBAN L., Godonoagă A., “Aspecte decizionale privind modelarea incertitudinii în diverse 
activități economice”, The 42nd American Romanian Academy of Arts and Science Congress 
(ARA), Book of Abstracts, 23-26 mai 2018, University Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România, 
p.50 

6. HINEV O. Determinarea impactului așteptărilor inflaționiste asupra evoluției inflației 
prin utilizarea modelului econometric VAR. International Scientific Conference, 14-th 
edition „Sustainable economic and social development of euroregions and cross-border 
areas”, organized by „Gheorghe Zane” Institute of Economic and Social Research – Iași 
Branch of Romanian Academy, 9 noiembrie 2018. Editura PERFORMANTICA, Iași 
2018, Vol.23, pp. 304-312.ISBN: 978-606-685-616-4  

7. MOTELICA V., Pârțachi I. The difference of the actual price level from the equilibrium 
one and its impact on inflation. 12th Conference on Applied Statistics 2018, 11 pag. ??? 

8. PETROV A. , PETROV C. The Need for Standards - Tools for Transparency and Open Data 
(The Case of the Republic of Moldova). CEE e|Dem and e|Gov Days 2018, Budapest, Hungary, 
May 3-4 2018,p.219-226 

9. SUVAC S. Health status of the population in the Republic of Moldova: a territorial 
perspectives, Lucrările seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, Iași, Vol.46, Isuue 2, 
October 2018, pp. 119-127, ISSN 1222-989X. 
 

 
 

Communicate la conferințe internaționale 
  

1. BURDUJA, D.; JELEAPOV, A. Particularitățile utilizării apei în bazinul hidrografic al 
râului Bâc în condițiile impactului antropic. Simpozionul Internațional ”Sisteme 
informaționale geografice”, Ediția XXVI. Carte cu abstracte. Iași, 2018. 
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2. CASAP L. The Informational Support in Educational Marketing Decision-Making 
Process in the Republic of Moldova” Ediția a 11 a Conferinței Internaționale “Marketing - 
from Information to Decision”, 26-27 Octombrie 2018 

3. CIOMÂRTAN V.L. Statistical analysis of the employment and unemployment 
phenomena - comparative approaches based on data from Bacau County and the Central 
Region of the Republic of Moldova. International Conference on "Contemporary Economy 
and Romanian Realities", 11th Edition Bacău, România.  29-30 Martie 2018. 

4. CIOMÂRTAN V.L., Pârţachi I. Câștigurile salariale, indicator de bază în evoluția pieței 
forței de muncă. Studiu comparativ în baza datelor județului Bacău și Regiunea de Centru 
a Republicii Moldova. A 12-a Conferință internațională pe statistici Aplicate – București – 
8 iunie 2018. Universitatea de Studii Economice București. România. 

5. HINEV O. Monetary Policy, organizat de Fondul Monetar Internațional în cooperare cu 
Joint Vienna Institute, 29 ianuarie - 09 februarie 2018, Viena, Austria. 

6. HINEV O., Cociug V., Optimal Monetary Policy: Theoretical and Practical Aspects. 
International Scientific Conference, 3rd edition, „Accounting and Finance –The Global 
Languages in Business”, organizată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din 
Pitești, România, 23 martie 2018 
http://www.ub.ro/fsec/files/facultati/fsec/cercetare/PROGRAM_ICCERR_2018.pdf 

7. LITOCENCO A. Trends of Attracting Foreign Direct Investment in the economy of the 
Republic of Moldova. Conferința științifică internațională pentru doctoranzi și tineri 
cercetători ,,Scientia Iuventa 2018”, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovacia, 
2018. Disponibil la http://si.umb.sk/wp-content/uploads/2018/06/Litoceno.pdf 

8. LOPOTENCO V. Analiza principiilor de soluționare a situațiilor de criză și metodelor 
de supraveghere a băncilor comerciale în contextul reducerii riscului sistemic. 
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere , 
Ediția a XII-a. Iași, Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi 
Sociale,”Gheorghe Zane”. 9 noiembrie 2018. 

9. STUPACHEV S. The measurement of the impact of international financial institutions on 
the basis of the cenosis theory. 8th International Conference on Application of Information 
and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-
2018), Sofia, Bulgaria. 18-20 octombrie 2018 

10. SUVAC S., Sochircă E. Calitatea populației în Republica Moldova – prioritate de viitor a 
statului, Simpozionul Internațional ”Fereastra către stele”, ediția a II-a, 26-27 mai 2018, 
Iași, România. Certificat de participare: FCS nr.022093 

11. СТУПАЧЕВ С.А. Взаимодействие России с международными финансовыми 
организациями в обеспечении внешнеэкономической безопасности в условиях 
глобализации. Proceedings of the international symposium. Experience. Knowledge. 
Contemporary Challenges 2nd Edition ”Landmarks and Challenges of the Social-
Economic Development”. Bucharest, Romania. 24-25 mai 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ub.ro/fsec/files/facultati/fsec/cercetare/PROGRAM_ICCERR_2018.pdf
http://si.umb.sk/wp-content/uploads/2018/06/Litoceno.pdf


8 
 

Articole publicate în reviste naționale 
 

1. BURDUJA, D. BACAL, P; RĂILEAN, V., Evaluarea eficienței întreprinderilor de 
aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru 
a Republicii Moldova. În: Rev. ”Economica”, nr. 3, 2018, pag. 32-44. Ed. ASEM, 
Chișinău, 2018. ISSN 1810-9136. 

2. CASAP L, Conținutul și rolul suportului informațional în cadrul mixului de marketing 
din învățământul general, Revistă ştiinţifico-didactică ”Economica”, nr.3 (105), 
septembrie 2018, pag. 21-31, ISSN 1810-9136 

3. CERNAVCA O. Informarea consumatorilor cu privire la regulamentul și modul de 
gestionare a registrului de reclamații. În: Revista ”Economica”, 2018, nr.2 (104), pag. 
51-61. ISSN 1810-9136 

4. CERNAVCA O. Ecological paints and criteria for awarding the European eco-label. 
În: CSIE Working Papers, 2018, Issue 8, pag. 37-43. ISSN 2537-6187 

5. JIZDAN, A. Terminalele de plată: considerații economice, contabile și fiscale. 
Contabilitate și audit. 2018, nr. 4, pp. ???? ISSN 1813-4408. 

6. LEAHOVCENCO A., Lapițkaia L. Requirements for the disclosure of financial 
information for Smes in accordance with European and national legislation. In: Centre 
for Studies in European Integration. ”Working Papers Series. Issue 8/2018. pag.21-28. 
ISSN 2537-6187 

7. LEAHOVCENCO, A. Digital economy: development prospects in the European Union 
and the Republic of Moldova, In: Centre for Studies in European Integration. ”Working 
Papers Series. Issue 8/2018. pag.29-36. ISSN 2537-6187 

8. NICULĂIȚĂ D., Rapcea V. Rolul și locul poziționării strategice de marketing în 
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978-9975-75-926-7 

10. BURDUJA D., Railean V., Jeleapov A., Economic analysis of water supply and 
sanitation services in the central development region of the Republic of Moldova. 
Simpozionul științific internațional al tinerilor cercetători, 27-28 aprilie 2018. Chișinău, 
ASEM, 2018, pp. 259-266. E-ISBN 978-9975-75-926-7 

11. CARACICOVSCHI L. Evolutions and trends of public private partnership in the 
Republic of Moldova. Simpozionul științific internațional al tinerilor cercetători, 27-28 
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Chișinău, ASEM, 2018, pp. 162-171. E-ISBN 978-9975-75-926-7 

25.  DERMENJI D. Banking regulation and its impact on banking system”s viability – case 
of Republic of Moldova. Simpozionul științific internațional al tinerilor cercetători, 27-28 
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cercetători" Ediția VII. Chișinău, Universitatea de Stat Dmitrie Cantemir. 15 iunie 2018. 
pag.253-256 

49. LUPAN R. Evoluţia reglementării netarifare în ţările ECE şi Republica Moldova. 
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осуществления организационных преобразований. Conferinţa ştiinţifică 
internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 
2018, Vol.I. E-ISBN 978-9975-75-897-0, pag.77-83  

73. АДЕЕБ M., Лидерство и командная деятельность сотрудников kак факторы 
результативной организации. Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și 
inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 2018, Vol.I. E-ISBN 978-9975-75-
897-0, pag.155-161 

 
 

 Comunicate la manifestări științifice organizate în țară 

1. ARSENE I. The evolution of underground economy in Republic of Moldova from the 
perspective of making common customs offices at Moldovan-Ukrainian border. 
Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia 
cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 
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2. BLANUȚA Ș., Godonoagă A.,  Algorithm of adjustment of input and output fluids in a 
production process, Conferinţa ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea şi inovarea în 
economia cunoașterii", Chișinău, 28-29 Septembrie 2018 

3. BURDUJA D. SWOT analysis of the water supply and sanitation services provided by 
the Moldova Water-Canal Association in the Region of Center Development. Conferinţa 
ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, 
Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

4. CALMÂC O. Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: 
realizări și perspective. Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și 
inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

5. CALMÂC O., Stratan A. Progresses and challenges in the evolution of economic 
competitiveness of the Republic of Moldova. Conferința Internațională științifico-
practică ediția a XIII-a: ”Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, 
inovativitate, sustenabilitate”. Institutul Național de Cercetări Economice a AȘM la 11-
12 octombrie 2018, Chișinău. 

6. CERNAVCA O. Implementation of TQM in Moldovan companies. Conferinţa 
ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, 
Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

7. COVALIOV-RUSU G., Grigoroi L. Evoluții și perspective în dezvoltarea contabilității 
instrumentelor finaciare în R. Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională 
,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 
septembrie 2018. 

8. CÎRLAN A. Dezvoltarea clusterelor - instrument de suport a sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Conferința științifică 
internațională “Competitivitatea și inovare în econimia cunoașterii”. ASEM, Chișinău, 
28 – 29 septembrie 2018.  

9. DAMASCHIN M., Solcan A. Fostering the creative industries as key factor in 
economic growth and labor creation. Conferinţa ştiinţifică internaţională 
,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 
septembrie 2018. 

10. FOCȘA M. Tehnici de contabilizare a elementelor de active financiare. Conferinţa 
ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, 
Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

11.  GOLBAN L. Algoritm de soluționare a problemei echilibrate a transporturilor în 
cazul    decizional Savage. Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și 
inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

12. LITVIN E. Evoluția dezvoltării managementului facilitar. Simpozion științific 
internațional dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea UASM,  UASM, Chişinău, 2018 

13. LUNGU, D. Resursele turistice naturale din bazinul cursului de mijloc al fluviului 
Nistru. Conferința „Biodiversitate și contextul schimbărilor climatice”. Chișinău, 
Universitatea Dimitrie Cantemir 27.11.2018 

14. LUPAN R. Non-tariff regulations trends in the context of economic globalization. 
Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia 
cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

15. NICULĂIȚĂ D. Specificul poziționării din piața serviciilor de transport aerian de 
pasageri din Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea 
și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

16. NICULIȚĂ A. Utilitatea și limitele analizei strategiilor de management în instituțiile 
sistemului de sănătate. Conferința științifică anuală consacrată Zilelor Universității, 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 15-19 septembrie 
2018 
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17. OLARI M. The Government of Moldova”debt sustainability Analysis and the impact of 
economic chocks on it. Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea 
în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

18. PÎRLOG A. The  impact of GLOBE Project on research of cultural dimensions. 
Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia 
cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

19. PROHNIȚCHI V. Problema reexporturilor în modelele de Echilibru General Aplicat. 
Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia 
cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

20. TABUNȘCIC O., Grosu C. Inovația – mijloc de sporire a competitivității 
întreprinderilor de foodservice. Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și 
inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

21. ȚURCANU L. Evoluția contabilității în instituțiile de învățământ cu autonomie 
financiară și impactul asupra relevanței și calității informațiilor furnizate. Conferinţa 
ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, 
Chișinău, 28-29 septembrie 2018. 

22. VÎRCOLICI A. The Particularities of the Budgetary-Fiscal Risks Analysis Related to 
the Economic Entities with Public Property Activity. Conferinţa ştiinţifică internaţională 
,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 
septembrie 2018. 

 
 

Publicații științifice electronice 
 

1. N. Botezatu. “Important directions on the growth of the investment potential of private 
pension funds from the Republic of Moldova”. MoldovaScienceHub. 2018. 
https://moldovasciencehub.com/?p=12 

 

Executanți în proiecte de cercetare 
 

1. NICULĂIȚĂ D.  Proiect”Evoluții, tendințe și factori de influență asupra procesului de 
CDI în contextul globalizării și creșterii competitivității economice” (ProB-H2020). 
Ordin din 23.04.18 

 

Avize elaborate la acte normative 

2. VÎRCOLICI A. 
a. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unei întreprinderi de 

stat; 
b. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor 

parteneriatului public-privat privind modernizarea și eficientizarea activității 
filialelor Î.S. „Gările și Stațiile Auto”; 

c. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 1433/2016; 

d. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind scutirea unei societăți pe acțiuni de 
plata dividendelor aferente anului de gestiune 2017; 
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e. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor 
hotărîri ale Guvernului etc. 

 

 

Activități de expertiză 

1. VÎRCOLICI A. Membru în grupul de lucru instituit de Ministerul Economiei și 
Infrastructurii pentru elaborarea modelului de guvernare corporativă a întreprinderilor de 
stat și societăților comerciale, instituit prin Ordinul Ministrului Economiei și 
Infrastructurii nr. 199 din 17 aprilie 2018. 

 

Brevete, certificate 

1. CERNAVCA O. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor 
conexe, eliberat de AGEPI. Seria OȘ, nr. 6042, din 12.07.2018, ”Noțiunea 
Managementului Calității Totale” și figura explicativă. 

2. CERNAVCA O. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor 
conexe, eliberat de AGEPI. Seria OȘ, nr. 6043, din 12.07.2018, ”Noțiunea Calității 
Totale și figura explicativă. 

3. CERNAVCA O. Certificat de inovator, pentru inovația cu titlul ”Model econometric 
privind performanțele obținute cu ajutorul managementului calității”, nr.71. Data 
eliberării 19.02.2018. Eliberat  de către CITT. În: Buletinul inovațiilor al Centrului de 
Inovare și Transfer Tehnologic, p. 30. ISSN 2537-6411 

4. CERNAVCA O., Țurcanu Gh. Certificat de inovator, pentru inovația cu titlul ”Roata 
dințată a TQM”, nr.75. Data eliberării 27.02.2018. Eliberat de către CITT. În: Buletinul 
inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic, pag. 33. ISSN 2537-6411 

 

 

 
 



Raport

 privind îndeplinirea Planului de acțiuni a Școlii doctorale pentru anul 2018

în baza Planului Strategic de Dezvoltare al ASEM pentru anul 2018



		Activități planificate

		Activități realizate

		Perioada realizării



		Programul 2. Program de consolidare a excelenței în cercetarea științifică



		Obiectivul specific 1. Stimularea și promovarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative în domeniul economiei și alte domenii aplicative



		Monitorizarea tematicii discutate în cadrul Seminarelor științifice de profil

		În cadrul ASEM funcționează 7 Seminare științifice de profil. În 2018 au fost organizate 16 ședințe, în cadrul cărora au fost examinate teze de doctorat (pe modelul de susținere vechi) și discutate probleme fundamentale și aplicative din domeniul profilului. Au predominat, însă, examinarea tezelor de doctorat. În SSP de la contabilitate membrii au refuzat categoric de a pune în discuție alte întrebări decât cele ce țin de susținerea tezei sub pretextul că regulamentele ANACEC nu indică aceste activități. Ca urmare, în cazul elaborării Regulamentului privind activitățile științifice în ASEM se cer specificate exact atribuțiile Seminarelor științifice de profil – nu doar ca procedură în cadrul susținerii tezelor de doctorat, dar și ca mod de comunicare academică între membrii profilului. Datele cu privire la funcționarea SSP sunt prezentate în Anexa 1 la raport.

		Pe parcursul anului



		Obiectivul specific 2. Stimularea participării cadrelor științifico-didactice ale ASEM la concursuri și realizarea proiectelor de cercetare finanțate din cadrul programelor naționale și internaționale de cercetare și contractelor de cercetare cu mediul de afaceri



		Organizarea participării la concursul național al proiectelor de cercetare în vederea obținerii granturilor doctorale de la bugetul de stat

		La concursul proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat au fost depuse 25 propuneri de proiecte științifice, parvenite de la 19 conducători de doctorat. 

Din 25 propuneri de proiecte științifice 2 sunt din domeniu ”Științe ale naturii” și 23 din domeniul ”Științe sociale și economice”, inclusiv: 8 proiecte în management, 1 în marketing, 6 în finanțe, 4 în contabilitate, 1 în cibernetică și 2 în statistică.

		Februarie - martie



		Obiectivul specific 4. Asigurarea excelenței prin crearea mediului favorabil cercetării în ASEM și eficientizarea capacității instituționale de cercetare în ASEM



		Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin accesul la baza de date SAGE Research Methods

		La solicitarea Școlii doctorale, ASEM-ului, i s-a deschis accesul la baza de date SAGE Research Methods, care conține full-text manuale și  articole pe metodele calitative si cantitative de cercetare, pe aspecte epistemologice, studii de caz și cerințe pentru proiecte de cercetare. Materialele date au permis ameliorarea conținutului cursului ”Metodologia cercetării economice”, predate la nivel masterat și doctorat.





		Martie - aprilie



		Obiectivul specific 6. Asigurarea excelenței prin educație științifică a studenților și integrarea doctoranzilor și postdoctoranzilor în procesul de cercetare din ASEM 



		1.Includerea granturilor doctorale în programele de cercetare realizate în ASEM

		În 2018, pentru prima dată temele de cercetare ale doctoranzilor finanțate prin granturile de la bugetul de stat au fost plasate pe site-ul Școlii doctorale ASEM, rubrica ”Planul de admitere la Școala doctorală ASEM pentru anul de studii 2018-2019”. Toate temele de cercetare (prin granturi, contract, cotutelă) de la toți anii de studii au fost transmise Serviciului știință pentru a fi incluse în Planul de cercetare a ASEM pentru anul 2019.

		Septembrie-decembrie



		2.Integrarea rezultatelor științifice ale doctoranzilor și postdoctoranzilor în rezultatele activității științifice a ASEM

		Datele cu privire la rezultatele științifice ale doctoranzilor sunt prezentate în Anexa 2 la raport. 

Prin HG nr.499 din 29.05.2018 a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de post-doctorat, care a schimbat cardinal ”regulile de joc” postdoctoral. În baza regulamentului guvernamental al fost elaborat un regulament instituțional – Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în Școala doctorală ASEM. Deoarece noii postdoctoranzi (M.Pisaniuc și V.Lopotenco) nu au încheiat încă Contractul de efectuare a postdoctoratului cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, nici ASEM-ul nu poate încheia Contractul trilateral cu ele, din care cauză rezultatele cercetării lor (ca și celorlalți postoctoranzi) sunt încadrate în rapoartele departamentale și nu a Școlii doctorale. Pe viitor acest aspect va fi necesar de clarificat.

		Noiembrie-decembrie



		3.Participarea doctoranzilor la concursurile naționale de burse

		1. Bursa de excelență a Guvernului a fost obținută de drd.  Suvac S. , anul III.

Pentru anul 2019 au înaintat dosare la Bursa de excelență a Guvernului/nominală 2 drd – Liahovcenco A. (anul II) și Damaschin M. (anul III). 



		1 Bursă de excelență a Guvernului



		4. Promovarea principiilor deontologiei și eticii în cercetarea științifică în rândul studenților-doctoranzi

		În cadrul Programului de studii aprofundate doctoranzii ascultă disciplinele Metodologia științei economice,  Deontologia și comunicarea științifică, Dreptul proprietății intelectuale, în cadrul cărora sunt  discutate aspecte ale eticii în cercetarea științifică. Școala doctorală ASEM a difuzat doctoranzilor toate informațiile care au parvenit de la Serviciul Știință în legătură cu manifestările ce țin de Etica în cercetare, însă nu a dus evidența prezenței lor. 



		



		5.Participarea la organizarea manifestărilor științifice și a Simpozionului tinerilor cercetători

		Deoarece participarea la Simpozionul Tinerilor cercetători le aduce doctoranzilor ECTS considerabile (până la 10), participarea doctoranzilor la această manifestare este una activă. Toate lucrările doctoranzilor sunt publicate în engleză.

		35 doctoranzi participanți







Anexa 1. Activitatea SSP în anul 2018

		Denumirea SSP

		Responsabil

		Tematica discutată

		Data



		



Teorii și strategii de dezvoltare economică durabilă

		



Feuraș E., dr.hab., prof.univ.

		1.Comunicatul D.Ignatiuc: Securitatea economică națională: aspecte teoretico-metodologice și implicații asupra politicilor economice promovate

		13.12.2018



		

		

		2.Comunicatul E.Feuraș: Unele aspecte ce țin de  implementarea Foii de parcurs a ameliorării competitivității R. Moldova

		12.03.2018



		



















Managementul și marketingul în economia contemporană

		



















Cojocaru V., 

dr., prof.univ.

		1.Teza dr. E.Babenco Рациональное использование человеческого потенциала в контексте повышения конкурентоспособности предприятий

		12.12.2018



		

		

		2.Teza dr.hab. N.Platon Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din R. Moldova

		5.12.2018



		

		

		3.Teza dr. F.Bretan Influența comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizației

		5.10.2018



		

		

		4.Teza dr. N.Remeșovschi Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influența comportamentului consumatorului pe piața serviciilor de cleaning

		19.06.2018



		

		

		5.Teza dr. A.Masadeh Лидество и командообразование как факторы результативной деятельности сотрудников организации

		13.06.2018



		

		

		6.Teza dr. I.Belostecinic Brandingul în planificarea strategică de marketing

		13.06.2018



		

		

		7.Teza dr. R.Slutu Managementul resurselor umane și posibilități de aplicare în R. Moldova

		6.06.2018



		

		

		8.Teza dr.hab. I.Movilă Стратегический менеджмент конкурентоспособности человеческого капитала на рынке труда в условиях регионального развития

		14.03.2018



		

		

		9. Teza dr. C.Iliciuc Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din R. Moldova

		14/02.2018



		

Aspecte teoretice și practice ale domeniului financiar-bancar

		

Cobzari L.,

 dr.hab.

		1.Teza dr. C.Bulgac Efectele economice ale presiunii fiscale în sectorul vitivinicol

		28.08.2018



		

		

		2.Teza dr, N.Berghe Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din R. Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal

		28.08.2018



		

Problemele contabilității, auditului și analizei economico-financiare

		

Șurcanu V., dr.hab., prof.univ.

		1.Teza dr. A.Cebotari Contabilitatea veniturilor personalului și perfecționarea acestuia

		18.12.2018



		

		

		2.Teza dr. L.Frumusachi Particularitățile contabilității în instituțiile medico-sanitare publice la autofinanțare

		11.12.2018



		Relații economice internaționale în sistemul mondial contemporan

		Țâu N.

dr.hab., prof.univ.

		Discutarea direcțiilor strategice de cercetare a departamentului Business Internațional

		12.12.2018



		



Suportul analitico-informatic al societății

		

Pârțachi I.

dr., prof.univ.

		Discutarea obiecțiilor la teza drd Borta G. Cercetarea economiei tenebre în domeniul tehnologiilor informaționale

		20.04.2018



		

		

		 Discuție: Metodologii moderne în predare-cercetare la disciplinele de specialitate din cadrul Facultății TISE.

		31.10.2018



		Geografie economică, socială și politică

		Matei C.,

dr.hab., prof.univ.

		-

		







	



Anexa 2. Rezultatele științifice ale doctoranzilor în anul 2018

		Activități

		Număr



		· Monografii/capitole de monografii, manuale

		2



		· Articole publicate în reviste editate în străinătate

		10



		· Teze publicate la conferințe în străinătate

		9



		· Comunicate la conferințe internaționale

		11



		· Articole publicate în reviste naționale

		13



		· Teze la conferințe științifice organizate în țară

		73



		· Comunicate la manifestări științifice din țară

		22



		· Publicații științifice electronice

		1



		· Executanți în proiecte de cercetare

		1



		· Avize elaborate la acte normative

		5



		· Activități de expertiză

		1



		· Certificate AGEPI, CITT

		4



		Total

		152







	

 





Directorul Școlii doctorale ASEM                                            prof.univ. Eugenia Feuraș

































PUBLICAȚIILE  ȘTIINȚIFICE  ALE  STUDENȚILOR-DOCTORANZI  DIN  ȘCOALA  DOCTORALĂ  ASEM 2018 







Manuale/ monografii, capitole din manuale/monografii editate peste hotare



1. Fotea I., MALANCEA I., Neagoie D. Cercetări de Marketing. București, Economica. 2018. ISBN 978-973-709-865-8





Manuale/ monografii, capitole din manuale/monografii editate în țară



1. TABACARU A., Grama V., Nistor L. Contributions to the determination of Agglommerations in the Northern region of the Prut river basin. Chisinau, Editura Universității Tehnice a Moldovei, 2018

 



Articole publicate în reviste editate în străinătate



1. CERNAVCA O. The import of paints and lacquers on the territory of the  Republic of Moldova by the EU and CIS countries. În: ”Dezbateri Social Economice”, 2018. Volume 7, Issue 2, pag. 25-30, ISSN 2360-1973, ISSN-L 2248-3837

2. CERNAVCA O. Identificarea consumatorilor-țintă ai materialelor de finisare în vederea extinderii segmentului de piață al producătorilor autohtoni. În: ”Univers Strategic”, 2018, Anul IX, nr.2 (34), pag.44-55. ISSN 2068-1682 

3. CIOMÂRTAN L. The number of employees, basic statistical indicator in the evolution of the labor market. Comparative study based on data from Bacau County and the Central Region of Moldova. Studies and scientific researches. ECONOMICS EDITION. 2018.  e-ISSN: 2344-1321.  ISSN: 2066-561X (print). România. 

4. CIOMÂRTAN L., Pârţachi I. Sursele de date statistice – punct de pornire în analizele statistice. Particularităţi ale principalelor surse de date statistice oficiale. Revista Română de Statistică - supliment nr. 5/2018. pp. 162-170. ISSN 2359-8972. România http://sceco.ub.ro/index.php/SCECO/issue/view/25

5. FORTUNA R, Pîşchina, T., Economic Growth Though Competitive Advantage and Specialization: the Example of Winemaking in Moldova. EJES European Journal of Economics and Business Studies Articles, 2018, Publisher: European Center for Science Education and Research,Vol 10, No. 1, pp.156-162. E- ISSN 2411-4073 . Impact Factor: 0.295 (RePEc) Disponibil la: 

http://journals.euser.org/files/articles/ejes_jan_apr_18_v10_i1/Tatiana.pdf

6. HINEV O. Cociug V.,. Optimal Monetary Policy: Theoretical and Practical Aspects. Revista Economia Contemporană. 2018. Vol. 3, nr.4. ISSN 2537-4222. 
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56. POPESCU E. Determination of the community normative framework on reduction of customs control barriers as a measure of assurance of economic security and international trade security. Simpozionul științific internațional al tinerilor cercetători, 27-28 aprilie 2018. Chișinău, ASEM, 2018, pp. 49-53. E-ISBN 978-9975-75-926-7
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11.  GOLBAN L. Algoritm de soluționare a problemei echilibrate a transporturilor în cazul    decizional Savage. Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018.

12. LITVIN E. Evoluția dezvoltării managementului facilitar. Simpozion științific internațional dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea UASM,  UASM, Chişinău, 2018
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21. ȚURCANU L. Evoluția contabilității în instituțiile de învățământ cu autonomie financiară și impactul asupra relevanței și calității informațiilor furnizate. Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău, 28-29 septembrie 2018.
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Publicații științifice electronice



1. N. Botezatu. “Important directions on the growth of the investment potential of private pension funds from the Republic of Moldova”. MoldovaScienceHub. 2018. https://moldovasciencehub.com/?p=12



Executanți în proiecte de cercetare



1. NICULĂIȚĂ D.  Proiect”Evoluții, tendințe și factori de influență asupra procesului de CDI în contextul globalizării și creșterii competitivității economice” (ProB-H2020). Ordin din 23.04.18



Avize elaborate la acte normative

2. VÎRCOLICI A.

a. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat;

b. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat privind modernizarea și eficientizarea activității filialelor Î.S. „Gările și Stațiile Auto”;

c. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1433/2016;

d. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind scutirea unei societăți pe acțiuni de plata dividendelor aferente anului de gestiune 2017;

e. aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului etc.





Activități de expertiză

1. VÎRCOLICI A. Membru în grupul de lucru instituit de Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru elaborarea modelului de guvernare corporativă a întreprinderilor de stat și societăților comerciale, instituit prin Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 199 din 17 aprilie 2018.



Brevete, certificate

1. CERNAVCA O. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, eliberat de AGEPI. Seria OȘ, nr. 6042, din 12.07.2018, ”Noțiunea Managementului Calității Totale” și figura explicativă.

2. CERNAVCA O. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, eliberat de AGEPI. Seria OȘ, nr. 6043, din 12.07.2018, ”Noțiunea Calității Totale și figura explicativă.

3. CERNAVCA O. Certificat de inovator, pentru inovația cu titlul ”Model econometric privind performanțele obținute cu ajutorul managementului calității”, nr.71. Data eliberării 19.02.2018. Eliberat  de către CITT. În: Buletinul inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic, p. 30. ISSN 2537-6411

4. CERNAVCA O., Țurcanu Gh. Certificat de inovator, pentru inovația cu titlul ”Roata dințată a TQM”, nr.75. Data eliberării 27.02.2018. Eliberat de către CITT. În: Buletinul inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic, pag. 33. ISSN 2537-6411
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Obiectivul specific 2. Stimularea participării cadrelor ?tiin?ifico-didactice ale ASEM la 


concursuri ?i realizarea proiectelor de cercetare finan?ate din cadrul programelor na?ionale ?i 


interna?ionale de cercetare ?i contractelor de cercetare cu mediul de afaceri 


Organizarea 


participării la 


concursul na?ional al 


proiectelor de cercetare 


în vederea ob?inerii 


granturilor doctorale de 


la bugetul de stat 


La concursul proiectelor ?tiin?ifice pentru repartizarea 


granturilor doctorale de la bugetul de stat au fost depuse 


25 propuneri de proiecte ?tiin?ifice, parvenite de la 19 


conducători de doctorat.  


Din 25 propuneri de proiecte ?tiin?ifice 2 sunt din 


domeniu ”?tiin?e ale naturii” ?i 23 din domeniul ”?tiin?e 


sociale ?i economice”, inclusiv: 8 proiecte în 


management, 1 în marketing, 6 în finan?e, 4 în 


contabilitate, 1 în cibernetică ?i 2 în statistică. 


Februarie - 


martie 


Obiectivul specific 4. Asigurarea excelen?ei prin crearea mediului favorabil cercetării în ASEM 


?i eficientizarea capacită?ii institu?ionale de cercetare în ASEM 


Dezvoltarea 


infrastructurii de 


cercetare prin accesul 


la baza de date SAGE 


Research Methods 


La solicitarea ?colii doctorale, ASEM-ului, i s-a deschis 


accesul la baza de date SAGE Research Methods, care 


con?ine full-text manuale ?i  articole pe metodele 


calitative si cantitative de cercetare, pe aspecte 


epistemologice, studii de caz ?i cerin?e pentru proiecte 


de cercetare. Materialele date au permis ameliorarea 


con?inutului cursului ”Metodologia cercetării 


economice”, predate la nivel masterat ?i doctorat. 


 


 


Martie - 


aprilie 


