
PROGRAMUL DE STAT

Elaborarea mecanismelor i metodelor de
stimulare a cre terii economice, de

reducere a s ciei i de îmbun ire a
calit ii vie ii în contextul SCERS,

Programul na ional “Satul Moldovenesc” i
Planul de ac iuni “Republica Moldova –

Uniunea European ”
(Conduc torul – Dr.Alexandr Muravschi)



Obiectivile principale
elaborarea recomand rii economico- tiin ifice privind
asigurarea dezvolt rii durabile i social-orientate a

rii;
asigurarea bazei economico- tiin ifice a elabor rii
programelor i strategiilor na ionale i sectoriale;
elaborarea metodelor de îmbun to ire a climatului
investi ional i ridicarea nivelului de dezvoltare
antreprenoriatului;
asigurarea implement rii modelelor europene de
dezvoltarea regional i local i metodelor de
management modern.



Lista proiectelor

200,02006-2007USM, doctor
habilitat, profesor
Simion Certan

2.Modalit i de eficientizare a sistemului
de management din Republica Moldova
în scopul asigur rii cre terii economice

200,02006-2007IMDR, doctor
habilitat, profesor
Valeriu Doga

3.Argumentarea tehnico- ttin ific  a
investi iilor capitale i proiectelor-tip de
afaceri pentru întreprinderule mici i
mijlocii în sectorul agroalimentar

160,02006-2007ASEM, doctor
habilitat, profesor
Anatol
Caraganciu

1.Elaborarea mecanismelor i metodelor
de stimulare a cre terii economice de
reducere a s ciei  i de îmbun ire a
calit ii vie ii în contextul SCERS

Volumul
finan rii(mii

lei)

Termenul
de

executare

Institutul de
baz i

conduc torul

Denumirea proiectului



Lista proiectelor

140,02007-2008IFES, doctor în
tiin e

Elvira Naval

5.Ridicarea rolului i eficien ei
investi iilor de stat în cre tere
economic  durabil

100,02007-2008IFES, doctor în
tiin e

Valentina Fetiniuc

6.Modernizarea sistemului de
asisten  social  în conformitate cu
principiile de stat social de tip
european

80,02007-2008IFES, doctor
habilitat, profesor
Gheorghe Iliadi

4.Baze metodologice ale reglement rii
st rii de echilibru a economiei
na ionale ca premise ale cre terii ei
durabile

Volumul
finan rii(mii

lei)

Termenul
de

executare

Institutul de
baz i

conduc torul

Denumirea proiectului



Lista proiectelor

100,02007-
2008

IMDR, doctor în
economie
Nicolae Dumbr venu

7.Elaborarea sistemului de
subven ionare a agriculturii în
contextul integr rii europene

1000,0TOTAL

20,02007Institutul de Istorie,
Stat i Drept, dr.
Alexandru Furtun

8.Istoria localit ii Hogine ti, raionul
ra i

Volumul
finan rii
(mii lei)

Termenul
de

executare

Institutul de baz
i conduc torul

Denumirea proiectului



Rezultatele principiale
(teoretice)

au fost elaborate principiile conceptuale ale aplicabilit ii
abord rii sistematice privind elaborarea mecanismului de
echilibrare a economiei na ionale
au fost elaborate principiile de baz  a reformei sistemei de
asisten  social  în Republica Moldova
au fost elaborata metodologia cre rii business-incubatorii
specializate
au fost elaborate principiile noi de subven ionare
agriculturii în conformitatea cu principiile politicii agrare
ale UE



Rezultatele principiale
(practice)

au fost elaborate recomand ri privind folosirea remiten elor în
scopul dezvolt rii sectorului întreprinderilor mici  i mijlocii, în
special în zona rural
au fost propuse modele de management ale business-incubatorii
au fost elaborate proiectele tehnice a obiectelor investi ionale  în
sectorul zootehnic (fermele-tip de cre tere porcinelor, de
producerea laptei i carnei de vit )
au fost elaborate: un model program rii financiare i model de
control optimal cu investi ii de stat în calitatea de politic
instrumental
au fost propuse formele i metodele noi de subven ionare
agriculturii
a fost pregatit  o monografie „Istoria localit ii Hogine ti, raionul

ra i



Rezultatele principiale
(publica ii i conferin ei)

Publica ii total - 63
din care în alte ri – 36

Prezent ri la conferin e – 30
din care la conferin e interna ionale - 21



Lista proiectelor pentru anul
2008

140,02007-2008IFES, doctor în
tiin e

Elvira Naval

2.Ridicarea rolului i eficien ei
investi iilor de stat în cre tere
economic  durabil

100,02007-2008IFES, doctor în
tiin e

Valentina Fetiniuc

3.Modernizarea sistemului de
asisten  social  în conformitate cu
principiile de stat social de tip
european

80,02007-2008IFES, doctor
habilitat, profesor
Gheorghe Iliadi

1.Baze metodologice ale reglement rii
st rii de echilibru a economiei
na ionale ca premise ale cre terii ei
durabile

Volumul
finan rii(mii

lei)

Termenul
de

executare

Institutul de
baz i

conduc torul

Denumirea proiectului



Lista proiectelor pentru anul
2008

100,02007-
2008

IMDR, doctor în
economie
Nicolae Dumbr venu

4.Elaborarea sistemului de
subven ionare a agriculturii în
contextul integr rii europene

150,02008-
2009

ASEM, doctor în
tiin e Corneliu Gu u

6.Oportunit ile cre rii i dezvolt rii
clusterilor în Moldova

180,02008-
2009

UAS, doctor în tiin e
Drago Cimpoe i

5. Rolul statului în consolidarea
terenurilor agricole prin intermediul
dezvolt rii pie ii funciare i a
schimb rilor structurale în sectorul
agrar

Volumul
finan rii
(mii lei)

Termenul
de

executare

Institutul de baz
i conduc torul

Denumirea proiectului



Lista proiectelor pentru anul
2008

150,02008-
2009

ASEM, doctor
habilitat, profesor
Rodica Hîncu

7. Gestiunea riscurilor investi ionale
aferente sectorului real în contextul
realiz rii prevederilor Strategiei de
atragere a investi iilor i promov rii
exportului pentru anii 2006-2015

1000,0TOTAL

100,02008-
2009

IEFS, doctor în tiin e
Ivan Luchian

8. Aplicarea ingenerie financiare pe
pia a valorilor mobiliare a RM

Volumul
finan rii
(mii lei)

Termenul
de

executare

Institutul de baz
i conduc torul

Denumirea proiectului


