
Raport de activitate al  
membrului corespondent Andrei TIMUŞ 

pentru anul 2009 
1. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de  
cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale 

 „ Dezvoltarea umană în condiţiile transformării societăţii: aspecte 

sociale” 
Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului 

cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene 

Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţ ii internaţionale   

Monografii în alte ed iţii d in străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1   

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  

Articole în alte reviste editate în străinătate 1 
Monografii editate în ţara   

Articole în reviste naţionale, categoria A   

Articole în reviste naţionale, categoria B 3 

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în culegeri 2 
Participarea la fo ruri ştiinţifice  4 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute   
Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

2. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte) 

Conform compartimentului de cercetare pentru anul 2009  „Factorii sociali ai dezvoltării 
social-economice ale satelor Republicii  Moldova  în cadrul complexului agroindustrial” au fost 
utilizate 4 metode sociologice în privinţa relevării situaţiei:  

-    Elaborarea eşantionului investigaţiei în cele 3 zone ale republicii;  
-  Elaborarea anchetei pentru chestionarea respondenţilor, specialiştilor de la satele 

republicii; 
-  Elaborarea anchetei pentru chestionarea experţilor, inclusiv a primarilor de la sate; 
- Examinarea datelor statistice în cei 20 de ani a situaţiei în agricultură, inclusiv a dezvoltării 

sociale ale satelor în perioada trecerii la relaţiile de piaţă. 
Eşantionul cercetării a cuprins 32 raioane, 64 localităţi rurale. A fost elaborată ancheta 

cercetării care cuprindea 38 întrebări privind situaţia şi analiza problemelor economice, sociale, 
rezultatele dezvoltării economice şi sociale. Au fost chestionaţi 970 de respondenţi, - ţărani, 
specialişti de la sate. 

Investigaţia a fost efectuată cu participarea Catedrei ştiinţelor socio-umanistice ale 
Universităţii Agrare de Stat a Moldovei. 

Totodată a fost elaborată ancheta pentru relevarea opiniei experţilor privind dezvoltarea 
social-economică a satelor, au fost chestionaţi 63 de experţi inclusiv 22 pr imari ai comunelor şi 
41 de specialişti în agricultură şi domeniul stării sociale. 

3. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute   

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 2 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

  



4. Informaţii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 

5. Alte activităţi 

Membru al Consiliului Ştiinţific al IIEŞP al A.Ş.M.  

Membru al colegiului de redacţie al revistelor  „Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice”, 
„Economie şi Sociologie” 

 


