1. Academia de Administrare Publică

2. Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM

PRINCIPALELE REZULTATE 2015

Adaptarea
modelului
economicomatematic pe termen mediu la
condiţiile actuale ale Republicii
Moldova pentru elaborarea balanţelor
interramurale natural-valorice.
În
baza
modelelor
balanțelor
interramurale naturale valorice a fost
estimată economia neobservată pe
unele categorii de produse.
Beneficiar: Ministerul Economiei

3. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 Au fost elaborate şi editate “Standardele de calitate ale instituţiilor de
învăţământ general şi instrumentele de evaluare aferente acestora”.
Coord. şt. Pogolşa L., dr. hab., conf. univ., Bucun N., dr. hab., prof.
univ., IŞE, Chişinău: Cavaioli, 2015 - 71p. 1300 ex.

 A fost organizată Conferinţa Ştiinţifică Internaţională şi editată
culegerea de articole “ Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi”.
Coord. şt. Pogolşa L., dr. hab., conf. univ., Bucun N., dr. hab., prof.
univ., IŞE,Chişinău: Cavaioli, 2015 – 707 p.

 A fost organizat Simpozionul Pedagogic Internaţional “Evaluarea
criterială prin descriptori: Provocări şi oportunităţi” şi editat Ghidul
metodologic “Evaluarea criterială prin descriptori” în învăţământul
primar”. Coord. şt. Pogolşa L., dr. hab., conf. univ., IŞE, Marin M.,
dr. conf. univ., IŞE. Autori: Marin M., dr. conf. univ., IŞE, Gaiciuc
V., consultant superior ME, Popovici A., dr., consultant ME.
Chişinău: Cavaioli, 2015 – 86 p. (în limba română şi limba rusă).

4. Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova
 Organizarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Europa 2020. Premize,
proiecte, programe (Europe 2020. Premises, projects, programs), 14-15
mai 2015 prin cooperarea a trei universităţi - Universitatea din Split,
Croaţia, Universitatea „George Bacovia”, România şi Universitatea
Cooperatist - Comercială din Moldova.

 Elaborarea Strategiei de dezvoltare a alimentaţiei publice din cadrul
Moldcoop (aprobată de Biroul Executiv Moldcoop la 27 februarie 2015)

 Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior din r. Rezina
(prezentată Consiliului raional Rezina)

5. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 A fost publicată lucrarea Republica Moldova pe calea democratizării ,
care supune cercetării ştiinţifice procesele complexe şi deseori
contradictorii de devenire, afirmare şi consolidare a statului Republica
Moldova. Cercetările includ perioada 1989/1991-2014 şi pun în lumină
rezultatele obţinute, deficienţele de caracter multiaspectual şi
oportunităţile de valorificat pentru a asigura modernizarea prin
democratizare a statului şi societăţii.
Lucrarea este rezultat al cooperării intra-academice, incluzînd cercetători
ştiinţifici de la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Institutul de
Istorie al AŞM, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a AŞM,
şi extracademice, cu participarea cercetătorilor ştiinţifici de la Universitatea de
Stat din Moldova.
Autorii lucrării:
Juc Victor, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al
AŞM;
Guceac Ion, doctor habilitat, membru-corespondent, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
Moraru Victor, habilitat, profesor universitar, Secţia Ştiinţe sociale şi economice al AŞM;
Varzari Pantelimon, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice şi
Politice al AŞM;
Rusandu Ion, doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al
AŞM;
Braga Lilia, doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al
AŞM;
Rogovaia Galina, doctor, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

 INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

MASA ROTUNDĂ „Dezvoltarea inovaţională a unităţilor administrativteritoriale din Republica Moldova. Interacţiunea dintre Guvern,
Academia de Ştiinţe, business şi autorităţile locale” a întrunit
reprezentanţi ai executivului şi autorităţilor publice, centrale şi locale,
oameni de afaceri şi cercetători ştiinţifici din cadrul unor Institute ale
AŞM.
6. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 Publicarea monografiei destinată persoanelor interesate de integrarea în
propriul comportament a valorilor culturii toleranţei, fiind de real folos
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în soluţionarea problematicii
complexe a pedagogiei toleranţei.

 Publicarea lucrării Instruirea asistată de calculator, alături de
posibilitatea de furnizare a conţinuturilor şi cunoştinţelor, constituie
proiectarea şi elaborarea unui mediu atractiv şi interesant, interactive şi
operaţional, care poate să valorifice competenţele instruitului şi să
diversifice activităţile de învăţare într-un mediu educaţional.
În lucrare sunt analizate posibilităţile oferite de noile tehnologii
informaţionale şi sunt argumentate utilităţile operaţionalizării instruirii
asistate de calculator în aria didactică universitară, stabilind exigenţele
metodologice în proiectarea instrucţională şi fiind aplicat un aparat
informatic fundamental în crearea produselor instruirii asistate de
calculator.

7. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Conferinţa ştiinţifică Internaţională:
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţămîntului artistic
contemporan.,
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi,
11-12 decembrie 2015
Lucrările Conferinţei au confirmat necesitatea şi oportunitatea implementării
praxiologiei formativ-inovaţionale în sistemul învăţămîntului artistic naţional la
toate nivelurile: învăţămînt secundar, profesional şi universitar.
Cercetările de ordin teoretic şi aplicativ au confirmat necesitatea ipotetică de o
aplicare largă a profesiogramelor, care ar permite practicienilor din sistemul
învăţămîntului artistic să se aleagă cu următoarele benificii: a) schimbarea
competenţelor vechi (tradiţionale) în competenţe praxiologice noi; b) deschiderea
cadrelor didactice spre schimbare, creşterea simţitoare a nivelului responsabilităţii,
iniţiativei, independenţei şi creativităţii.
8. Academia de Studii Economice din Moldova

9. Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Cultura fizică şi sportul într-o societate
bazată pe cunoaştere” sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a
Academiei Olimpice din Republica Moldova

Conferinţa Internaţională în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie
13 Noiembrie, 2015 - Iaşi, România

10. Universitatea de Stat din Tiraspol


A fost elaborată structura (arhitectura)
bazei de date geografice, necesară în colectarea,
stocarea, analiza și interpretarea informației,
referitoare la categoriile elementelor componente
ale peisajelor culturale, ce vor servi ca marcheri în
constituirea peisajelor culturale.
Au fost identificate elementele din categoria
celor naturale (rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii
naturale, rezervaţii peisagistice, rezervaţii de
resurse, monumente ale naturii - geologice,
paleontologice, hidrologice, botanice), cât și ale
patrimoniului arheologic (selectând și argumentând
rolul culturilor din diferite epoci) necesare pentru alcătuirea şi dezvoltarea
peisajelor culturale.
A fost analizată înființarea spațio-temporală a așezărilor umane,
argumentându-se rolul aşezărilor umane şi al reţelei de drumuri în individualizarea
și culturalizarea peisajelor.



În baza cercetării experienței naționale, regionale și europeane de
formare profesională continuă (FPC) a cadrelor didactice preuniversitare
de matematică și informatică au fost formulate concluzii privind:
obligativitatea FPC; furnizorii de FPC; durata studiilor și numărul de
credite ECTS; modalitățile și formele de organizare; intrumentele TIC

utilizate;
certificarea competenţelor profesionale; finanțarea FPC;
evaluarea și acreditarea.
A fost elaborat Raportul analitic privind percepţia de către cadrele
didactice a eficacităţii şi eficienţei metodelor actuale de FPC a cadrelor
didactice de matematică și informatică şi nevoile viitoare ale sistemului
educațional autohton în acest domeniu.
A fost elaborat Modelul nou de formare continuă a cadrelor didactice
la matematică şi informatică în baza formării şi dezvoltării
competenţelor profesionale.
11. Universitatea de Stat din Moldova
 Monografia :
„Cadrul de referinta al curriculumului universitar”
Autori: Vladimir Gutu (coord.), N. Bernaz, O.Dandara,
V.Goras, L.Handrabura, E.Muraru, F.Paladi,
M.Sevciuc, N.Velisco
Cadrul de referiţă al curriculumului universitar reprezintă documentul care
defineşte fundamentele conceptuale şi metodologice ale politicilor curriculare la
nivel naţional. Acesta se încadrează prin funcţiile sale în realizarea demersului
prioritar al Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, care prevede „modernizarea
sistemului educaţional, pentru a răspunde atît nevoilor individuale ale tinerilor, cit
şi cerinţelor pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii acesteia şi al
majorării ratei de ocupare în economie”.
 Monografia:
„Strategii de intervenţie şi consiliere psihologică în grupuri şi organizaţii”
Autori: Zinaida BOLEA, dr. psihol. conf. univ., USM
Natalia COJOCARU, dr. psihol. conf. univ., USM
Monografia cuprinde o analiză laborioasă a realităţilor
psihologice ce ţin de dinamica grupului, fenomenelor
sanogene şi patogene din interiorul grupurilor
şi organizaţiilor, necesităţi psihologice individuale şi de grup.
O parte importantă a lucrării conţine studii de caz asupra unor
grupuri şi organizaţii din spaţiul autohton, iar valoarea
aplicativă a acestei lucrări derivă din strategiile de intervenţie
şi psihoconsiliere adaptate şi elaborate de către autorii monografiei.

