
Raportul de activitate în anul 2011  
al membrului corespondent al A.Ş.M. TIMU Ş Andrei 

 

I. Activitatea ştiinŃifică    
Colaborator ştiinŃific principal, membru corespondent al AŞM 

II. Rezultatele ştiinŃifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale - 
Monografii în alte ediŃii din 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  
Monografii editate în Ńara 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B 1 
Articole în reviste naŃionale, categoria C 2 
Articole în culegeri 3 
Participarea la foruri ştiinŃifice 4 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate  - 
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute - 
Numărul de brevete obŃinute - 
Numărul de brevete implementate - 

III.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 

Stratificarea socială are câteva dimensiuni: poziția individului în ierarhia veniturilor şi remunerării 
materiale; statusul, accesul individului, sau grupul social la bunurile materiale sau sociale. 
Inegalitatea în distribuirea veniturilor în opinia publică a condus la aprecierea nesatisfăcătoare a 
situației economice, și vieții populației de către 2/3 a respondenților (eșantion 1050 resp.). 
Îngrijorează mai mult: sărăcia - 55%, șomajul - 51, Creșterea prețurilor - 54%, viitorul copiilor - 
42%, corupția - 30%. Puterea de cumpărare este scăzută și nu stimulează dezvoltarea producției. 
Se cere  revitalizarea industriei și a agriculturii,  crearea locurilor noi de muncă, restabilirea 
învățământului mediu obligatoriu, stimularea băncilor comerciale în creditarea agenților 
economici  

IV.  Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute - 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat 6 
Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza  - 
Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

V. Activitatea managerială 

Membru Comisiei prezidenŃiale a Moldovei de graŃiere. Membru Consiliilor redacŃionale a 3 reviste  
ŞtiinŃifice. 

VI.  InformaŃii generale                                          Premii, medalii, titluri etc. 

VII.  Alte activităŃi                                                                              Semnătura   
 


