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Institutul de Investigaţii Strategice în Economie  (IISE)  a fost creat în cadrul 

facultăţii Ştiinţei Economice în  baza ordinului rectorului ULIM nr. 12 din 26 
ianuarie 2007.  

Cadrul legislativ a creării Institutului a fost: 
• Statutul ULIM 
• Prevederile codului ştiinţei şi inovării din Republica Moldova  
• Statutul Institutului de Investigaţii Strategice în Economie  

Structura organizatorică a Institutului este compusă din 4 secţii: 

 
 
Figura 1. Organigrama IISE 

 
Secţia I: Relaţii Economice Enternaţionale 
Secţia II: Finanţe şi Bănci 
Secţia III: Economie şi management 
Secţia IV: Modele econometrice moderne şi tehnologii  

informaţionale. 
 
Profilul de cercetare: Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. 

(acreditată prin decizia CNNA, din 26 iunie, 2008, nr.48/AC). 
Activitatea de cercetare a profilului: Strategii şi mecanisme de restructurare a 

economiei       este divizată pe 4 probleme: 
1. Dezvoltarea şi aplicarea managementului anticriză pentru elaborarea 

strategiilor de dezvoltare a întreprinderii şi a economiei - conducător N. Burlacu, dr. 
hab, prof. univ. 

2. Dezvoltarea economică şi integrarea europeană – conducător A. Gribincea, 
dr. hab, prof. univ.  

3. Strategii şi perspective de perfecţionare a mecanismului financiar bancar în 
contextul regional şi european – conducător G. Iliade, dr. hab, prof. univ. 

Director 

REI FB EMG MEMTI 

Laboratoria 

340



 

4. Modele şi structuri matematice moderne în economie şi în viitoarele 
generaţii de reţea – conducător Gh. Mişcoi, membru corespondent.  

În activitatea de cercetare şi inovare, colaboratorii Institutului se conduc de 
cerinţele CNAA. În cadrul Institutului activează două Consilii Ştiinţifice de 
susţinere a tezelor de doctor:  

• la specialitatea 08.00.05 „Economia şi management” (în ramură)  
• la specialitatea 08.00.14 „Economie mondială şi Relaţii Economice 

Internaţionale”. 
În cadrul acestor consilii au fost susţinute - 5 teze de doctor în Ştiinţe 

Economice.  
Colaboratorii Institutului împreună cu AŞM participă la executarea temei de Stat 

„Elaborarea bazelor metodologice a modelării echilibrului fluxurilor marfă-bani ca 
premise a creşterii stabile şi durabile a economiei naţionale” (colectivul de lucru: G. 
Iliade, P. Roşca, N. Burlacu, A. Gribincea). Etapa II - anul 2008 „Mecanizmul de 
influenţă şi pragul de trecere” 

• Denumirea compartimentelor:  
„Elaborarea schemelor legăturilor şi instrumentarul de influenţă” 

coordonatori P. Roşca, A. Gribincea, N. Burlacu. 
• Conţinutul compartimentelor:  
S-a calculat şi s-a stabilit pragurile de trecere a IM. 
 În rezultatul cercetării în 2008 au fost publicate 4 monografii, o serie de 

articole ştiinţifice în diferite reviste pe profil de către savanţii Institutului – numărul 
total fiind 52 de articole.  

Colaboratorii Institutului au participat la 29 conferinţe ştiinţifice internaţionale 
din Rusia,  Ucraina, România şi Moldova. 

În cadrul Institutului se editează revista: „Studii economice”. Colegiul de 
redacţie este alcătuit de 18 persoane, din care 6 persoane sunt de peste hotare care 
alcătuiesc 30% conform cerinţelor CNAA. În anul 2007 au fost editate toate 4 
numere planificate, iar în anul 2008 au fost editate 2 numere. Numărul 3 şi 4 se află 
în stadiul de pregătire.  

În 2008 s-a organizat Conferinţa internaţională „Eficientizarea dezvoltării 
infrastructurii economice”, Chişinău ULIM 26-27 septembrie 2008. Organizatorii 
(Ministerul Economiei, facultatea Şt. Economice ULIM, IISE şi Catedra Economie 
şi REI), la care au participat savanţii din Moldova, România şi Rusia.  

 
În acest an au fost încheiate acorduri de colaborare: 
1. Acord de colaborare intre IISE şi intreprinderea SRL”Marelor Service” 
2. Acord de colaborare intre IISE şi «Universitatea Tomis Constanţa » 
 
Numărul dostoranzilor discutaţi la Seminarul Ştiinţific de Profil D.34.08.05 

din cadrul ULIM în anul 2008: 
1. Shol Demri cu tema „Management of integration ethiopian origin pupils at 

high school level”, procesul verbal nr. 1 din 5 iunie 2008.    
2. Nan Costică cu tema „Master-plan-ul, instrument de bază în managementul modern al 

serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare”, procesul verbal nr. 2 din  23 septembrie 2008. 
3. Cerga Tatiana cu tema „Управление эффективностью затрат на 

персонал с использованием концепции контролинга”, procesul verbal nr. 3 
din 21 octombrie 2008. 

4. Onuţ Bîrlea Svetlana „Eficientizarea mecanismului de gestiune a pieţei valorilor 
în Republica Moldova”,drd. AAP, proces verbal nr. 4 din  21 noiembrie 2008.  

• Numărul dostoranzilor susţinuţi la Consiliul Ştiinţific Specializat 
D.34.08.05 din cadrul ULIM 
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1.    Ciungu Petru „Managementul aderării procesului educaţional preuniver-
sitar al României la  exigenţele Uniunii Europene”, 28 noiembrie 2008. 

2. Baranov Arcadie „Aplicarea conceptelor manageriale în atragerea 
investiţiilor internaţionale  în economia Republicii Moldova”, 4 decembrie 2008. 

• Numărul dostoranzilor susţinuţi la Consiliul Ştiinţific Specializat D.34.08.00.14 _ 
Economie mondială; relaţii economice internaţionale din cadrul ULIM: 

1. Sava Elena cu tema „Relaţiile economice dintre ţările triadei:probleme şi 
perspective”, conducător prof. univc., dr. hab. Al. Gribincea. 

2. Stegăroiu Valentin cu tema „Asigurările sociale din România în procesul 
integrării în structurile europene”, conducător ştiinţific  dr. conf. Univ. N. Ţâu. 

3. Grodenschi Maria cu tema „Politica comercială externă a României în 
procesul integrării europene şi globalizării economice”, conducător ştiinţific  dr. 
conf. Univ. N. Ţâu. 
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