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Profilul ştiinţific „Politici şi mecanisme social-economice de restructurare a 
economiei naţionale în perioada tranziţiei” s-a creat în ideea valorificării 
preocupărilor şi intereselor comune ale cercetătorilor ştiinţifici de la Facultăţii 
Ştiinţe Economice ULIM. Crearea Profilului a devenit posibilă şi necesară în urma 
modificărilor legislative stipulate în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al 
Republicii Moldova, nr. 259-XV, din 15 iulie 2004 (în continuare: Codul) şi în baza 
instrucţiunilor directive ale Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare 
(C.N.A.A.), precum şi a stipulărilor „Regulamentului privind activitatea comisiilor 
specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării”, care defineşte 
clar noţiunea de profil (direcţie) de cercetare ca „ramură restrânsă, set de teme 
canalizate în scopul realizării anumitor obiective ştiinţifice în cadrul unui domeniu 
ştiinţific” [cap. I, art. 2, alineatul „Profil (direcţie) de cercetare”] şi obligă (art. 9) 
organizaţia, ce intenţionează să obţină acreditarea, „să-şi grupeze tematica ştiinţifică, 
ce are tangenţă şi obiective specifice pe profiluri (direcţii) de cercetare (în condiţiile 
când activităţile organizaţiei au fost concepute după alte principii)”.  

Denumirea Profilului corespunde prevederilor stipulate în Legea Învăţământului 
nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi însumează tematica planificărilor ştiinţifice ale 
Departamentului Ştiinţe Economice pe întreaga perioadă de existenţă a sa (întemeiat 
în anul 1992), până în anul 2005. Elaborarea Codexu-lui ULIM-2005 a constituit o 
acţiune fermă de organizare, planificare, implementare şi evidenţă a cercetărilor 
ştiinţifice universitare naţionale şi, în special, pentru Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, ca instituţie de învăţământ superior privat (Codex-ul, 
Regulamentul activităţii ştiinţifice). 

Activitatea ştiinţifică a profilului “Politici şi mecanisme social-economice de 
restructurare a economiei naţionale în perioada tranziţiei” s-a materializat în 
activitatea catedrelor de profil, care, în timp, au desfăşurat o vastă muncă de 
cercetare, au ghidat pregătirea specialiştilor prin doctorat, postdoctorat, masterat, au 
organizat şi au participat la numeroase manifestări ştiinţifice, au publicat 
monografii, studii, manuale, articole şi alte materiale, ce constituie rodul unor 
perseverente investigaţii ştiinţifice. Activitatea ştiinţifică este organizată pe direcţia 
de bază „Politici şi mecanisme socio-economice de restructurare a economiei 
naţionale în perioada tranziţiei”. Titlul direcţiei a fost formulat reieşind din rigorile 
timpului şi din posibilităţile umane ale Departamentului . Anume această temă cel 
mai bine înglobează interesele ştiinţifice ale tuturor catedrelor Departamentului.  



 

Cercetările în cadrul profilului „Politici şi mecanisme social-economice de 
restructurare a economiei naţionale în perioada tranziţiei” sunt efectuate de cadre 
ştiinţifico-didactice. În prezent aici activează 10 doctori habilitaţi şi 23 doctori în 
ştiinţe, dintre ei 3 având vârsta până la 35 ani. În plus, în investigaţiile ce ţin de acest 
profil au fost implicaţi pe larg tineri cercetători care nu deţin titlu ştiinţific – 56 
doctoranzi şi 184 de magistri.  

În cadrul profilului sunt fondate 4 Şcoli ştiinţifice: 
• Şcoala "Economia mondială şi relaţii economice internaţionale" – fondator 

Alexandru GRIBINCEA, prof. univ., dr. hab.; 
• Şcoala "Politica financiară în economia de tranziţie" – fondator Oleg 

STRATULAT, prof. univ., dr.; 
• Şcoala "Mecanismul managerial în condiţiile economiei de piaţă" – 

fondator Natalia BURLACU, prof. univ., dr. hab.; 
• Şcoala "Modelarea proceselor economice" – fondator Gheorghe MIŞCOI, 

membru corespondent al AŞM. 
Activitatea de cercetare se efectuează prin 3 modalităţi: 
a) în bază de contract cu agenţii economici sau acord de colaborare; 
b) în baza granturilor/proiectelor naţionale sau internaţionale; 
c) nefinanţat în mod special – modalitate care merită să fie apreciată pe bună 

dreptate. 
În cadrul profilului„Politici şi mecanisme sociale, economice de restructurare a  
economiei naţionale în perioada tranziţiei” a cuprins următoarele directii:  
- “ Sistemul contabil şi audit din Republica Moldova”; 
- "Integrarea Republicii Moldova în organismele economice internaţionale";  
- "Politica financiară în economia de tranziţie" ; 
- "Mecanismul managerial în condiţiile economiei de piaţă"; 
- "Modelarea proceselor economice"; 

 “ Problemele perfecţionerii politicii monetare, valutare şi de credit în Republica 
Moldova”; 

- “Direcţiile principale de dezvoltare ale activităţii bancare în condiţiile 
actuale”. 

Cercetările se efectuează sub conducerea ştiinţifică a doctorilor habilitaţi, 
profesorilor universitari: Petru ROŞCA, Pavel PÎSLARU, Alexandru GRIBINCEA, 
Gheorghe MIŞCOI, Natalia BURLACU, Leonid DANILCENCO, Gheorghe 
ILIADI, Alexandru TOBĂ, Dan ILIE MOREGA; a profesorilor universitari, 
doctorilor: Oleg STRATULAT, Adrei MALAI; doctorilor conferenţiari: Alexandru 
ŞCERBANSCHI, Nicolae ŢÂU, Boris CHISTRUGA, Svetlana GOROBIEVSCHI, 
Ada ŞTAHOVSCHI, Vladimir VALEICO, Raisa EVSIUKOVA, Ion MACARI ş.a.  

Cercetătorii din cadrul profilului colaborează cu omologii lor de la Academia de 
Ştiinţe din Republica Moldova, Academia de Studii Economice, Universitatea 
Tehnică din Moldova, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova, Institutul Muncii, Facultatea Privatizare, Ministerul Economiei 
şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională ş.a. Ei colaborează şi cu 
omologii lor de peste hotare: Universite Stendhali – Grenoble 3; Universitatea „Spiri 
Haret”, Constanţa; Universitatea de Stat „ Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea 
Jiul–de–Sus, Târgul-Jiu; Universitatea de Stat din Craiova; Academia de Comerţ 



 

Internaţional din Kiev; Universitatea de Stat din Moscova; Universitatea de Stat din 
Iaşi „Al. I. Cuza”; Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gherghe Zane”, 
Iaşi; Filiala Academiei Române; Universitatea Central Europeană (Ungaria); 
University of Washington (USA); Institutul Ştiinţelor Administrative Româno-
German „Paul Negulescu „ ş.a., întru elaborarea unor propuneri privind strategiile 
orientate spre o dezvoltare durabilă a economiei naţionale. 

În cadrul Facultăţii activează două consilii ştiinţifice pentru susţinerea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat, specislităţile 08.00.05, preşedinte a Consiliului Doct hab. 
P.Pâslaru şi 08.00.14, preşedinte al consiliului Doct.nab. P.Roşca.  

În perioada anului 2004-2007 la specialitatea 08.00.05 au avut loc 8 şedinţe de 
susţinere a tezelor de doctor în economie: 

1. Perepelita Serghei, cu tema „Căile de perfecţionare a sistemului de pensii (in 
baza materialelor Republicii Moldova)", conducător ştiinţific Certan Semion, 
dr.hab., prof.univ. 

2. Grigoriţă Cornelia, cu tema „Managementul sistemului de credit al Republicii 
Moldova in perioada de tranziţie", conducător ştiinţific Patras Mihai, dr., prof.univ. 

3. Sardac Vadim, cu tema „Analiza si prognoza riscurilor in activitatea de 
antreprenoriat", conducâtor ştiinţific Danilcenco Leonid, dr.hab., prof.univ etc. 

În cadrul consilului 08.00.14 în perioada anilor 2002-2007 au avut loc susţinerea 
tezelor de doctor în ştiinţe economice: 

1. Burbulea Rodica;  
2. Ehsan Mohammed Romman (Siria); 
3. Codreanu Veaceslav; 
4. Caraganciu Adrian; 
5. Calancea Eduard ş.a.  
6. Dumitru Nicolae(România); 
7. Valentina Izabela Neguţ (România), 
8. Pavel Badea (România), 
9. Solomon Antonie(România),  
10. Negum Valentina etc. 

În perioada estimată în cadrul specialităţii 00.08.14 au avut loc susţinerea tezelor 
de doctor habilitat: 

1. Cărare Viorica; 
2. Gribincea Alexandru; 
3. Cibotaru Maria; 
4. Dan Ilie Morega (România), 
5. Răileanu Valentin ş.a. 

În perioada luată în studiu au fost susţinute 5 teze de doctor habilitat, 13 teze de 
doctor în ştiinţe economice.  

Studiile de masterat. In cadrul Departamentului îşi fac studiile de masterat la 
ULIM. În 2004-2007 au fost susţinute 299 teze de magistru.  

Au fost încheiate şi sunt în desfăşurare activităţile ştiinţifice în cadrul Acordurilor de 
cooperare bilaterală între FacultateaŞtiinţe Economice ULIM şi Institutul de Cercetări 
Economice şi Sociale „Gherghe Zane”, Iaşi, Filiala Academiei Române. 



 

Cercetătorii din cadrul profilului colaborează cu următoarele organizaţii de talie 
mondială: PNUD, CEP, OSCE, SOROS – Moldova, SIDA (Suedia), SCERS, 
USAID, SIPU International, JICA(Japonia) etc.  

Sunt încheiate acorduri de colaborare cu instituţiile guvernamentale ale 
Republicii Moldova: Ministerul Economiei, Ministerul de Externe, Banca Naţională, 
Casa Naţională de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 
FacultateaMigraţii şi Relaţii Interetnice, Oficiile Teritoriale ale Forţei de Muncă, 
precum şi cu organizaţiile nonguvernamentale: BISPRO, MEPO, Transparency 
International ş.a. 

O atenţie deosebită se acordă activităţii ştiinţifice a profesorilor şi studenţilor 
ULIM.  

Anual se organizează conferinţa ştiinţifică a profesorilor ULIM “SYMPOSIA 
PROFESSORUM”, la care sunt invitaţi profesorii altor universităţi din republică şi 
peste hotare.  

Anual sub conducerea profesorilor profilului se susţin circa 230 teze de licenţă şi 
30 teze de masterat la toate specialităţile Departamentului; tradiţional în fiecare an 
se organizează Conferinţa ştiinţifică studenţească “SYMPOSIA STUDENTIUM” la 
care permanent participă masteranzii şi studenţii de la alte universităţi din republică.  

De mai mulţi ani în cadrul Cercului de marketologie, sub conducerea conf. univ. 
dr. Ion Macarie; tradiţional au loc conferinţe de evaluare a practicii de producţie. 
Din 2006 s-a creat un nou cerc ştiinţific „Tînărul antreprenor”. 

Conform prevederilor Codex-ului ULIM, care, stipulând „promovarea cercetării 
multidisciplinare” prevede crearea Centrelor de cercetare, un avantaj evident al 
cărora reprezintă oportunităţile de concentrare a forţelor pe direcţii înguste capabile 
să orienteze cercetarea universitară spre aprofundări şi performanţe” (Codex, cap. X, 
art. 42). Conducerea ULIM, a Departamentului ŞE şi cadrele ştiinţifice îşi 
canalizează toate eforturile pentru susţinerea şi promovarea şcolilor ştiinţifice, 
selectarea şi angajarea tineretului talentat în procesul de cercetare, astfel la finele 
anului 2005 s-a fiinţat Laboratorul de cercetări economice, condus de doct. econ. , 
conf.univ. Iurie Crotenco. 

În semestrul întîi al anului universitar 2006/2007, a fost creat Institutul de 
cercetare „Investigaţii strategice în economie” , unde este implementată planificarea 
investigaţiilor în corespundere cu cerinţele Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvolatre Tehnologică. În semestrul al doilea a fost elaborat un nou plan de 
investigaţii ştiinţifice, axat pe profilul „Economie”, care include totalitatea 
domeniilor, problemelor şi temelor de cercetare.  

Introducerea acestui profil în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a determinat 
necesitatea restructurării organizatorice a activităţilor de investigare întru depăşirea 
fragmentării tematice şi dispersării activităţilor ştiinţifice.  

Crearea institutului de cercetare nominalizat este un început de implementare a 
prevederilor Codex-ului ULIM, care, stipulând „promovarea cercetării multidisci-
plinare” vizează crearea Centrelor de cercetare, „un avantaj evident al cărora 
reprezintă oportunităţile de concentrare a forţelor pe direcţii înguste capabile să 
orienteze cercetarea universitară spre aprofundări şi performanţe” (Codex, cap. X, 
art. 42). Dată fiind desprinderea organizatorică a activităţilor ştiinţifice de cele 
didactice, pentru coordonarea şi dirijarea investigaţiilor ştiinţifice în baza Institutului 



 

de Investigaţii Strategice în Economie a fost creat un Consiliu Ştiinţific în componenţă 
a 11 persoane, care nu dublează activitatea Consiliului Profesoral a Facultăţii Ştiinţe 
Economice, în seama cărora sunt puse activităţile didactice şi metodico-ştiinţifice.  

Institutul “Investigaţii Strategice în Economie” al ULIM conform ordinului 
nr.016 din 26 ianuarie 2007 este alcătuit din 4 secţii: 1. Economie şi Management 
(şef dr. Pâslaru Pavel), 2. REI (şef. dr. hab., prof. univ P.Roşca), 3. Finanţe şi Bănci 
(şef dr. hab. G. Iliadi) şi 4. Tehnologii Informaţionale moderne în economie (şef. 
Membru Corespondent , dr. hab., Gh. Mişcoi).  

Institutul cuprinde, de asemenea, şi 1 laborator ştiinţific pentru realizarea 
cercetărilor cu caracter aplicativ: Teoria şi practica economiei contemporane (şef dr. 
conf. Iurie Crotenco). 

Bugetul întreţinerii Institutului constituie aproximativ 1.186.821 lei.  
Reorganizând procesul de cercetare universitară în baza cerinţelor Codului şi 

C.N.A.A. creând Institutul de Investigaţii Strategice in Economie în cadrul facultăţii 
Ştiinţe Economice ULIM a fost angajat personal scriptic în state 23 cercetători ştiinţifici 
şi un metodist, în exclusivitate pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice, 10 - cu norma 
deplină, obişnuită în instituţiile ştiinţifice. Dintre ceilalţi, majoritatea sunt angajaţii 
catedrei, care activează in cadrul Institutului prin cumul, în secţii după cum urmează:  

 
I. Secţia „Economie şi Management” 

Nr. 
crt. Numele, prenumele Gradul ştiinţific şi 

specialitatea 
Vechimea 
angajării Funcţia Titular 

1. Pâslaru Pavel Doctor habilitat 
08.00.05  

1992 Şef secţie In state 

2. Burlacu Natalia Doctor habilitat 
08.00.05 

2006 Cercetător ştiinţific 
coordonator  

In state 

3.  Morega Dan Doctor habilitat 
08.00.05 2001 Cercetător ştiinţific superior În state 

4. Gorobievschi Svetlana Doctor 08.00.05 2005 Cercetător ştiinţific superior 0,5 
5. Blagorazumnaia Olga Doctor 

08.00.05 
1999 Cercetător ştiinţific superior In state 

6. Făuraş Nina Magistru 2003 Cercetător ştiinţific  0,5 
7. Lachi Iuliana Magistru  2004 Cercetător ştiinţific  0,5 
8. Nohailîc Silvia Magistru  2007 Cercetător ştiinţific stagiar 0,5 
9. Buzdugan Adriana Magistru 2007 Cercetător ştiinţific stagiar În state 

 
II. Secţia Relaţii Economice Internaţiomale 

Nr. 
crt. Numele, prenumele Gradul ştiinţific şi 

specialitatea 
Vechimea 
angajării Funcţia Titular 

1. Roşca Petru Doctor habilita 
08.00.14 

1995 Şef secţie In state 

2. Gribincea Alexandru Doctor habilitat 
08.00.14 

1993 Cercetător ştiinţific 
coordonator 

0,5 

3. Crotenco Iurie Doctor 
08.00.05 

2005 Cercetător ştiinţific principal 
Şef de laborator 

In state 

4. Manic Stelian  Doctor 
11.06.91 

1999 Cercetător ştiinţific superior In state 

5. Dubovca Teodor Doctor 11.00.09 1994 Cercetător ştiinţific  În state 
6. Lungu Tatiana   2000 Cercetător ştiinţific stagiar 0,25 
 



 

III. Secţia Finanţe şi Bănci 
Nr. 
crt. Numele, prenumele Gradul ştiinţific şi 

specialitatea 
Vechimea 
angajării Funcţia Titular 

1. Iliadi Gheorghe Doctor habilitat 
08.00.05 

2005 Şef secţie In state 

2. Ştahovschi Ada Doctor  
08.00.05 

1999 Cercetător ştiinţific 
coordonator 

0,5 

3. Şcerbanschi 
Alexandru 

Doctor 
08.00.01 

2000 Cercetător ştiinţific principal 0,5 

4. Evsiucova Raisa Doctor 
08.00.10 

1999 Cercetător ştiinţific superior 0,5 

5. Melnic Georgeta Doctor 08.00.10 2006 Cercetător ştiinţific  0,5 
6. Sologub Ina  2000 Cercetător ştiinţific stagiar 0,5 
 

IV. Secţia Tehnologii Informaţionale Moderne în Economie şi Management  
Nr. 
crt. Numele, prenumele Gradul ştiinţific şi 

specialitatea 
Vechimea 
angajării Funcţia Titular 

1. Mişcoi Gheorghe Membru corespondent, 
doctor habilitat 
05.13.16 

1997 Şef secţie 0,5 

2. Corj Vasile Doctor  
 

1996 Cercetător ştiinţific 
coordonator 

0,5 

 
Ø LISTA CERCETĂTORILOR ŞTIINŢIFICI AI PROFILULUI 

„POLITICI ŞI MECANISME SOCIO - ECONOMICE DE 
RESTRUCTURARE A ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN PERIOADA 

TRANZIŢIEI” 
Anul 2006 

Personal scr iptic a  cercetă tor i lor  ş t i inţ if ic i pe prof i l  
Doctori habilitaţi: 

Nr. 
d/o. 

Numele, 
prenumele 

Anul 
naşterii 

Anul 
conferirii 

titlului 
ştiinţific 

Codul şi denumirea 
specialităţii Funcţia deţinută 

 
1 

 Burlacu 
 Natalia 1952 1983 08.00.05 Economie şi 

Management în ramură 
Prof. univ. 
Director de IISE 

 
 
2 

Mişcoi 
Gheorghe 09.01.1944 1990 

05.13.16- Aplicarea 
tehnicii de calcul, modelării 
matematice 

Membru corespondent  
al AŞM, dr.hab.Prof.univ 
Şef de secţie IISE 

 3 
Pâslaru Pavel 14.01.1938 1992 

08.00.05 Economia şi 
managementul în ramură şi 
domeniu 

Prof. univ. 
Şef de secţie IISE 

  
 4 
  

Roşca Petru 08.07.1932 1999 08.00.14 Economie 
mondială şi REI 

Prof. univ.  
Şef de secţie IISE 

 5 Gribincea 
Alexandru 02.01.59 1987 08.00.14 Economie 

mondială şi REI 
Prof.int., şef. Catdră 
Economie şi REI 

 6 Iliadi Gherghe 14.03.1938 1992 08.00.05 Economia şi 
managementul în ramură şi 
domeniu 

Prof. univ. 
Şef de secţie IISE 

 
7  Morega Dan 

 
1946 

 
2001 

08.00.05 Economia şi 
managementul în ramură şi 
domeniu 

Cercetător ştiinţific 
superior 
În state 



 

Doctori: 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele 

Data 
naşterii 

Anul 
conferirii 

titlului 
ştiinţific 

Codul şi denumirea 
specialităţii Funcţia deţinută 

1 Corj Vasile 01.07.1951 2001 05.13.10 Dirijarea în siste-
mele sociale şi economice 

Conf. univ. şef.catedră 
Informatică 

2 Şcerbanschi 
Alexandru 27.07.1949 1978 08.00.01 Teoria Economică  Conf. univ., decan 

3 Evsiukova 
Raisa 06.03.1950 1981 08.00.10 Finanţe  Conf.univ. Pro. decan 

4 Ştahovschi 
Ada 01.03.1958 1990 

08.00.12 Evidenţă, control 
şi analiza activităţii 
economice 

Conf. univ.şef catedră 
BBV 

5. Blagorazum-
naia Olga 06.02.1957 1984 08.00.05 Economie şi 

Management în ramură 

Conf. univ., Cercetătar 
ştiinţific superior 
Secretar ştiinţific 

6 Crotenco Iurie 11.05.1950 1981 
08.00.05 Economie şi 
management în ramură şi 
domeniul de activitate 

Conf. univ. 
Cercetător ştiinţific principal 
Şef de laborator 

7 Dubovca 
Teodor 09.10.1937 1973 

11.00.09 Meteorologie, 
climatologie şi 
agroclimatologie 

Conf. univ. 
Cercetător ştiinţific 

8 Manic Stelian 16.08.1971 1997 11.06.91 Geografia 
economică 

Conf. univ. 
Cercetător ştiinţific superior 

 
Ø Informaţie despre cercetătorii ştiinţifici care activează în cadrul  
Profilului ştiinţific „Politici şi mecanisme socio - economice 
de restructurare a economiei naţionale în perioada tranziţiei” 

♦ Mişcoi Gheorghe, Membru corespondent al AŞM, dr.hab., prof.univ.  
A elaborat teoria matematică a sistemelor semimarcoviene cu priorităţi şi timp de 

orientare. A fondat profilul din R.Moldova privind teoria probabilităţilor şi aplicaţiile 
ei. Este Academician al AŞM, a Academiei Internaţionale a Şcolii superioare secţia 
din R.Moldova. Este Membru al Instituţiei Internaţionale de statistică matematică cu 
sediul în SUA, din 1992; expert pentru proiectele INTAS(1997 - 2002); membru 
colegiilor de redacţie al revistelor ştiinţifice internaţionale şi naţionale. Este autor a 
peste 120 lucrări ştiinţifice, din acre: 3 – monografii, 1 – curs universitar în engleză; 1 
– manual. Are 2 invenţii. Mai mult de 60 de lucrări sunt publicate în edituri 
internaţionale: SUA; Anglia; Japonia; Olanda; Franţa; Ungaria; China etc. A pregătit o 
echipă de cercetători care a obţinut 11 granturi internaţionale pentru cercetare şi peste 
20 de granturi de participare la conferinţe. 

♦ Şcerbanschi Alexandru, doct.econ., conf.univ. Cercetător în domeniul 
Economiei politice şi dezvoltării muncii nemijlocit socializate. Funcţionar public, a 
activat în calitate de consilier prezidenţial, prorector pe studii, vice-ministru al 
finanţelor. Numărul total şi lista celor mai importante articole ştiinţifice publicate 
ultimii 5 ani: Articole ştiinţifice (total) – 36; Suporturi de curs -4. Actualmente este 
director de Departament ŞE. Conducător la teze de doctorat, masterat, licenţă. 

♦ Iliadi Gheorghe, doct.hab. prof.univ., domeniul de cercetare - Metodele 
perfecţionării bazelor economico-organizatorice a relaţiilor dintre ştiinţă şi producţie 
în agricultură”. A publicat peste 120 de publicaţii, inclusiv 4 monografii. Cele mai 



 

importante lucrări publicate în ultimii ani sunt orientate către reformarea sistemului 
de indicatori statistico-economici în condiţiile economiei de piaţă mi problemelor 
monedei şi creditului. A participat în cadrul proiectelor :Impactul investiţiilor de risc 
asupra dezvoltării procesului inovaţional în Republica Moldova; Elaborarea 
măsurilor coordonate de influenţare financiar-bancară ca premise ale stabilizării şi 
creşterii economice; Perfecţionarea instrumentelor şi pîrghiilor fiscal-creditare care 
extind şi favorează sporirea bazei financiare a întreprinderilor sectorului real al 
economiei naţionale. Are susţinuţi 3 doctoranzi. 

♦ Roşca Petru, doct.hab. prof.univ. Specialist recunoscut în metodologia 
previziunii economice: elaborarea prognozelor, planurilor indicative, programelor 
economice, strategiilor, diverselor proiecte, concepţiilor, politicilor economice, etc., 
care sunt elemente de bază ale managementului la nivel macrostructural. A 
participat la elaborarea şi propunerea unui complex de măsuri întru stabilizarea, 
creşterea şi dezvoltarea economică în perioada de tranziţie la condiţiile de piaţă. A 
studiat procesele de colaborare cu organismele economice mondiale şi europene, de 
cooperare şi integrare a R.M. în diverse comunităţi şi organizaţii intrernaţionale, 
atragerea mai activă a investiţiilor străine în diferite domenii ale economiei naţionale 
etc. Este recunoscut specialist cu şcoala sa în domeniul Economiei mondiale, 
relaţiilor economice internaţionale, economia firmei, economia întreprinderilor 
mixte, economia naţională, previziune economică etc. Este preşedinte al Consiliului 
Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în economie 
la specialitatea 08.00.14 din cadrul ULIM. Are publicate peste 150 de lucrări 
ştiinţifice. Este autorul a 5 monografii (din care 1- peste hotare); a 24 articole 
ştiinţifice în revistele de specialitate; 9 manuale (din care 1- peste hotare). Are 
susţinuţi 3 doctoranzi. 

♦ Corj Vasile , şef catedră ULIM, Conferenţiar universitar, Doctor în ştiinţe 
tehnice, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi 
tehnicii. Domeniul de investigaţii : funcţionarea sistemelor socio-economice în 
condiţii – limită,elaborare SOFTWARE, proiectarea bazelor de date.Recalificare : 
Ленинградский Институт Методов и Теории Управления , Leningrad, URSS. 
Stagiere: Institut de Gestion de Rennes, Université de Rennes 1, France. 

Publicaţii: Peste 40 de publicaţii (cca 70 coli de autor) pe diverse tematici: Infor-
matică, Programare, Funcţionarea sistemelor socio-economice în condiţii – limită. 

♦ Pâslaru Pavel, doct.hab.,prof.univ. Specialist în economia politică şi în 
economia, organizarea şi planificarea sectorului agroalimentar din RM. Este 
Preşedintele Consiliului ULIM de susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în 
Management şi economie în domeniul şi ramură 08.00.05. Lucrările ştiinţifice-peste 
100. Monografii-3, broşuri-22, articole ştiinţifice-65, lucrări ştiinţifico didactice- în 
jur de 70, manuale-4. Susţine prelegeri la cursurile universitare: Economie politică, 
Doctrine economice; Microeconomie; Macroeconomie. Membru al Senatului ULIM 
şi ai altor Universităţi, membru al Asociaţiei Mondiale a Avicultorilor (filiala 
Moldova). Obţinerea de granturi: Fundaţia DanAgro (Danemarca, 1995-1997), 
Fundaţia Moldova- Pensilvania (1998), Strategic (2004). Este Membrul Colegiului 
redacţional al Analelor ULIM. Conducător de doctorat- 10, dintre care susţinuţi 1 
doctor habilitat şi 4 doctori în economie. 



 

♦ Gribincea Alexandru, doct.hab.,prof.univ. Specialist în economie mondială şi 
relaţii economice internaţionale, problema preocupării ştiinţifice- globalizarea economic: 
tendinţe şi probleme. Este secretarul ştiinţific la Consiliul ULIM de susţinerea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat în economie 08.00.14. A publicat mai mult de o sută de lucrări 
ce ţin de domeniul: economie mondială, globalizare, comerţ internaţional, cooperare şi 
integrare economică, politică comercială, produse intelectuale, structura export-import, 
investiţii, informaţie economică. Are multe participări la congrese, simpozioane, precum 
şi conferinţe internaţionale.În ultimii 5 ani a publicat 7 monografii (inclusiv 5 peste 
hotare); 5 suporturi de curs ( inclusiv 2 peste hotare); 67 articole ştiinţifice în ţară şi peste 
hotare. Conducător de doctorat la 7 persoane, dintre care cu teze susţinute-2 persoane. 
Cunoaşte şi predă în limbile rusă, română şi franceză. 

♦ Ţâu Nicolae, doct.econ.,conf.univ. Susţine teza de doctor în economie la 
Academia de Ştiinţe Sociale din Sofia, Bulgaria. Titlul de Ambasador ( 1993). 
Absolveşte Lado International Colleage, Washington, SUA ( 1995). Autor al multor 
studii, articole şi comunicări ştiinţifice publicate în RM, Bulgaria şi SUA ce ţin de 
domeniul relaţiilor internaţionale şi diplomatice dintre ţări. Ministru de Externe al 
RM (1900-1993), Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al RM în SUA, Canada 
şi Mexic (1993-1998). Director Executiv al Centrului pentru Implementarea 
Programelor şi Proiectelor în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
în RM (din 1998). Cunoaşte şi predă în engleză, franceză, rusă, română. Abilitat cu 
dreptul de conducere cu studiile de doctorat. 

♦ Gorobievschi Svetlana, doct. econ., conf.univ. Direcţia dominantă de 
cercetare este manifestată prin studierea rolului şi funcţiilor întreprinderilor mici şi 
mijlocii în societate, rolul investiţiilor străine în dezvoltarea economiei naţionale, 
determinarea climatului investiţional al RM, valorificarea factorului uman şi 
determinarea impactului activităţii şi performanţelor lui în rezultatele 
organizaţionale. Aceste probleme sunt studiate în contextul integrării R.Moldova în 
UE. Publicaţii - în jur de 100 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. A participat în 
4 proiecte SOROS şi SIPU Internaţional la problemele Profilului: dezvoltarea 
micului business în R.Moldova şi rolul finanţelor publice în susţinerea micului 
businness. Numărul de lucrări publicate în ultimii 5 ani: monografii-2; articole 
ştiinţifice – 36, (inclusiv 7 peste hotare), din care în reviste de specialitate - 8 
(inclusiv 2 peste hotare); referate – 7. Conducător la teze de doctorat, masterat. 

♦ Ştahovschi Ada, doct. econ., conf. univ. Specialist în perfecţionarea 
planificării economiei resurselor energetice în agricultură. Apoi s-a specializat în 
sistemul bancar, relaţiile valutar-financiare - Ale Moldovei ; piaţa valutară şi 
instrumentele băncilor comerciale. Numarul de lucrări publicate în ultimii 5 ani : 2 
monografii (total) coautor; 4 indicaţii metodice; 10 articole ştiinţifice. Este abilitată 
cu dreptul de conducere cu doctoratul. 

♦ Burlacu Natalia, doct.hab., prof.univ. Recunoscut specialist în domeniul 
Managementului corporativ, a elaborat conceptul managementului administrării 
publice, au fost propuse cercetările doctoranzilor pe domenii de activitate în 
managementul strategic, managementul calităţii învăţămîntului. Au fost editate 
manuale la disciplina Management, Managementul corporativ, Management 
comparat, Managementul Administrării Publice. Are susţinuţi 3 doctoranzi. În 



 

ultimii 5 ani a editat: Monografii-1; Brevete de invenţie-2; Articole ştiinţifice -11 
(inclusiv 1 peste hotare). 

♦ Evsiukova Raisa, doct.econ., conf. univ. Специалист в области 
банкаов и банковской деятельности; изучала проблемы гарантии платежей, 
соответствующие способы и формы банковских расчетов; законы не о 
финансовых учреждениях, установление льгот для банков, осуществляющих 
инвестирование (предоставление кредитов) в производственную деятельность 
клиентов; разрабатывала предложения по улучшению менеджмента 
банковской системы.  

Numărul total şi lista celor mai importante 69 articole ştiinţifice publicate. În 
ultimii 5 ani a publicat un suport de curs şi 7 articole ştiinţifice. Abilitată cu dreptul 
de conducere a doctoranzilor. 

♦ Morega Dan Ilie, doct. hab., prof. univ. Cercetător ştiinţific superior la 
IISE, a publicat 93 ariticole şi comunicări ştiinţifice în Romania şi peste hotare. 
Cercetările se referă la domeniul administrării publice, reglementării activităţii 
economice în sfera socială. Vîrsta – 61 ani. 

♦ Crotenco Iurii, doct. econ., conf. univ. Cercetător ştiinţific principal la 
IISE, a publicat 94 ariticole ştiinţifice cu un volum de 140 c.a., şef de laborator. 
Cercetările se referă la domeniul managementului şi motivarae personalului în 
întreprinderile pe cale de faliment. Vîrsta – 57 ani. 

♦ Dubovca Teodor, doct. econ., conf. univ. Cercetător ştiinţific la IISE, a 
publicat 50 publicaţii ştiinţifice, lucrări metodice, articole, teze. Cercetările se referă 
la domeniul a potenţialului implementării experienţei ţărilor UE. în Republica 
Moldova. Vîrsta – 54 ani. 

♦ Manic Stelian, doct. econ., conf. univ. Cercetător ştiinţific superior la IISE, 
a publicat 20 de lucrări ştiinţifice. Cercetările se referă la domeniul stabilizării şi 
relansării macroeconomice în contextul integrării europene. Vîrsta – 26 ani. 

Din 2007 Institutul de Investigaţii Strategice în Economie cu AŞM participă la 
comanada de stat în cadrul proiectului cîştigat de profesor dr.hab. G. Iliade.  

Problema: „Elaborarea bazelor metodologice a modelării echilibrului fluxurilor 
marfă – bani ca premise a creşterii stabile şi durabile a economiei naţionale”. 

Conducătorul temei: profesor dr.hab. G. Iliade. 
Etapa I (an. 2007) Indicatorii macroeconomici şi mijloacele de influenţă 
Tema: Fundamentarea obiectivelor principale metodologice ale etapei în 

domeniul stabilizării şi relansării macroeconomice în contextul integrării europenii.  
Termenul executării: 2007-2010 
Executorii: G. Iliade, N. Burlacu, P. Roşca, A. Gribincea. 
Scopul, sarcinile principale pentru anul 2007: Fundamentarea şi formularea 

argumentelor analitice a indicatorilor macro, stabilirea legăturilor de 
inderdependenţă între blocuri şi elementele a echilibrului fluxului marfă – bani. 

Se vor cerceta: Bazele metodologice a reglementării stării de echilibru a 
economiei prin intermediul diferitor mijloace de influenţă, axate pe expirienţa 
pieţilor concurenţiale europene. 

S-a stabilit: Necesitatea în condiţiile economiei de piaţă de a crea mecanismele 
de reglemetare proceselor social – economice contemporane de către stat.  

Sa propus: Mecanismul economic şi subdiviziuunile (componentele) lui în acţiune  



 

Volumul lucrărilor planificate pe anul 2007 este: articolul 0,5 c.a., nota 
informativă, darea de seamă. 

În rezultatul cercetării în 2007 au fost publicate o serie de articole ştiinţifice în 
diferite reviste pe profil de către savanţii Institutului – numărul total fiind 85 de articole.  

Colaboratorii Institutului au participat la 15 conferinţe ştiinţifice internaţionale 
din Rusia, Ucraina, România şi Moldova. 

De asemenea, au fost organizate 4 mese rotunde: 
- 19 aprilie - „Marketing-ul social în Republica Moldova” organizată de N. 

Burlacu; 
- 26 aprilie - „Politici de promovare a companiilor de băuturi nealcoolice”, 

organizată de N. Făuraş; 
- 27 aprilie - „Marketing -ul bancar: strategii şi tactici”, organizată de I. 

Lachi; 
- 17 mai - „ Advertising- ul - o nouă direcţie de activitate pe piaţa 

financiară”, organizată O.Blagorazumnaia. 
Tot în acelaşi timp colaboratorii IISE au participat la masa rotundă 
organizată de ASM pe data de 13.11.07 cu genericul „Situaţia curentă în 
procesul bugetar 2008”. 
În cadrul Institutului se editează revista: „Studii economice”. Colegiul de 

redacţie este alcătuit de 18 persoane, din care 6 persoane sunt de peste hotare, ce 
alcătuiesc 30% conform cerinţelor CNAA. Pînă în prezent au fost editate 3 numere, 
al 4 se află în stadiul de pregătire.  

În 2007 au fost susţinute 7 teze de doctor în economie şi 70 teze de masterat.  
În cadrul doctoranturii ULIM în domeniul economic învaţă 47 de doctoranzi. 

 
Prezentat la 21.12.2007. 

 


