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Activity of Section of economic and ma-
thematical sciences in 2007 has been focused 
on organization, co-ordination and realization 
of scientifi c researches in the fi eld of economy, 
mathematics and computer science

The analysis which is presented in given 
article shows growth of fi nancing, personnel 
potential and publications. In the work are 
presented the best results of scientifi c resear-
ches. In this article are also presented the ba-
sic priorities for 2008.

 
Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice a 

fost creată în conformitate cu prevederile Codului 
cu privire la ştiinţă şi inovare. 

Activitatea Secţiei în anul 2007 a fost orientată 
spre organizarea, coordonarea şi realizarea cerce-
tărilor ştiinţifi ce în domeniul ştiinţelor economice, 
matematice şi informatice.

În anul de referinţă au fost efectuate cercetări pe 
74 proiecte, dintre care 32 instituţionale, 11 din ca-
drul Programelor de stat, 7 independente, 7 proiecte 
RFFI, 2 proiecte INTAS, 8 granturi internaţionale şi 
7 contracte economice.

Lucrările de cercetare ştiinţifi că au fost fi nanţate 
din surse bugetare în sumă de 14 374,2 mii lei  şi 
din mijloace speciale în valoare de 1 777,75 mii lei 
(inclusiv mijloace atrase prin granturi internaţionale 
în sumă de 1 400 mii lei)

Potenţialul ştiinţifi c  încadrat în cercetare a fost 
constituit din 5 membri titulari, 9 membri corespon-
denţi ai A.Ş.M., 42 dr. hab., 140 dr. în ştiinţă, 315 
cercetători ştiinţifi ci, 56 doctoranzi şi 5 postdocto-
ranzi.

Rezultatele cercetărilor din 2007 au fost expuse 
în 586 publicaţii, din care: 8 monografi i, 317 teze 
la conferinţe, 193 articole. În anul 2007 institutele 
din cadrul secţiei au participat la organizarea a 19 
manifestări ştiinţifi ce.

Comparând datele statistice prezentate mai sus 

cu cele din 2006 putem observa o creştere atât a po-
tenţialului ştiinţifi c, cât şi a publicaţiilor. A crescut, 
de asemenea, şi fi nanţarea cercetărilor. Unele date 
statistice vor fi  prezentate în tabelele ce urmează.

În anul de referinţă, în activitatea Secţiei au 
avut loc mai multe evenimente importante, unele 
dintre ele fi ind de amploare şi de o importanţă vita-
lă pentru viitor, cum ar fi  alegerea noilor membri ai 
A.Ş.M. În urma alegerilor Secţia s-a completat cu 
un membru titular (V. Arnautov) şi 3 membri co-
respondenţi: 2 membri corespondenţi în economie 
(Gr. Belostecinic, D. Moldovan) şi un membru co-
respondent în informatică (C. Gaindric).

În anul 2007 a fost constituită şi înregistrată 
Asociaţia de Actuariat din Moldova (AAM). Con-
form sondajelor, profesia de actuar1 (de la cuvântul 
englez actuary – statist al asociaţiei de asigurări) 
este printre cele mai prestigioase profesii din lume. 

Printre obiectivele de bază ale AAM este şi 
crearea unei profesii de interes pentru Moldova, 
profesie orientată la nivelurile şi standardele inter-
naţionale. 

Se urmăreşte, de asemenea, crearea unui centru 
de cercetare, dezvoltare şi instruire în domeniul ac-
tuariatului, contribuirea la includerea profesiei de 
actuar în Nomenclatorul specialităţilor, precum şi 
dobândirea şi propagarea cunoştinţelor în domeniul 
actuariatului. Este necesar de menţionat că activită-
ţile de constituire a AAM au fost începute încă până 
la restructurările academice, însă, în virtutea cir-
cumstanţelor din acea perioadă, ele nu au fost sus-
ţinute de persoanele de decizie. Astfel, s-a stagnat 
pe o perioadă de cel puţin 5 ani dezvoltarea acestui 
domeniu important pentru economia naţională.   

Pentru a evidenţia rezultatele ştiinţifi ce obţinute 
de către membrii Secţiei Ştiinţe Economice şi Ma-
tematice vom menţiona câteva date statistice.

În structura cantitativă a proiectelor din cadrul 

1  Actuar este o persoană califi cată în evaluarea riscurilor prin 
metode matematice şi statistice. Sfera de activitate a actuarilor 
cuprinde asigurările generale şi de viaţă, fondurile de pensii, 
băncile comerciale, fondurile de investiţii,fi rme de audit şi 
consultanţă etc. În cadrul instituţiilor de stat actuarii participă 
la managementul programelor de asistenţă socială: pensii, 
medicină, etc. prin prisma estimării obligaţiilor fi nanciare  
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SŞEM întâietatea rămâne a fi  deţinută de proiectele 
instituţionale (43%). O modifi care îmbucurătoare o 
reprezintă creşterea cu 55% a numărului proiectelor 
şi granturilor internaţionale. 

Sursele bugetare alocate pentru cercetările ştiin-
ţifi ce în anul de referinţă au fost în sumă de 14 374,2 

mii lei, înregistrând o creştere de 44%. Mijloace 
speciale atrase în cercetare de asemenea au crescut 
cu 46% faţă de anul precedent. Aproximativ 75% 
din mijloace speciale au fost atrase prin intermediul 
granturilor internaţionale. (diagrama 1)

Pentru anul 2008 se preconizează ca activitatea 
Secţiei să fi e orientată spre sporirea ponderii fi nan-
ţării extrabugetare prin participarea mai activă la 

Diagrama 1. Finanţarea cercetărilor 

concursurile Naţionale şi Internaţionale. 
Potenţialul ştiinţifi c încadrat în cercetare este 

prezentat în diagrama 2. 

Doctori habilitaţi în ştiinţe 
economice, matematice si 

informatice
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Doctori in stiinte economice, 
matematice si informatice

6565

Domeniul Membri titulari Membri corespondenţi
Matematică şi Informatică 5 4
Economie 0 5

Diagrama 2. Potenţialul ştiinţifi c al Secţiei

În activitatea de cercetare ştiinţifi că pe par-
cursul anului 2007 au fost încadrate 315 persoa-
ne, dintre care de bază au fost doar 40%. Numă-
rul cercetătorilor ştiinţifi ci în comparaţie cu anul 
2006 a crescut cu 20% (53 persoane), însă această 
creştere se datorează numai atragerii personalu-
lui angajat prin cumul, iar personalul de bază s-a 
micşorat cu 15% (23 persoane). Vârsta medie a 

cercetătorilor ştiinţifi ci în anul 2007 a fost de 45 
ani, a doctorilor în ştiinţe – 43 ani, a doctorilor 
habilitaţi - 60 ani. 

Productivitatea ştiinţifi că reprezintă un indica-
tor important al gradului de dezvoltare şi un crite-
riu de evaluare. Numărul publicaţiilor şi dinamica 
lor comparativ cu anul precedent este prezentată în 
diagrama 3.
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Diagrama 3. Publicaţiile Secţiei în anul 2007

Baza tehnico-materială a membrilor instituţio-
nali în anul 2007 a fost înnoită prin procurarea teh-
nicii de calcul, de imprimare, scanare şi multiplica-
re. În scopurile menţionate au fost utilizate mijloace 
fi nanciare în volum de 914,27 mii lei.

În anul 2007 institutele din cadrul secţiei au par-
ticipat la organizarea a 19 manifestări ştiinţifi ce (12 
internaţionale şi 7 naţionale). 

Institutul de Matematică şi Informatică a orga-
nizat şi a realizat cu succes o conferinţă internaţio-
nală în domeniul algebrei şi a ecuaţiilor diferenţiale 
„Algebraic systems and their applications in diffe-
rential equations and other domains of mathema-
tics”, conferinţă dedicată omagierii memoriei de 
90 şi 80 ani a iluştrilor matematicieni, fondatori de 
şcoli ştiinţifi ce, acad. V. Andrunachievici şi acad. 
C. Sibirschi. Această conferinţă, la care au partici-
pat 90 de discipoli şi cercetători din 24 de ţări, ne 
demonstrează atât viabilitatea şcolilor de algebră şi 
ecuaţii diferenţiale, cât şi continuitatea cercetărilor 
din domeniile numite, ceea ce pentru sfera de cerce-
tare este un parametru important. 

În cadrul IEFS a fost organizată conferinţa ştiin-
ţifi că internaţională “Creşterea economică în condi-
ţiile internaţionalizării”. La fel, IEFS a participat în 
calitate de co-organizator la două conferinţe ştiinţi-
fi ce internaţionale: Conferinţa internaţională cu ge-
nericul “Dezvoltarea economică bazată pe cunoaş-
tere” (AGEPI, ANPC); Conferinţa internaţională 
interuniversitară “Impactul eurointegrării asupra 
dezvoltării economice” (IMI NOVA).

Dintre cele mai performante rezultate ştiinţifi ce, 
apreciate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 
şi Dezvoltare Tehnologică, menţionăm următoarele: 
„Elaborarea prototipului sistemului informatic de 
diagnosticare, destinat suportului examinării ultra-
sonografi ce” (rezultat obţinut în cadrul Programului 
de stat de către echipa condusă de m.c. C. Gaindric) 
şi „Elaborarea metodologiei principial noi de calcu-
lare a minimului de existenţă în baza căreia a fost 
întocmit proiectul Regulamentului cu privire la mo-

dul de calcul al minimului de existenţă, care este 
utilizat la formarea sistemului standardelor sociale 
minime de stat” (dr. A. Rojco).

Cercetările efectuate în anul 2007 în cadrul In-
stitutului de Matematică şi Informatică s-au soldat 
cu următoarele rezultate: prin aplicarea operatorului 
Aronhold au fost construiţi invarianţi afi ni  ai siste-
mului pătratic de ecuaţii diferenţiale ce caracterizea-
ză punctele singulare ale lui (dr. V.Baltag); pentru 
operaţii n-are s-a demonstrat reprezentarea lor prin 
unele operaţii binare convenabile (dr. E.Cuzneţov); 
a fost cercetată ecuaţia generalizată de tip Kendall-
Takacs şi elaboraţi algoritmii numerici de soluţio-
nare a acestei ecuaţii (m.c. Gh.Mişcoi); s-a extins 
metoda programării dinamice pentru afl area soluţiei 
Stackelberg în probleme de control multicriterial 
discret (dr.hab. D.Lozovanu). 

În Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică 
la iniţiativa preşedintelui A.Ş.M. acad. Gh. Duca a 
demarat proiectul, în cadrul căruia s-a elaborat sis-
temul de indicatori statistici în domeniul ştiinţei şi 
inovării în Republica Moldova racordat la cerinţele 
internaţionale (dr. A. Ţurcan).

Membrii de profi l, de asemenea, au încheiat 
anul 2007 cu rezultate semnifi cative. La USM, în 
cadrul Centrului de cercetări ştiinţifi ce „Probleme 
actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei” 
în domeniul matematicii teoretice au fost stabilite 
condiţiile de existenţă a regimurilor de limită şi a 
fost descrisă comportarea asimptotică ale traiectori-
ilor sistemelor dinamice multivoce şi ecuaţiilor di-
ferenţiale perturbate cu parametrii mici (dr.hab. N. 
Jitaraşu ş.a.). 

Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Tira-
spol cu sediul la Chişinău au construit teoria extin-
derilor perfecte. Au fost determinate noi proprietăţi 
ale suprafeţelor topologice legate de existenţa selec-
ţiilor funcţiilor multivoce (acad. M. Cioban ş.a.). 

La UTM s-au elaborat algoritmi şi produse pro-
gram pentru verifi carea, validarea şi simularea ani-
mată a sistemelor de control complexe în baza mo-
delelor de reţele Petri (dr. E. Guţuleac ş.a.). Au fost 
elaborate metodele de decodare paralelă şi secven-
ţială a codurilor matroide, a fost elaborată metodica 
cognitivă de restabilire a imaginilor distorsionate 
(defectate) (dr. G. Bodean ş.a.). 

Cercetările efectuate în cadrul ASEM s-au sol-
dat cu propuneri concrete cu privire la următoarele 
probleme cercetate: au fost concretizate şi analizate 
principalele premise şi factori cu o infl uenţă deose-
bită asupra formării unui mediu concurenţial în Re-
publica Moldova: liberalizarea tranzacţiilor interne 
şi externe; micşorarea costurilor creditelor bancare; 
elaborarea şi implementarea cadrului legislativ pri-
vind protecţia şi stimularea concurenţei etc. (m.c. 
Gr. Belostecinic ş.a.).
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Priorităţile Secţiei pentru anul 2008: 
Sporirea ponderii fi nanţării extrabugetare prin • 

participarea mai activă la concursurile Naţionale şi 
Internaţionale;

Trecerea preponderent de la metodologia de-• 
scriptivă în elaborarea proiectelor de cercetare cu 
profi l economic la metodologia deductivă, care ar 
permite elaborarea diverselor scenarii de evoluţie a 
proceselor economice;   

Sporirea ponderii participării organizaţiilor de • 
profi l şi afi liate A.Ş.M. în cercetările ştiinţifi ce pe 
domeniile Secţiei;

Conlucrarea  cu Ministerele de resort şi im-• 
plicarea în realizarea proiectelor fi nanţate de or-

ganisme fi nanciare internaţionale;
Crearea unei conlucrări mai ample între in-• 

stitutele Secţiei în domeniul  modelării economico-
matematice;

Aprofundarea conlucrării Institutului de Ma-• 
tematică şi Informatică cu Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale;

Intensifi carea activităţii de atragere a cadrelor • 
tinere în instituţiile Secţiei prin conlucrare cu cate-
drele specializate de la ASEM, USM, ULIM, UTM, 
US Tiraspol;

M• ajorarea numărului publicaţiilor în revistele 
recenzate naţionale şi internaţionale (inclusiv în  re-
viste cu impact).
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Conducerea A.Ş.M. în perioada 2004-2008. De la stânga la dreapta: m.c. Ion Tighineanu, 
vicepreşedinte; acad. Teodor Furdui, primvicepreşedinte; acad. Gheorghe Duca, preşedinte; 

dr. hab. Mariana Şlapac, vicepreşedinte; acad. Boris Gaina, secretar ştiinţifi c general
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