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INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANŢE
ŞI STATISTICĂ

Scurt istoric
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică
(IEFS) este o organizaţie din sfera ştiinţei şi
inovării, creată prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de
optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi
inovării" Nr. 1326 din 14 decembrie 2005 cu
modificările ulterioare, prin contopirea
Institutului de Cercetări Economice al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului
Naţional de Economie şi Informaţie al
Ministerului Economiei şi Comerţului, număr de
identificare de stat -1006600009790, cu forma
organizatorico-juridică - instituţie publică.
O modificare în structura institutului este
efectuată în anul 2007 în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 264 din 06.03.2007
„Cu privire la reorganizarea Institutului de
Management, Dezvoltare Rurală şi
Perfecţionare”. Astfel în organigrama
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică
este constituit Centru de Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală, care continue
investigaţiile ştiinţifice în proiectele iniţiate.
Institutul se subordonează Academiei de
Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei.
IEFS a fost acreditat în 2009 de către CNAA
a RM.
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str. Petricani 19/4)
Bloc principal 684,7 m.p., 2 nivele
de odihnă „Ciaica” (s. Molovata Nouă)
Bl. principal 529,7 m.p./ 2 nivele
Terasa şi sufragetie 134,7 m.p./ 1

Director,
Alexandru STRATAN
Dr. hab.

Casa paznicului 59,9 m.p./ 1 nivel

 Suprafaţa teren
a)
str. I. Creanga, 45 – 0,56 Ha
b)
str. Petricani 19/4 – 0,15 Ha
c)
Baza de odihnă „Ciaica” (s. Molovata
Nouă) 2,5 Ha

Domenii de activitate
Cercetare - dezvoltare în ştiinţele economice.
Oferta de cercetare-dezvoltare şi servicii
•
Organizarea evenimentelor comune
(conferinţe, mese rotunde) cu alte organizaţii/
institute
•
Acorduri de colaborare cu instituţii din
Moldova şi din străinătate

Direcţii principale de cercetare
 Politici, mecanisme şi modele economice şi
financiare de creştere durabilă a ţării;
 Politici economice şi baza informaţională de
dezvoltare a spaţiului rural în contextul
asigurării securităţii alimentare a Republicii
Moldova;
 Economie agrară şi dezvoltare rurală.
 Cercetări ştiinţifice privind perfecţionarea
sistemului informaţional statistic conform
standardelor UE;
 Politici de dezvoltare demo-socioeconomice a Republicii Moldova.

Patrimoniu

Resurse umane
Total personal

105

În activitatea de
cercetare-dezvoltare

71

Cu studii superioare

71

Cercetători

71

Structura organizatorică
 Nr. clădiri
a)
b)
c)
Nouă)-

Str. I. Creanga, 45- 2 cladiri
Str. Petricani 19/4 – 1 cladire
Baza de odihnă „Ciaica” (s. Molovata
3 cladiri

 Suprafaţă construită:
a) str. I. Creanga, 45
•
Bloc principal 1162,4 m.p./ 4 nivele
•
Garaj 508 m.p./ 1 nivel

Chişinău, MD-2064, str.Ion Creangă, 45, Republica Moldova
Telefon: (00 373 22) 50-11-00; Fax: (00 373 22) 74-37-94

din care

IEFS este condus de către directorul general cu
2 directori adjuncţi (1 vicedirector ştiinţific şi un
vicedirector executiv) şi un secretar ţtiinţific.
În cadrul IEFS activează 5 servicii, un complex
editorial, Biblioteca Republicană Tehnico Ştiinţifică şi 6 secţii:
 „Politici şi mecanisme de creştere
economică”;
 „Economie agro-alimentară şi dezvoltare
rurală”;
 „Politici financiare şi monetare”;

E-mail: iefs@iefs.md
Web: www.iefs.md

Doctori

19

Doctoranzi

28

Academicieni

0
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 „Statistică social economică”;
 „Politici şi dezvoltare socială”;
 „Studii analitice şi informaţionale”.
Participare la consorţii, reţele,
platforme tehnologice

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII
DE CERCETARE-DEZVOLTARE
A fost efectuată analiza situaţiei demografice în
Republica Moldova, sau determinat cele mai
stringente probleme în domeniul securităţii
demografice.
De asemeni au fost elaborate principiile
metodologice de constituire a sistemului de
indicatori pentru monitorizarea şi evaluarea
impactului politicilor direcţionate către
securitatea demografică.
A fost elaborat în cadrul IEFS şi argumentat
ţtiinţific sistemul de indicatori de securitate
demografică, formulate şi transmise
beneficiarului recomandări argumentate
ştiinţific în domeniu;
A fost determinat mecanismul de calculare a
mărimilor admisibile a indicatorilor principali (7
indicatori) ai securităţii demografice,
determinate modele şi mărimile admisibile ale
indicatorilor principali ai securităţii demografice
pentru Republica Moldova;
În acelaţi sens au fost elaborate recomandări
privind mecanismul de determinare, precum ţi
mărimile admisibile ale unor indicatori de
securitate demografică preconizate pentru
urmărirea tendinţelor şi evoluţiei indicatorilor
principale ale proceselor demo-socioeconomice.
Volum activitate de cercetare-dezvoltare (RON)
Anul

Venituri de la buget

Venituri din alte surse

Total venituri

2008

12449,40

479,40

12928,80

2009

9800,30

564,20

10364,50

programe interne şi externe) pentru anul 2008
şi 18 în anul 2009.
Printre ele se enumeră următoarele:
 Politici, modele şi scenarii de creştere
economică a Republicii Moldova (20062010)
 Elaborarea instrumentarului de analiză a
influenţei sistemului financiar-monetar
asupra economiei reale (2006-2010)
 Corelarea politicilor sociale şi de ocupare a
forţei de muncă, determinate de scopurile
strategice ale dezvoltării socio-economice a
ţării (2006-2010)
 Armonizarea mecanismelor economice,
financiare şi sociale în procesul integrării
europene (2006-2010)
 Elaborarea abordărilor metodologice de
evaluare a politicilor sociale din Republica
Moldova şi recomandări de aplicare (20082009);
 "Elaborarea abordărilor conceptuale şi
metodologice privind evaluarea şi
monitorizarea situaţiei demografice în
Republica Moldova şi a recomandărilor
argumentate ştiinţifice în domeniu” (20082009);
 Fundamentarea mecanismului de susţinere
a întreprinderilor mici şi mijlocii exportatoare
de mărfuri şi servicii de producţie proprie
(2008-2009);
 Elaborarea modelelor econometrice pentru
analiza dinamicii export-import în cazul
dezvoltării durabile a Republicii Belarus şi
Republicii Moldova (2008-2009);
 Evaluarea riscurilor şi prognozarea
dezvoltării durabile a sectorului
agroalimentar în contextul asigurării
securităţii alimentare a ţării (2009-2010);
 Prognozarea şi monitorizarea indicatorilor
macroeconomici ai Republicii Moldova
(2009-2010);
 Elaborarea modelului de protecţie a
interesilor participaţilor în cadrul pieţei
financiare a Republicii Modova (2009-2010);
etc.

Produse, tehnologii, prototipuri
Transfer tehnologic

Participări cu rezultate semnificative la târguri
şi expoziţii:

Brevete:
Organizarea de manifestări ştiinţifice interne şi
internaţionale

Entităţi din infrastructura de transfer tehnologic
implementate: 0
Afilieri naţionale şi internaţionale: 0

Au fost elaborate şi implementate circa 24
proiecte de cercetare (Activităţi desfăţurate pe

Publicaţii
•
Monografii, capitole în monografii şi compartimente în enciclopedii
– 6 (2008), 4 (2009)
•
Manuale şi lucrări metodico-didactice şi dicţionare - 5 (2008), 1
(2009)
•
Articole în reviste ştiinţifice inernaţionale- 73 (2008), 12 (2009)
•
Articole în reviste ştiinţifice naţionale- 26 (2008), 75 (2009)
•
Articole la conferinţe ştiinţifice naţionale / internaţionale - 71 (2008),
112 (2009)
Printre cele mai importamte a fost editarea unei monografii „Armonizarea
mecanismelor economice, financiare şi sociale ale Republicii Moldova în
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procesul integrării europene” autori dr. Caraganciu Alexandrin, dr.Clichici
Dorina, dr. Percinschi Natalia, dr. Juravschi Lucia.
Au fost elaborate două culegeri de materiale informative „Tarife de costuri în
agricultură” autori dr. hab. Bajura T., Chilimar S. şi altele, p. 1-138 şi
„Proiectele inovaţionale pentru businessul mic şi mijlociu în sectorul zootehnic”
autori dr.hab. Bajura T., Doga V., Chilimar S. ş.a.
A fost editată culegerea de lucrări ştiinţifice „Creşterea economică
în condiţiile internaţionalizării” care cuprinde lucrărilor ştiinţifice ale autorilor
materialelor conferinţei ştiinţifice internaţionale „Creşterea economică în
condiţiile internaţionalizării”, organizată de Institutul de Economie, Finanţe şi
Statistică al AŞM la 3 - 4 septembrie 2009, ş.a.

E-mail: iefs@iefs.md
Web: www.iefs.md

