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Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Facultatea Științe economice 
Institutul Național de Cercetări Economice 

 

 

 

În parteneriat  

 

Organizează seminarul de instruire cu genericul  

NOI ABORDĂRI PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ CONTEMPORANĂ 

în perioada 18.08.2021- 19.08.2021 

desfășurat în format on-line 

 
 

Argumentarea seminarului 

Cercetarea și inovarea (C&I) joacă un rol esențial în generarea unei creșteri economice inteligente și 

durabile și în crearea de locuri de muncă. Prin producerea de noi cunoștințe, cercetarea este esențială 

pentru dezvoltarea unor produse, procese și servicii noi și inovatoare, care permit creșterea productivității, 

a competitivității industriale și, în cele din urmă, a prosperității.  

Sistemul public de C&I (format din instituții de învățământ superior și alte organizații publice care 

desfășoară activități de cercetare și inovare) joacă un rol-cheie în crearea și stimularea cunoștințelor și a 

talentului de care au nevoie întreprinderile inovatoare, permițându-le să-și consolideze eforturile de R&I 

(SEMESTRUL EUROPEAN – FIȘĂ TEMATICĂ CERCETARE ȘI INOVARE) 

Programul național are drept scop creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare și 

asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale 

și aplicative și implementarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului 

general de bunăstare. Prezentul Program național va favoriza excelența în cercetare și inovare, contribuind 

la implementarea politicii naționale, stimularea productivității și competitivității, generarea dezvoltării 

economiei naționale prin promovarea valorilor naționale. 

(Hotărîrea Guvernului nr.381/2019 PROGRAMUL național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 

2020-2023) 

 

Scopul seminarului 

În contextul actualității domeniului de cercetare inovare pentru instituțiile superioare de învățământ, 

Universitatea de Studii Europene din Moldova invită partenerul național Institutul de Cercetări Economice să 

contribuie la formarea competențelor profesionale în domeniul cercetării și inovării al cadrelor didactice 

universitare angajate la USEM. Considerăm INCE una dintre cele mai potrivite instituții în formarea și 

ghidarea cercetătorilor deoarece scopul principal al activității INCE este efectuarea cercetărilor ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative vizând evoluţia proceselor economice şi sociale din ţară şi pe plan mondial. INCE 

are în spate 75 de ani de performanță științifică în serviciul societății. 

 

Obiective 

 Creșterea nivelului procesului de cercetare din cadrul USEM 
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 Îmbunătățirea competențelor de cercetare inovare ale cadrelor didactic din cadrul USEM 

 Asigurarea asistenței cadrului didactic privind procesele de cercetare, prezentare a rezultatelor 

cercetării și publicarea rezultatelor cercetării 

 Cultura cercetărilor științifice în profil economic, financiar, statistic, reformarea sferei sociale, etc. 

 Promovarea bibliotecii științifice a INCE pentru utilizare de universitate 

 Difuzarea cunoştinţelor şi schimbul de experiență al cercetătorilor INCE 

 

Destinație 

Seminarul este focusat pe cadrele didactice din USEM implicate în activitate didactică și de cercetare în 

cadrul Institutului . 

 

Finalitate 

Toți doritorii înscriși vor beneficia de certificat de participare care va atesta prezența la activitățile 

seminarului 

 

PROGRAM 

 
Data și ora Locul desfașurării Denumirea activității 

18.08.2021 

10.00-10.10 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98969283196

?pwd=TThoZEpIZXRSK0hR

UHFyNkdaem14UT09 

 

Meeting ID: 989 6928 3196 

Passcode: 0cLkg7 

Sedința de deschidere a seminarului 

Decanul Facultății Științe economice USEM 

Conf. univ., dr., Șargu Lilia 

Secretar Științific al INCE 

Conf. Univ., dr. Timuș Angela 

18.08.2021 

10.10-12.10 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98969283196

?pwd=TThoZEpIZXRSK0hR

UHFyNkdaem14UT09 

 

Meeting ID: 989 6928 3196 

Passcode: 0cLkg7 

Prezentări 

Cercetarea – proces sistematic de colectare şi analiză a informaţiei 

Metode moderne de cercetare 

Documentarea științifică 

18.08.2021 

12.10-13.00 

PAUZA DE MASĂ 

18.08.2021 

13.00-15.00 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98969283196

?pwd=TThoZEpIZXRSK0hR

UHFyNkdaem14UT09 

 

Meeting ID: 989 6928 3196 

Passcode: 0cLkg7 

Atelier de lucru 

Înscrierea și Utilizarea platformelor pentru cercetători 

19.08.2021 

10.10-12.10 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98969283196

?pwd=TThoZEpIZXRSK0hR

UHFyNkdaem14UT09 

 

Meeting ID: 989 6928 3196 

Passcode: 0cLkg7 

Prezentări 

Modalități de prezentare a cercetărilor științifice 

Frauda în cercetarea științifică 

 

19.08.2021 

12.10-13.00 

PAUZA DE MASĂ 

19.08.2021 

13.00-15.00 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98969283196

?pwd=TThoZEpIZXRSK0hR

UHFyNkdaem14UT09 

 

Meeting ID: 989 6928 3196 

Passcode: 0cLkg7 

Atelier de lucru 

Cerințe pentru publicații cu diferite cotații 

Rețele de cercetptori: avantaje și dezavantaje 

 
Responsabili de organizare 

Timuș A. conf. univ., dr. 

Șargu L. conf. univ., dr. 

 


