
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,  

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

Cimpoieș Dragoș, SSEUA 

 

II.  Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Conducător/executor al proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor de cercetări 

proiectelor bilaterale, internaţionale (conform Anexei 1) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/ executor 

al proiectului 

1. 20.80009.0807.44 Adaptarea sistemului de 

educație-cercetare cu profil 

agrar din Republica Moldova 

la condițiile societății 

contemporane. 

2020–2023 Director 

 

2. Proiecte bilaterale  

Nr./o Cifrul proiectului 

bilateral 

Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

3. Proiecte multilaterale 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

III.  Activitatea în anul de referință (date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii naționale/internaționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 1 

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale 1 

Articole în materiale ale conferințelor naționale 2 



Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare 

internațională 

 

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

 

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

S-a elaborat algoritmul evaluării indicatorului agregat a rating-ului socio-economic a localităților rurale 

prin intermediul frontierei stohastice pentru optimizarea mecanismului de finanțare și care va permite 

statului să-și definească mai bine politicile în domeniile sectorului agrar și spațiul rural. S-a elaborat o 

tipologie principial nouă a gospodăriilor țărănești, în baza gradului de comercializare, care va permite 

sporirea calității politicilor în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale durabile, fortificând segmentul 

”comercial” al gospodăriilor de fermieri. De asemenea, în urma studierii literaturii de specialitate și 

analizei datelor colectate și prelucrate, a fost definită direcția fundamentală de cercetare în domeniul 

economiei și managementului sistemului de educație și cercetare din agricultură prin dezvoltarea unei 

sinergii între învățământului superior, cercetare și extensiunea agrară și rurală. 

 

V.  Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute 

Managementul aprovizionării și vânzărilor 

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

Managementul carierei; 

Managementul investițiilor; 

Managementul resurselor umane 

4 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  - 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat 2 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

  

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor 

secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

   .  

 

VI. Activitate managerială 

Lipsește 

 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

Profesor universitar 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 



 Lipsește    

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

 Cimpoieș Dragoș 
Membru a Comisiei de Experți 

ANACEC în domeniul 

atestării (științe economice); 

Vicepreședinte a Seminarului 

Științific de Profil a UASM 

(științe economice); 

Membru a Seminarului 

Științific de Profil INCE 

(științe economice); 

 

  

 

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

 Cimpoieș Dragoș The Science of Person: Humanitarian 

Researches, Omsk Academy of the 

Humanities 

membru 

IX. Participări la foruri științifice: 

 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

 Cimpoieș D., dr. hab., 

prof. univ.  

The 19h International 

Conference ”LIFE 

SCIENCES FOR 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT”, 

UASMV, Cluj-Napoca, 

Romania 

24-25.09.2020 Evaluation of the 

academic 

performance in the 

agricultural 

education and 

research institutions 

in the Republic of 

Moldova. 

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

 Cimpoieș D., dr. hab., 

prof. univ. 

Conferința "Perspectivele 

şi Problemele Integrării în 

Spaţiul European al 

Cercetării şi 

Educaţiei",USC, 

Cahul, Moldova, 5 iunie 

5 iunie 2020 Evaluarea 

performanței 

academice a 

organizațiilor din 

sfera științei și 



2020 inovării cu profil 

agronomic în 

Republica Moldova 

prin intermediul 

tehnicilor 

neparametrice. 

 Cimpoieș D., dr. hab., 

prof. univ. 

Conferința științifică 

internațională „Paradigme 

moderne în dezvoltarea 

economiei naționale și 

mondiale”. USM, Chişinău, 

2020 

02-02.11.2020 Analiza 

comparativă a 

performanței 

academice în 

universitățile cu 

profil agronomic 

din România și 

Republica 

Moldova. 

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 

Nr  

d/o 

Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 

 Cimpoieș D., dr. hab., 

prof. univ. 

Creatori de valori - TRM Dezvoltarea învățământului 

superior și a științei agrare 

 

Articole de popularizare a științei 

nr 

d/o 

Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

 -   

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

 

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor 



 

 

 

Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale) 

1. REȘITCA, R., CIMPOIEȘ, D., RACUL, A. Evaluation of the academic performance in the agricultural 

education and research institutions in the Republic of Moldova. In: Life sciences for sustainable 

development. Cluj-Napoca 2020. p 86-94. 

2. REȘITCA, R., CIMPOIEȘ, D., RACUL, A.  Evaluarea performanței academice a organizațiilor din sfera științei 

și inovării cu profil agronomic în Republica Moldova prin intermediul tehnicilor neparametrice. In: 

Perspectivele și problemele integrării în spațiul European al cercetării și educației. Cahul, 2020. p 262. 

ISBN: 978-9975-88-060-2. 

3. CIMPOIEȘ, D., REȘITCA, R. Analiza comparativă a performanței academice în universitățile cu profil 

agronomic din România și Republica Moldova. In: Conferința științifică internațională „Paradigme 

moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”. USM, Chişinău, 2020.. 

 

 

 

Data completării fișei 

18.01.2021 

 

Semnătura  


