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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs 

Echipa de proiect, reprezentând Parteneriatul dintre Academia de Studii Economice a 

Moldovei și Universitatea ”B. P. Hașdeu” din Cahul a urmărit realizarea următorului scop: 

- Dezvoltarea cadrului conceptual și metodologic privind evaluarea și monitorizarea 

drepturilor economice, sociale și culturale (DESC) în Republica Moldova 

2. Obiectivele etapei anuale 

1. Analiza cadrului conceptual și legal pentru evaluarea respectării, protejării și aplicarea 

drepturilor economice, sociale și culturale (DESC) în Republica Moldova. Convertirea 

prevederilor legale privind DESC în parametri măsurabili. 

2. Dezvoltarea cadrului metodologic aferent instrumentarului de monitorizare a DESC. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale 

Pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale, au fost planificate următoarele acțiuni: 

1. Sintetizarea și dezvoltarea cadrului conceptual aferent drepturilor economice, sociale și 

culturale (DESC). 

2. Identificarea și argumentarea interdependențelor între drepturile economice, sociale și 

culturale și finanțele publice, implicit cheltuielile publice. 

3. Dezvoltarea principiilor stipulate în legislația internațională și națională cu privire la DESC 

și anume: - resursele maximum disponibile; - asigurarea progresivă a DESC; - non-retrogresia; 

- nivelul minim de bază pentru fiecare dintre DESC, și transpunerea acestora în măsuri de 

conformitate și instrumente de monitorizare. 

4. Dezvoltarea și adaptarea metodelor de evaluare și monitorizare a DESC pentru cazul 

Republicii Moldova, și anume: analiza eforturilor de politică, sistemul de indicatori 

specializați, analiza contextuală, analiza bugetară, modelarea econometrică, metode de 

simulare. Vor fi identificate avantajele și dezavantajele fiecărei metodă. 

5. Analiza generalizată a respectării și protejării DESC pe categoriile acestora în Republica 

Moldova:  dreptul la muncă și protecția muncii, dreptul la asistență și protecție socială, dreptul 

la învățătură, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la un mediu înconjurător sănătos, etc. 

Această analiză va fi făcută prin metodele anterior identificate și adaptate. 

6. Organizarea și desfășurarea unei mese rotunde la tematica proiectului. 



 
 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale 

Pentru realizarea obiectivului „Analiza cadrului conceptual și legal pentru evaluarea 

respectării, protejării și aplicarea drepturilor economice, sociale și culturale (DESC) în 

Republica Moldova. Convertirea prevederilor legale privind DESC în parametri măsurabili” 

au fost realizate următoarele acțiuni: 

1. Sintetizarea și dezvoltarea cadrului conceptual aferent drepturilor economice, sociale și 

culturale (DESC). Adițional: - a fost argumentată necesitatea promovării conceptului de 

sustenabilitatea financiară a sistemului de ocrotire a sănătății, economia sănătății, economie 

circulară pentru cazul Republicii Moldova cu impact asupra DESC, etc. 

2. Identificarea și argumentarea interdependențelor între drepturile economice, sociale și 

culturale și finanțele publice, implicit cheltuielile publice. În mod particular: - a fost 

identificată interdependența între dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la odihnă și recreație și 

dreptul la muncă și cheltuielile publice; - a fost evaluată eficiența politicilor publice aplicate în 

domeniul turismului, în special a politicii în domeniul cheltuielilor publice destinate stimulării 

turismului, în perspectiva consolidării dreptului la odihnă; - au fost identificate modalitățile de 

promovare a maternității sigure prin drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi drepturile 

legate de viață, supraviețuirea și securitatea persoanei; drepturile de maternitate și sănătate; 

drepturile la nediscriminare și respectarea cuvenită a diferențelor, precum și drepturile legate 

de informare și educație.  

3. Dezvoltarea principiilor stipulate în legislația internațională și națională cu privire la DESC 

și anume: - resursele maximum disponibile; - asigurarea progresivă a DESC; - non-retrogresia; 

- nivelul minim de bază pentru fiecare dintre DESC, și transpunerea acestora în măsuri de 

conformitate și instrumente de monitorizare. În mod particular: - au fost analizate veniturile și 

cheltuielile sistemului medical din Republica Moldova; au fost calculate veniturile potențiale în 

mărime fixă colectate de la muncitorii migranți și discutate măsurile complementare de venituri 

în contextul dreptului la sănătate. 

Pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea cadrului metodologic aferent instrumentarului de 

monitorizare a DESC” au fost realizate următoarele acțiuni: 

4. Dezvoltarea și adaptarea metodelor de evaluare și monitorizare a DESC pentru cazul 

Republicii Moldova, și anume: analiza eforturilor de politică, sistemul de indicatori 

specializați, analiza contextuală, analiza bugetară, modelarea econometrică, metode de 

simulare. Identificarea avantajelor și dezavantajelor fiecărei metodă. În mod particular: - au 

fost identificați indicatorii statistici de evaluare a eficienței cheltuielilor publice pentru 

îmbunătățirea gestionării acestora și sporirea responsabilității în cadrul procesului de luare a 

celor mai bune decizii în domeniul drepturilor economice, sociale și culturale; - a fost 

cercetată, prin elaborarea și aplicarea modelului econometric bazat pe ecuația de regresie 

multiplă, existența dependenței dintre creșterea cheltuielilor publice capitale și curente, și 

creșterea economică în cazul Republicii Moldova, fiind accentuat impactactul asupra DESC; - 

a fost studiată influența factorilor socio-economici asupra indicelui de dezvoltare umană, 

ultimul parametru fiind considerat în calitate de parametru agregat care are capacitatea să 

cuantifice, mai mult sau mai puțin amplu, nivelul de respectare a drepturilor economice, sociale 

și culturale; - au fost dezvoltate abordări metodologice de estimare a nivelului de trai al 



 
 

societăților în contextul valorificării dreptului la un nivel de trai. 

5. Analiza generalizată a respectării și protejării DESC pe categoriile acestora în Republica 

Moldova:  dreptul la muncă și protecția muncii, dreptul la asistență și protecție socială, dreptul 

la învățătură, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la un mediu înconjurător sănătos, etc. 

Această analiză va fi făcută prin metodele anterior identificate și adaptate. În mod particular: - 

a fost analizată respectarea dreptului la ocrotirea sănătății, la un trai decent; - a fost evaluat 

nivelul de trai și al bunăstării populației Republicii Moldova prin aplicarea simultană  a 

Indicelui Progresului Social și Indicelui Dezvoltării Umane în calitate de măsuri 

complementare ale PIB. 

6. A fost organizată și desfășurată Masa Rotundă (prin interacțiune online) „Pandemia COVID-

19 și perspectivele finanțării sistemului de ocrotire a sănătății din Republica Moldova prin 

prisma dreptului la sănătate” 

5. Rezultatele obținute  

În perioada de raportare, echipa de cercetători a obținut următoarele rezultate diseminate în 

publicații: 

1. Sistemul de indicatori statistici de evaluare a eficienței cheltuielilor publice pentru 

îmbunătățirea gestionării acestora și sporirea responsabilității în cadrul procesului de luare a 

deciziilor publice, inclusiv în domeniul DESC.  

2. Modelul econometric bazat pe ecuația de regresie multiplă prin care este testată existența 

dependenței dintre creșterea cheltuielilor publice capitale și curente, și creșterea economică în 

cazul Republicii Moldova. A fost stabilită existența legăturii între introducerea elementelor de 

bugetare pe bază de performanță și creșterea economică în Republica Moldova. Modelul 

econometric, folosind ecuația de regresie privind dependența dintre cheltuielile publice și PIB, 

este redat prin ecuația: 

LOG(PIB)= 2.875 + 0.170* LOG(CHCR) + 0.755 * LOG(CHCAP), în care: 

CHCR – reprezintă cheltuielile publice curente ale bugetului de stat; 

CHCAP - cheltuielile publice de capital ale bugetului de stat. 

Rezultatele generale ale modelului econometric denotă că, în Republica Moldova, cheltuielile 

publice au un efect pozitiv semnificativ din punct de vedere economic și statistic asupra 

creșterii PIB-ului. 

3. Studiul prin care este examinată influența factorilor socio-economici asupra Indicelui de 

Dezvoltare Umană (IDU), ultimul parametru fiind considerat în calitate de variabilă agregată 

care are capacitatea să cuantifice nivelul de respectare a drepturilor economice, sociale și 

culturale. 

4. Studiul privind elucidarea relației cauzale dintre finanțare (input) și rezultate (output) în 

domeniul sănătății și anume a speranței de viață la naștere; evidențierea modelelor aferente 

sistemelor de sănătate și a mecanismelor de finanțare conexe; analiza veniturilor și cheltuielilor 

sistemului medical din Republica Moldova; calcularea veniturilor potențiale în mărime fixă 

colectate de la muncitorii migranți și discutate măsurile complementare de venituri. Potențialul 

de colectare a veniturilor de la muncitorii migranți și sezonieri, conform simulării realizate, 

este relativ modest. Capacitatea maximă de colectare variază între 78,6 și 157,2 milioane MDL, 



 
 

creșterea raportată procentual la veniturile FAOAM variind între 1-2%, ceea ce este important 

pentru fiecare buget public, dar nu semnificativ. Cota primelor AOAM în sumă fixă din totalul 

fondurilor de asigurări medicale obligatorii poate crește de la 1,6%, cât este în prezent, la cca 

3%. Prin urmare, capacitarea muncitorilor migranți (în special a celor circulanți și sezonieri, 

care nu sunt exonerați de cadrul legal de la procurarea primelor de asigurare medicală) în 

sistemul de asigurare medicală obligatorie nu va soluționa sustenabilitatea financiară a 

sistemului de îngrijire a sănătății din Republica Moldova, pentru care este nevoie de reforme 

structurale și intervenții complexe. Implementarea mecanismelor fezabile de colectare a 

primelor obligatorii de la muncitorii migranți reprezintă mai curând un demers de dreptate 

socială, mai ales când cadrul legal existent prevede expres principiul universalității și egalității. 

Faptul că muncitorii migranți reveniți în țară în contextul pandemiei, nu erau persoane 

asigurate în sistemul național dar au beneficiat de tratament gratuit în sistemul medical, a 

elucidat pentru prima dată în mod evident această nedreptate socială.  

5. Studiul privind dezvoltarea abordărilor metodologice de estimare a nivelului de trai al 

societăților în contextul valorificării dreptului la un nivel de trai decent. Au fost evidențiate 

limitele parametrilor macroeconomici (PIB și a venitului național) în calitate de indicatori de 

măsurare a creșterii economice și sociale bazate pe criterii strict economice în scopul evaluării 

nivelului de trai și al bunăstării populației unei țări. A fost argumentată necesitatea măsurării și 

evaluat nivelul de trai și al bunăstării populației unei țări prin aplicarea simultană  a Indicelui 

Progresului Social și Indicelui Dezvoltării Umane în calitate de măsuri complementare ale PIB. 

4. Studiul prin care sunt identificate modalitățile de promovare a maternității sigure prin 

drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi drepturile legate de viață, supraviețuirea și 

securitatea persoanei; drepturile de maternitate și sănătate; drepturile la nediscriminare și 

respectarea cuvenită a diferențelor, precum și drepturile legate de informare și educație. Au fost 

prezentate și analizate instrumentele analitice de bază în monitorizarea situației maternității în 

condiții de siguranță în lume: rata mortalității materne și nașterile la care participă personal 

calificat de sănătate (%) și interacțiunea acestora cu cheltuielile publice. 

5. Analiza comparativă a actelor normative emise în Republica Moldova și în statele dunărene 

(membre ale UE) privind dreptul la muncă, precum și rezultatele sociale și economice din 

aplicarea acestor acte normative. A fost identificată legătura logică între legislația privind 

bunăstarea muncii și dezvoltarea economică a țărilor prin efectuarea unei analize comparative a 

prevederilor documentelor de reglementare, prin observarea și analiza datelor statistice privind 

situația economică și socială din statele analizate. 

6. Studiul vizând dezvoltarea conceptului de economie circulară în calitate de instrument de 

stopare a degradării mediului și utilizare rațională a resurselor naturale și, în cele din urmă, 

consolidării respectării dreptului la un mediu înconjurător sănătos. Au fost identificate și 

evaluate perspectivele aplicării conceptului de economie circulară pentru cazul Republicii 

Moldova. 

7. Studiul privind consolidarea dreptului la odihnă și recreație prin gestiunea eficientă a 

cheltuielilor publice aferente turismului. Este definită relația între categoria perioadei de odihnă 

și modalitățile de utilizare a timpului liber și activitățile corespunzătoare. Turismul 

reprezentând una din modalitățile de realizare a dreptului la odihnă și, prin aceasta - o premisă 



 
 

de actualizare și dezvoltare a potențialului personal al oamenilor, are puterea să contribuie la 

creșterea valorii IDU. Pe baza metodei simple de regresie, a fost testată relația dintre IDU ca 

variabilă dependentă și Indicele de competitivitate al sectorului turismului și călătoriilor ca 

variabilă independentă. Analiza sugerează concluzia conform căreia calitatea respectării 

dreptului la odihnă, materializat, inclusiv prin practicarea turismului, constituie un factor cu 

impact pozitiv major asupra IDU. A fost generalizată experiența țărilor UE în domeniul 

politicilor publice menite să stimuleze dezvoltarea turismului abordată prin prisma respectării 

dreptului la odihnă și agrement. A fost evaluată eficiența politicilor publice aplicate în 

domeniul turismului, în special a politicii în domeniul cheltuielilor publice destinate stimulării 

turismului. Au fost formulate soluții de dezvoltare a sectorului turismului din Republica 

Moldova în scopul consolidării respectării dreptului la odihnă și recreație.  

Exprimate sub formă sintetică aceste rezultate se rezumă la următoarele: - a fost elaborat 

algoritmul de transpunere a principiilor cu privire la DESC în măsuri de conformitate și 

instrumente de monitorizare; - a fost dezvoltat suportul metodologic necesar proiectării 

mecanismelor de protecție a drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova; 

- a fost elaborat cadrul de interdependențe între DESC și finanțele publice, implicit cheltuielile 

publice; - au fost analizate metodele de evaluare și monitorizare a drepturilor economice, 

sociale și culturale în RM prin prisma potențialului lor analitic. 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații 

Lista lucrărilor publicate în anul 2020 

2.2. în reviste din străinătate recunoscute 

1. Roșca-Sadurschi L., Ceclu L., Nedelcu A., Comparative Analysis on Legislative Approaches 

on the Application of the Right to Work in the Republic of Moldova and the Danube Countries. 

În: Journal of Danubian Studies and Research. Galați: Universitatea Danubius, 2020, Vol. 10, 

No. 2/2020, p.122-136, 0,83 c.a. ISSN: 2284 – 5224. 

2.3. articole în reviste științifice din Registrul Naţional al revistelor de profil 

2. Secrieru, A. Government spending on tourism approached through the prism of 

consolidating the right to rest and leisure. În: Economie și Sociologie, 2020, nr. 2., p. xx-xx, 

(în proces de publicare). ISSN 1857-4130. Categoria B+. 

3. Țugui, E.; Secrieru, A. Sănătatea muncitorilor migranți și finanțarea sistemului medical în 

Republica Moldova. În: Economica, 2020, nr. 3, p. 92-112. ISSN 1810-9136. Categoria B. 

4.1. Teze în lucrările conferințelor științifice internaționale (peste hotare) 

4. Secrieru A., Pârțachi I. Strengthening the right to rest and leisure in the Republic  of  

Moldova  through  the  efficient  management  of  public  expenditure  on  tourism. În: 

Romanian rural tourism in international context: Present and prospects. Conferința 

international din 30 septembrie 2020 (desfășurată online). Iași: Institutul de Cercetări 

Economice şi Sociale „Gh. Zane“ - Academia Română, Filiala Iaşi, 2020, p. 126-136. ISBN: 

978-606-685-740-0.  

5. Ceclu L., Roșca-Sadurschi L., Nedelcu A., Circular economy - a tool to stop environmental 

degradation and rational use of natural resources. În: Dezvoltarea economico-socială a 

euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere: Conferința Științifică Internațională Ediția a-XVI-a. 



 
 

Iași: Academia Română Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, 

2020, ediția 37, 0,48 c.a., p. 89-93, ISBN: 978-606-685-742-0. 

4.2. Teze în lucrările conferințelor științifice internaționale (Republica Moldova) 

6. Boguș A. Sporirea nivelului de trai prin creşterea performanţei serviciilor publice. În: 

Teoria și practica administrării publice: Conferința științifico-practică internațională din 22 mai 

2020. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2020, p. 309-311. ISBN 978-9975-3240-9-

0.  

7. Boguș A. Percepții ale bunăstării prin prisma dreptului la un nivel de trai. În:  

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferința ştiințifică internațională din 

25-26 septembrie 2020. Chişinău: ASEM, 2020, vol. 2, p. 427-433, 0.3 c. a. e-ISBN 978-9975-

75-985-4. 

8. Pârțachi I., Șișcan N. Conceptul de măsurare a indicatorilor fiscali la nivelul drepturilor 

omului. În:  Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferința ştiințifică 

internațională din 25-26 septembrie 2020. Culegere de rezumate. Chişinău: ASEM, 2020, vol. 

2, p. 40-43, 0.3 c. a. e-ISBN 978-9975-75-986-1. 

9. Nedelcu A., Roșca-Sadurschi L., Ceclu L., Repere analitice privind promovarea dreptului 

„ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului. În: „Perspectivele și Problemele 

Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 2020, Cahul: USC, 2020,  Volumul 

VII, Partea 2, p. 187-194, 0,59 c.a. ISBN 978-9975-88-060-2. 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

a) Conferința Internațională „Globalization and Higher Education in Economics and Business 

Administration (GEBA 2020)”, Iași, România 

Botnari, N. Relevance of the regulatory framework in ensuring the sustainability of the insurance 

market. Abstract. În: Globalization and Higher Education in Economics and Business 

Administration (GEBA 2020): International Conference. Iași: Alexandru Ioan Cuza University, 

Faculty of Economics and Business Administration, 2020. 

Pârțachi, I.; Mija, S. Systematization of statistical indicators for the analysis and evaluation of the 

efficiency of public expenditure management. Comunicare. În: Globalization and Higher Education 

in Economics and Business Administration (GEBA 2020): International Conference. Iași: Alexandru 

Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration, 2020. 

Țugui, E.; Secrieru, A. Health care financing in the Republic of Moldova under the pressure of 

COVID-19 pandemic. Abstract. În: Globalization and Higher Education in Economics and Business 

Administration (GEBA 2020): International Conference. Iași: Alexandru Ioan Cuza University, 

Faculty of Economics and Business Administration, 2020. 



 
 

b) Conferința internațională „Axis of European Identity Izmail State Liberal Arts University”, 

Izmail, Ukraine, June 29, 2020. 

Roșca-Sadurschi L., Ceclu L., Nedelcu A., Comparative Analysis on Legislative Approaches on the 

Application of the Right to Work in the Republic of Moldova and the Danube Countries. 

Comunicare. 10th International Conference The Danube - Axis of European Identity Izmail State 

Liberal Arts University, Izmail, Ukraine, June 29, 2020. 

c) Conferința Științifică Internațională „Dezvoltarea economico-socială a euroregiunilor şi a 

zonelor transfrontaliere: Ediția a-XVI-a”, Academia Română Filiala Iași, Institutul de Cercetări 

Economice și Sociale „Gh. Zane”, din 30 octombrie 2020. 

Ceclu L., Roșca-Sadurschi L., Nedelcu A., Circular economy - a tool to stop environmental 

degradation and rational use of natural resources. Comunicare. Conferința Științifică Internațională 

„Dezvoltarea economico-socială a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere: Ediția a-XVI-a”, 

Academia Română Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, din 30 

octombrie 2020, Iași. 

d) Conferința Internațională ASE București ”ICAS - The 14th Conference on Applied Statistics”, 

România 

Pârțachi, I.; Mija, S. Budgetary efficiency expressed as the interdependence of public expenditures 

and the Gross Domestic Product in the Republic of Moldova. Comunicare. 

e) Conferința Științifică Internațională „Competitivitate și Inovare în economia cunoașterii”, Ediţia 

a XXII-a, Chișinău, 25-26 septembrie 2020 

Boguș A. Percepții ale bunăstării prin prisma dreptului la un nivel de trai. Comunicare. În:  

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferința ştiințifică internațională din 25-26 

septembrie 2020. Chişinău: ASEM, 2020. 

Pârțachi I., Șișcan N. Conceptul de măsurare a indicatorilor fiscali la nivelul drepturilor omului. 

Comunicare. În:  Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferința ştiințifică 

internațională din 25-26 septembrie 2020. 

f) Conferința Internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al 

Cercetării și Educației”, Cahul, 5 iunie 2020 

Nedelcu A., Roșca-Sadurschi L., Ceclu L., Repere analitice privind promovarea dreptului 

„ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului, Comunicare. Conferința Internațională 

„Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației” din 5 iunie 

2020, Cahul, Republica Moldova. 

8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală  

9. Materializarea rezultatelor obținute  

10. Dificultățile în realizarea proiectului 

Dificultățile în realizarea proiectului sunt în consecința pandemiei Covid-19, determinând 

necesitatea operării modificărilor în contractul inițial. 



 
 

11. Concluzii  

RO. Pentru atingerea scopului și obiectivelor aferente etapei anuale a proiectului echipa de 

cercetători, aplicând un arsenal extins de metode de cercetare în corespundere cu tematica 

proiectului (inclusiv, regresia simplă și regresia multiplă), a formulat soluții referitoare la 

consolidarea drepturilor economice, sociale și culturale (DESC) în Republica Moldova, 

conectate, în special, la problematica gestiunii eficiente a cheltuielilor publice. În consecința 

activităților de cercetare, rezultatele obținute sunt exprimate sintetic, după cum urmează: - a fost 

elaborat algoritmul de transpunere a principiilor cu privire la DESC în măsuri de conformitate și 

instrumente de monitorizare; - a fost dezvoltat suportul metodologic necesar proiectării 

mecanismelor de protecție a drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova; - 

a fost elaborat cadrul de interdependențe între DESC și finanțele publice, implicit cheltuielile 

publice; - au fost analizate metodele de evaluare și monitorizare a drepturilor economice, sociale 

și culturale în RM prin prisma potențialului lor analitic. 

Un loc aparte în cercetările realizate deține evaluarea impactului pandemiei Covid-19 asupra 

respectării drepturilor economice, sociale și culturale. 

Rezultatele obținute în activitatea de cercetare au fost reflectate în 9 publicații și diseminate în 

cadrul a 6 foruri științifice naționale și internaționale și a unei mese rotunde. 

 

ENG. In order to achieve the goal and objectives of the annual project phase, the research team, 

applying an extensive arsenal of research methods in line with the project theme (including 

simple regression and multiple regression), formulated solutions to strengthen Economic, Social 

and Cultural Rights (ESCR) in Republic of Moldova, connected, in particular, to the issue of 

efficient public expenditure management. In the context of the research activities, the results 

obtained are expressed synthetically, as follows: - the algorithm for transposing the principles on 

ESCR into compliance measures and monitoring tools has been developed; - the methodological 

support necessary for the design of mechanisms for the protection of ESCR in the Republic of 

Moldova was developed; - the framework of interdependencies between ESCR and public 

finances, implicitly public expenditures, was developed; - the methods of evaluation and 

monitoring of ESCR in the Republic of Moldova were analyzed in terms of their analytical 

potential. 

A special place in the research is to assess the impact of the Covid-19 pandemic on respect for 

economic, social and cultural rights. 

The results obtained in the research activity were reflected in 9 publications and disseminated at 

6 national and international scientific forums and a round table. 

 

 

Conducătorul de proiect __________/ SECRIERU Angela 

 

Data: _________________  

 

 

LŞ 



 
 

 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanțare 

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.35 

 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii angajaților conform 

statelor 

211180 485,56  485,56   

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 

212100 87,37  87,37   

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 

medicală achitate de angajator și angajați 

pe teritoriul țarii 

212200 21,89  21,89   

Deplasări de serviciu în interiorul țării 222710 4,21 -2,5 1,71   

Deplasări în interes de serviciu peste hotare 222720 33,29 -18,0 15,29   

Servicii editoriale 222910 62,4 -48,9 13,50   

Servicii de protocol 222920 6,4 -3,2 3,20   

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 18,9 +72,6 91,50   

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizite de birou 

336110 21,02  21,02   

Procurarea altor materiale 339110 2,3  2,30   

Total  743,34  743,34   

 

 

 

  

Conducătorul organizației ______________/ (Grigore BELOSTECINIC) 

  

Contabil șef _____________/ (Mariana PÎRLII) 

 

Conducătorul de proiect _____________/ (Angela SECRIERU) 

 

  

 

Data: 25 noiembrie 2020  

 

LŞ 



 
 

 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.35 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 
Nume, prenume (conform 

contractului de finanțare) 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

 ASEM      

1.  Secrieru Angela 1968 dr. hab. 0,75 03.01.2020  

2.  Pârțachi Ion 1955 dr. șt. ec. 0,5 03.01.2020  

3.  Botnari Nadejda 1961 dr. șt. ec. 0,5 03.01.2020  

4.  Boguș Angela 1970 dr. șt. ec. 0,5 03.01.2020  

5.  Țugui Eduard 1980 dr. șt. ec. 0,5 03.01.2020  

6.  Mocanu Natalia 1970 dr. hab. 0,5 03.01.2020  

7.  Popa Ludmila 1981 drd. - 03.01.2020  

8.  Mija Simion 1988 drd. - 03.01.2020  

9.  Gancearuc Olga 1988 drd. - 03.01.2020  

 Universitatea BPH, Cahul      

10.  Nedelcu Ana 1987 dr. 0,5 03.01.2020  

11.  Roșca-Sadurschi Liudmila 1984 dr. 0,5 03.01.2020  

12.  Ceclu Liliana 1981 dr. 0,5 03.01.2020  

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanțare 33,3 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data angajării 

1.       

2.       

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării  

 

 

Conducătorul organizației _______________/ (Grigore BELOSTECINIC) 

  

Contabil șef ______________/ (Mariana PÎRLII) 

 

Conducătorul de proiect ______________/ (Angela SECRIERU) 

 

Data: 25 noiembrie 2020  

 

LŞ 


