Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Ideile fundamentale ale
cercetării au fost publicate în 18 de lucrări ştiinţifice, cu un volum de 8,33 coli de autor: 5
lucrări, cu volumul de 2,92 coli de autor au fost publicate în reviste de categoria C; o lucrare cu
volumul de 1,26 coli în calitate de coautor a fost publicată în revistă de categoria B
recomandată de CNAA; 7 publicaţii - în cadrul conferinţelor internaţionale cu volumul de 2,91
coli de autor; 5 publicaţii - în cadrul conferinţelor naţionale cu volumul de 1,24 coli de autor
(dintre care 4 în calitate de coautor).
1. Dorofeeva Liubovi, Corelarea cererii și ofertei pe piața muncii din Republica Moldova.
Revista „Meridian ingineresc”, nr. 3/2014, p. 83 – 88, (0,59 c.a.). ISSN 1683 - 853X,
categoria C.
2. Dorofeeva Liubovi, Tendencies in the Evolution of Rural Population Structure in the
Republic of Moldova. Revista „ Meridian Ingineresc”, nr. 4 / 2015, p. 58 – 63, (0,59 c.a.).
ISSN 1683-853X, categoria C.
3. Cojuhari Andrei, Dorofeeva Liubovi,
Aspecte conceptuale privind piaţa muncii şi
reflectarea lor în Republica Moldova. Revista „Economica”, nr. 3(89), 2014, p. 59-69,
(1,26c.a.). ISSN 1810-9136, categoria B.
4. Dorofeeva Liubovi, Безработица и ее особенности в Приднестровской Молдавской
Республике. Revista „ Экономика Приднестровья”, nr. 3-4, 2016 с. 25 – 28, (0,71 с.а.),
index 67836.
5. Dorofeeva Liubovi, Проблема занятости и социальной защиты населения как один из
важнейших приоритетов социальной политики государства. Revista „Экономика
Приднестровья”, nr. 11-12 / 2016, - с. 49 – 55, (0,71 с.а.), index 67836.
6. Dorofeeva Liubovi, Piața muncii și specificul ei în mediul rural. Revista „Вестник
Приднестровского университета”, nr. 3(45) / 2013, с.152 – 155, (0,32 с.а.). ISSN 18571174.
7. Дорофеева Л.В. Corelarea cererii şi ofertei pe piaţa muncii din Republica Moldova.
Международная Научно-Практическая Конференция / Роль современной науки в
формировании гражданского общества. – Тирасполь. – 2016. – с. 76-85 (0,75 с.а.). ISBN
978-9975-3146-8-8.
8. Дорофеева Л.В. Безработица на рынке труда Республики Молдова и пути ее
урегулирования.
Международная
Научно-Практическая
Конференция/Роль
современной науки в формировании гражданского общества. – Тирасполь. – 2016. – с.
85 – 95, (0,84 с.а.). ISBN 978-9975-3146-8-8.
9. Дорофеева Л.В. Управление организацией и нормированием труда как неотъемлемая
часть управления экономической деятельностью. B: Сборник научных работ II-ой
Международной научно-практической интернет-конференции. Одесса, 2010. с.107-111.
10. Дорофеева Л.В. Организация и нормирование труда – залог успеха деятельности
предприятий в рыночных условиях. B: Материалы Научно-Практической
Конференции МИПП, ТФ. Тирасполь, 2011. - с. 206-211.
11. Дорофеева Л.В. Состояние малого и среднего предпринимательства в Приднестровье в
условиях мирового финансового кризиса в 2009-2010 годах и первом полугодии 2011
года. Правовые и социально-экономические направления реформирования
современного общества. Материалы международной научно-практической
конференции «МАЭП», Тираспольский филиал, Изд-во «Литера», 2012. - с. 100-104.

12. Дорофеева Л.В. Трудовые ресурсы Приднестровья в современных условиях.
Социально-экономическая безопасность современного государства: актуальные
проблемы и пути их решения. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции НУО ВПО «ТМУ», Бендеры, Изд-во «Полиграфист»,
2012. - с. 83-85.
13. Doрофеева Л.В. Миграция населения как фактор, влияющий на рынок труда. В:
Материалы Международной Научно-Практической Конференции, ТФ МАЭП,
Тирасполь, 2013. - с. 93-97.
14. Cauşan C.S., Dorofeeva L.V. Accesul tinerilor din mediul rural la formarea profesională şi la
un mod de viaţă sănătos în concensiunea întegrării europene. Jean Monnet Publication, Acad.
De Studii Econ. din Moldova. „ EU – a space of opportunities and challenges”, 28 april 2017
/ sci. com.: Boris Chistruga org. com. Rodica Crudu. – Chişinău: S.n., 2017, p. 39-56.
15. Cojuhari A, Cauşan C, Dorofeev L. Cauzele şi consecinţele migrării populaţiei rurale din
Republica Moldova. Conferința Tehnico-știinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și
Studenților, 20-21 octombrie 2014. Universitatea Tehnică a Moldovei. – Chișinău: TehnicaUTM, 2016. - p. 378-382, (0, 42 с.а.). ISBN 978-9975-45-442-1.
16. Cojuhari A., Dorofeeva L. Impactul emigrării forței de muncă din Republica Moldova și
consecințele ei. Conferința Tehnico-științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și studenților,
15-23 noiembr. / univ. Tehn. a Moldovei. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2014., p. 230-232.
17. Dorofeeva L. Sporirea competitivității localităților rurale ca mijloc de îmbunătățire a pieței
muncii în mediul rural. Conferința Tehnico-științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și
studenților, 15-23 noiembr. / univ. Tehn. a Moldovei. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2014., p.
238-240.
18. Dorofeeva L., Caușan C. Rata insuficientă de ocupare – principala cauză a emigrării
populației din mediul rural. În: Conferința Tehnico-științifică a Colaboratorilor,
Doctoranzilor și Studenților, 20-21 octombrie 2014. Universitatea Tehnică. a Moldovei. –
Chișinău: Tehnica-UTM, 2015. - p. 371-376.

Rezumatul tezei
1. Problematica abordată. Domeniul de cercetare al tezei cuprinde aspectele teoretice şi
practice ale funcţionării pieței muncii din mediul rural al R.Moldova. Scopul tezei constă în analiza
particularităților pieței muncii din mediul rural al R. Moldova și evidențierea mecanismelor de
reglare a ei.
2. Conținutul de bază al tezei. În teză este argumentată actualitatea şi importanţa temei de
cercetare, este dată o analiză a situației pieței muncii din mediul rural al R. Moldova în baza
datelor BNS și prin intermediul sondajului sociologic înfăptuit de autor, apoi sunt expuse
direcțiile prioritare de soluționare a problemei de cercetare. În teză se realizează modelarea și
previziunea econometrică a pieței forței de muncă din mediul rural. În urma analizei efectuate,
autorul propune unele recomandări, implementarea cărora va duce la ameliorarea situației pieței
muncii din mediul rural al R. Moldova.

3. Principalele rezultate obținute
 Argumentarea problemei științifice importante soluționate, care constă în fundamentarea
teoretico-conceptuală și metodologică a specificului mecanismelor de funcționare, a metodelor și
a politicilor strategice de reglare a pieței muncii în mediul rural al R.Moldova și implementarea
lor în practică.
 Evidențierea și analiza principalelor modele de reglare a pieței muncii și elaborarea unui
model nou pentru Republica Moldova.
 Identificarea caracteristicilor specifice ale pieței muncii din mediul rural cu influență
negativă asupra coraportului dintre cerere și ofertă pe piața muncii din Republica Moldova.
 Analiza structurii ocupaționale a populației rurale, care reflectă nivelul redus al
indicatorilor ocupaționali: rata de ocupare a populației apte de muncă, politicile guvernamentale
limitate de susținere a ocupării populației rurale, a micului business ca sursă de creare a noilor
locuri de muncă, impedimentele economico-financiare și administrative, care influențează
negativ asupra pieței muncii rurale.
 Determinarea, în baza cercetării sociologice, a neconcordanței dintre orientarea
profesională în sistemul de învățământ și cerințele pieței muncii, în special în mediul rural.
 Stabilirea coraportului dintre cerere și ofertă pe piața muncii din mediul rural al
Republicii Moldova, bazat pe datele sondajului efectuat de autor.
 Elaborarea modelului econometric privind caracteristica, modelarea și previziunea
evoluției forței de muncă în mediul rural al Republicii Moldova pe termen mediu.
 Determinarea rolului parteneriatului public-privat în dezvoltarea pieței muncii
în mediul rural. Au fot analizate modelele PPP și etapele posibile de implementare a
acestora în R.Moldova.
 Determinarea și argumentarea căilor prioritare de reglare a pieței muncii din mediul rural
al Republicii Moldova

