
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului 

La tema tezei au fost publicate 29 lucrări ştiinţifice, inclusiv două articole ca singur autor în 

reviste recenzate de circulaţie naţională; nouă articole în edițiile naționale și internaționale; zece 

articole în culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale; șapte articole în culegeri de lucrări 

ale conferințelor naționale; un normativ în construcții ”NCM L.01.07-2005 Regulament privind 

fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”. Drepturile de autor a rezultatelor 

cercetării au fost confirmate de două Certificate de înregistrare a drepturilor de autor, înregistrate 

de Agenția de Stat pentru proprietate intelectuală (AGEPI).  

Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată. Problema științifică importantă soluționată în domeniul investigat 

constă în elaborarea sistemului modificat de principii și metode de evaluare a eficienței proiectelor 

investiționale (PI), adaptat la condițiile economiei în tranziție a Republicii Moldova. 

2. Conţinutul de bază al tezei. Primul capitol ”Cercetarea abordărilor contemporane de 

formare, conținut și realizare a proiectelor de investiții” include informații cu privire la abordările 

metodice contemporane privind noțiunea, esența și structura PI. Se prezintă clasificarea detaliată a 

investițiilor sub aspectul diverselor caracteristici tipologice; o atenție deosebită se acordă 

criteriului obiectului de investire, se demonstrează rolul prioritar al investițiilor reale. În capitolul 

doi ”Analiza bazei metodologice de determinăre a eficienței proiectelor investiționale” se 

analizează principiile de bază și metodele de evaluare a PI ca a un sistem economic complex. 

Capitolul trei ”Directivele de perfecționare a metodologiei de evaluare a eficienței proiectelor de 

investiții” conține abordările de bază, propuse de către autor în scopurile optimizării calculelor 

preinvestiționale, creșterea veritabilității pronosticurilor și justificării atingerii scopurilor de PI. 

3. Principalele rezultate obţinute: 

1. Precizarea aparatului conceptual, esența, semnificația și clasificarea PI; 

2. Sistematizarea problemelor activității investiționale specifice în Republica Moldova; 

3. Corectarea principiilor de bază de evaluare a eficienței PI; 

4. Fundamentarea ariei implimentării metodelor statice și dinamice la evaluarea eficienței 

diverselor tipuri de PI reale; 

5. Argumentarea metodelor de calcul a influenței factorilor de incertitudine și risc pe parcursul 

elaborării și evaluării eficienței proiectelor investiționale în construcție; 

6. Modelarea parametrilor inițiali, ce determină baza informațională de evaluare a PI; 

7. Elaborarea modelului simplificat pentru modelarea planului financiar a PI; 

8. Argumentarea eficienței practicării tehnologiilor foresight-ului, ca instrument strategic în 

planificarea investițională. 


