
 
Raportul de activitate pentru anul 2011  

al membrului corespondent Mişcoi Gheorghe 

 

I. Activitatea ştiinŃifică 
 

Conducător al proiectului bilateral internaŃional A.Ş.M- Belarus  nr.09.820.08.08.01GF. 

Rezultatele ştiin Ńifice principale 
Monografii în ediŃii internaŃionale  
Monografii în alte ediŃii din străinătate  
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  
Articole în alte reviste editate în străinătate  
 Articole în culegeri editate în străinătate 3 
Monografii editate în Ńara  
Articole în reviste naŃionale, categoria A  
Articole în reviste naŃionale, categoria B  
Articole în reviste naŃionale, categoria C 1 
Articole în culegeri 5 
PublicaŃii electronice ( internaŃionale)  
Participarea la foruri ştiinŃifice 6 
Activitatea inovaŃională 
Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute  
Numărul de brevete obŃinute  
Numărul de brevete implementate  

II.  Rezultatele ştiin Ńifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 cuvinte) 
Au fost elaborate metode, algoritmi şi module de programe pentru modelarea momentelor 
perioadei de ocupare în modelele generalizate cu repartiŃii de tip Pareto. Au fost cercetate 
modele exhaustive  Polling cu întîrzieri semi-Markov şi PH repartiŃii ale servirilor şi 
întîrzierilor.  A fost elaborată metoda matriceală de soluŃionare a ecuaŃiei Kendall – 
analog pentru aceste modele. Au fost elaboraŃi şi testaŃi algoritmi numerici de calcul 
pentru metoda matriceală.  

III.  Activitatea didactică 
Numărul cursurilor Ńinute 4 
Numărul total de persoane la care aŃi fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat 3 
Numărul persoanelor la care aŃi fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza  1 
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

IV.  Activitatea managerială 

Actvitate în calitate de  şef al catedrei „Cibernetică şi Informatică Economica” şi şef al secŃiei 
„Modele Economice Moderne şi Tehnologii InformaŃionale”  al Institutului de InvestigaŃii Strategice 
în Economie al UniversităŃii Libere InternaŃionale din Moldova.  

V. InformaŃii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 



VI.  Alte activităŃi 
Activitate ca membru al Institutului InternaŃional de Statistică Matematică (SUA), Visiting 
member al Institutului Fields de Cercetări in Matematică (Toronto, Canada), membru al  
Comisiei de ExperŃi al CNAA,  al Biroului SecŃiei de ŞtiinŃe Exacte şi Matematice, al 
redcolegiilor revistelor „Journal of Statistical Theory and Applications” (SUA), ‚, Analele 
UniversităŃii Spiru Haret, seria Economie” (România), „Economie”, ASEM, „Economie şi 
Sociologie” , AŞM,  „ Buletinul AŞRM, Matematica”,  
”Computer Science Journal of Moldova”,  „Analele Ulim”,etc. 

Semnătura                                      Mişcoi 
Gheorghe 
 


