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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului din cadrul inițiativei comune de cercetare-dezvoltare STCU 

în anii 2018-2019 

8.80013.0807.06.STCU/6336, Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului 

pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă„ („Innovative approaches 

to applied computations and software development for gender equality regulation on 

labour market”), dr. COLESNICOVA Tatiana 

 

perfectat în baza procesului-verbal nr. 2 al Biroului a Secției Științe Științe Sociale, 

Economice, Umanistice și Arte a AŞM din 21 februarie 2020 
 

S-a discutat: Cu privire la audierea raportului proiectului 8.80013.0807.06.STCU/6336, 

Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului pentru reglementarea egalității de 

gen pe piața forței de muncă„ („Innovative approaches to applied computations and software 

development for gender equality regulation on labour market”), dr. COLESNICOVA Tatiana, 

Institutul Național de Cercetări Economice, 2018-2019. 

 

În perioada anilor 2018-2019 au fost realizate 8 etape de lucru ale proiectului STCU/6336 

„Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului pentru reglementarea egalității de 

gen pe piața forței de muncă„ („Innovative approaches to applied computations and software 

development for gender equality regulation on labour market”), lucrările desfășurându-se 

conform graficului stabilit. 

Membrii echipei sunt activi: au fost elaborate și publicate 11 articole științifice, dintre care 

2 publicate în reviste științifice internaționale, categoria B+. Toate 11 articole au fost prezentate 

la Conferințe și Simpozioane științifice naționale și internaționale. Au fost organizate 7 ateliere 

de lucru necesare pentru eficientizarea realizării proiectului. 

Proiectul a fost realizat în concordanță cu scopul și obiectivele propuse.  

 

S-a decis: În baza audierii raportului prezentat de directorul de proiect dr. 

COLESNICOVA Tatiana, având în vedere avizul pozitiv al expertului independent, raportul pe 

proiectul 8.80013.0807.06.STCU/6336, Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea 

soft-ului pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă„ („Innovative 

approaches to applied computations and software development for gender equality regulation on 

labour market”), este acceptat cu calificativul de noutate şi valoare a rezultatelor ştiinţifice 

„foarte înaltă”. 
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