
 

 

 

 

AVIZUL BIROULUI SECȚIEI ȘTIINȚE ALE VIEȚII 

 

asupra raportului pe proiectul privind implementarea Ofertei de soluții de cercetare-inovare 

privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 20.70086.06/COV(70105) 

”Modularea statusului imunitar cu ajutorul principiilor bioactive naturale pentru prevenirea și 

profilaxia infecțiilor acute în contextul pandemiei COVID-19”, conducător de proiect CRIVOI 

Aurelia, doctor habilitat (Prioritatea Strategică I: Sănătate), Universitatea de Stat din Moldova, 

pentru anul 2021, perfectat în baza audierii raportului și a concluziilor experților delegați 

(Adunarea Generală a Secției Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei din                           

05 noiembrie 2021). 

 

I) Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare 

cu cele obținute după implementarea proiectului: reflectă parțial scopul și unele dintre 

obiectivele stipulate în proiect în special datele clinice, care să ateste beneficiile substanțelor 

biologic active în profilaxia și/sau tratamentul infecțiilor cu COVID-19.  

II) Diseminarea rezultatelor obținute (numărul de publicații, brevete, participări la evenimente, 

etc): 9 publicații în reviste de categoria B și 2 în reviste naționale, elaborat un ghid științifico-

didactic, înaintate 3 cereri de brevet și numeroase prezentări la foruri științifice. 

III) Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute: moderată. 

IV) Participarea tinerilor în proiect: 50% din echipa proiectului de cercetare. 

V) Claritatea descrierii tehnologiei (metodologiei) în contextul diminuării efectelor infecției 

COVID-19: este bine descrisă de autori, cu excepția metodologiei părții clinice privind impactul 

asupra infecției COVID19 care nu este una deslușită. 

VI) Implementarea rezultatelor și contribuția la combaterea infecției COVID-19: lucrarea nu 

conține date clinice pertinente care să evidențieze contribuția în combaterea infecției COVID-19. 

 

Punctaj mediu acordat: 26,7.  
 

Concluzii, recomandări - Raport aprobat. Se recomandă continuarea realizării proiectului cu  

                                            accent pe rezultatele clinice. 
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