
 

 

 

 

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 20.70086.38/COV(70105) 

”Elaborarea componentei sistemului informațional epidemiologic COVID-19 de monitorizare, 

analiză și prognoză geo-spațială și impactul asupra indicatorilor socio-economici din Republica 

Moldova”, conducătorul proiectului GUȚU Corneliu, doctor (Prioritatea Strategică I: Sănătate), 

Academia de Studii Economice 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: corespunde. 

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

etc): 5 articole în reviste științifice naționale și internaționale și 6 comunicări la simpozioane 

reflecta toate rezultatele cercetării.    

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

IV) Participarea tinerilor în proiect: în proiect a participat doar 1 persoană mai tânără de 35 ani. 

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

COVID-19: sunt descrise clar, pot fi verificate și modelate. 

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

geospațială în baza aplicației elaborate poate fi utilizată în toate sistemele informaționale existente 

în sistemul de sănătate și va contribui pozitiv în elaborarea măsurilor de combatere a pandemiei 

COVID-19. 

 

Punctaj mediu acordat: 27,9.  
 

Concluzii, recomandări - Raport aprobat. Se recomandă implementarea în toate sistemele 

                                            informaționale existente în sistemul de sănătate. 
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