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AVIZUL BIROULUI SECȚIEI ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE,  

UMANISTICE ȘI ARTE A AȘM 

 

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

privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19  

20.70086.11/COV Consecințele stresului psihoemoțional în condițiile pandemiei COVID-19 și 

măsurile de atenuare a lor, dr. Valentina CIOCHINA, Prioritatea Strategică  

IV. Provocări societale, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, pentru anul 2020-2021, 

perfectat în baza audierii raportului și a concluziilor experților delegați (Adunarea Generală a 

Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei  

din 04 noiembrie 2021) 

 

I) Corespunderea scopului, obiectivelor cu acțiunile planificate în vederea realizării 

lor și acțiunile realizate în anul de referință. 

Corespunde 

 

II) Rezultate cuantificabile la nivel național/internațional 

Rezultatele obținute au fost materalizate în 17 publicații: în reviste științifice din străinătate - 2 

articole, în reviste din Registrul Național al revistelor de profil - 3 articole, în culegeri științifice 

internaționale - 1 articol, 4 teze, în culegeri științifice naționale - 5 articole, o carte de specialitate, 

un Ghid cu recomnadări practice. Deasemenea, rezultatele au fost diseminate în cadrul mai multor 

manifestări științifice. Echipa de proiect a elaborat 2 brevete de invenție, dintre care unul este 

înregistrat, și unul este depus spre înregistrate. 

III) Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute: Dat fiind faptul că pandemia COVID -

19 a determinat un impact negativ asupra sănătății sociale, a perturbat relațiile sociale 

interpersonale, a deteriorat calitatea vieții oamenilor, a influențat negativ dezvoltarea economică, 

proiectul are o importantă valoare socio-economică. 

IV) Ponderea tinerilor executori la data demarării proiectului și la data raportării –  20% 

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

COVID-19: sunt enumerate principalele măsuri pentru atenuarea stării de stres, depresiei și 

anxietății în perioada pandemiei COVID-19. În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu cu 

recomandările practice. 

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

Diseminarea rezultatelor Proiectului sub formă de publicații și comunicări la manifestări științifice, 

va permite profesioniștilor să preia modalitățile de diminuare a consecințelor COVID-ului.  
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Punctaj mediu acordat: 28,2 

Concluzii, recomandări: Tema, scopul, obiectivele proiectului sunt deosebit de actuale. În 

perioada de referință echipa de proiect a reușit să atingă obiectivele trasate. Acțiunile planificate 

și realizate au fost suficiente pentru realizarea scopului și obiectivelor. 

Raport aprobat 

 

Conducătorul 

Secției Secției Științe Sociale, Economice,  

Umanistice și Arte a AȘM                                                             Mem. cor. Victor MORARU 

 

 

Secretar Științific al Secției Științe Sociale, Economice,  

Umanistice și Arte a AȘM                                                                         dr. Natalia PROCOP 


