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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  

20.70086.27/COV Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor,  

Dr. hab. Olga GAGAUZ, Prioritatea Strategică IV. Provocări societale, Institutul Național de 

Cercetări Economice, 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 

a) Culegere – 1  

b) Raport de studiu – 1  

c) Articole în reviste Scopus– 2 

d) Articole în alte reviste naționale (B) – 2 

e) Conferințe științifice organizate– 2 

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

exprimpă prin prezentarea unui suport științific  argumentat pentru promovarea politicilor 

guvernamentale diferențiate, atrăgând atenție sporită unor categorii defavorizate și vulnerabile. 

Cercetările s-au dovedit a fi justificate sub aspect special-economic, dat fiind că argumentează 

aplicabilitatea unor cheltuieli sectoriale, pe anumite segmente ale populației.  

IV) Ponderea tinerilor executori la data demarării proiectului și la data raportării –  50% 

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

COVID-19: Metodologia investigațiilor se include în contextul abordărilor, metodelor și 

mijloacelor sociologice, sociodemografice și ale psihologiei sociale, fiind realizat, în ultimă 

instanță un studiu interdisciplinar. Rezultatele științifice obținute au fost realizate prin desfășurarea 

unui studiu sociologic de caracter cantitativ, fiind aplicate mai multe procedee, precum interviul 

sociologic semi-structurat (desfășurat cu părinți și cu experți), colectarea datelor empirice, alte 

tipuri de cercetări sociologice calitative. 
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VI) Implementarea rezultatelor și contribuția la combaterea infecției COVID-19: Rezultatele 

obținute au fost diseminate prin foruri științifice, au fost prezentate factorilor de deciziile în calitate 

de suport științific fundamentat pentru atenuarea consecințelor pandemiei. Obiectivul urmărit a 

fost de a prezenta material stratificat, pentru ca factor de decizie să întreprindă măsurile necesare 

pentru a atenua impactul pandemiei asupra diferitor grupuri social-demografice. 

 

Punctaj mediu acordat: 29,1 

Concluzii, recomandări: Scopul și Obiectievele au fost atinse în rezultatul cercetărilor științifice 

realizate. Concluziile au demonstrat gradul diferit de vulnerabilitate al populației, fiind absolut 

indispensabile intervenția guvernării prin politici sociale țintite, pentru a contribui la diminuarea 

consecințelor pandemiei de coronavirus de tip nou. Obiectivele trasate prin propunerea proiectului 

expresiei de interes în linii mari au fost valorificate. 

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 


