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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  

20.70086.1/COV Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post pandemie,  

dr. hab. Ana PASCARU, Prioritatea Strategică IV. Provocări societale, Institutul de Istorie, 

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) Articole în alte reviste naționale (B) – 10 

c) Articole în culegeri naționale – 7 

d) Articole în culegeri internaționale – 8 

e) Comunicări la conferințe naționale și internaționale – 38 

f) Evenimente științifice organizate – 4  

g) Monografie în proces de editare – 1 

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

o valoare social-economică și pot alcătui suport științific pentru elaborarea politicilor în domeniu.  

IV) Ponderea tinerilor executori la data demarării proiectului și la data raportării –  14,3% 

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

COVID-19: Metodologia este clar descrisă și fundamentată: au fost folosite metode general-

științifice și particular-științifice, merită apreciere aplicarea unui chestionar on-line. 

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

științifico-aplicative și-au găsit  reliefare în contribuția la îmbunătățirea cunoștințelor și a 

înțelegerii fenomenului pandemiei ca factor social. 

 

Punctaj mediu acordat: 27,9 
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Concluzii, recomandări: Scopul și Obiectievele au fost atinse: este prezentată o cercetare 

interdisciplinară, cu valențe aplicative, care constribuie la cunoașterea unor fenomene. 

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 


