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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 20.70086.13/COV Atenuarea 

impactului negativ al pandemiei COVID_19 asupra functionalitatii institutiilor puterii de stat din 

Republica Moldova, dr. hab. Serghei SPRINCEAN, Prioritatea Strategică IV. Provocări 

societale, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 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 

64 de publicații, cu o medie de 8 publicații per participant în proiect. Membrii echipei au participat 

în decursul celor 12 luni la 38 de foruri științifice naționale și internaționale (4,75 per participant 

în proiect). În cadrul proiectului au fost organizate 5 manifestări științifice: 2 conferințe naționale 

cu participare internațională, o masă rotundă și două ateliere de lucru. Au fost publicate două 

volume de culegeri ale lucrărilor celor două conferințe științifice. 

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

IV) Ponderea tinerilor executori la data demarării proiectului și la data raportării – 12,5% 

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

Sunt descrise metode de cercetare. 

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

obținute în cadrul proiectului comportă un grad înalt al posibilității de a fi implementate în practică. 

Combaterea efectelor negative ale pandemiei poate fi eficientă cu condiția realizării de către 

autoritățile respective a recomandărilor elaborate și înaintate de către echipa de cercetare. 

Punctaj mediu acordat: 28,2 

Concluzii, recomandări: Scopul, obiectivele proiectului au fost realizate. 

Raport aprobat 

Conducătorul 

Secției Secției Științe Sociale, Economice,                                     Mem. cor. Victor MORARU 

Umanistice și Arte a AȘM                              

Secretar Științific al Secției ȘSEUA                                                            dr. Natalia PROCOP 
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