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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului de cercetare din cadrul Programului de Stat 

18.50.07.10A/PS Elaborarea cadrului conceptual şi metodologic pentru e-

Infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova (e-IDSM) 
 

(perfectat în baza procesului-verbal 

nr.2 al Biroului a Secției Științe Exacte și Inginerești a AŞM din 03 martie 2020) 
 

 

S-a discutat: Raportul pe proiectul de cercetare din cadrul Programului de Stat 

18.50.07.10A/PS Elaborarea cadrului conceptual şi metodologic pentru e-Infrastructura de date 

în sfera CDI din Republica Moldova (e-IDSM), director proiect dr. CERNĂUȚEANU Victor, 

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. 
 

S-a decis prin vot unanim: 

Luând în considere dezbaterile din cadrul audierii publice și avizul expertului, se aprobă 

următorul aviz consultativ asupra proiectului: 

Proiectului i se atribuie calificativul general „Raport acceptat”, cu următoarele 

calificative pe criterii: 
 

Noutate si valoarea rezultatelor științifice – „înaltă”. 

- A fost conceptualizata viziunea infrastructurilor de date in domeniul cercetării si 

inovării. Au fost elaborate recomandări, care ar putea fi utile la implementarea e-

infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării si inovării  din Republica 

Moldova. 
 

Rezultatele au fost publicate într-o monografie, 2 articole în reviste din străinătate, 2 

articole în reviste naționale de categoria C și 9 lucrări în culegeri. 
 

Aplicarea practică a rezultatelor:rezultatele nu sunt utilizate actualmente, dar există 

perspectivă de implementare. 
 

Participarea tinerilor –suficientă. Din 9 executori ai proiectului, 2 sunt tineri cercetători. 

Executorii de proiect Rodica Cujba și Cristina Antoci au lucrat asupra tezelor de doctorat. 
 

Participarea în proiecte internaționale – pozitivă. 

Executorii de proiect au elaborat și depus 2 propuneri de proiecte, dintre care 1 

internațional: „Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenoriala (EDP) in 

Moldova”, în cadrul Concursului lansat de Centrul Comun de Cercetare (JRC – Joint Research 

Centre) al Comisiei Europene. 
 

Managementul implementării proiectului – pozitiv, rezultatele scontate au fost atinse, 

devieri de la sarcinile propuse nu s-au înregistrat.  
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Infrastructura și echipamentul de cercetare utilizat – a fost utilizată tehnică de calcul 

modernă și soft-uri specializate. 
 

 

Conducător al  

Secției Științe Exacte și Inginerești  

m. c.            Svetlana Cojocaru 
 

Secretar Științific al Secției  

Dr.            Adelina Dodon 

 


