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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului pentru tineri cercetători 16.80012.50.19A Studiul 

formațiunilor sedimentare de vârstă Neogenă de pe Platforma Moldovenească 
 

(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 pentru tineri cercetători 16.80012.50.19A Studiul 

formațiunilor sedimentare de vârstă Neogenă de pe Platforma Moldovenească, director proiect 

dr. NICOARA Igor, Institutul de Geologie și Seismologie. 
 

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”. 

- Datele geologice şi istoria dezvoltării geologice a Platformei Moldovenești au fost 

completate cu datele noi. Au fost stabilite şi precizate căile de migrare a diferitor 

grupe de organisme şi, respectiv, au fost reconstituite condiţiile de mediu din trecutul 

geologic. 

- Secțiunile bio- şi litostratigrafice vechi au fost revizuite şi precizate limitele dintre 

straturile care le formează. Secţiunile obţinute au fost corelate şi suprapuse cu cele 

din alte regiuni ale ţării, precum şi cu alte secţiuni din regiunile limitrofe. 

 

 

Rezultatele au fost publicate în 2 articole în reviste cu factor de impact, un articol în alte 

reviste internaționale și o lucrare în culegeri. 
 

Aplicarea practică a rezultatelor – pozitivă. Rezultatele obținute au importanță pentru 

elaborarea seturilor de hărți geologice a teritoriului Republicii Moldova. 
 

Participarea tinerilor – suficientă, din personalul științific de 4 persoane, 4 sunt tineri. 
 

 

Participarea în proiecte internaționale – pozitivă. Membrii echipei participă la executarea 

proiectului MONITOX- BSB-2018-2021, SIMONA-INTERREG-2018-2021. Au fost depuse 

două cereri de proiecte pentru programul Horizont 2020 Rise și programul Transfrontalier 

Republica Moldova – România. 
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Managementul implementării proiectului – pozitiv, rezultatele scontate au fost atinse, 

devieri de la sarcinile propuse nu s-au înregistrat.  
 

Infrastructura și echipamentul de cercetare utilizat – a fost utilizat echipament analitic din 

Laboratorul de GeoLab, care este utilizat în comun cu Institutul de Chimie, fiind procurat în 

cadrul proiectelor internaționale INPOLDI, MONITOX, precum și microscoape pentru analiza 

probelor geologice, calculatoare și softuri specializate 
 

 

Conducător al  

Secției Științe Exacte și Inginerești  

m. c.            Svetlana Cojocaru 
 

Secretar Științific al Secției  

dr.            Adelina Dodon 

 

 


