
 

 

 

EXTRAS 

din procesul-verbal nr. 4 al şedinţei Biroului Secţiei Ştiinţe Exacte și Inginereşti din 03 mai 2019  
 
 m. Chişinău 
 
Au fost prezenţi: Tighineanu Ion, acad. – conducător secție, președinte AȘM; Ursachi 

Veaceslav, dr. hab. – adjunct conducător secție; Dodon Adelina, dr. – secretar științific secție 

 

Agenda şedinţei 

Aprobarea avizelor consultative asupra a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor 

de cercetare finalizate în anul 2018. 

 

S-a discutat: Raportul pe proiectul de cercetare instituțional 15.817.02.38A Dezvoltarea 

sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în 

educaţie şi cercetare, director proiect Dr. CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe, Universitatea de Stat din 

Moldova. 
 

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”. 

- Au fost dezvoltate sisteme informatice inteligente orientate pe familii de probleme 

decizionale cu aplicare în educaţie, cercetare și medicină. 
 
Rezultatele a fost publicate într-o monografie, 5 manuale și lucrări metodice, 1 articol în 

reviste cu factor de impact, 1 articol în alte reviste internaționale, 13 articole în reviste naționale, 

36 articole în culegeri și teze la conferințe. 
 
Aplicarea practică  a rezultatelor – pozitivă, rezultatele sunt utilizate actualmente și există 

perspectivă de implementare în domeniul educației, cercetării și medicinii. 
 
Participarea tinerilor – excelentă, din 12 colaboratori, 7 sunt tineri, au fost susținute 3 teze 

de doctorat, sub conducerea membrilor echipei au fost susținute 46 teze de masterat și 132 teze 

de licență 
 
Participarea în proiecte internaționale – nu a fost reflectată, dar au fost inițiate noi 

colaborări internaționale. 
 
Infrastructura și echipamentul de cercetare utilizat – A fost utilizată tehnică de calcul  

modernă. 
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