
 

 

 

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 15.817.02.18F Cercetarea 

structurilor funcţional-topologice şi aplicaţiile lor, director proiect acad. CIOBAN Mitrofan, 

Universitate de Stat din Tiraspol. 
 

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 – “foarte înaltă”. 

- Au fost dezvoltate metode funcţional-topologice adecvate problemelor de cercetare, cu 

referință la studiul claselor de spaţii, structurilor funcţional-algebrice, extensiilor cu 

resturi speciale și aplicaţiilor periodice. 

- Metodele funcţional-topologice au fost aplicate la cercetarea modelelor matematico-

economice, spaţiilor cu structuri algebrice, structurilor algebrico-topologice, extensiilor 

şi funcţiilor speciale. 
 

Rezultatele au fost publicate în 3 monografii, 12 articole în reviste cu factor de impact, 5 

articole în alte reviste internaționale, 14 articole în reviste naționale, 45 articole în culegeri și 61 

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

perspectivă de implementare în diverse cercetări ale matematicii și informaticii și soluţionarea 

problemelor complexe ale economiei naţionale. 
 
Participarea tinerilor – suficientă, din 9 colaboratori, 3 sunt tineri, au fost susținute 4 teze 

de doctorat, 7 teze de masterat și 6 teze de licență. 
 
Participarea în proiecte internaționale – pozitivă. 

A fost obținută finanțarea la Proiectul FP7-PEOPLE-2012-IRSES-316338, "Dynamical 

systems and their applications". 

A fost depus proiectul ştiinţific “Studiul calitativ şi analitic al sistemelor diferenţiale 

polinomiale” pentru participare la concursul comun de proiecte ştiințifice Moldova-Belarus. 
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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 – Au fost utilizate tehnologii 

informaționale. 
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