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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 pentru tineri cercetători 17.80012.02.03F
Algoritmi de soluţionare a problemelor de optimizare pe sisteme stochastice, director proiect Dr.
LAZARI Alexandru, Universitate 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 elaborați și teoretic argumentați noi algoritmi numerici pentru soluționarea
problemelor de programare dinamică stohastică. Algoritmii au fost realizați în formă de
soft.
Rezultatele au fost publicate în 3 reviste naționale și 17 teze la conferințe.
Aplicarea practică a rezultatelor – pozitivă, rezultatele sunt utilizate actualmente și există
perspectivă de implementare la soluţionarea diverselor probleme aplicative.
Participarea tinerilor – suficientă, toți executorii proiectului sunt tineri, au fost susținute 2
teze de doctorat și 2 teze de masterat.
Participarea în proiecte internaționale – nu a fost reflectată, dar au fost inițiate noi
colaborări internaționale.
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 calculatoare
performante cu soft performant.
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