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privind implementarea proiectului: 

 

Cifrul___ 17.80013.16.06.10/Ua 

Titlul proiectului Ucraina și Moldova: memorie istorică comună, lecții și perspective  
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1. Noutatea şi valoarea rezultatelor ştiinţifice, demonstrate prin lucrări originale publicate 
în reviste de specialitate, referate la conferinţe, patente, brevete de invenţie, certificate 
de autor etc. 

foarte înaltă 

 

Înaltă 

x 

modestă 

 

insuficientă 

 
 

Aprecierea narativă a noutății şi valorii rezultatelor ştiinţifice (opțional) 
 

2.  Aplicarea practică a rezultatelor 

 DA NU 

Tehnologii şi materiale noi, mostre elaborate, noi soiuri 
de plante şi specii de animale, modele de utilitate, 
obiecte de artă, produse cu drept de proprietate 
intelectuală etc. 

x  

Aprecierea narativă (opțional) 
 

Utilizarea rezultatelor (implementarea actuală) x  

Utilizarea rezultatelor (perspective de implementare) x  

Aprecierea narativă (opțional) 
 

 

3.  Participarea tinerilor în procesul de cercetare (teze susţinute sau pregătite în timpul 
realizării proiectului (licenţă/masterat/doctorat)) 

Suficient       x Insuficient      

Comentarii (opțional) 
 

 

4.  Participarea în programe internaţionale 
Propuneri de proiecte DA NU 
Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul 
Programului Orizont 

x  

Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul 
programelor bilaterale 

x  

Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul altor 
programe regionale sau internaţionale 

x  

Noi colaborări internaționale inițiate în decursul 
realizării proiectului 

x  

Comentarii (opțional) 
 

 



5. Managementul implementării proiectului 

 DA NU 

Atingerea rezultatelor scontate (în raport cu 
obiectivele propuse) 

x  

Comentarii (opțional) 
 

Devierile de la sarcinile propuse înregistrate în 
decursul executării proiectului 

x  

Comentarii (opțional) 
 

 

6.      Infrastructura și echipament de cercetare utilizat pentru realizarea proiectului  

 DA NU 

Utilizarea echipamentului științific performant la 
realizarea proiectului 

x  

Comentarii (opțional) 
 

 

7.  Concluzii, observaţiile, recomandări generale  
Raport acceptat 

x 

Raport acceptat condiționat 

 
Raport respins 

 
Aprecierea narativă (până la 100 cuvinte) 
Proiectul propus în colaborare cu Universitatea din Izmail şi-a atins scopul propus.În ultima 
vreme este în vogă un astfel de investigaţii bazate pe experienţa comună pe vecinătate şi 
pe bunele relaţii într-un spaţiu mai mult sau mai puţin extins. Existenţa de-a lungul timpului 
a unor categorisiri mai mult sau mai puţin discutabile pune în faţa istoricilor necesitatea de 
a investiga şi de a veni cu o nouă viziune calitativă asupra trecutului şi plasarea acestuia 
într-o perspectivă de bună vecinătate şi colaborare reciproc avantajoasă.   

 
 


