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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
modestă
insuficientă
X



Aprecierea narativă a noutății şi valorii rezultatelor ştiinţifice (opțional)
Pornind de la premisa că actualmente ne aflăm într-o etapă de trecerea la economia
bazată pe cunoaştere şi competitivitate, executorii proiectului în cauză au analizat limbajul
economic cu varietăţile sale specifice. Drept urmare, parcurgând toate etapele cercetării
științifice, ca finalitate a fost elaborată o lucrare originală din perimetrul lucrărilor
lexicografice, cu valențe de terminologie economică. Aspectul practic al acestei cercetări
efectuate se desprinde de la sine. Elaborarea și editarea unui dicționar rezidă nu doar din
noile realităţi economice şi sociale, ci şi din dorinţa cercetătorilor de a încerca să pună la
punct o bună parte din terminologia economică atât în ceea ce priveşte conceptele desemnate
de termenii fixaţi în dicţionar, cât şi în ceea ce priveşte descrierea lexicografică a lor.
Executorii proiectului au ținut cont de cele mai recente realizări în domeniul de specialitate.
Prin felul cum a fost concepută cercetarea terminologiei economice poate servi drept sursă
de informare pentru toţi cei interesați de terminologia economică (agenţi economici,
jurnalişti, publicişti, cadre didactice, autori de manuale, cei antrenaţi în activitățile
educaționale, de traducere etc.)
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.
Aprecierea narativă (opțional)
Utilizarea rezultatelor (implementarea actuală)
DA
Utilizarea rezultatelor (perspective de implementare)
DA
Aprecierea narativă a noutății şi valorii rezultatelor ştiinţifice (opțional)
Cercetarea lexicografică din domeniul economiei include termeni din
management, marketing, finanţe, contabilitate, relaţii economice
internaţionale etc. Deoarece potenţialii beneficiari ai lucrării sunt cei
interesaţi de domeniul afacerilor, un spaţiu mai mare executorii l-au rezervat
termenilor care reflectă această dimensiune. Totodată, termenii din domeniul
dreptului economic şi al informaticii vin să completeze registrul de termeni
al dicţionarului, formând terminologie conexă.
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Participarea tinerilor în procesul de cercetare (teze susţinute sau pregătite în timpul
realizării proiectului (licenţă/masterat/doctorat))
Suficient
X
Comentarii (opțional)
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Insuficient



La realizarea proiectului au participat și tineri cercetători științifici (33%),
fapt ce poate asigura o perspectivă cercetările științifice prin întocmirea de
materiale științifice, participări la manifestări științifice, susțineri de teze de
doctorat, masterat etc.
Participarea în programe internaţionale
DA
NU
Propuneri de proiecte
Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul
Programului Orizont
NU
Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul
programelor bilaterale
NU
Propuneri elaborate / granturi câştigate în cadrul
altor programe regionale sau internaţionale
NU
Noi colaborări internaționale inițiate în decursul
DA
realizării proiectului
Comentarii (opțional)
Au fost realizate colaborări științifice cu instituții de cercetare din România.
Managementul implementării proiectului
DA
NU
Atingerea rezultatelor scontate (în raport cu
DA
obiectivele propuse)
Comentarii (opțional)
Obiectivele propuse pentru perioada respectivă au fost realizate prin
elaborarea de lucrări științifice, diseminarea rezultatelor științifice etc.
Devierile de la sarcinile propuse înregistrate în
NU
decursul executării proiectului
Comentarii (opțional)
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În vederea asigurării rezultatelor științifice înalte echipa de cercetare a
beneficiat de un management efectiv, bine organizat, coordonat din
perspectivă teoretică și practică.
Infrastructura și echipament de cercetare utilizat pentru realizarea proiectului
DA
NU
Utilizarea echipamentului științific performant la
DA
realizarea proiectului
Comentarii (opțional)
Au fost utilizate tehnologii pentru structurarea lexicografică a materialelor
acumulate.
Concluzii, observaţiile, recomandări generale
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Raport acceptat
Raport acceptat condiționat
Raport respins
X


Aprecierea narativă (până la 100 cuvinte) Actualitatea proiectului este generată de
interesul sporit al societății pentru domeniul terminologiei economice. Oportunitatea
proiectului rezidă în continuarea cercetărilor în domeniul terminologiei economice în
Republica Moldova. Considerăm că rezultatele proiectului vor impulsiona investigațiile
interdisciplinare de terminologie economică și vor servi drept bază pentru elaborarea unor
monografii în domeniul nominalizat în planul fundamentării științifice a securității
economice și integrării europene pe segmentul socio-economic. Totodată, s-a creat un
instrument util pentru a utiliza în mod corect un ansamblu de noțiuni, termeni, definiții
necesare unui domeniu relevant al societății. S-a constatat abordarea polisemantică a
cercetării și interdependența cu alte domenii științifice (juridic, administrativ, social-politic,
relații internaționale etc.).
Apreciem cu calificativul „ÎNALT” elaborarea proiectului în cauză.
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