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ŞTIINŢA ŞI INOVAREA – 
BAZA DEZVOLTĂRII 

SOCIETĂŢII

Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele A.Ş.M.

SCIENCE AND INNOVATION – THE 
FOUNDATION OF SOCIETY DEVELOPMENT 

In 2008, Moldovan science not only provided 
clear evidence of reinvigoration after recording a 
recession period up to 2004, it also continues to build 
stronger links with the society, by getting involved in 
solving some of its important problems. The attention 
given today to strengthening the human capital in the 
Republic of Moldova corresponds to the principles of 
a modern knowledge-based society. Namely these are 
the guiding principles that the Academy of Sciences of 
Moldova follows when building its relationship with 
the society, assuming with responsibility its duties as 
the main scientifi c consultant of the country.

Această afi rmaţie axiomatică este confi rma-
tă deja nu numai de studiile de specialitate, dar şi 
de experienţa statelor avansate din punct de vedere 
economic. Considerăm că acest deziderat trebuie să 
devină profetic şi pentru dezvoltarea de mai depar-
te a Republicii Moldova. Faptul că ţara noastră nu 
dispune de resurse naturale nu înseamnă nici pe de-
parte că nu există premise pentru o dezvoltare dura-
bilă. Atenţia acordată astăzi în Republica Moldova 
consolidării capitalului uman corespunde principii-
lor unei societăţi moderne bazate pe cunoaştere. Pe 
aceste principii ne-am propus să construim relaţiile 
noastre cu societatea în calitatea noastră de consul-
tant ştiinţifi c principal al autorităţilor publice. 

Succesul conlucrării cu Guvernul s-a datorat în 
mare parte existenţei Acordului de parteneriat dintre 
acesta din urmă şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
prevederile căruia au fost practic îndeplinite integral 
pentru perioada 2005-2008. În acelaşi timp, ţinând 
cont de rezultatele obţinute şi imperativul timpului, 
la fi nele anului trecut a fost elaborat un nou Acord 
de parteneriat pentru perioada 2009-2012, care va 
corespunde necesităţilor evoluţiei societăţii în ur-
mătorii ani.

Ce am reuşit în perioada de referinţă? Obiecti-
vele realizate în   2008 ne-au permis să accedem la o 
etapă calitativ nouă. Ştiinţa autohtonă nu numai că a 
dat  semne vădite de revigorare după perioada de re-
cesiune înregistrată până în 2004, ci şi şi-a consoli-
dat prezenţa în societate. Graţie abordării sistemice 
utilizate până în prezent, au fost depăşite un şir de 
neajunsuri caracteristice unui proces de reformare, 
fi ind extinse eforturile pe dimensiunea institut-labo-
rator-cercetător. 

Mai mult decât atât, suntem mereu în căutarea 
unor noi modele performante de gestionare a sferei 

de cercetare-inovare, or A.Ş.M. trebuie să fi e prin 
defi niţie promotoarea tehnicilor inovatoare de ma-
nagement efi cient. În acest context, au fost efectuate 
modifi cări esenţiale în structura academică de cer-
cetare  şi cea subordonată Ministerului Agriculturii 
şi Industriei Alimentare. Au fost create structuri noi 
de cercetare, care corespund necesităţilor societăţii 
şi economiei naţionale – Institutul Dezvoltării So-
cietăţii Informaţionale, Institutul Integrării Europe-
ne şi Ştiinţe Politice, Întreprinderea de Stat „Enci-
clopedia Moldovei”, în agricultură au fost fondate 
Institutul de Horticultură şi Tehnologii Alimentare 
şi Institutul de Fitotehnie, alte trei institute – în do-
meniul pedologiei, mecanizării şi zootehniei au fost 
încadrate în forme noi de organizare a cercetărilor. 
Totodată, în vederea asigurării transferului tehnolo-
gic şi procesului de inovare, în subordinea lor au 
fost constituite 5 staţiuni ştiinţifi ce. 

Consolidarea şi stimularea personalului de cer-
cetare şi al celui auxiliar a continuat prin ameliora-
rea  remunerării, fi ind excluse un şir de restricţii în 
ceea ce priveşte retribuirea muncii, mărită salariza-
rea categoriilor cu salarii mici, au sporit indemniza-
ţiile membrilor titulari, membrilor corespondenţi şi 
ale doctorilor în ştiinţe. 

În acest context, în perioada de referinţă sala-
riile directe din cercetare (fără cele plătite din pro-
iecte de cercetare) au crescut de 5 ori, bursele s-au 
majorat de 2 ori, iar cele de excelenţă şi nominative 
au atins cifrele de 2000 şi 2500 lei. Cu implicarea 
nemijlocită a autorităţilor centrale ale ţării, au sporit 
îndemnizaţiile pentru doctori în ştiinţe până la 300 
lei, pentru doctori habilitaţi – până la 700 lei,  mem-
brii corespondenţi vor primi îndemnizaţie viageră 
de 2000 lei, iar membrii titulari – 3000 lei. Eforturi 
substanţiale au fost orientate spre dezvoltarea in-
frastructurii de cercetare, înzestrarea laboratoarelor 
cu echipament nou, crearea condiţiilor decente de 
muncă şi creaţie pentru cercetători.  

Organizarea cercetării sub forma programelor 
de stat a permis soluţionarea unor probleme com-
plexe, cu implicarea specialiştilor din diverse dome-
nii. Activitatea în cadrul clusterelor corespunde exi-
genţelor moderne în ştiinţă, fi ind propice dezvoltării 
cercetărilor de frontieră. 

În condiţiile lipsei unei pregătiri universitare 
riguroase în domeniul ştiinţelor fundamentale, pre-
cum şi în contextul asigurării fl uxului continuu de 
cadre de înaltă califi care în ştiinţa autohtonă, a fost 
lansată activitatea Liceului Academic pentru copiii 
dotaţi şi a Universităţii Academice, care în ajun de 
an nou în comun cu instituţiile de cercetare şi au-
xiliare ale Academiei de Ştiinţe au fondat clusterul 
educaţional. 

Universitatea AŞM şi-a început activitatea prin 
înmatricularea a 72 de  tineri absolvenţi din diverse  
universităţi ale republicii pentru studii la ciclul II 
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în cadrul a patru Programe de masterat – Biologie, 
Ştiinţe ale naturii, Fizică, Chimie.

Obiectivul major al UnAŞM este implementarea 
standardelor internaţionale în pregătirea cadrelor 
competitive. La scurt timp de la creare, Universita-
tea a încheiat 2 acorduri de colaborare internaţională 
şi a obţinut un proiect Tempus care prevede dezvol-
tarea UnAŞM într-o universitate antreprenorială.

În vederea extinderii şi dezvoltării infrastructu-
rii de inovare, în 2008 au fost create două structuri 
de inovare: Parcul ştiinţifi co-tehnologic „Academi-
ca” şi Incubatorul de inovare „Inovatorul”. În urma 
concursului, din cei 73 de pretendenţi au fost selec-
taţi şi aprobaţi 30 de rezidenţi ai Parcului ştiinţifi co-
tehnologic „Academica” şi 4 rezidenţi ai Incubato-
rului de inovare „Inovatorul”. Despre randamentul 
acestor structuri ne vorbeşte şi faptul că în decursul 
anului de referinţă, în urma realizării proiectelor de 
inovare şi transfer tehnologic s-au obţinut produse  
inovative în sumă de peste 51 mil. lei.

Pentru prima dată s-a efectuat o analiză a ino-
vaţiilor obţinute de savanţii noştri care s-a soldat 
cu nominalizarea a 10 cele mai valoroase  inovaţii 
ale anului 2008. Printre acestea menţionăm: tratarea 
biochimică efectivă a borhotului vinicol cu obţine-
rea biometanului şi sedimentelor vitaminizate pen-
tru furajarea animalelor; dispozitivul Erozimetru 
pliant; folia pentru sere RASADA; implementarea 
tehnologiei de obţinere a fungicidului pe bază de 
cupru; implementarea tehnologiei de laborator pen-
tru evaluarea randamentului reagentului pirotehnic, 
folosit în lucrările de infl uenţă activă asupra proce-
selor hidrometeorologice.

Promovarea personalităţilor emblematice ale 
ştiinţei autohtone de asemenea fi gurează pe agenda 
preocupărilor noastre. De exemplu, în 2008 a fost 
marcat solemn Anul academicianului Ion DRUŢĂ, 
manifestările omagiale fi nalizând cu o conferinţă 
ştiinţifi că în cadrul căreia a fost prezentat în plenitu-
dinea sa fenomenul artistic al protagonistului. 

Activitatea internă de cercetare şi-a regăsit re-
fl ectarea şi pe plan internaţional, fi ind extinse consi-
derabil relaţiile de cooperare tehnico-ştiinţifi ce.  

În acest sens sunt elocvente programele bilatera-
le de proiecte. Astfel, în cadrul Acordului de colabo-
rare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul 
de Cercetări Fundamentale din Rusia, pe lângă cele 
44 de proiecte de cercetare susţinute fi nanciar pen-
tru perioada 2006-2007 au mai fost selectate pentru 
fi nanţare încă 45 de proiecte pentru 2008-2009. Un 
acord similar a fost semnat şi cu Fondul de Cerce-
tări Fundamentale din Belarus, în baza căruia au fost 
acceptate spre fi nanţare 16 proiecte de cercetare. În 
urma semnării Memorandumului de intenţii privind 
cooperarea ştiinţifi că şi tehnologică între Ministerul 
Federal al Cercetării din Germania şi A.Ş.M., a fost 
lansat un program bilateral de proiecte pentru anul 
2009. În cadrul concursului anunţat, au fost depuse 

25 de cereri de proiecte, 10 dintre care au fost se-
lectate spre fi nanţare. Recent am anunţat concursul 
de proiecte bilaterale cu Ministerul educaţiei şi cer-
cetării din Ucraina, urmare a Protocolului semnat 
în acest sens în decembrie 2008. La 23 octombrie 
2008, a fost semnat Programul de colaborare bila-
terală în domeniul cercetării ştiinţifi ce, dezvoltării 
tehnologice şi inovării între Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifi că din România şi A.Ş.M., 
în baza căruia va fi  lansat un program bilateral de 
proiecte moldo-române de cercetare. 

De asemenea, au fost încheiate Acorduri de coo-
perare tehnico-ştiinţifi că cu Academia Agricolă din 
Bulgaria, semnat la 22 mai 2008, şi cu Academia de 
Ştiinţe din Republica Cehă, semnat la 20 septembrie 
2008.

În ceea ce priveşte recunoaşterea internaţională 
a reformei în sfera de cercetare-inovare, considerăm 
că am intrat într-o etapă calitativ nouă, în cadrul 
căreia sunt evaluate pe plan internaţional nu doar 
procesul de reformare a ştiinţei autohtone, dar şi re-
zultatele acestuia. 

Cel mai semnifi cativ eveniment cu impact inter-
naţional, ce-a avut loc în sfera ştiinţei şi inovării în 
2008, a fost Conferinţa internaţională cu genericul 
Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei, organizată 
în perioada 18-21 septembrie 2008, la care au parti-
cipat miniştrii educaţiei şi ştiinţei, preşedinţii Aca-
demiilor de Ştiinţe din statele Europei Centrale şi de 
Sud-Est, din Caucaz, Balcani, CSI şi Ţările Baltice. 
La reuniune au fost prezenţi 74 de reprezentanţi ai 
24 de ţări din aceste regiuni, din 9 organizaţii inter-
naţionale şi 120 de participanţi din Republica Mol-
dova. Forul a constituit efortul comun al A.Ş.M., 
Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii 
Moldova, Ofi ciului UNESCO din Moscova, Fon-
dului SUA pentru Cercetări Civile, Iniţiativei Cen-
tral Europene şi Fondului pentru Cercetări Globale. 
Pentru prima dată s-a reuşit întrunirea în cadrul ace-
luiaşi format a factorilor decizionali şi experţilor din 
domeniile educaţiei şi ştiinţei reprezentând aceste 
regiuni distincte. 

La 24 octombrie 2008, Academia de Ştiinţe a 
Moldovei a organizat prima reuniune a punctelor 
de contact în domeniul ştiinţei şi tehnologiilor din 
cadrul Iniţiativei Central Europene (ICE), cu gene-
ricul Consolidarea cooperării spre o societate ba-
zată pe cunoaştere în regiunea Iniţiativei Central 
Europene. 

Sunt sugestive şi conferinţele organizate sub 
egida CSI. În perioada 29-31 octombrie 2008, la 
Chişinău s-a desfăşurat Congresul II internaţional al 
fi ziologilor din ţările CSI cu genericul Fiziologia şi 
sănătatea omului. Manifestarea a fost organizata de 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al A.Ş.M., 
Academia de Ştiinţe a Rusiei (A.Ş.R.), Institutul de 
Imunofi ziologie al A.Ş.R., Asociaţia Societăţilor de 
Fiziologie ale Ţărilor CSI. 
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Institutul de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M., In-
stitutul de Istorie Universală al Academiei de Şti-
inţe a Rusiei şi Asociaţia internaţională a institute-
lor de istorie ale statelor CSI au organizat la 9-10 
iunie 2008, la Chişinău, reuniunea directorilor 
institutelor de istorie din CSI cu genericul Istoria 
şi problemele formării societăţii civile în statele 
postsovietice.

Participarea comunităţii ştiinţifi ce la Programul 
NATO Ştiinţa pentru Pace şi Securitate a rezultat cu 
găzduirea a 2 evenimente ştiinţifi ce importante: Ar-
monizarea hazardurilor seismice şi reducerea ris-
curilor în ţările sub infl uenţa focarului de cutremur 
Vrancea, organizat de către Institutul de Geologie 
şi Seismologie şi Rolul chimiei ecologice în cerce-
tarea poluării şi dezvoltarea durabilă, organizat de 
Universitatea Tehnică din Braunschweig, Germa-
nia, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia pen-
tru Cercetare şi Dezvoltare din Moldova, Catedra de 
Industrie Chimică şi Ecologică a USM. 

Anul de referinţă este unul important în istoria 
relaţiilor în domeniul cercetării şi inovării dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană. La 10 
septembrie 2008, în cadrul întrevederii cu Janez 
Potočnik, Comisarul european pentru ştiinţă şi cer-
cetare, am reiterat aspiraţia comunităţii ştiinţifi ce 
de asociere la PC7. La rândul său, Janez Potočnik 
a exprimat susţinerea din partea comisiei a acestui 
proces, sugerând demararea în perioada imediat 
următoare a discuţiilor privind detaliile tehnice ale 
asocierii. La 14 noiembrie a avut loc prima şedinţă 
tehnică la nivel de experţi, fi ind discutate aspectele 
practice ale procesului de asociere. 

Popularizarea ştiinţei în societate urmează să fi e 
un proces permanent, care nu trebuie să se bazeze pe 
principiul pragmatic de responsabilitate în faţa con-
tribuabililor, ci pe faptul că progresul şi dezvoltarea 
este rezultatul exclusiv al ştiinţei. În acest sens se 
înscrie şi refl ectarea adecvată a tematicii ştiinţifi ce 
în mass-media.  În contextul evaluării rezultatelor 
ştiinţifi ce remarcabile se înscriu:

- Acordarea Premiului de stat în mărime de 1 
milion de lei academicienilor Eugen DOGA şi Ion 
DRUŢĂ, precum şi colectivului de cercetători în 
frunte cu academicianul Gheorghe ŢÎBÎRNĂ.

- Desfăşurarea Concursului Naţional anual de 
Susţinere a Ştiinţei, ajuns la a 5-a ediţie „Econom”. 
Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale - Eco-
nom-2008 a devenit profesorul, dr. hab. în medicină 
Constantin Spînu, vicedirector al Centrului Naţio-
nal de Medicină Preventivă, pentru ciclul de lucrări 
ştiinţifi ce “Realizări în profi laxia şi tratamentul in-
fecţiilor virale”. 

Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanisti-
ce - Econom-2008 a fost desemnată dr. hab. în stu-
diul artelor Mariana  Şlapac, vicepreşedinte al Aca-
demiei de Ştiinţe, pentru monografi a „Arta urbanis-
mului în Republica Moldova. Privire în ansamblu” 

şi lucrarea „Cetăţi din Ţara Moldovei. Mica enci-
clopedie ilustrată”. 

Tânărul savant al anului - Econom-2008  au 
fost  nominalizaţi dr. hab. în fi lologie Dragoş Vicol 
de la ULIM, şi doctorul în ştiinţe fi zico-matematice 
Denis Nica, cadru didactic al Universităţii de Stat 
din Moldova.

Cele realizate ne-au arătat ce mai avem de fă-
cut. Activitatea comunităţii ştiinţifi ce trebuie să fi e 
în strânsă corelaţie cu necesităţile societăţii. Partici-
parea noastră la activităţile prilejuite de jubileul de 
650 ani de la formarea Statului medieval Moldova, 
marcat în 2009, se va realiza prin cercetările de pro-
fi l, cărţi editate, conferinţe, simpozioane, expoziţii 
şi alte activităţi planifi cate cu ocazia evenimentului, 
plasând astfel în circulaţie largă rezultatele investi-
gaţiilor comunităţii ştiinţifi ce din ţară. 

Obiectivul nostru strategic este asocierea la 
PC7. Statutul de ţară asociată va oferi cercetători-
lor noştri drepturi şi obligaţii similare cu a colegilor 
din spaţiul comunitar. Procesul de asociere nu este 
numai unul de procedură, fi ind necesare eforturile 
noastre comune în vederea creşterii participării la 
proiectele PC7. 

De asemenea, în conformitate cu calendarul Pre-
şedinţiei Republicii Moldova la CSI, în octombrie 
2009 vom organiza la Chişinău Forul Intelectuali-
tăţii din CSI cu participarea preşedinţilor Academi-
ilor, miniştrilor educaţiei şi ştiinţei, conducătorilor 
organelor naţionale de acreditare şi de protecţie a 
proprietăţii intelectuale, preşedinţilor consiliilor rec-
torilor, altor persoane pentru a examina problemele 
dezvoltării potenţialului uman din CSI. Cu această 
ocazie preconizăm să desfăşurăm la Chişinău şi o 
şedinţa a Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de 
Ştiinţe cu privire la pregătirea şi gestionarea cadre-
lor de cercetători.

Contribuţia efi cientă a A.Ş.M. la realizarea Pre-
şedinţiei Republicii Moldova la Iniţiativa Central 
Europeană a determinat decizia de a susţine orga-
nizarea de către A.Ş.M. în 2009 a unei Conferinţe 
regionale în domeniul energiei regenerabile. 

Consider că trebuie de continuat procesul de 
reutilare a laboratoarelor cu echipament de perfor-
manţă capabil de a face cercetări competitive la ni-
vel internaţional. În acest sens este necesar de ţinut 
cont de cheltuirea judicioasă a mijloacelor bugetare, 
de mizat pe exploatarea utilajului în comun de către 
mai multe laboratoare şi institute. 

O sarcină deosebită în cadrul sistemului naţional 
de cercetare îi revine Consiliului de Expertiză, care 
este obligat să asigure procesul de evaluare a proiec-
telor de cercetare de la anunţarea concursului şi până 
la fi nalizarea lor. Acest lucru trebuie să se realizeze 
transparent, utilizând sistemul electronic Expert on-
line. Totodată, în procesul de expertizare a proiectelor 
naţionale urmează să fi e implicaţi experţi din afară. 
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Tot în acest context este imperios necesară ale-
gerea directorilor de institute din sfera ştiinţei şi 
inovării care trebuie să întrunească înalte calităţi 
manageriale şi pregătire profesională ireproşabilă 
în domeniul profesat. În condiţiile procesului de 
descentralizare pe care-l promovăm, de competen-
ţa directorilor institutelor depinde în mare măsură 
gestionarea procesului de cercetare şi valorifi carea 
resurselor fi nanciare alocate din bugetul de stat. Că-
tre sfârşitul anului, ţinând cont de vârsta medie a 
corpului academic, consider că urmează să-l com-
pletăm cu noi membri corespondenţi la specialităţi-
le de care are nevoie ţara. 

Nu mai puţin important pentru reuşita procesu-
lui de cercetare, stimularea rezultatelor de excelen-
ţă, dar şi pentru analiza impactului cercetării asupra 
sferelor societăţii, este elaborarea şi implementarea 
indicilor de performanţă. Anume prin lipsa indica-
torilor în sfera de cercetare-inovare compatibili cu 
cei utilizaţi la nivel european şi internaţional, se 
explică lipsa noastră din clasamentele internaţiona-
le. Începând cu 2007 deja am introdus noile forme 
de dări de seamă ajustate la indicii Eurostat. Acum, 
utilizând evaluarea de performanţă, vom obţine ca 
salarizarea în anul următor să se calculeze diferenţi-
at,  în funcţie de rezultativitatea cercetărilor la toate 
nivelele: de la cercetătorul de rând până la Institut. 

La fi nele anului trecut am elaborat şi am apro-
bat un Regulament funcţional, după părerea mea, de 
clasifi care a revistelor ştiinţifi ce – indicator impor-
tant şi primordial pentru acreditarea organizaţiilor 
din sfera ştiinţei şi inovării şi atestarea cercetătorilor 
în particular. De aceea, urmează un lucru foarte mi-
nuţios şi de o responsabilitate sporită pentru a face 
ordine în acest domeniu.

Un examen serios continuă să fi e asigurarea 
transferului tehnologic. În conformitate cu Hotărâ-
rea Consiliului Suprem nr.155 din 17 iulie a.2008 
a fost aprobată crearea Parcului ştiinţifi co-tehnolo-
gic „INAGRO” în baza Complexului tehnologic de 
producţie, care aparţinea Institutului de Protecţie a 
Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM. În cadrul 
Parcului, în 2009, se preconizează realizarea pro-
iectelor de inovare şi transfer tehnologic conform 
următoarelor domenii de activitate: implementarea 
tehnologiilor noi de producţie agricole, de depozi-
tare a legumelor şi fructelor în stare proaspătă, de 
congelare, de uscare şi sublimare; implementarea 
tehnologiei de conservare.

Tot în 2009 urmează să fi e lansat Parcul ştiinţi-
fi co-tehnologic „Nanotehnopolis”  în baza Institu-
tului de Cercetări Ştiinţifi ce ELIRI. Vor fi  selectaţi 
rezidenţii în domeniul nanotehnologiilor şi micro-
electronicii pentru a realiza proiecte de inovare şi 
transfer tehnologic în producerea aparatelor în baza 
nanoparticulelor A4 B6 pentru bateriile solare, utila-
jului electronic pentru măsurarea vidului, presiunii, 
temperaturii în procesele tehnologice de producţie 

moderne; convertizoarelor şi surselor continue de 
energie pentru nodurile de distribuire a canalelor 
informaţionale, dispozitivelor pentru diagnostica-
re şi terapie bazate pe sisteme laser şi diodeoptice, 
microconductoarelor turnate în izolaţie de sticlă; 
difuzoarelor de înaltă tensiune; convertoarelor de 
măsură a mărimilor neelectrice;  aparatelor pentru 
complexul agroindustrial; aparatelor pentru protec-
ţia echipamentului electrotehnic ş.a. 

În vederea atragerii întreprinderilor mici şi mij-
locii în activitatea de inovare, în cadrul parcurilor 
ştiinţifi co-tehnologice se preconizează crearea în te-
ritoriu a clusterelor ştiinţifi co-tehnologice care vor 
reuni producătorii de produse agricole, prelucrăto-
rii, întreprinderile infrastructurii de piaţă şi de pro-
ducţie, în scopul creării ciclului complet de creştere, 
procesare, depozitare şi comercializare a produselor 
ecologic pure care să corespundă standardelor eu-
ropene. În acest context, în oraşul Cahul, în baza 
Complexului ştiinţifi c de producţie va fi  creată Plat-
forma ştiinţifi co-tehnologică de creştere, prelucra-
re, comercializare a produselor ecologic pure. 

În conformitate cu legislaţia, la Universitatea 
Academică vor fi  3 facultăţi conform nomenclato-
rului specialităţilor: Ştiinţe ale naturii, Ştiinţe exacte 
şi Ştiinţe socio-umanitare. 

Instituţia va avea structura unei universităţi eu-
ropene şi va include facultăţi, catedre, etc. Se pre-
conizează că vor fi  înmatriculaţi la ciclul I – cca 
500 studenţi, ciclul II – 200 studenţi, capacitatea 
deplină a UnAŞM fi ind în jur de 600-700 studenţi. 
Selectarea studenţilor se va efectua în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi prevederile Ministerului 
Educaţiei şi Tineretului. Universitatea are misiunea 
de a pregăti specialişti califi caţi pentru cercetări-
le ştiinţifi ce, studenţii fi ind de asemenea implicaţi 
în activităţile de transfer inovaţional, desfăşurarea 
bussinessului inovaţional. 

Statul pe parcursul ultimelor 4 ani a făcut in-
vestiţii capitale serioase în sfera ştiinţei şi inovării. 
Dinamica pozitivă va fi  păstrată, conform Acordu-
lui, şi în anii următori. De la bugetul de stat va fi  
încheiată construcţia tranşei a doua a Bibliotecii, se 
va fi naliza construcţia campusului liceal, va demara 
construcţia campusului universitar, inclusiv a cămi-
nelor pentru studenţi şi doctoranzi, dar şi a spaţiului 
locativ pentru tinerii cercetători. 

O piatră de încercare pentru comunitatea ştiinţi-
fi că din ţară, dar mai ales pentru cea din Academie, 
va fi  participarea în modul cel mai activ la imple-
mentarea Codului învăţământului. În opinia mea, 
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică trebuie să elaboreze un plan de activităţi 
menite să asigure implementarea acestui document 
strategic pentru ţară prin prisma armonizării cu 
prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 
şi obţinerea unui efect sinergetic dinamic. Intrarea 
în vigoare a noului Cod Educaţional va îmbunătă-
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ţi calitatea procesului educaţional, delimitând rolul 
entităţilor antrenate în acesta. Menirea principală 
a ştiinţei a fost în toate timpurile să creeze noi cu-
noştinţe, care la rândul lor, corect asimilate de către 
educaţie, se răsfrâng din nou asupra ştiinţei prin in-
termediul cadrelor noi furnizate de către învăţămân-
tul superior. 

O preocupare majoră trebuie s-o constituie pro-
movarea imaginii favorabile a cercetătorului în soci-
etate, ca exemplu demn de urmat pentru tânăra gene-
raţie în primul rând. Pe lângă activităţile devenite tra-
diţionale – omagierea academicienilor şi a savanţilor 
notorii, desfăşurarea unor conferinţe, simpozioane, 
şedinţe speciale, editarea colecţiei de carte „Acade-
mica”, decernarea burselor nominale şi a premiilor la 
scară naţională (Premiul de Stat, premiul „Econom”), 
biroul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvol-
tare Tehnologică vine cu propunerea către Asamblee 
de a ne susţine să instituim  premii nominative ale 
A.Ş.M.  pentru seniori şi juniori în memoria celor 
mai valoroşi savanţi ai noştri. Suntem de părerea că 
ele ar putea fi  acordate o dată la 5 ani (perioadă în 
care rezultatele obţinute sunt evidente şi comparabi-
le), fi ind decernate în cadrul lecturilor sau conferinţe-
lor comemorative, convocate cu acest prilej.

De la deziderate îndrăzneţe  – la realizări 
de valoare. După cum s-a observat din cele menţi-
onate mai sus, ştiinţa autohtonă se dezvoltă în baza 
triadei cunoaşterii educaţie-cercetare-inovare, care 
stă la baza cercetării europene. În cei patru ani care 
au trecut  de la adoptarea Codului cu privire la ştiin-
ţă şi inovare, am depus eforturi în vederea consoli-
dării sferei de cercetare şi creării sectoarelor, care ar 
asigura pregătirea cadrelor ştiinţifi ce şi implementa-
rea practică a rezultatelor ştiinţifi ce – două condiţii 
esenţiale pentru un proces modern de cercetare. In-
tegrarea graduală a comunităţii ştiinţifi ce în spaţiul 
european de cercetare se va realiza în primul rând 
printr-un proces intern de ajustare la standardele co-
munitare în domeniu, investind astfel în competiti-
vitatea ştiinţei autohtone. 

În următoarea perioadă trebuie să stimulăm 
cercetarea de excelenţă, investind în toate com-
ponentele ei: cercetători califi caţi, publicaţii cotate 
ISI, echipament performant de cercetare, brevete, 
invenţii etc. O atenţie deosebită necesită a fi  acorda-
tă promovării ştiinţei autohtone în străinătate – 
prin participări în cadrul proiectelor internaţionale, 
promovarea savanţilor cu renume şi a şcolilor şti-
inţifi ce autohtone la nivel internaţional. Se impune 
necesitatea constituirii unui sistem integrat de eva-
luare şi expertizare – expertizarea proiectelor na-
ţionale cu implicarea tehnologiilor informaţionale 
şi a savanţilor din diasporă, elaborarea indicatorilor 
individuali şi instituţionali de performanţă, clasifi -
carea revistelor ştiinţifi ce etc. 

Lupta existentă la nivel internaţional privind 
atragerea forţei de muncă de înaltă califi care, ne 
obligă să elaborăm o serie de măsuri în vederea 
creşterii atractivităţii carierei de cercetare în 
rândul tinerilor. 

Consolidarea relaţiei ştiinţei cu sectorul real 
al economiei se va produce  nu doar prin interme-
diul infrastructurii de inovare, dar şi prin oferirea 
soluţiilor pentru problemele stringente cu care se 
confruntă economia naţională. Atragerea surselor 
investiţiilor din sfera afacerilor demonstrează viabi-
litatea cercetărilor ştiinţifi ce şi caracterul lor aplica-
tiv. Totodată, creşterea volumului resurselor fi nan-
ciare extrabugetare este una din condiţiile pentru 
mărirea volumului fi nanţării bugetare. 

Creşterea rolului cercetării-inovării în proce-
sul general de dezvoltare a ţării. Semnarea Acor-
dului de parteneriat cu Guvernul a oferit A.Ş.M. 
unele drepturi, dar şi unele obligaţiuni. In condiţiile 
modernizării tuturor sectoarelor economico-sociale, 
a fi  unicul consultant ştiinţifi c al organelor adminis-
traţiei publice centrale nu este deloc o sarcină uşoa-
ră. Calamităţile şi intemperiile înfruntate de către 
ţara noastră au supus la grele încercări atât Guver-
nul, cât şi ştiinţa, care este chemată de fi ecare dată 
nu numai să remedieze unele procese produse deja, 
dar şi să anticipeze anumite evoluţii. Participarea 
reprezentanţilor comunităţii ştiinţifi ce la elaborarea 
documentelor strategice în sectoarele agroindustri-
al, energetic, informaţional, protecţiei mediului etc., 
sunt recunoscute la justa valoare. În continuare este 
necesar suportul ştiinţifi c pentru promovarea libera-
lizării economiei, reîntregirii ţării, integrării în UE, 
creşterii coeziunii sociale şi consolidării statalităţii 
Republicii Moldova.

Totuşi vizitele la institutele de cercetare ne pre-
zintă tot mai multe laboratoare performante, creşte 
numărul publicaţiilor în revistele internaţionale, 
creşte şi numărul elaborărilor ştiinţei autohtone 
care stârnesc interesul societăţii. Insă indicatorul 
cel mai sugestiv, cred eu, care confi rmă revitali-
zarea ştiinţei în Republica Moldova, este numărul 
tot mai mare de tineri care aleg cariera ştiinţifi că. 
Modelul de gestionare a ştiinţei autohtone, bazat 
pe principiile competitivităţii, transparenţei şi ex-
celenţei insufl ă tot mai multă încredere tinerei ge-
neraţii.

Cunoaştem faptul că activitatea ştiinţifi că în cele 
mai multe dintre cazuri nu produce efecte imediate, 
astfel încât rezultatele reformelor întreprinse astăzi 
îşi vor spune cuvântul în viitor. Cu toate acestea, 
dacă efectul economic se lasă aşteptat, cunoştinţele 
obţinute în procesul de cercetare sunt necesare mai 
mult ca oricând pentru a fi  promovate în educaţie, 
în vederea instruirii unor generaţii viitoare bine pre-
gătite, capabile să facă faţă provocărilor societăţii 
moderne.

Realizări şi perspective


