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La 2 decembrie 2021, Sesiunea a 76-a a Asambleei 
Generale a Națiunilor Unite a declarat anul 2022 drept 
An Internațional al Științelor Fundamentale pentru 
Dezvoltare Durabilă. Urmare acestui eveniment, prin 
Hotărârea Prezidiului AȘM din 11.01.2022, la Acade-
mia de Științe a Moldovei a fost creată Platforma de 
comunicare „Științele fundamentale pentru dezvolta-
rea durabilă a societății”, care are scopul de a pune în 
evidență importanța științelor fundamentale în con-
textul provocărilor Secolului al XXI-lea [1]. În cadrul 
acestei platforme au fost organizate o serie de eveni-
mente, inclusiv lecțiile publice ale coordonatorului 
platformei, prof. Vladimir Fomin, doctor habilitat în 
științe fizice și matematice de la Institutul Leibniz de 
Cercetări în domeniul corpului solid și științei mate-
rialelor din Dresda, Germania, membru de onoare al 
Academiei de Științe a Moldovei [2-4]. De menționat 
că bazele platformei au fost puse și prin lecția publică 
Importanța științei fundamentale în descoperirile medi-
cale, ținută online la 12 iunie 2020 de profesorul Randy 
Schekman de la Universitatea din California/Berkeley 
(SUA), laureat al Premiului Nobel în Medicină, mem-
bru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei [5].

Printre evenimentele de anvergură organizate în 
cadrul platformei se numără Conferința Internaționa-
lă cu genericul „Științele Fundamentale pentru Dez-
voltare Durabilă și Pace”, desfășurată în format hibrid 
de Academia de Științe a Moldovei pe 28 septembrie 
2022 [6; 7]. La deschiderea Conferinței au fost men-
ționate un șir de rezultate semnificative ale cercetă-
rii fundamentale, inclusiv din Republica Moldova, și 
anume: prezicerea teoretică de către regretatul acad. 
Sveatoslav Moscalenco a procesului de condensare 
Boze-Einștein a excitonilor și biexcitonilor în semi-
conductori, care a stat la baza elaborării laserului pola-
ritonic, implementat astăzi cu succes în biomedicină; 
descoperirea acad. Isaac Bersuker privind efectul scin-
dării nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în 
stare de degenerare ș. a.

La conferință au participat online personalități 
științifice de rang internațional din șapte state – Fran-
ța, România, SUA, Belgia, Marea Britanie, Germa-
nia, Japonia. Informații de actualitate au prezentat 
dr. Luc Allemand din Paris, Franța, Secretar General 

al Agendei Anului Internațional al Științelor Fun-
damentale pentru Dezvoltare Durabilă; dr. Anne 
Haglund-Morrissey, Direcția generală cercetare și 
inovare a Comisiei Europene; acad. Ioan-Aurel Pop, 
președinte al Academiei Române; dr. Luminița Dru-
mea, secretar general adjunct al Comisiei Naționale a 
Republicii Moldova pentru UNESCO.

În adresarea sa, acad. Ioan-Aurel Pop a menționat 
că Academia Română este alături de Academia de Ști-
ințe a Moldovei în organizarea unor evenimente im-
portante, cu participarea unor personalități marcante 
ale științei mondiale, laureați ai Premiului Nobel, spe-
cialiști în diferite domenii, care știu că datoria omului 
de știință nu este numai cercetarea, dar și menținerea 
unei atmosfere de pace și dezvoltare în societate. El a 
subliniat în acest context că în luna martie 2022 Aca-
demia Română a făcut un Apel către toate academiile 
europene să se înscrie într-o mișcare globală de apăra-
re a păcii pe continent și în lume.

Dr. Luc Allemand, în comunicarea Scopul și 
Agenda Anului Internațional al Științelor Fundamen-
tale pentru Dezvoltare Durabilă, a evidențiat semni-
ficația evenimentului și cele mai importante acțiuni 
care urmează a fi realizate în timpul apropiat și care 
au ca scop creșterea participării inclusive în știință, 
fortificarea educației și pregătirii cadrelor științifice,  
o finanțare mai bună a științelor fundamentale,  pro-
movarea științei deschise. Au fost prezentate orga-
nizațiile naționale și internaționale care constituie 
comitetul de conducere al Anului Internațional al 
Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabi-
lă,  evenimentele principale care au avut loc: ceremo-
nia de deschidere a Anului Internațional al Științelor 
Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă pe 8 iulie 
2022 la Paris, Conferința în probleme de etică în ști-
ință și dezvoltarea umană pe 13–15 septembrie 2022 
în Vietnam și Conferința internațională dedicată ști-
ințelor fundamentale și dezvoltării durabile pe 19–22 
septembrie 2022 la Belgrad, Serbia. Printre eveni-
mentele ce urmează au fost menționate Conferința 
internațională a științelor fundamentale și realizărilor 
tehnologice pe 21–24 februarie 2023 la Rabat, Maroc, 
Conferința dedicată științei deschise în Honduras și 
ceremonia de închidere a Anului Internațional al Ști-
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ințelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă pe 
6 octombrie 2023 la CERN, Geneva. S-a anunțat că în 
total în agendă au fost înregistrate 125 de evenimente, 
printre care 63 de conferințe, 32 activități de sensibi-
lizare, 20 de webinare, 11 concursuri și 11 sesiuni de 
instruire.

În cadrul evenimentului a fost lansat Imnul Dez-
voltării Durabile „Planeta albastră”, muzică și versuri 
de Constantin Rusnac, Doctor Honoris Causa al AȘM. 
În calitate de Secretar General al Comisiei Naționale 
a Republicii Moldova pentru UNESCO, compozito-
rul Constantin Rusnac a prezentat la conferință co-
municarea Cultura și rolul ei în dezvoltarea durabilă. 
Pornind de la faptul că omenirea în dezvoltarea sa, 
contrar bunului simț, s-a apropiat astăzi la o distan-
ță critică de marginea prăpastiei, acum, ca niciodată, 
rolul culturii, științei și educației – cei trei piloni pe 
care se ține societatea umană – crește la maximum. 
Numai în urma unui studiu profund al legilor natu-
rii, bazat pe cercetările oamenilor de știință, se poate 
ajunge la înțelegerea complexă a legilor naturii, la uni-
tate și armonie reciprocă. Vorbitorul a spus că princi-
pala condiție în procesul de tranziție spre dezvoltarea 
durabilă a societății la etapa actuală este formarea unei 
culturi a dezvoltării durabile și a dialogului intercultu-
ral, care va duce la o îmbogățire reciprocă a culturilor. 

Prof. Masakazu Kimura, director al Institutului 
de Cercetări în Electronică de la Universitatea din 
Shizuoka, Japonia, a venit cu o prezentare online a 
infrastructurii de cercetare, a celor mai importante 
rezultate ale cercetărilor în domeniul științelor funda-
mentale din această instituție de învățământ superior, 
precum și a relațiilor de colaborare între industrie și 
mediul academic. Au fost scoase în evidență princi-
palele componente ale infrastructurii de cercetare, 
care includ creșterea cristalelor materialelor semicon-
ductoare, dezvoltarea dispozitivelor semiconductoare 
și platformele de colaborare între întreprinderile in-
dustriale și universități. Au fost descrise elementele de 
transfer tehnologic și elaborarea unui model regional 
de cooperare între Institutul de Cercetări în Electroni-
că, Institutul de Știință și Tehnologie și întreprinderile 
industriale, care includ întreprinderile în domeniul 
fotonicii și electronicii, în domeniul transporturilor, 
în domeniul fabricării instrumentelor muzicale și 
fondurile afacerilor de risc. S-a menționat că aceste 
relații de cooperare sunt gestionate de Oficiul Strate-
giilor de Cercetare, care analizează domeniul de cer-
cetare, acordă suport cercetărilor fundamentale, de-
termină direcțiile strategice prioritare și direcționează 
activitățile spre fortificarea capacităților de cooperare.

Prof. Richard J. Roberts, laureat al Premiului No-
bel în Medicină (1993), New England Biolabs, SUA a 

abordat subiectul Importanța științelor fundamentale 
în domeniul biomedicinei, în care a elucidat contri-
buția științelor fundamentale în avansarea tratamen-
tului la infecția COVID-19. A fost adus un exemplu 
concludent de elaborare a unei enzime capabile să 
secvențieze ADN-ul și care a fost aplicată la produce-
rea fragmentelor virusurilor. În baza acestor cercetări 
fundamentale a fost creată compania farmaceutică 
New England Biolabs pentru producerea enzimelor 
necesare pentru vaccinurile anti-COVID, precum și 
a enzimelor pentru diagnosticare în biomedicină. S-a 
accentuat importanța cercetărilor fundamentale în bi-
omedicină pentru înțelegerea și tratamentul bolilor. 
Profesorul Richard J. Roberts și-a exprimat susținerea 
pentru Ucraina și comunitatea științifică din această 
țară, el fiind promotorul principal al „Scrisorii deschi-
se” în susținerea Ucrainei și a comunității științifice 
ucrainene împotriva războiului declanșat de Federația 
Rusă, semnată de 205 Laureați Nobel.

Prof. Rattan Lal, laureat al Premiului Nobel pen-
tru Pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Ali-
mentație (2020), Centrul pentru Managementul și 
Sechestrarea Carbonului din cadrul Universității de 
Stat din Ohio, SUA, a prezentat comunicarea Științele 
fundamentale transformă managementul solului și 
agricultura în soluții pentru adaptarea la schimbările 
climatice și atenuarea lor, în care a accentuat necesi-
tatea unei abordări transdisciplinare a problemei în-
călzirii globale, printr-o cooperare mai strânsă între 
experții din diferite discipline științifice – pedologia, 
ecologia, geologia, climatologia, meteorologia, hidro-
logia, biogeochimia, biogeofizica, sănătatea publică –, 
cu științele socio-umane, precum sociologia, econo-
mia, politicile publice și științele politice. S-a mențio-
nat că înțelegerea interconectivității dintre științele bi-
ofizice și cele sociale constituie esența și soluția pentru 
adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice. Această 
prezentare a fost complimentată printr-o comunica-
re a prof. Boris Boincean, directorul Institutului de 
Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” din 
Bălți, care cooperează de mai mulți ani cu profesorul  
Rattan Lal.

Prof. Victor Juc, director al Institutului de Cerce-
tări Juridice, Politice și Sociologice, în comunicarea sa 
Pacea și securitatea în contextul modelului de conflict 
global a specificat că anul 2022 este marcat totalmente 
de conflictul armat (faza activă) declanșat de Federa-
ția Rusă împotriva Ucrainei, dar în arealul geopolitic 
eurasiatic se atestă mai multe conflicte, deschise și 
latente, „înghețate” și „dezghețate”, care în suma lor 
formează modelul conflictual de ordine mondială.  
El a analizat elementele confruntării dintre totali-
tarism și democrație, dintre forțele războiului și forțe-
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le păcii, precum și consecințele nefaste ale războiului 
din Ucraina asupra economiei și nivelului de trai al 
populației din țara agresoare Rusia.

Opiniile despre importanța științelor fundamen-
tale pentru dezvoltarea durabilă și-au expus și alte per-
sonalități științifice din țară și de peste hotare: prof. 
Randy Schekman, laureat al Premiului Nobel în Me-
dicină (2013), Universitatea din California/Berkeley 
(SUA); prof. Konstantin Novoselov, laureat al Pre-
miului Nobel în Fizică (2010), Universitatea din Man-
chester, UK; acad. Isaac Bersuker, Universitatea din 
Texas, SUA; acad. Leonid Culiuc, Institutul de Fizică 
Aplicată; m. c. Constantin Gaindric, Institutul de Ma-
tematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”; 
m. c. Alexandru Stratan, Academia de Studii Econo-
mice din Moldova; prof. Vladimir Fomin, membru 
de onoare al AȘM, Institutul Leibniz de Cercetări în 
domeniul corpului solid și științei materialelor din 
Dresda, Germania [8].

Conferința Internațională cu genericul „Științele 
Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace” a 
finalizat cu aprobarea unei rezoluții. Totodată, în te-
meiul prevederilor statutare ale AȘM, a fost propusă 
crearea în cadrul Academiei de Științe a Moldovei a 
Centrului de suport pentru proiecte interdisciplinare 
naționale și internaționale, vizând consolidarea efor-
turilor în vederea susținerii și promovării cercetărilor 
fundamentale.
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