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EVENIMENT

BURSELE 
FEDERAȚIEI MONDIALE A SAVANȚILOR

Dr., conf. univ. Nicolae STRATAN
Arhiva Științifică a AȘM

Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) a de-
semnat deținătorii burselor sale în Republica Mol-
dova pentru anul 2017, zece la număr, aceștia fiind: 
Adelina Alcaz (Institutul de Ecologie şi Geografie), 
Nina Bogdan (Institutul de Microbiologie şi Bio-
tehnologie), Natalia Buracovschi (Institutul Mamei 
şi Copilului), Ion Cozma (Universitatea Tehnică 
a Moldovei), Nicolae Curmei (Institutul de Fizică 
Aplicată), Lidia Lungu (Institutul de Chimie), Olga 
Macagonova (Universitatea de Medicină şi Farmacie 
,,Nicolae Testemiţanu”), Larisa Mocanu (Universita-
tea de Stat), Irina Nasalciuc (Institutul Naţional de 
Cercetări Economice) și Igor Serotila (Institutul de 
Cercetări Juridice şi Politice al AŞM).

Durata fiecărei burse este de un an. Valoarea 
ei constituie 150 de franci elveţieni pentru fiecare 
lună.

Conform condițiilor, concursul pentru bursele 
FMS a fost adresat doctoranzilor anilor II și III care 
îşi fac studiile la forma de zi în cadrul universități-
lor sau instituţiilor de cercetări ştiinţifice. Activitatea 
cercetătorului trebuie să fie legată de unul din cele 
15 domenii prioritare stabilite de FMS: apa, solul, 
alimentarea, energia, poluarea, limitele de dezvolta-
re, schimbările climaterice, monitoringul planetar al 
planetei, proliferarea rachetelor şi apărarea, ştiinţa şi 
tehnologia ţărilor în curs de dezvoltare, transplantul 
de organe, medicina şi biotehnologia, poluarea cul-
turală, protecţia în ce privește obiectele cosmice şi 
conversia resurselor militare. 

Concursul a demarat în aprilie 2016, anunțul pri-
vind desfășurarea lui fiind inserat, timp de o lună de 
zile, pe site-ul www.http://asm.md. S-au înregistrat 
candidaţi din diverse instituţii din sfera ştiinţei şi 
inovării. În competiție au intrat, de asemenea, doc-
toranzi din cadrul universităţilor abilitate cu dreptul 
de a pregăti cadre ştiinţifice prin doctorat şi post- 
doctorat. Dosarul urma să fie însoţit de două scrisori 
de recomandare din partea unor specialişti în dome-
niu şi o scrisoare din partea conducătorului cu acor-
dul de a fi conducător ştiinţific al aplicantului. Ulte-
rior, dosarele au fost expediate în adresa FMS care, 
după o selectare riguroasă, a informat AŞM despre 
rezultatele concursului.    

Pe parcursul anului, bursierii urmează să prezin-
te la fiecare două luni câte un raport de 6-8 pagini, 
la şase luni vor întocmi un raport pe jumătate de an 
de 15-20 pagini, acestea fiind expediate la Federaţia 
Mondială a Savanţilor. La sfârşit de an se va elabora 
un raport final de către fiecare doctorand, care de ase-
menea vor fi expediate la sediul central al FMS, iar în 
baza acestora – un raport integral, care va fi prezen-
tat de preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
acad. Gheorghe Duca, la Adunarea Generală anuală 
de dare de seamă a FMS.

Pe data de 14 decembrie 2016, câștigătorii de 
burse au fost invitați la o discuție cu preşedintele 
AŞM, acad. Gheorghe Duca. El a menţionat că ofe-
rirea acestor burse s-a constituit într-o importantă 
tradiţie de susţinere a tinerilor cercetători. Graţie co-
laborării Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu Fede-
raţia Mondială a Savanţilor, începând cu anul 1999, 
peste 160 de doctoranzi din țara noastră au beneficiat 
de bursele FMS, de rând cu alţi tineri cercetători din  
peste o sută de țări, contribuind prin lucrările sale la 
acumularea unor cunoștințe noi pe segmente moder-
ne de cercetare.

La final de întâlnire, preşedintele Academiei de 
Științe a Moldovei a înmânat scrisorile de confirmare 
deţinătorilor burselor respective, subliniind că acest 
fapt trebuie să îi motiveze şi mai mult în realizarea 
obiectivelor propuse pe întreg parcursul desfăşurării 
cercetărilor ştiinţifice şi totodată îi obligă să rămână 
un exemplu de urmat, inclusiv prin susţinerea tezelor 
de doctorat în termene utile.  

Programul de burse a fost iniţiat şi este susţinut 
de ilustrul savant în domeniul fizicii nucleare, prof. 
Antonino Zichichi (Geneva), preşedintele Federa-
ţiei Mondiale a Savanţilor și unul dintre fondatorii 
ei. Federația Mondială a Savanților a fost instituită 
în 1973, în Erice, Sicilia, de un grup de cercetători 
iluștri pentru a promova colaborarea internațională 
în domeniul științei și tehnologiei de pe diferite con-
tinente, în scopul unui schimb liber de informații și 
de noutăți științifice care să fie valorificate în numele 
progresului umanității.

Federația Mondială a Savanților întrunește actu-
almente 10 000 de cercetători din 110 țări. 


