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Implementate pe larg în mai multe centre de cercetare din spaţiul european, platformele științifice au
fost inițiate în anul 2019 de către Academia de Științe a Moldovei ca o modalitate nouă și eficientă de
discurs și de dialog ştiinţific. Temele selectate pentru primele patru platforme de comunicare consună
cu problemele dintre cele mai importante ale lumii
moderne, inclusiv ale societății noastre: 1. „Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu” (coordonator m. c. Maria Nedealcov);
2. „Securitatea economică, migrația și transformările demografice” (coordonatori acad. Grigore Belostecinic și m. c. Alexandru Stratan); 3. „Accidente vasculare cerebrale” (coordonator acad. Stanislav Groppa);
4. „Securitatea Alimentară și Siguranța Alimentelor” (coordonator dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza).
Prima platformă de comunicare, „Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu”,
lansată la 11 octombrie 2019, a avut ca reper prelegerea „Variabilitatea spațio-temporală a riscurilor meteo-climatice” susținută de m. c. Maria Nedealcov,
membru al Secției științe ale vieții. De asemenea, ca
răspuns la solicitarea Procuraturii Republicii Moldova, Secția investigarea fraudelor contra mediului și
intereselor publice, de a oferi informații privind starea de fapt și evoluția în dinamică a florei și faunei în
Republica Moldova, inclusiv despre eficiența măsurilor de protecție elaborate și aplicate de autorități, la
5 decembrie 2019 la Academia de Științe a avut loc masa
rotundă „Evoluția în dinamică și starea actuală a florei și
faunei în Republica Moldova”. Conferința s-a desfășurat
cu participarea Institutului de Ecologie și Geografie, Institutului de Zoologie, Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În cadrul aceleiași platforme,
la 13 februarie 2020, Secţia ştiinţe exacte şi inginereşti a
AȘM, în colaborare cu Institutul de Geologie şi Seismologie al MECC, a organizat prelegerea publică „Problemele reducerii riscului seismic la care este expus teritoriul Republicii Moldova”, susţinută de dr. Igor Nicoara,
director al Institutului de Geologie şi Seismologie.
La 10 martie 2020 a fost lansată cea de-a doua platformă, „Securitatea și siguranța alimentelor”, coordo16 |Akademos 1/2020

nată de dr. hab. în chimie, prof. univ. Rodica Sturza,
membru al Secției ştiinţe exacte şi inginereşti, care a
și prezentat lecția publică „Securitatea și siguranța alimentelor – o problemă existențială”. În ideea că securitatea alimentară a populației reprezintă unul dintre
drepturile constituționale ale omului, platforma își
propune să favorizeze o colaborare mai strânsă între
industrie și mediul academic, împărtășirea și promovarea experienței dintr-o perspectivă globală, schimbul
de idei cu experți și lideri din organisme de reglementare, industrie, mediul academic, specialiști în formare.
Prin posibilitatea de a lărgi comunicarea cu partenerii din străinătate, platformele științifice oferă o
oportunitate în plus de a iniția programe multilaterale și pluridisciplinare internaționale. Platformele de
interacțiune dintre cercetarea științifică și mediul de
afaceri urmează să stimuleze elaborarea unor noi propuneri de proiecte, noi soluții pentru implementarea
rezultatelor cercetărilor, acordarea sprijinului necesar
de identificare a mecanismelor de cooperare, de integrare a componentei inovaționale, pentru constituirea
unor parteneriate de comunicare între mediul academic și cel privat.
O platformă științifică este deschisă inclusiv pentru tinerii cercetători, fiind un suport esențial în creșterea vizibilității studiilor efectuate în diferite domenii
științifice și un portal eficient pentru diseminarea cunoștințelor către societatea civilă, autoritățile publice centrale și locale, mediul de afaceri ș.a. Totodată,
subliniem incontestabila valoare aplicativă a acestor
platforme științifice, întrucât în baza lecțiilor publice
și a discuțiilor lansate, se elaborează recomandări ale
specialiștilor în domeniu care sunt transmise ulterior autorităților publice centrale - Guvern, Parlament,
Președinție, în conformitate cu atribuțiile Academiei
de Științe de consultant strategic al Guvernului.
Celelalte două platforme științifice anunțate,
având ca temă Securitatea economică, migrația și
transformările demografice și Accidentele vasculare
cerebrale, în noile realități ale pandemiei, vor fi susținute
online, dar vor întruni toate componentele unui
dialog deschis și constructiv, inclusiv recomandările
experților pentru autorități.

