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PREŞEDINTELE A.Ş.M., ACAD. GHEORGHE DUCA, 
CÂŞTIGĂ CEL DE-AL DOILEA MANDAT

La 21 februarie curent a avut loc cea de-a VII-
ea Sesiune a Asambleei A.Ş.M., consacrată alegerii 
preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Actualul preşedinte al Academiei, acad. Gheorghe 
Duca, s-a afl at în această funcţie timp de 4 ani. 
Conform Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare, 
adoptat în 2004, preşedintele Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei este ales pe o perioadă de 6 ani. 

La cea de-a VII-ea Sesiune a Asambleei, acad. 
Gheorghe Duca a prezentat Raportul privind 
realizarea Programului de activitate a preşedintelui 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anii 2004-2007 şi 
Programul de dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării 
pentru perioada 2008-2013.

După dezbateri s-a purces la procedura alegerilor. 
Conform statutului, dreptul de a alege preşedintele 
A.Ş.M. îl exercită membrii Asambleei. Cu 158 
de voturi pro şi unul contra, 2 buletine declarate 
nevalabile, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei a fost ales acad.Gheorghe Duca.    

 
„CRED ÎN PUTEREA ŞTIINŢEI”
 
-Stimate D-le academician Gheorghe Duca, 

ce au arătat cei  patru ani cât v-aţi exercitat 
primul mandat de preşedinte al Academiei?

-În primul rând, am 
demonstrat că o situaţie 
degradantă oricând poate fi  
depăşită prin perseverenţă şi 
inteligenţă. Vă dau un singur 
exemplu: fostele alegeri ale 
preşedintelui Academiei, 
din  februarie 2004, s-au 
desfăşurat într-o sală sumbră 
şi friguroasă, elita noastră 
ştiinţifi că îngheţa îmbrăcată 
în paltoane. Alegerile din 21 
februarie 2008 au avut loc în 
acelaşi sediu, dar primenit 
radical - cu faţada reparată, 
într-o sală sclipitor de 
frumoasă şi într-o atmosferă 
pe potriva spiritului luminos, 
purtător de adevăr şi de 
cunoaştere, al savantului.  

-Apropo de cunoaştere, în anii primului 
D-stră mandat de preşedinte al A.Ş.M. aţi intro-
dus, în circuitul ştiinţifi c autohton  sintagma de 
societate bazată pe cunoaştere. De ce acest con-
cept european a întârziat sa-şi facă drum în ţara 
noastră? 

-Suntem la ora de schimbare a mentalităţilor. 
În această epocă a dispariţiei hotarelor ne putem 
dezvolta doar pe principii comune cu ale ţărilor 

Acad. Gheorghe Duca, preşedinte al A.Ş.M. 

Sesiunea a VII-a a Asambleei A.Ş.M., 21 februarie 2008
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europene. În caz contrar, vom produce haos şi vom 
frâna procesele fi reşti de evoluţie a societăţii.

O comunitate  bazată pe cunoaştere este, în 
primul rând, una a tehnologiilor informaţionale.  
În aceste împrejurări, avem nevoie de un organism 
ştiinţifi c, de un centru coordonator care ar 
încuraja revoluţia tehnologică. Iată că în curând 
va fi  inaugurat, în cadrul Academiei, Institutul de 
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. 

Societatea cunoaşterii nu exclude, însă, tradiţia 
şi memoria, fapt pe care am vrut să-l demonstrăm 
prin inaugurarea Muzeului Ştiinţei. Şi desigur, 
o societate a cunoaşterii înseamnă continuitate. 
Sper să asistăm, la 1 septembrie anul curent, 
la inaugurarea Liceului Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, iar la anul – la deschiderea Universităţii 
Academice.

-Astăzi membrii titulari şi membrii 
corespondenţi ai Academiei par oarecum 
avantajaţi în raport cu ceilalţi cercetători. Este 
normală o atare situaţie?

- Este normal ca savanţii cu experienţă, care au 
obţinut succese în domeniul cercetărilor ştiinţifi ce, 
să fi e respectaţi şi susţinuţi. Asta, însă, nu anulează 
concurenţa onestă şi loială. Noi oferim şanse egale 

Alegerile preşedintelui A.Ş.M., februarie 2004 (arhivă)

tuturor. Un academician, ca şi un tânăr cercetător, 
este pus în situaţia să câştige bani pentru cercetări. 
Competitivitatea rămâne un principiu esenţial al 
reformei ştiinţei pentru care am pledat.

-Ce notă credeţi că aţi meritat pentru aceşti 4 
ani de preşedinţie?

-Una „de trecere”. Prezenţa savanţilor se 
simte tot mai mult în societate, dar şi relaţia lor cu 
comunitatea ştiinţifi că internaţională s-a îmbunătăţit 
substanţial. Cercetătorii noştri sunt antrenaţi în 
foarte multe proiecte comune.

-Rămâneţi şi-n continuare un optimist 
incurabil, după cum v-aţi declarat?

-Sunt aşa cum m-am autodefi nit cândva. Îmi place 
să mă bat, să lupt, să intru în competiţie şi cu savanţi 
consacraţi, şi cu cei tineri. Rămân a fi  un optimist 
şi împărtăşesc părerea că o viaţă nefolositoare se 
echivalează cu o moarte timpurie. Pentru mine stima 
valorează mai mult decât celebritatea, consideraţia 
mai mult decât renumele şi onoarea mai mult decât 
gloria.

Cred în puterea omului şi în puterea ştiinţei.

-Vă mulţumesc pentru interviu.   

Consemnare Viorica Cucereanu
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