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„ŞTIINŢA ŞI EDUCAŢIA 

SUNT CA ŞI APELE 

UNUI RÂU CARE 

TREBUIE SĂ CURGĂ 

ÎMPREUNĂ”

Între 19-21 septembrie curent, Academia de Şti-
inţe a Moldovei a găzduit Conferinţa internaţională 
cu genericul Politici în domeniul ştiinţei şi educa-
ţiei, la care au participat miniştrii educaţiei şi şti-
inţei, preşedinţii Academiilor de Ştiinţe din statele 
Europei Centrale şi de Sud-Est, Caucaziene, CSI, 
Ţările Balcanice şi cele Baltice. Evenimentul a în-
trunit savanţi din 24 de ţări, precum şi reprezentanţi 
a 9 organizaţii internaţionale. Manifestarea a fost o 
continuare a Conferinţei Academiilor de Ştiinţe din 
Europa de Est şi de Sud-Est cu genericul Ştiinţa glo-
bală şi politicile naţionale: rolul academiilor, des-
făşurată între 4-5 mai 2007 sub auspiciile A.Ş.M. la 
Chişinău, care devenise evenimentul ştiinţifi c prin-
cipal al anului 2007. 

La rândul său, conferinţa consacrată politicilor 
în domeniul ştiinţei şi educaţiei prin mesajul său 
complex, varietatea şi profunzimea problemelor 
abordate, face cap de afi ş al evenimentelor ştiinţi-
fi ce din 2008. Cele patru sesiuni au trasat direcţiile 
principale ale dezbaterilor: Consolidarea impactului 
internaţional al programelor naţionale de cercetare 
şi educaţie; Consolidarea cercetării în învăţămân-
tul universitar; Dezvoltarea unei economii bazate 
pe cunoaştere; Cum să oprim şi să inversăm exodul 
creierilor.

În deschiderea conferinţei Zoran Stancic, şef- 
adjunct al Directoratului General pentru Cercetare 
al Comisiei Europene, menţionase că procesul glo-
balizării comportă în sine multiple probleme – eco-
nomice, ecologice, energetice etc., iar intrarea în 
competiţie a noilor actori globali, precum China şi 
India, lasă să se întrevadă noi oportunităţi şi pentru 
ţările industrializate, şi pentru cele în tranziţie.

Strategia unei economii bazate pe cunoaştere, 
lansată de UE în 2000, îşi propune să transforme 
cunoştinţele în creştere economică. În acest context, 
triada instruire-cercetare-inovare capătă dimensiu-
nea şi menirea de forţă motrice a dezvoltării societă-
ţii cunoaşterii. UE pledează pentru coordonarea po-
liticilor în domeniul ştiinţei şi educaţiei în interiorul 

şi în vecinătatea sa, iar crearea Spaţiului European 
de Cercetare condiţionează importanţa deosebită a 
relaţiilor de parteneriat dintre ţările membre cu ţă-
rile PEV. De menţionat că în luna mai anul curent, 
Republica Moldova a depus cererea ofi cială pentru 
asocierea la Programul Cadru 7 al UE în domeniul 
ştiinţei şi dezvoltării tehnologice, instrumentul prin-
cipal al UE de fi nanţare a cercetărilor în perioada 
2007-2013. Statutul de ţară asociată presupune obţi-
nerea drepturilor similare cu ale structurilor de cer-
cetare din statele membre ale UE, dar, totodată, şi 
un înalt grad de responsabilitate.

Despre ce înseamnă şi cum se poate materializa 
un parteneriat efectiv cu Occidentul a relatat Eric 
Novotny, prim-vicepreşedinte al Fondului Ame-
rican de Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF). 
În anii 2000-2008 Guvernul SUA a oferit cerce-
tătorilor moldoveni 250 de granturi în valoare de 
8 milioane dolari. De ele au benefi ciat circa 2 mii 
de savanţi, inclusiv tineri. Triada instruire-cerce-
tare-inovare face posibilă valorifi carea mai multor 
oportunităţi în acest sens.

“Ştiinţa şi educaţia sunt ca şi apele unui râu 
care trebuie să curgă împreună”. Această metaforă, 
enunţată de Engelbert Ruoss, Directorul Biroului 
Regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură în Eu-
ropa (BRESCE), exprimă mesajul esenţial al comu-
nităţii ştiinţifi ce moderne. Noile strategii ştiinţifi ce 
şi educaţionale contribuie la o mai bună sesizare şi 
administrare a schimbărilor tehnice şi sociale.

În cadrul conferinţei preşedintele Republicii 
Moldova, Vladimir Voronin, a lansat proiectul Co-
dului învăţământului. Acesta se anunţă a fi  un jalon 
important în reforma sistemului educaţional din ţara 
noastră.

Preşedintele A.Ş.M., acad. Gheorghe Duca a 
catalogat conferinţa internaţională Politici în dome-
niul ştiinţei şi educaţiei ca fi ind o reuniune care a 
ridicat prestigiul comunităţii ştiinţifi ce autohtone în 
Europa.

Conferinţa Politici în domeniul ştiinţei şi edu-
caţiei s-a desfăşurat sub auspiciul Preşedinţiei Repu-
blicii Moldova la Procesul de Cooperare în Europa 
de Sud-Est (SEECP) şi a fost organizată prin efor-
turile comune ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii 
Moldova, cu suportul Ofi ciului UNESCO din Mos-
cova, Iniţiativei Central Europeane, Fondului Ame-
rican de Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF), 
Ofi ciului Naval de Cercetări Globale (ONRG) şi 
Asociaţiei Moldoveneşti de Cercetare şi Dezvoltare 
(MRDA), altor fundaţii şi organizaţii. 


