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SPORIREA
CONTRIBUŢIEI
COMUNITĂŢII
ŞTIINŢIFICE LA
DEZVOLTAREA
SOCIETĂŢII BAZATE
PE CUNOAŞTERE
Acad. Gheorghe Duca,
preşedinte al A.Ş.M.
Acad. Gh. Duca makes a summary of his
activity as President of the Academy of Sciences of Moldova, from 5th of February 2004 till
present.
As a candidate to the second mandate for
the presidency of ASM he proposes as a main
goal to increase the contribution of the scientific community from Moldova to the development of knowledge based society.
Constatarea pertinentă a faptului că situaţia deplorabilă în care se afla la începutul anului 2004
Academia de Ştiinţe a Moldovei, ştiinţa în general,
ţine ireversibil de domeniul istoriei, trezeşte sentimente de o deosebită satisfacţie sufletească.
Graţie eforturilor depuse de comunitatea ştiinţifică a ţării, datorită susţinerii, care i-a fost acordată
conducerii Academiei, inclusiv şi mie personal în
calitate de preşedinte, în patru ani am pus temelia
revitalizării sferei ştiinţei pe principii noi, cu aspiraţie europeană, racordate la tendinţele mondiale de
dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării.
În cele ce urmează, mai întâi voi puncta succint
PRINCIPALELE REALIZĂRI ALE PROGRAMULUI PE CARE ÎL PROPUSESEM LA 5 FEBRUARIE 2004 pentru următorii patru ani în calitate de candidat la funcţia de preşedinte al A.Ş.M.
La compartimentul Propunerea unor căi de revitalizare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
A fost elaborat şi adoptat Codul cu privire la
ştiinţă şi inovare. Prin acest act legislativ, iniţiat de
preşedintele statului Vladimir Voronin, s-a finalizat discuţia pe tema: are ţara nevoie de Academie
sau nu? Prin Articolul 71 şi 72 s-a dat un răspuns

afirmativ. Academia de Ştiinţe este unica instituţie
publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, fiind coordonator plenipotenţiar al activităţii
ştiinţifice şi de inovare, cel mai înalt for ştiinţific al
ţării şi consultantul ştiinţific al autorităţilor publice
ale Republicii Moldova. Ea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei
Republicii Moldova, Codului şi ale altor acte legislative şi normative, ale Acordului de parteneriat cu
Guvernul şi ale statutului său. Academiei de Ştiinţe
i s-au delegat competenţele Guvernului în sfera cercetării-dezvoltării, precum şi rolul de coordonator
în promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic.
A avut loc optimizarea instituţiilor din sfera ştiinţei
şi inovării finanţate de la buget. A fost creată filiala
Bălţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Un alt obiectiv propus a fost Crearea condiţiilor de activitate a membrilor şi angajaţilor Academiei.
Odată cu adoptarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova şi încheierea
Acordului de parteneriat din 2004 până în 2007 finanţarea sferei ştiinţei a crescut de la 69 mln. lei la
280 mln. lei.
Salariile şi îndemnizaţiile angajaţilor din sfera ştiinţei şi inovării au sporit de circa 4 ori. Recent, hotărârea Guvernului nr. 47 ne-a dezlegat mâinile pentru
stimularea rezultatelor de performanţă. Au crescut îndemnizaţiile care azi constituie: pentru doctori – 200
lei, doctori habilitaţi – 500 lei, membri corespondenţi
– 1000 lei, membri titulari – 1500 lei.
Au fost adoptate categoriile de cercetători. Pentru cei de performanţă s-a introdus categoria de consultant, ce poate fi menţinută până la o vârstă foarte
înaintată.
Conform Codului, 20% din alocaţiile bugetare
sunt utilizate cu destinaţie specială la crearea condiţiilor normale de lucru pentru toată comunitatea ştiinţifică din ţară (reparaţia încăperilor, încălzire, apă,
gaz, internet, procurarea echipamentului, etc.).
În ce priveşte obiectivul Aprofundarea şi extinderea cercetărilor fundamentale, comunitatea ştiinţifică din ţară a propus, iar Parlamentul a aprobat
Direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi
inovării pentru anii 2006-2010:
1. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei
în contextul integrării europene.
2. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
3. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi
fortificarea sănătăţii.
4. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi
securitatea alimentară.
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5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
6. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea
resurselor renovabile.
A fost constituit Consiliul de expertizare a tuturor proiectelor.
Alocarea mijloacelor de la buget se face prin
concursul proiectelor de cercetare, transfer tehnologic şi individuale.
Pentru susţinerea rezultatelor de performanţă au
fost majorate premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Suntem la ediţia a patra a concursului organizat împreună cu Banca de economii pentru premiile
„Savantul anului”, „Inovatorul anului”, „Cel mai
tânăr cercetător al anului”.
La realizarea dezideratului Modernizarea şi
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Academiei,
pe parcursul anului 2004 am evaluat şi am luat la
evidenţă baza materială şi potenţialul uman. A fost
creat Fondul de susţinere a ştiinţei.
În Program am stipulat Dezvoltarea unor programe aplicative, inovaţionale şi de transfer tehnologic.
Conform Codului, prin Agenţia de inovare şi
transfer tehnologic deja de doi ani se implementează proiecte finanţate de la buget şi de la agenţi economici în proporţie de 60 la 40 procente.
A fost fondat primul parc tehnologic şi primul
incubator.
Rezultatele ştiinţei, după cum se ştie, au nevoie de validare şi recunoaştere internaţională. Eu am
propus în 2004 să amplificăm Integrarea unităţilor
de cercetare ale Academiei cu cele internaţionale.
Pe parcurs au fost încheiate noi acorduri cu Academiile de ştiinţe din Muntenegru, Turcia, China, cu
FCFR şi RCUR, cu FC din Bielorusia.
În anii 2004-2007 în cadrul MRDA au fost derulate sau se derulează 30 de programe de proiecte în
valoare de peste 6,2 milioane $, FP6 – 19 proiecte,
cu INTAS – 12 proiecte, cu FCFR – 44 proiecte,
FCUFR- 5 proiecte, STCU - 5.
S-a intensificat colaborarea cu NATO, este perfectat pentru semnare Acordul cu Ministerul educaţiei şi cercetărilor din România.
În Program constatam că nu vom avea sorţi de
izbândă fără Informatizarea ştiinţei şi a societăţii.
La acest capitol s-au realizat următoarele:
A fost construită prima tranşă a bibliotecii cu
acces la internet;
A crescut capacitatea reţelei academice de internet;
Au fost valorificate 1,5 mln. lei pentru lărgirea
şi deservirea reţelei informaţionale interne;
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S-a purces la editarea revistei Akademos, s-a făcut ordine în revistele ştiinţifice;
Se editează serialul de carte Academica.
M-a preocupat şi Creşterea prestigiului savantului, ridicarea autorităţii şi responsabilităţii
membrilor Academiei în societate.
Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt
acum membri ai colegiilor ministerelor.
A fost emisă o circulară prin care se acceptă
accesul liber al membrilor Academiei în organele
publice.
Academia de Ştiinţe a Moldovei, în calitate de
consultant al Guvernului, a expertizat şi a avizat
peste 1200 de acte normative.
Avem acorduri de colaborare cu câteva ministere.
În urma optimizării n-a fost închisă nicio şcoală
academică.
Ştiinţa fără tineret nu are viitor. În agenda zilnică pe parcursul perioadei respective a figurat Pregătirea cadrelor de înaltă calificare şi atragerea
tineretului talentat.
• S-a fondat CIUPP;
• Au crescut de 2-3 ori bursele pentru doctoranzi;
• Au fost instituite 20 burse de excelenţă ale
guvernului şi 10 burse nominative;
• În 2006-2007 au fost alocate prin concurs
granturi pentru 100 de tineri anual;
• A fost elaborat un nou regulament de admitere la doctorantură.
Am susţinut realizarea Cooperării şi integrării
ştiinţei cu învăţământul prin:
• practica studenţilor, teze de licenţă, masterat
si doctorat;
• organizarea congreselor, conferinţelor, simpozioanelor, seminarelor ştiinţifice;
• promovarea membrilor Academiei în calitate
de profesori şi preşedinţi ai comisiilor de stat la universităţi, concursuri pe obiecte. Bunăoară, numai
în noiembrie 2007 au fost recenzate 22 de lucrări
prezentate la concursul tinerilor cercetători din municipiu;
• elaborarea şi editarea în comun a manualelor,
compendiilor, dicţionarelor, analelor ştiinţifice.
Activitatea mea de 4 ani ca preşedinte al
A.Ş.M., cercetător şi profesor universitar s-a soldat cu următoarele:
Am participat la elaborarea cadrului normativ:
1.Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova;
2.Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada până în anul 2015;
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3.Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe perioada anilor 2006-2015;
4.Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare;
5.Programul Naţional de utilizare a surselor regenerabile de energie până în anul 2010.
În anii 2004 -2008 am fost conducător al Programului de stat „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor
din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi”.
Am ţinut prelegeri la chimia ecologica pentru
studenţii de la Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova.
În perioada de referinţă am organizat:
1.Ediţia a treia a Simpozionului Internaţional în
Chimia Ecologică (2005);
2.Şedinţa jubiliară ”60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din ţară” (2006);
3.Conferinţa Internaţională „Ipsilanti, Filipidis
– protagonişti ai istoriei moldo-greceşti” (2006);
4.Conferinţa ştiinţifică „15 ani de independenţă
a Republicii Moldova” (2006);
5.Şase Şedinţe ale Clubului Naţional „Parteneriat pentru Ştiinţă şi Business” (2005-2007);
6.Conferinţa Internaţională a Academiilor de
Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est „Ştiinţa
globală şi politicile naţionale: rolul academiilor”
(2007).
Sunt membru al colegiilor redacţionale ale revistelor „CLEAN - Soil, Aer, Water” (Germania), „Himia i tehnologia vodî (Ucraina)”, «Environmental
Engineering and Management Journal» (România),
“Chemistry Journal of Moldova” (Moldova). Se încheie editarea colecţiei “Lumea animală a Moldovei” (4 volume) şi “Lumea vegetală a Moldovei” (4
volume), iniţiată de mine. A fost fondată Revista de
Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, seria
de carte „Academica”.
Activitatea ştiinţifică şi editorială în anii
2004-2007:
Sunt autor şi coautor a 10 monografii, 138 de
articole şi 54 teze, 43 de brevete.
O parte din rezultatele activităţii mele au fost
apreciate cu:
Titlul “Savantul Anului“ (2005);
“Medalia de Aur pentru Eminente Servicii aduse Cauzei Progresului“, Bruxelles;
Titlul Onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Ruso” din Bălţi;
Titlul Onorific de Doctor Honoris Cauza al Academiei de Studii Economice a Moldovei;
Ordinul „Meritul Cultural” al României;
Medalia „În slujba Patriei”;

Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti»,
România;
Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe şi
Arte din Muntenegru;
Membru de onoare al Academiei Române;
Ordinul „Gloria Muncii” (2007);
Premiul internaţional „Socrate”, Oxford, Marea
Britanie.
Şi acum Vă propun să aruncaţi o privire asupra
unor subiecte din PROGRAMUL DE ACTIVITATE A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
PENTRU ANII 2008-2013.
În calitate de candidat la postul de preşedinte, voi
propune Asambleei următorul obiectiv principal al
comunităţii ştiinţifice pentru anii 2008-2013: Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice din ţară la
dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. Aceasta
presupune:
1.Perfecţionarea cadrului legislativ-normativ şi
ajustarea lui la standardele europene şi internaţionale;
Racordarea legislaţiei naţionale din sfera ştiinţei
şi inovării la prevederile aquis-ului european în domeniul cercetării şi inovării;
Modificarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare
în contextul Codului educaţiei, altor acte normative;
Elaborarea unor noi regulamente pentru asigurarea cadrului legal de implementare a legilor şi hotărârilor de Guvern.
2.Sporirea rolului Academiei de Ştiinţe a Moldovei în calitate de consultant ştiinţific al autorităţilor
publice. În acest scop se prevede:
Avizarea actelor normative;
Participarea comunităţii ştiinţifice din ţară la elaborarea Strategiilor sectoriale şi planurilor aferente lor;
Desemnarea academicienilor, membrilor Asambleei, în calitate de membri ai colegiilor ministerelor,
altor autorităţi publice centrale şi ai comisiilor guvernamentale.
Conlucrarea cu autorităţile publice în baza principiilor transparenţei şi avantajului reciproc.
3.Elaborarea Acordului de parteneriat pentru
anii 2009-2012.
Stipularea competenţelor şi prerogativelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei în vederea promovării
politicii statului în sfera ştiinţei şi inovării, ţinând cont
de aspiraţiile europene ale Republicii Moldova.
Dezvoltarea în continuare a unui mecanism eficient în relaţiile cu Guvernul, bazat pe recunoaşterea
rolului decisiv al sferei de cercetare şi inovare în procesul de dezvoltare durabilă a ţării.
4.Desemnarea direcţiilor prioritare de cercetare
pentru anii 2011-2015.
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Un lucru este evident – o societate are sorţi de
izbândă în dezvoltarea sa numai dacă se bazează pe
cunoaştere. De aceea, pentru perioada următoare vom
face propunerile de rigoare în funcţie de solicitările
Guvernului şi pornind de la rezultatele implementării
celor 6 direcţii aprobate în prezent: edificarea statului
de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene;
valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă; biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii; biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară; nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi
materiale noi; eficientizarea complexului energetic şi
asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.
5.Atingerea nivelului suficient de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării.
Vom stipula în Acord sporirea finanţării instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării de la buget pe ani aparte
până la atingerea în anul 2011 a cotei de 1% din PIB.
6.Atragerea finanţelor suplimentare pentru sfera
ştiinţei şi inovării.
Totodată, noi trebuie să atragem mijloace suplimentare în sfera ştiinţei şi inovării prin contracte de
comercializare a rezultatelor obţinute şi de efectuare a
unor cercetări la comanda agenţilor economici.
Vom continua conlucrarea cu organismele internaţionale în vederea atragerii unor fonduri suplimentare.
Transferul rezultatelor ştiinţifice în practică va
avea drept scop consolidarea Academiei de Ştiinţe a
Moldovei în calitate de forţă motrice a economiei bazată pe cunoaştere.
7.Sporirea salariilor, îndemnizaţiilor colaboratorilor din sfera ştiinţei şi inovării.
Către anul 2013 ne propunem să sporim îndemnizaţiile cercetătorilor: pentru doctori– 500 lei, doctori
habilitaţi – 1000 lei, membri-corespondenţi – 2000 lei,
membri titulari – 3000 lei.
Vom diversifica remunerarea cercetătorilor din
contul proiectelor realizate în cadrul programelor de
stat, din contul valorificării rezultatelor cercetării, antrenării cercetătorilor în noile forme de organizare a
transferului tehnologic.
8.Optimizarea structurii instituţiilor din cercetare.
Este mare luxul de a satisface curiozităţile de dragul cercetării. În conformitate cu rezultatele îndeplinirii tuturor proiectelor şi în urma acreditării instituţiilor
din sfera ştiinţei şi inovării vor fi promovate structurile, care şi-au dovedit eficienţa şi au demonstrat că
statul are nevoie de ele. În acest context, se va pleda
pentru flexibilitate şi mobilitate la evaluarea tematicii de cercetare din instituţii; vor fi aprobate temele de
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cercetare de care are nevoie ţara şi rezultatele cărora
sunt solicitate de societate.
Din perspectiva integrării sferei ştiinţei şi inovării
din Republica Moldova în comunitatea ştiinţifică europeană noi iminent avem nevoie de indici comparabili, identici cu ai ei. De aceea, este necesară:
Implementarea Eurostat-ului în vederea eficientizării activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;
Înfiinţarea Institutului societăţii informaţionale;
Deschiderea filialelor Grădinii Botanice la Bălţi şi
Cahul;
Înfiinţarea parcului tehnologic-incubator ştiinţific
„Agricultura ecologică”;
Extinderea Bibliotecii Ştiinţifice Centrale
„A.Lupan” prin construcţia blocului al doilea.
9.Informatizarea comunităţii ştiinţifice din ţară.
Modernizarea reţelei informaţionale.
Elaborarea sistemului informaţional automatizat
„Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova ”.
10.Procurarea echipamentului nou pentru dotarea laboratoarelor şi modernizarea bazei de cercetare.
Conform Codului, 20% din alocaţiile bugetare
urmează să fie îndreptate cu stricteţe la îmbunătăţirea
condiţiilor de cercetare (procurarea echipamentului,
asigurarea cu internet, reparaţia încăperilor).
11.Promovarea imaginii cercetătorilor şi rezultatelor muncii lor în societate.
Lansarea colecţiei „Personalităţi notorii”.
Lansarea colecţiei „Rezervaţiile ştiinţifice”.
Înfiinţarea activităţii instituţiei de cercetare „Editura enciclopedică”.
Continuarea editării volumelor din Colecţia „Academica”.
Deschiderea Muzeului Ştiinţei.
Desfăşurarea în continuare a ciclurilor de emisiuni TV despre comunitatea ştiinţifică şi publicarea
articolelor relevante în acest sens în presa naţională şi
internaţională.
Dezvoltarea dialogului cu societatea civilă, popularizarea rezultatelor ştiinţifice în toate păturile populaţiei, inclusiv şi în rândurile generaţiei tinere.
Creşterea prestigiului carierei profesionale în cercetare şi promovarea cazurilor de succes.
12.Constituirea şi punerea în funcţiune a clusterului educaţional al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Darea în exploatare a Liceului Teoretic Academic
cu începerea procesului de învăţământ din toamna
anului 2008.
Construcţia campusului Universităţii Academice.
Înscrierea la studiile de masterat în ştiinţă şi doctorat din toamna anului 2008 în cadrul Universităţii
Academice.
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Implementarea unui sistem de perfecţionare şi reciclare a cadrelor de cercetători şi didactice din ţară în
baza instituţiilor academice de cercetare.
Crearea condiţiilor pentru menţinerea tinerilor
cercetători în ţară prin promovarea unor perspective
clare de viitor pentru aceştia.
13.Acordarea unor înlesniri pentru cercetători în
vederea soluţionării problemelor lor sociale la compartimentul spaţiu locativ.
Construcţia unui cămin pentru doctoranzi şi a unui
cămin pentru studenţi şi masteranzi.
Construcţia prin ipotecă a câtorva blocuri de locuit pentru diferite categorii de cercetători din mun.
Chişinău.
14.Academia de Ştiinţe a Moldovei şi comunitatea ştiinţifică internaţională: noi oportunităţi în contactele bilaterale şi multilaterale.
Sporirea participării în spaţiul european de cercetare prin:
Semnarea unui protocol cu Comisia Europeană în
domeniul ştiinţei şi tehnologiei;
Creşterea mobilităţii cercetătorilor în statele membre ale UE;
Continuarea stabilirii relaţiilor de colaborare cu
Fundaţiile Internaţionale de susţinere a ştiinţei;
Lansarea programelor de proiecte comune cu instituţiile similare din spaţiul sud-est european;
Consolidarea participării A.Ş.M. la activitatea organizaţiilor internaţionale de profil;
Creşterea vizibilităţii internaţionale a A.Ş.M. prin

desfăşurarea unei campanii de promovare a realizărilor ştiinţifice peste hotare.
15.Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare: perfectarea sistemului de acreditare şi atestare
în vederea stimulării rezultatelor de performanţă.
1. Acreditarea trebuie efectuată în baza indicilor
statistici, introduşi începând cu 2006, indici racordaţi
la EUROSTAT.
2. Modificarea regulamentului pentru efectuarea
studiilor la doctorantură şi post-doctorantură cu excluderea competitorilor şi studiilor prin corespondenţă.
3.Reevaluarea conţinutului revistelor ştiinţifice
recenzate.
4.Pentru a asigura protejarea rezultatelor cercetărilor considerăm inoportună plasarea pe portalul
CNAA a textelor integrale a tezelor de doctor şi doctor
habilitat.
16.Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: contribuţii la dezvoltarea durabilă a ţării.
1.Asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale
prin perfectare în continuare a cadrului legislativ.
2.Promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi
comercializarea lor în vederea implementării.
3.Perfecţionarea şi completarea sistematică a bazei de date a rezultatelor ştiinţifice.
Realizarea acestor obiective va asigura ştiinţei o
poziţie prioritară, contribuţia comunităţii ştiinţifice din
ţară la dezvoltare va fi considerabilă, iar recunoaşterea
rezultatelor pe plan internaţional va facilita integrarea
europeană a Republicii Moldova.

Participanţii la trainingul “Oportunităţi de parteneriat în ştiinţă şi business pentru tineri cercetători: schimb de
experienţă”. Vadul-lui-Vodă, septembrie 2006
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