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  SESIUNEA A XV-a 
A ASAMBLEEI ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  

La 12 martie a.c., în Sala Azurie a AŞM, şi-a 
desfăşurat lucrările cea de-a XV-a sesiune a Asam-
bleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care a tota-
lizat rezultatele ştiinţifi ce obţinute în anul 2012.  

Manifestarea a fost onorată de prezenţa 
Excelenţei Sale Nicolae Timofti, preşedintele Re-
publicii Moldova. La eveniment au mai asistat Mihai 
Moldovanu, viceprim-ministru, Chiril Lucinschi, 
preşedintele Comisiei parlamentare pentru cultură, 
educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, 
dr. Iurie Bolboceanu, secretarul aceleiaşi Comisii, 
m.c. Vladimir Hotineanu, preşedintele Comisiei 
parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi 
familie, m.c. Ion Hadârcă, preşedintele fracţiunii 
parlamentare a Partidu lui Liberal. Autorităţile pub-
lice locale au fost reprezentate de Grigore Cobzac, 
preşedintele raionului Hânceşti. Printre invitaţii de 
onoare s-au numărat Petru Lucinschi, preşedintele 
Republicii Moldova (1996-2001), Serafi m Ure-
chean, preşedintele Curţii de Conturi, reprezentanţi 
ai corpului diplomatic, precum şi ai societăţii civile, 
jurnalişti.

Comunitatea ştiinţifi că a fost reprezentată de 98 
de membri titulari şi membri corespondenţi, 78 de 
doctori habilitaţi, rectori ai instituţiilor de învăţământ 
superior şi directori ai instituţiilor de cercetare.

În cadrul sesiunii, preşedintele AŞM, 
acad. Gheorghe Duca, a prezentat raportul „Cerce-
tarea şi inovarea – cheia dezvoltării ţării”. El a men-
ţionat că anul ştiinţifi c 2012 a fost unul difi cil, dar 
oamenii de ştiinţă au reuşit să transforme provocă-
rile în oportunităţi, promovând performanţa în cer-
cetare. Realizările ştiinţifi ce obţinute au contribuit 
esenţial la fundamentarea politicilor, dezvoltarea 
socio-economică a ţării, generarea de noi cunoştin-
ţe, iar asocierea la Programul Cadru 7 al Uniunii Eu-
ropene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică a 
constituit o recunoaştere efectivă de către comunita-
tea internaţională a potenţialului ştiinţifi c autohton.

Preşedintele AŞM a trecut în revistă rezul-
tatele principale înregistrate în sfera de cercetare, 
evocând, totodată, problemele şi procesele care au 
marcat activitatea comunităţii ştiinţifi ce în perioada 
de referinţă. Printre succesele menţionate de rapor-
tor s-au numărat exerciţiul de evaluare a sistemu-
lui de cercetare-inovare din Republica Moldova, 
desfăşurat în perioada ianuarie-iunie 2012; elabo-

rarea priorităţilor de cercetare până în 2020; valo-
rifi carea statutului de ţară asociată la PC7, statut 
care, începând cu 1 ianuarie 2012, a oferit drep-
turi similare cu cele ale statelor membre ale UE, 
cercetarea devenind astfel primul şi unicul dome-
niu la care Republica Moldova a obţinut statutul 
de ţară asociată; adoptarea de către CSŞDT a pa-
chetului de măsuri pentru reformarea AŞM şi efi -
cientizarea activităţilor de cercetare-inovare etc.

Aducând exemple de realizări cu certă valoare 
ştiinţifi că, care ar putea fi  implementate în secto-
rul real al economiei, preşedintele AŞM a subliniat 
că oamenii de ştiinţă au fost implicaţi în procesul 
de ela-borare a documentelor de politici publice, 
unul dintre cele mai importante fi ind Strategia de 
cercetare-dezvoltare „Moldova Cunoaşterii” 2020, 
adoptată ulterior de Guvernul Republicii Moldova. 

Scopul Strategiei constă în crearea condiţiilor 
pentru dezvoltarea unui sistem de cercetare-dez-
voltare capabil să genereze cunoaştere ştiinţifi că 
performantă în vederea creşterii competitivităţii 
economiei naţionale şi a gradului de bunăstare 
a populaţiei. Ca o continuare logică a proce-
sului de planifi care strategică, în raport a fost 
evidenţiată lansarea spre discuţii publice a noilor 
priorităţi de cercetare, care vor sta la baza prog-
ramelor şi proiectelor de cercetare şi vor asi-
gura un impact adecvat la nivel de societate.

În discursul său, preşedintele AŞM s-a referit 
şi la diminuarea fi nanţării alocate de la bugetul de 
stat, fapt care a afectat activitatea cercetătorilor 
şi care a determinat realocarea resurselor umane 
de la procesul de cercetare la cel de supravieţuire. 
„La modul practic, în loc să ne concentrăm pe 
activităţile de cercetare, am fost puşi în situaţia în 
care să reducem fi nanţarea şi aşa austeră a proiecte-
lor de cercetare”, a menţionat acad. Gheorghe Duca.

Raportul prezentat de m.c. Ion Guceac, secre-
tarul ştiinţifi c general al AŞM, a vizat activitatea 
managerială şi economico-fi nanciară a Consiliului 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
în anul 2012. Membrilor Asambleei li s-a oferit o 
informaţie consolidată privind volumul fi nanţării şi 
rezultatele valorifi cării alocaţiilor bugetare în sfera 
ştiinţei şi inovării în anul 2012, dinamica cuantumu-
lui fi nanţării sferei ştiinţei şi inovării, volumul chel-
tuielilor de bază. Au fost evidenţiate şi cheltuielile 
pentru procurarea echipamentului ştiinţifi c, fi ind 
invocată necesitatea asigurării organizaţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării cu echipament performant. 

S-a menţionat că, actualmente, din numărul to-
tal de cercetători antrenaţi în activitatea ştiinţifi că, 
28 la sută sunt tineri, iar 7 la sută din aceştia 
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conduc laboratoare sau centre de cercetare în 
cadrul organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

M.c. Ion Guceac a prezentat, de asemenea, 
principalele elemente de conţinut ale proiectului 
Strategiei de cercetare-dezvoltare până în 2020, 
subliniind că documentul de politici va contribui la 
diversifi carea mijloacelor de fi nanţare prin investiţii 
private în dezvoltarea structurilor organizaţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării, prin crearea parteneriate-
lor publice-private în domeniul cercetării-inovării.  

Prezent la lucrările celei de-a XV-a sesiuni a 
Asambleei AŞM, preşedintele Republicii Moldo-
va Nicolae Timofti a declarat: „Sunt bucuros că am 
prilejul să mă întreţin cu elita intelectuală a ţării, cu 
personalităţi distinse din sfera cercetării şi inovării, 
care simbolizează progresul, care aduc deschiderea 
spre viitor şi care dau sens intenţiilor noastre de a face 
parte din familia popoarelor civilizate prospere”. 

În discursul său, şeful statului a evidenţiat 
câteva obiective care pot fi  realizabile cu condiţia 
unor schimbări calitative, dacă ne dorim o econo-
mie prosperă, o cultură şi un învăţământ întemeiate 
pe valori autentice, o ştiinţă axată pe metodologii 
performante, expertiza ştiinţifi că în acest sens fi ind 
extrem de importantă. „Cercetarea reprezintă dome-
niul prin care am obţinut, pentru prima dată, statutul 
de ţară asociată. Sper că vom reuşi să benefi ciem 
de toate avantajele pe care le oferă acest statut” a 
remarcat preşedintele Nicolae Timofti, apreciind 
consecvenţa de care a dat dovadă, în acest sens, 
Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Cu mesaje către înaltul for academic, dar şi 
către întreaga comunitate ştiinţifi că, au venit vice-

prim-ministrul Mihai Moldovanu, Gheorghe Cobzac, 
preşedintele raionului Hânceşti, precum şi aca-
demicienii Teodor Furdui, Stanislav Groppa, Valeriu 
Pasat, Valeriu Canţer, Mihail Dolgan, Vasile Micu, 
m.c. Nicolae Dabija, dr. hab. Svetlana Cojocaru.

În cadrul sesiunii au fost prezentate şi aprobate 
modifi cările la regulamentul Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, noua 
redacţie a Statutului AŞM şi Acordul de parteneriat 
între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei 
pentru anii 2013-2016.

Forul ştiinţifi c l-a ales, prin vot secret, la pro-
punerea preşedintelui AŞM, în calitate de prim-
vicepreşedinte al AŞM, pe acad. Ion Tighineanu.  
Pentru al doilea mandat a fost desemnat, în cali-
tate de secretar ştiinţifi c general al AŞM, m.c. Ion 
Guceac.

Totodată, a fost aleasă noua componenţă a 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică. Din CSŞDT urmează să facă parte, 
din ofi ciu, preşedintele AŞM, acad. Gheorghe 
Duca, prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighi-
neanu, secretarul ştiinţifi c general al AŞM, m.c. Ion 
Guceac. 

În calitate de noi membri au fost aleşi: 
acad. Ion Ababii, acad. Ion Bostan, acad. Valeriu 
Canţer, acad. Leonid Culiuc, acad. Stanislav Groppa, 
acad. Boris Gaina, dr. hab. Aurelian Dănilă, dr. hab. 
Victor Moraru, dr. hab. Alexandru Stratan,  dr. Vea-
ceslav Kulciţki, dr. Svetlana Munteanu, dr. Ludmila 
Tăutu. 
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Centrul Media al AŞM
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