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ŞTIINŢĂ ŞI SOCIETATE: 
PERCEPŢII, ESTIMĂRI, 

AŞTEPTĂRI

dr. Valeriu MÎNDRU

SCIENCE AND SOCIETY: PERCEPTI-
ONS, ASSESSMENTS, EXPECTATIONS 

In 2010, for the fi rst time in Moldova, Euro-
pean Integration and Political Science Institute 
of the Academy of Science has developed a new 
sociological survey “Science and Society” whi-
ch is a continuation of the investigation, “Re-
form and Innovation in Science: a Sociological 
Study”.  Research reveals public opinions and 
attitudes towards science, its level of informati-
on and citizens’ interest for this domain. The stu-
dy was conducted on a nationally representative 
sample of 1115 persons aged 18 years and more. 
In some cases sociological data was correlated 
with certain socio-demographic characteristics 
of respondents.

În unul din numerele anterioare ale revistei 
Akademos (nr.3 (18), 2010) prezentasem  o sinteză 
a principalelor rezultate ale investigaţiei sociologi-
ce ,,Reforma în sfera ştiinţei şi inovării”, realizată 
de  Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice 
al Academiei de Ştiinţe. Cercetarea avea scopul să 
pună în evidenţă schimbările ce se produc în sfera 
ştiinţei şi inovării în urma adoptării şi implementării 
în anul 2004 a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 
şi nivelul de percepţie a acestor transformări de că-
tre comunitatea ştiinţifi că.

Studiul a fost efectuat iniţial în instituţiile acade-
mice (august-septembrie 2010) şi continuat ulterior 
în instituţiile de învăţământ supe-
rior (septembrie-octombrie), ca în 
luna noiembrie să fi e chestionaţi 
membrii titulari şi membrii cores-
pondenţi ai Academiei de Ştiinţe, 
membrii Asambleei AŞM, directo-
rii institutelor academice, precum 
şi rectorii şi prorectorii pentru ac-
tivitate ştiinţifi că a instituţiilor de 
învăţământ superior. Astfel, baza 
empirică a cercetării au constitu it-o 
opiniile exprimate de peste 700 de 
savanţi din instituţiile academice şi 
universitare. 

Datele şi informaţiile rezultate 
din ancheta de teren au fost expu-
se ulterior în lucrarea ştiinţifi că 
,,Reforma în sfera ştiinţei şi ino-
vării: studiu sociologic”, Chişinău, 

2010, autori V. Moraru şi V. Mîndru. De menţionat 
că cercetarea de tip monitoring relevă opiniile, es-
timările şi propunerile oamenilor de ştiinţă privind 
situaţia din domeniu şi măsurile care trebuie între-
prinse în vederea îmbunătăţirii acesteia, evaluarea 
de către cercetătorii ştiinţifi ci a propriei activităţi şi 
a instituţiilor în care sunt angajaţi, efi cienţa utilizării 
potenţialului de muncă, resurselor umane. Se anali-
zează, de asemenea,  condiţiile de muncă, necesită-
ţile de dezvoltare a personalului ştiinţifi c, nivelul de 
mulţumire a cercetătorilor de activitatea pe care o 
desfăşoară managerii Academiei de Ştiinţe, institu-
ţiile academice, precum şi măsurile de impulsionare 
a activităţii ştiinţifi ce şi afi rmării ştiinţei ca bază a 
dezvoltării societăţii. În contextul acestor estimări, 
era oportun să cunoaştem şi opiniile, atitudinile po-
pulaţiei faţă de ştiinţă, nivelul de informare şi inte-
resul cetăţenilor pentru acest domeniu de activitate.    

Motivaţi de o asemenea intenţie, la fi nele anului 
2010, în premieră pentru Republica Moldova, Insti-
tutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice a  lansat 
studiul ,,Ştiinţă şi societate”. Necesitatea realizării 
unei asemenea investigaţii este determinată de fap-
tul că, într-o societate a cunoaşterii, în care statului 
îi revine un rol decisiv în susţinerea cercetării şti-
inţifi ce, mai ales prin fi nanţare, este foarte impor-
tant  să identifi căm ariile de interes pentru public. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât politicile publice 
privind ştiinţa şi aplicarea lor sunt, în cea mai mare 
parte, fi nanţate din fonduri publice. Este oare publi-
cul nostru de acord ca autorităţile să investească în 
cercetarea ştiinţifi că? Aceasta a fost una din între-
bările la care ne-am propus să răspundem în cadrul 
studiului.

Pe de altă parte, este esenţial să identifi căm în 

Diagrama 1. Sunteţi de acord sau nu cu afi rmaţia că ,,în viaţa 
mea de zi cu zi, nu este  important să ştiu ceva despre ştiinţă”?
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structura populaţiei acele categorii care manifes-
tă interes şi atitudini pozitive faţă de cercetarea şi 
cunoaşterea ştiinţifi că, pentru a susţine şi consolida 
aceste orientări. Totodată, nu mai puţin important 
este să cunoaştem şi grupurile care au un interes 
mai redus sau care deloc nu manifestă interes faţă 
de ştiinţă, pentru a conlucra cu aceste categorii de 
populaţie şi a ,,creşte” interesul lor pentru ştiinţă, 
înţelegerea necesităţii utilizării ştiinţei de către so-
cietate. Cu alte cuvinte, avem nevoie de un ,,public 
receptiv faţă de ştiinţă”,   care evaluează pozitiv şti-
inţa şi rezultatele ei, deoarece, după cum arată ana-
liza stocului public de cunoaştere ştiinţifi că, cu cât 
nivelul de cunoaştere ştiinţifi că a societăţii este mai 
mare, cu atât atitudinile sale faţă de ştiinţă sunt mai 
favorabile, iar sprijinul său acordat ştiinţei este şi 
mai mare.

De menţionat că stocul public de cunoaştere şti-
inţifi că este considerat a fi  o măsură a gradului de 
,,alfabetizare ştiinţifi că” a societăţii. Primele analize 
empirice ale stocului de cunoaştere ştiinţifi că au fost 
realizate în anul 1957, în Statele Unite ale Americii, 
la Universitatea din Michigan, şi au vizat atât starea 
cunoaşterii ştiinţifi ce a publicului american în acea 
perioadă, cât şi dezvoltarea atitudinilor şi intereselor 
cetăţenilor faţă de ştiinţă. În Europa, preocupările 
privind nivelul de informare şi atitudinile publicului 
european faţă de ştiinţă şi-au găsit o refl ectare mai 
amplă, începând cu anul 2001, în cercetarea socio-
logică Eurobarometru. În Republica Moldova, după 
cum am menţionat mai sus, un asemenea studiu se 
efectuează pentru prima oară şi sperăm să prezinte 
interes.

Studiul sociologic ,,Ştiinţă şi societate” s-a des-
făşurat în lunile noiembrie-decembrie 2010  pe un 
eşantion de 1115 persoane în vârstă de 18 ani şi mai 
mult. Eşantionul a fost calculat ca 
unul stratifi cat, probabilist, mul-
tistadial şi este reprezentativ pen-
tru populaţia adultă din Republica 
Moldova. Pentru a face posibile 
anumite comparaţii, chestionarul 
a inclus şi unele module de între-
bări utilizate în cadrul unui studiu 
similar, realizat în România în anul 
2009 de către Facultatea de Soci-
ologie şi Asistenţă Socială a Uni-
versităţii din Bucureşti. După cum 
denotă rezultatele cercetării, la unii 
indicatori privind nivelul informă-
rii şi atitudinile publicului faţă de 
ştiinţă, există anumite similitudini. 
Totodată, studiul relevă că, deşi pu-

blicul moldovenesc manifestă o atitudine favorabilă 
faţă de ştiinţă şi-i acordă o importanţă deosebită în 
dezvoltarea societăţii, interesul pentru acest dome-
niu de activitate deocamdată este redus. Conform 
datelor cercetării, un interes sporit faţă de ceea ce 
fac oamenii de ştiinţă, faţă de rezultatele obţinute de 
ei în domeniu manifestă circa 30 la sută din popu-
laţia adultă a Republicii Moldova, iar aproximativ 
jumătate din populaţie se interesează de ştiinţă doar 
în oarecare măsură.

Cu toate acestea, potrivit rezultatelor aceluiaşi 
studiu, 70% dintre persoanele chestionate consideră 
că în viaţa lor de zi cu zi este important să cunoas-
că ceva despre ştiinţă,  fapt care poate fi  interpretat 
ca pozitiv (diagrama 1). De menţionat că, potrivit 
rezultatelor cercetării efectuate de Facultatea de So-
ciologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bu-
cureşti, în România acest indicator este aproximativ 
acelaşi – 73%.

Totodată, după cum observăm din diagra  ma 1, 
20% dintre persoanele chestionate au declarat că şti-
inţa nu-i interesează şi că în viaţa lor de zi cu zi nu 
consideră  important să ştie ceva despre ştiinţă. În 
acelaşi timp, odată cu creşterea nivelului de studii, 
numărul persoanelor care nu consideră important 
să cunoască ceva despre ştiinţă descreşte. De ase-
menea, studiul denotă că interesul faţă de ştiinţă este 
mai mare în rândurile persoanelor tinere, precum şi în 
mediul urban. Aceste categorii de respondenţi acor-
dă cunoaşterii ştiinţifi ce un rol destul de important 
nu numai în viaţa personală, dar şi în viaţa societăţii, 
considerând că nivelul de dezvoltare a ţării, societăţii 
în ansamblu, depinde în foarte mare măsură de ştiin-
ţă, de rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce. Această opi-
nie au exprimat-o în cadrul investigaţiei 3/4 sau 75% 
din populaţia chestionată (diagrama 2).

Diagrama 2. În ce măsură dezvoltarea societăţii depinde 
de ştiinţă, de rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce?
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După cum arată rezultatele studiului, cei mai 
mulţi dintre respondenţi îşi exprimă acordul cu 
faptul că ştiinţa şi tehnica joacă un rol important în 
dezvoltarea industrială, că punerea în aplicare a şti-
inţei şi a noilor tehnologii va face munca mult mai 
interesantă şi că cercetarea ştiinţifi că care comple-
tează nivelul de cunoaştere este necesară şi ar trebui 
susţinută de guvern. Aceste opinii au fost exprimate 
în cadrul studiului de către 73-76% din populaţie. 
Pentru comparaţie: în România, conform rezul-
tatelor cercetării efectuate de către Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din 
Bucureşti, populaţia acordă rolului ştiinţei şi tehni-
cii în dezvoltarea societăţii o mai mare importanţă, 
indicatorii respectivi constituind 76-88%.

În acelaşi timp, studiul pune în evidenţă şi o 
anumită doză de scepticism al populaţiei în ceea ce 
priveşte posibilităţile potenţialului ştiinţifi c. Astfel, 
deşi circa 3/4 dintre persoanele chestionate sunt de 
acord cu afi rmaţia că ştiinţa şi tehnica joacă un rol 
important în dezvoltarea industrială şi că cercetarea 
ştiinţifi că care completează nivelul de cunoaştere 
este necesară şi ar trebui susţinută de guvern, totuşi, 
numai 26% din publicul adult crede că cercetarea 
ştiinţifi că va face ca produsele industriale să fi e mai 
ieftine, iar afi rmaţia că  ştiinţa şi tehnica sunt acele 
mijloace necesare care vor ajuta la eliminarea sără-
ciei şi a foametei în lume este susţinută de numai 
40% din populaţie (diagrama 3). 

De asemenea, peste 60 la sută din publicul adult 
consideră că ştiinţa face ca modul nostru de viaţă să 
se schimbe prea repede şi numai o treime crede că 
ştiinţa ne face viaţa mai uşoară, iar mai mult de 40 
la sută dintre respondenţi cred că ştiinţa este dăună-
toare pentru natură şi mediul ambiant şi că datorită 
cunoaşterii, oamenii de ştiinţă au o putere care îi 
face să fi e periculoşi.

Făcând abstracţie de unele presupuneri şi per-
cepţii ale populaţiei exprimate în cadrul studiului, 
constatăm, totuşi, că cea mai mare parte a publicului 
nostru are o părere bună despre activitatea cercetăto-
rilor ştiinţifi ci din Moldova, considerând că ei îşi fac 
datoria bine (33%) sau chiar foarte bine (16%), iar 
rezultatele obţinute de ei în domeniul ştiinţei satisfac 
în mare (41%) şi foarte mare măsură (16%) nevoile 
de dezvoltare a societăţii noastre (diagrama 4).

În acest context, considerăm că este relevantă 
opinia respondenţilor în ceea ce priveşte ponderea 
sau importanţa cercetărilor efectuate de către oa-
menii de ştiinţă din Moldova pentru societate. Cu 
atât mai mult cu cât rezultatele studiului sociologic 
,,Reforma în sfera ştiinţei şi inovării”, realizat ante-
rior în mediul comunităţii ştiinţifi ce, avea să pună 
în evidenţă faptul că peste 70 la sută din personalul 
ştiinţifi c academic şi universitar consideră că rezul-
tatele obţinute de ei în domeniile în care activează 
corespund în mare măsură nevoilor de dezvoltare a 
societăţii şi cu succes ar putea fi  aplicate în prac-
tică. 

Diagrama 3. Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afi rmaţii despre 
ştiinţă, tehnologie şi mediul ambiant?
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După cum denotă rezultate-
le studiului, populaţia aşteaptă 
cel mai mult de la cercetătorii 
moldoveni ca ei să contribuie la 
dezvoltarea economică a Repu-
blicii Moldova, la ameliorarea 
sănătăţii publice, la îmbunătă-
ţirea calităţii alimentelor şi la 
protecţia mediului ambiant, adi-
că, populaţia doreşte ca ştiinţa 
să se implice în soluţionarea ce-
lor mai stringente probleme cu 
care se confruntă  societatea şi 
care au un impact direct asupra 
nivelului de trai şi calităţii vieţii 
oamenilor.

Totodată, luând în conside-
raţie faptul, că în cadrul Acade-
miei de Ştiinţe este concentrat 
cel mai mare număr de cerce-
tători ştiinţifi ci, ne-am propus 
să cunoaştem care este nivelul 
de informare a populaţiei despre activitatea pe care 
o desfăşoară această instituţie. Pe când, în opinia 
a peste 80 la sută dintre reprezentanţii comunităţii 
ştiinţifi ce academice, Academia de Ştiinţe exerci-
tă rolul de centru coordonator şi este cel mai înalt 
for al ştiinţei în Republica Moldova, studiul rele-
vă că nivelul de informare a populaţiei despre ceea 
ce reprezintă AŞM şi activitatea angajaţilor săi este 
destul de redus. Astfel, circa o jumătate (48%) din 
populaţia chestionată consideră că Academia de Şti-
inţe este o instituţie ce contribuie doar la aplicarea 
rezultatelor ştiinţifi ce în practică, circa o cincime 
califi că Academia de Ştiinţe ca o reţea de institu-

ţii de cercetare şi doar 5% dintre persoanele adulte 
concep Academia de Ştiinţe ca un centru coordona-
tor al ştiinţei în Republica Moldova (Diagrama 5). 
Şi numai 18%, sau aproape fi ecare a cincia persoană 
chestionată, consideră că Academia de Ştiinţe întru-
neşte toate trei calităţi: este un centru coordonator al 
ştiinţei în Republica Moldova, este o reţea de insti-
tuţii de cercetare şi este o  instituţie ce contribuie la 
aplicarea rezultatelor ştiinţifi ce în practică. 

Astfel, analiza rezultatelor cercetării ,,Ştiinţă şi 
societate” arată că publicul adult  manifestă un anu-
mit interes faţă de ştiinţă şi consideră că cercetarea 
ştiinţifi că, care completează nivelul de cunoaştere, 
este necesară şi ar trebui susţinută de autorităţile 

publice. Totodată, studiul 
confi rmă că sunt necesare 
şi anumite acţiuni care ar 
contribui la creşterea intere-
sului, nivelului de informare 
a populaţiei despre ştiinţă, 
importanţa şi rolul ştiinţei în 
societate. În acest sens, ştiin-
ţa are obligaţiunea directă să 
contribuie la sporirea gradu-
lui de alfabetizare ştiinţifi că 
a societăţii, la o înţelegere 
mai bună din partea publi-
cului a avantajelor utilizării 
ştiinţei într-o societate baza-
tă pe cunoaştere.

Diagrama 4. În ce măsură rezultatele cercetătorilor din Repu-
blica Moldova satisfac nevoile de dezvoltare a societăţii noastre?

Diagrama 5. După părerea dvs., ce reprezintă astăzi Academia 
de Ştiinţe a Moldovei?


