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Abstract. Se analizează rolul științei în dezvoltarea durabilă și evoluția reformelor în domeniul cercetare-

dezvoltare-inovare (CDI) și cel al pregătirii cadrelor științifice în Moldova de la obținerea independenței până în 

prezent, scoțându-se în evidență părțile tari şi cele slabe ale procesului. Se atrage atenție asupra pericolelor ce 

prezintă ignorarea legilor de dezvoltare ale științei, inclusiv fenomenul de substituire în administrare a oamenilor cu 

capacități de cercetători confirmați internațional prin persoane cu capacități doar de manager. Sunt menționate 

cazuri de imixtiune a factorului politic în activitatea CDI, de elaborare nejudicioasă a unor acte normative, de 

probleme nesoluționate. Se vorbește despre starea deplorabilă existentă în învățământul preuniversitar și universitar 

în privința însușirii științelor naturii. Se fac analize statistice comparative privind situația în domeniu în RM și alte 

țări avansate: SUA, UE, Coreea de Sud. Sunt date anumite recomandări. 

Cuvinte-cheie: sfera CDI, acte normative, reforme, factor politic, sisteme informatice, dezvoltare durabilă, 

societate bazată pe cunoaştere, Știință deschisă 

 

Abstract. An analysis is made of the role of science in sustainable and reform development in the field of 

research-development-innovation and of the role of scientific staff preparation in Moldova from independence 

proclamation to this day. The good and bad sides are pointed out. Attention is attracted to the dangers that are 

violation of science development laws, including the phenomenon of substitution in the administration of people with 

internationally confirmed researcher abilities with people possessing only managerial abilities. Cases are mentioned 

where politics interfere in RDI activity, of non-judicious elaboration of some normative acts and of unsolved problems. 

It is talked about the deplorable condition of pre-academic and academic teaching as regards natural science. 

Comparative statistical analyses are made as regards this situation in the Republic of Moldova and in other developed 

states: USA, EU, South Korea. Some recommendations are mentioned. 

Key words: field of RDI, normative acts, reforms, political factors, informational systems, sustainable 

development, knowledge-based society, open science. 

JEL Clasification: H52, I28, O3. 

 

Prezenta cercetare a fost realizată în cadrul activităţii CNAA şi a proiectului „Platforma pilot pentru 

asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova” (2015–2018), 

cod 15.817.06.13.A, link către proiect http://idsi.md/sciform.  

 

1. Introducere 

În lucrarea de față se analizează evoluția reformelor în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și cel al 

pregătirii cadrelor științifice în Republica Moldova, pilonii principali ai dezvoltării durabile a societăţii, începând cu 

anul obținerii independenței, 1991, până în 2017, scoțând în evidență punctele tari și punctele slabe, evidențiind 

momentele imixtiunii factorului politic. Analiza se face reieșind din conceptul Ştiinţă Deschisă, chemat să asigure 

transparenţa activităţii, calitatea producției științifice și educative, dezvoltarea durabilă a sferelor date în contextul 

evoluţiei lor în lume.  

2. Ştiinţa şi tehnica – sponsorii progresului 

Ştiinţa şi tehnica sunt sponsorii progresului. Dezvoltarea durabilă a societății presupune o ştiinţă avansată, o 

cultură înaltă și o educaţie pe potrivă. Știința și tehnica sunt chemate să amplifice forțele fizice și intelectuale ale 

omului, și prin aceasta să-i asigure dăinuirea. Motorul progresului este inovația, pe care se ține competitivitatea 

instituțiilor, competitivitatea economică a țării. Progresează numai țările cu nivel înalt de competitivitate științifică, 

care investesc mult în știință, depun eforturi mari pentru scientificarea întregii societăţii, drept exemplu pot servi SUA, 

ţările UE, Japonia, Coreea de Sud. Inovația, noutatea științifică sunt elementele de bază ale carierei academice. Viaţa 

în fond este o continuă rezolvare de probleme. Pot formula şi soluţiona ştiinţific probleme majore doar oamenii de 

ştiinţă care au urcat piscuri înalte ale cunoașterii, deschizătoare de orizonturi largi. Starea economică a unei ţări 

depinde în primul rând de cea ea a ştiinţelor exacte și ale naturii, osatura științei. De aici necesitatea de a dezvolta în 

RM ştiinţa, de a investi în cercetare, tehnologii noi, în pregătirea cadrelor științifice. Moldova are nevoie de: un 

potențial științific uman de înaltă calificare adecvat dezvoltării durabile; o rețea optimă de instituții de cercetare cu o 

bază tehnico-științifică și informațională adecvată, ancorată în soluționarea problemelor concrete ale țării, încadrată 

eficient în procesul local și cel internațional de cercetare și uşor adaptabilă la schimbările din lume; o politică a 

priorităților clară, de acoperire a unui areal optim de cercetare; un sistem CDI receptiv la implementări și cooperant 

cu sectorul privat; de un vast sistem de instruire și reciclare a cadrelor (inclusiv a celor științifice), pe întreg parcursul 
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vieții, bazat pe învățământul prin cercetare la toate nivelele, care să asigure afluxul de cadre în toate domeniile 

economice și la toate nivelele. Cunoștințele noi azi sunt generate într-un ritm exponențial, știința națională, societatea 

trebuie să le asimileze și să le prelucreze. Acest lucru necesită eforturi susținute: intelectuale, fizice, financiare. Nivelul 

de pregătire a cadrelor este determinat de nivelul de înzestrare a laboratoarelor cu utilaj ştiinţific, de colaborarea 

internațională a instituțiilor de cercetare și învățământ superior, a cercetătorilor. Asigurarea afluxului de specialiști 

tineri în știință și economie îi revine atât învățământului prin doctorat, cât și celor altor cicluri. Ideea edificării unei 

societăți bazate pe cunoaștere este una centrală, care ar trebui să unească în jurul ei întreaga populație.  

3. Panaceul științei  

3.1. Libertatea academică 

Experiența țărilor dezvoltate demonstrează că cea mai profitabilă investiție pe termen lung este cea făcută în 

știință. De la știință se cere responsabilitate, efectul lucrului făcut calitativ. Ca să se dezvolte însă știința are nevoie de 

libertate academică. Important pentru mediul academic este comunicarea, cooperarea, dialogul - suportul cel mai 

însemnat pentru schimbul de idei, de experiențe, de metodologii. Din acest motiv, în unitățile de cercetare au fost 

înființate seminare științifice de profil, a fost inclus dreptul la mobilitate al cercetătorilor, doctoranzilor, lucruri care 

contribuie la diseminarea cunoștințelor, extinderea ariei ideilor și, totodată, la creșterea profesională a cercetătorilor. 

3.2. Știința - rod al muncii colective 

În știință accentul se pune pe elementul colegial al activității, grație căruia aici se manifestă plenar efectul 

sinergetic. Gândirea colectivă e mult mai puternică decât cea individuală. Din acest motiv în cadrul instituțiilor de 

cercetare/de învățământ superior sunt formate consilii științifice/senate universitare, organe de decizie colectivă. 

Factorul sinergetic se manifestă și prin utilizarea în comun de către cercetătorii din mai multe instituții a aparatajului 

științific complex. În știință se manifestă plenar legăturile inverse, interacțiunile neliniare, de unde necesitatea de a 

asigura transparență în activitate. În știință un rol însemnat îl joacă școlile științifice, în care oamenii se unesc în jurul 

unor celebrități care polarizează în jurul lor alți cercetători în numele unor idei și interese științifice. Important este de 

a nu limita dreptul cercetătorului la libera gândire și exprimare, de a nu paraliza inițiativa personală.  

3.3. Rolul masei critice 

O unitate de cercetare (institut, școală științifică, grup de cercetare) poate să devină procesoare de cunoștințe 

noi dacă dispune de o anumită masă critică de cercetători în domeniu. În unele cazuri această masă critică poate fi 

atinsă și depășită prin cooperarea cu cercetători din domeniu din alte instituții. De aceea, în știință este foarte 

importantă cooperarea cu cercetători din alte instituții, alte țări.  

3.4. Ştiinţa - sistem deschis 

Ştiinţa este ca un organism viu, ca să evolueze, ea trebuie să funcționeze ca un sistem deschis, la rezultatele ei 

să aibă acces alţi cercetători, utilizatori, doritori. Accesul universal la cunoștințele științifice este un deziderat al 

societății moderne promovat prin conceptul de Știință Deschisă.  

3.5. Ştiinţe fundamentale și aplicative 

Patul germinativ al cercetării este pregătit de cercetările fundamentale, care lansează idei, sugerează experienţe, 

formează concepțiile despre lume, promovează cele mai noi idei elaborate de savanți. Știința aplicativă își are 

rădăcinile în cea fundamentală. Deși știința fundamentală este foarte costisitoare, ea trebuie dezvoltată și în RM, prin 

atașare la programe internaționale sau, mai ieftin, prin modelarea la calculator a unor fenomene fundamentale. Aceasta 

pentru a înțelege importanța cercetărilor ce se fac în lume, de unde se poate de așteptat surprize. Consumatori ai științei 

fundamentale sunt în primul rând instituțiile de învățământ superior, frecvent în scop educativ. Cercetările în 

domeniile fundamentale dezvoltă cel mai bine capacitățile intelectuale ale omului. 

3.6. Curiozitatea oamenilor de știință 

Lucrul care pavează omului calea spre cercetare - condiție fundamentală a societății bazate pe cunoaștere și cu 

educație continuă - este curiozitatea și calitatea de a se uimi. În instituțiile de învățământ elevii/studenții trebuie 

învățați să fie curioși, să se uimească.  

3.7. Creativitatea oamenilor de știință 

„Zicea Mircea Eliade, sensul existenţei şi datoria fiecărui om este creaţia”. Una din scopurile şcolii este de a 

învăţa oamenii să fie creativi, de a crea în societate un climat creativ. Activitatea cea mai creatoare a omului se 

manifestă la vârsta de 19–35 de ani. Viitoarea elită ştiinţifică trebuie descoperită de la vârsta fragedă și susținută în 

efortul ei de a se afirma. Instituția care promovează activ inovația este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI). Conform Indexului Global al Inovației, realizat de Institutul European de Administrare a Afacerilor și de 

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, în 2016 RM s-a plasat pe locul 46 în topul celor mai inovaționale 

state, din 128 [1], prin urmare, suntem popor inventiv. În țările dezvoltate, inovația este viaţa firmelor mici. Statul 

trebuie să încurajeze și să recunoască creația, spiritul de iniţiativă și de afacere. 

3.8. Raportul știinţă-cultură   

Știința este elementul definitoriu al culturii. Cultura este suma de cunoştinţe retopite în creuzetul limbii. 

Cunoştinţele se transmit nu prin ereditare, ci prin cultură, de aceea omul de ştiinţă trebuie să fie dublat de omul de 

cultură. Până la obţinerea independenţii, aportul ştiinţei RM la cultură era unul minor, oamenii de ştiinţă puțin 

contribuiau la stabilirea terminologiei ştiinţifice naţionale, la diseminarea cunoștințelor în limba română, practic nu 

existau reviste şi cărţi de popularizare a ştiinţei în limba maternă. Existența unei rupturi între oamenii de ştiinţă şi 



“Economic growth in conditions of globalizytion: competitiveness, innovation, sustainability”                Volume II 

 

243 

 

populaţie este un mediu propice pentru apariția de concepții dogmatice, antiștiințifice despre lume. O bogată zestre 

culturală poate fi achiziţionată numai din tezaurul infinit al ştiinţei şi culturii universale. Prin cercetări de nivel 

mondial, instituțiile de cercetare contribuie la menţinerea unui nivel intelectual înalt în ţară sub toate aspectele.  

3.9. Etica științei 

Știința este un domeniu cu principii științifice și morale riguroase, piatră de temelie a ei fiind căutarea și găsirea 

adevărului, așa cum este el. De la cercetători se cere integritate ştiinţifică şi morală.,  

3.10. Instituții și cercetători 

Excelența în cercetare și educație poate fi atinsă prin crearea instituțiilor de cercetare și de educație ca sisteme 

deschise, cu autonomie și libertate academică, asigurate cu echipament științific și informațional adecvat, cu acces la 

literatura de specialitate, la bazele de date naționale și internaționale, cu garantarea autonomiei activităţii 

cercetătorului, dreptului la mobilitate științifică, la proprietate intelectuală, la perfecţionare continuă. De la cercetători 

se cere prestigiu ştiinţific, profesionalism, creativitate, competitivitate; participare la dobândirea de cunoștințe noi, la 

inovație, transfer tehnologic, prestare de servicii științifice; contribuţie prin rezultate competitive: lucrări publicate în 

reviste de prestigiu, brevete; integritate științifică și etică; principialitate, responsabilitate, independență, pasiune în 

muncă, toleranță și răbdare, cooperare cu alți cercetători; participare activă la pregătirea cadrelor, la diseminarea 

cunoștințelor. Încadrarea în competiția științifică internațională dă cercetătorului avantaje morale și materiale, 

contribuie la formarea unei imagini bune despre țară.  

4. Conștientizarea rolului științei în Republica Moldova 

Cercetătorii din Republica Moldova au conștientizat la timp rolul științei în societate ca sursă de creștere 

economică sustenabilă. Dovadă – crearea îndată după obținerea independenței a Comisiei Superioare de Atestare 

(CSA, ulterior CNAA, azi ANCD și ANACEC), prin Decretul Președintelui RM nr.76 din 25.03.1992 [2], iar mai 

târziu a programului „Privind edificarea societății informaționale în Republica Moldova” (Decretul Președintelui RM 

nr. 1743-III din 19.03.2004 [3]). Numărul de grade științifice (doctor habilitat plus doctor) conferite anual de CNAA 

pe parcursul anilor 1993-2017: 1993 – 77 (9+68); 1994 – 148 (36+112); 1995 – 124 (23+101); 1996 – 106 (17+89); 

1997 – 157 (23+134); 1998 – 194 (32+162); 1999 – 180 (22+158); 2000 – 212 (28+184); 2001 – 258 (27+231); 2002 

– 189 (25+164); 2003 – 227 (19+208); 2004 – 173 (26+147); 2005 – 198 (23+175); 2006 – 225 (24+201); 2007 – 246 

(18+228); 2008 – 197 (23+174); 2009 – 285 (39+246); 2010 – 208 (22+186); 2011 – 190 (18+172); 2012 – 207 

(22+185); 2013 – 193 (26+167); 2014 – 229 (19+210); 2015 – 204 (19+185); 2016 – 216 (14+202); 2017 – 110 

(15+95)) demonstrează că comunitatea științifică ține sub control și în stare de continuă funcționare sfera de activitate 

privind pregătirea cadrelor științifice [4]. 

5. Reforme și probleme  

5.1. Reforme și politici în știință și educație 

Reformele în societate se fac din considerente de a îmbunătăţi, optimiza şi eficientiza munca oamenilor, 

instituțiilor. Accentul trebuie pus pe eficienţa muncii, pe organizarea ştiinţifică a muncii. Este nevoie de a elabora 

strategii și politici pe termen mediu și lung de creștere economică a țării, a bunăstării populației, țintele cărora trebuiesc 

atinse. Scopurile şi etapele reformei trebuie să reiasă din noile achiziţii ale ştiinţei. Trecerea fără argumente științifice, 

de la județe la raioane, d.e., a avut un efect negativ. Comasarea și divizarea repetată a unor instituții științifice făcută 

fără o strategie bine gândită, la fel au fost fără efect. Cu ani în urmă a fost creat Institutul de Management, Dezvoltare 

Rurală şi Perfecţionare, care, la un interval de câteva luni după acreditare, a fost desființat, compromițându-se astfel 

ideea de acreditare. Orice reformă înainte de a fi demarată trebuie să fie bine argumentată științific, obligatoriu ea să 

urmărească scopul creării unei societăți durabile, bazate pe cunoaștere. În semn că așa se va întâmpla, se cuvine ca 

denumirea departamentului care diriguiește cu ştiinţa, educaţia şi cultura să fie modificată în Ministerul Cercetării, 

Educaţiei şi Culturii,  

5.2. Probleme de strategie  
Nici o țară din lume nu-și poate permite să dezvolte în mod egal toate ramurile științei, se vede nevoită să-și 

concentreze resursele umane și materiale în câteva direcții prioritare, corelate cu cele ale dezvoltării social-economice, 

educative și politice, ce reies din politicile de dezvoltare durabilă a țării, de asigurare cu energie, materii prime, produse 

alimentare, informații veritabile, cu asistența medicală necesară, cu protecția mediului ambiant, locuri de muncă 

calificată, nivel de educație performant. În acest scop, statul intervine la nivel legislativ, executiv în gestionarea 

științei, dar nu și în procesul de cercetare, căci știința are logica ei de dezvoltare, este un sistem autonom și independent 

în privința obiectelor și metodelor de cercetare. De regulă, sunt dezvoltate domeniile în care există tradiții, rezultate 

remarcabile, școli științifice, încadrare meritorie în știința mondială. De atenție sporită se bucură domeniile științelor 

naturii și celor ale vieții, care permit înțelegerea structurii intime a materiei, totodată, se ține cont de tendințele 

mondiale, de domeniile noi apărute care par a fi importante și de perspectivă. Nu sunt neglijate nici cercetările din 

domeniul istoriei, culturii, civilizației, care definesc comunitatea. Dat fiind conjuncturii politice în care ne aflăm, 

prioritare ar trebui să fie cercetările ce precizează punctele stabile de la care ne revendicăm istoria: continuitatea 

noastră milenară pe aceste locuri, unitatea de origine, limbă și istorie, apartenenţa la arealul românesc de cultură.  

5.3. Reforma învățământului superior   

Nivelul intelectual înalt în țară îl mențin instituțiile de cercetare și universităţile prin oamenii cu cunoştinţe 

profunde, în primul rând, prin cercetătorii cu grad științific, care au demonstrat  că pot formula și rezolva probleme 
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științifice. Reforma învățământului trebuie să se facă concomitent cu cea a științei, în baza acelorași principii, 

integrarea științei și educației fiind o prerogativă a reformelor, iar educația prin cercetare - momentul cheie al reformei. 

Instruirea prin cercetare, practicată pe larg în UE, trebuie să se facă nu numai în doctorat, ci la toate ciclurile din 

învățământ, inclusiv la cel liceal, ca tinerii cu perspectivă să fie identificați la timp. Învățământul trebuie să dea oameni 

bine pregătiți profesional, cu cultură înaltă, creativi, încrezători în forţele și capacitățile proprii, cu inițiativă, capabili 

să execute lucrări și să ia hotărâri de unul singur, să se implice în activități CDI, să contribuie la creșterea 

productivității muncii și la dezvoltarea democratică a societăți. Pregătirea specialiștilor să fie orientată spre viitorul 

loc de muncă - să li se dea cunoștințe care să le permită grad mare de manevră pe piaţa muncii, în acest scop utilizându-

se cele mai noi tehnologii educaționale și tehnici digitale. Mobilitatea pe piața muncii presupune și educație continuă 

pe parcursul întregii vieți, reciclări periodice. Învățământul superior, deși azi e unul de masă, trebuie să fie performant. 

În rezultatul ultimei reforme, în pregătirea cadrelor științifice s-a trecut la sistemul de școli doctorale organizate în 

bază de consorții ale instituțiilor cu scopul de a se valorifica la maxim factorul sinergetic al cooperării: utilizării mai 

eficiente a echipamentului științific, a surselor informaționale; sporirii masei critice a personalului didactic, a 

conducătorilor de doctorat, a doctoranzilor; multiplicării, diversificării și ieftinirii serviciilor acordate doctoranzilor. 

Din păcate, eficientizarea nu s-a produs, s-au deschis școli doctorale câte instituții organizatoare de doctorat erau (cca 

50, care pregătesc anual cca 200 de doctori în științe). Pentru comparație: Elveţia, Germania, SUA eliberează anual, 

respectiv, în jurul la 3400, 25000 și 56000 de diplome de doctor, având un număr restrâns de școli doctorale: 12, 97, 

420 [5, 6]. 

5.4. Probleme ale învăţământului preuniversitar  

Dacă se dorește ca să progresăm, atunci și învăţământul preuniversitar trebuie să fie o preocupare a oamenilor 

de ştiinţă. De la nivelul pregătirii cadrelor prin doctorat se văd bine problemele treptelor de învățământ de mai jos, 

care trebuiesc semnalate la timp. Tânăra generație trebuie atrasă spre cunoaștere, de inițiat în cercetare încă de la 

vârsta fragedă, de insuflat că anii de ucenicie durează toată viaţa. Școala trebuie să urmeze știința la distanță mică, să 

dezvolte elevilor abilităţi de curiozitate, sete de cunoștințe, competenţe multiple, încredere în forţele proprii. Totodată 

ea trebuie să fie și un filtru în calea influenţei ideilor depășite, precipitate, dogmelor, deziderat care pate fi atinse prin 

atragerea în învățământul preuniversitar a specialiştilor din lumea științei, îndeosebi din domeniul științelor reale.  

În rezultatul reformelor efectuate, învăţământul universitar a fost redus de la 5 la 3 (4) ani, reducându-se și 

numărul de ore la obiecte, îndeosebi la cele de la științele reale. Aceeași metamorfoză a suferit și învățământul 

preuniversitar. Din obiectele reale liceanul alege la BAC doar unul singur, celelalte fiind studiate facultativ. Numărul 

de examene susţinute la bacalaureat pe parcursul ultimilor ani, arată o scădere esenţială a acestora: 2014 – 93501, 

2015 – 83758, 2016 – 72035 [7]. Dacă declinul va continua în același ritm, este riscul ca în 2024 numărul acestora să 

atingă cifra 0. Declinul dat va trage după sine și cele trei trepte ale învățământului superior și se va sfârși cu colapsul 

ştiinţei. Problemă gravă e și faptul că din numărul total de examene susţinute  (în 2016, geografia – 11565, l. engleză 

– 10090, matematica – 9704, l. franceză – 6671, chimia – 2551, biologia – 945, informatica – 344, fizica – 207) [7]), 

cele de la ştiinţele reale (îndeosebi la fizică și informatică) sunt catastrofal de mici, în multe licee lipsesc profesori de 

fizică, matematică, informatică, însemn al declinului școlii. La facultăţile de fizică şi inginerie sunt înscrise persoane 

care în liceu au susţinut examenul de profil la geografie. Numărul mare al celor care aleg examenele de profil la limbi 

străine, denotă faptul că mulți dintre ei vor emigra. Mai există o problemă, repartiţia numărului examenelor susţinute 

după note (10-1) [7] nu urmează celeia a lui Gauss (anul 2016, număr total de examene susținute 72035 (notele: 10 - 

1215; 9 - 1977; 8 - 10447; 7 – 14513; 6 – 15831; 5 -16497; 4 – 4765; 3 – 3649; 2 – 2459; 1 – 682)), se observă o 

ruptură la hotarul dintre nota trecătoare, 5, și cea netrecătoare, 4, ceea ce înseamnă că la o parte din elevi li se mărește 

nițel nota „din milă”, în loc să li se sporească cunoştinţele în timpul anului. Notele se pun pentru a avea un tablou real 

al însușirii obiectelor, din care să se tragă concluzii, să se facă corecții în programele de învățământ, dar nu pentru a 

avea un tablou care să bucure ochii cuiva.  

5.5. Necesitatea perfecționării permanente a actelor normative 

Știința este ca o mare uzină, aici în afară de muncă creativă există și multă muncă de rutină, dar necesară, ce 

ține de pregătirea cadrelor, de activități de expertizare, de popularizare a științei etc. Pentru a nu strâmtora activitatea 

creativă prin activități mai puțin importante, în multe țări se stabilesc pentru cercetători standarde de performanță mai 

simple și mai flexibile, „inteligente”, d.e., cel puțin 3 lucrări științifice în reviste prestigioase în timp de 5 ani, o teză 

de doctorat susținută sub îndrumarea cercetătorului. La fel ar trebui să se procedeze și în RM, unde există mai multe 

acte normative „stufoase”, „cu hățișuri”, cum ar fi Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de 

doctorat, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT 5/8-2 din 09.10.2014, cu modificările 

ulterioare, deși se putea limita la 3-4 cerințe mai importante. Alt exemplu, Ghidul privind perfectarea tezelor de 

doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT 03/11 din 23.04.2009, cu 

pretenții de act normativ, reglementează până la mărunțișuri modul de scriere a unei teze de doctorat. Actele normative 

trebuie să acorde instituțiilor și cercetătorilor mai multe grade de libertate, spre beneficiul calității și eficienței 

cercetărilor. Se mai cere  de optimizat numărul de indicatori după care instituțiile, cercetătorii raportează [8], la fel, 

numărul de rapoarte prezentate în organizațiile care monitorizează activitatea acestora. În actele normative mai există 

și ambiguități, d.e., termenul „profil”, se folosește cu înțelesuri diferite: profilul la care este acreditată o instituție, 

profilul din Nomenclatorul specialităților științifice, profilul la care este abilitată o revistă științifică, profilul unui 
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liceu. O dată la cca 15 ani fiecare ţară îşi aduce Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice la zi. Nomenclatorul actual 

cuprinde 6 domenii, 37 ramuri, 110 profiluri, 399 specialităţi. Dar el e mai imperfect decât cel precedent, 37 de ramuri 

e prea mult, optimal ar fi 25. Nici o instituţie furnizoare de date statistice, inclusiv BNS, nu prezintă date pentru 37 de 

ramuri, pentru o ţară mică asemenea date sunt și nesemnificative, doar acumulate pe parcursul multor ani ele pot avea 

importanță, 399 de specialităţi, la fel sunt prea multe. Nomenclatorul specialităților ştiinţifice nu este armonizat cu 

nomenclatoarele specializărilor de la celelalte cicluri: masterat, licență și bacalaureat. De neexplicat este faptul 

excluderii din Nomenclator a specialității „limba română”.  

5.6. Problema limbii  

O datorie a oamenilor de ştiinţă este de a elabora terminologia ştiinţifică naţională și a o aduce în albia culturii. 

Cu toate acestea, avem reviste științifice care publică în alte limbi, dar care nu însoțesc articolele cu un rezumat în 

limba română. Nu există la nivel de stat o politică de editare a unor reviste și cărți de popularizare a științei. Faţă de 

anul 1992, când s-a format CNNA (CSA), calitatea tezelor de doctorat și a actelor normative, din punct de vedere 

lingvistic, s-a schimbat mult spre bine. Revenirea la grafia latină a înlesnit mult computerizarea republicii, trecerea ei 

la societate informaţională.  

5.7. Imixtiunea politicului  

Știința are specificul ei de dezvoltare, în permanență ea e în căutarea adevărului științific, de aceea important 

este ca activitatea instituțiilor de cercetare să nu fie influențate de politic. Influenţa politicului se răsfrânge asupra 

științei prin mecanismele de numire și promovare a unor persoane fără vizibilitate internațională de cercetător în funcții 

de conducere, motivându-se că persoanele respective sunt manageri buni. Performanța în cercetare și educație o poate 

promova doar un administrator cu capacități de cercetător validate internațional. Incompetența, nehotărârea factorului 

decident creează stări de dependență, relații de clientelism, formare de găști, care blochează anumite cercetări, 

cercetătorii incomozi. Când în 1992 s-a format CSA şi s-a elaborat Nomenclatorul, timp de cca zece ani denumirea 

specialităţii „limba  română” de câteva ori s-a schimbat în „limba de stat”  şi viceversa, pe când denumirea specialităţii 

„îngheţul veşnic” rămânea neatinsă - dovadă clară a implicării brute a factorului ideologic în activitatea științei [4]. 

Ingerințele factorului politic se constată în procesul de pregătire a cadrelor științifice (datele de mai sus), în anii 1999, 

2009 și 2017, când a fost schimbată conducerea CNNA, datele saltă, și în existența unor blocuri de cercetare care zac 

ani în șir în paragină.  

5.8. Orientarea spre zone de stabilitate, însușirea practicilor bune 

În istorie, popoarele se stăruie să se orienteze spre zone de stabilitate și să țină cont de practicile bune existente 

în lume. Moldova a ales să se asocieze țărilor UE, țări democratice, stabile ca sisteme politice, cu dezvoltare durabilă, 

cu speranță de viață mare, cu sisteme CDI și educaționale inteligibile, eficiente și cu tradiții milenare. Integrarea în 

Spațiul European al Cercetării și în cel al Învățământului Superior (semnarea Declarației de Bologna, aderarea la 

Principiile Salzburg, alinierea cadrului normativ la cerințele, criteriile și standardele europene) a devenit o prerogativă 

a zilei. Realizarea profesională a oamenilor de știință din UE și SUA demonstrează că alegerea vectorului european 

de dezvoltare este una corectă. Din 678 de laureați ai Premiului Nobel din domeniul fizicii, chimiei, medicinii, 

fiziologiei și economiei (anii 1901-2017), 612 sunt din SUA și UE, doar 66 din alte țări ale lumii. Nesolicitarea muncii 

oamenilor de știință este echivalentă cu refuzul la munca lor, drept consecință are loc plecarea lor din țară. Oamenii 

cu potențial intelectual înalt RM îi pierde nu numai din știință, ci și din învățământ. Multe licee nu au profesori de 

fizică, matematică, chimie, biologie. 

5.9. Problema finanțării științei  
Moldova dispune de un potențial uman de cercetători modest față de țările dezvoltate, cca 95 de cercetători la 

100000 de locuitori (Finlanda - 1029, Norvegia - 894, Japonia – 696, SUA – 447, Franța – 452, Germania – 407), 

acordă anual cca 5,3 diplome de doctorat la 100000  de locuitori (Portugalia - 50,2, Elveția - 43, Germania – 30,5) [5]. 

Finanțarea lasă de dorit. Pentru activități CDI în 2017 în RM s-au cheltuit 453 900 000 lei [9]. Să facem o comparație 

cu Coreea de Sud. După suprafață teritoriului Coreea de Sud întrece RM de 3 ori, după populaţie – de 14 ori, după 

numărul de cercetători ştiinţifici - de 243 ori, după volumul de finanțare a ştiinţei - de 28 385 ori [10]. În Coreea de 

Sud, cca 75% din banii investiți în știință vin din sectorul privat. Alt exemplu, firma privată IBM în 2017 a avut un 

venit net de 5 753 000 000$ [11], sumă de bani care ar asigura cercetătorii moldoveni cu lucru timp de 200 de ani. 

Efectul benefic al finanțării adecvate asupra studiilor a fost demonstrat în cazul beneficiarilor Bursei de excelenţă a 

Guvernului şi cei ai Burselor nominale [6], cu timpul, 80% dintre aceștia susțin tezele de doctorat, pe când dintre 

celelalte persoane înscrise la doctorat - cca 40%. 

5.10. Problema reproductibilității  

O problemă importantă, nemijlocit legată de problema stabilirii priorităților în știință, este cea a 

reproductibilității cadrelor ştiinţifice. Știința poate să-și realizeze plenar funcțiile doar atunci când există un aflux 

permanent de cadre tinere. Iată tabloul repartiției pe domeniu a numărului de gradați științifici (total 4789, 572 doctori 

habilitați plus 4208 doctori în științe) înregistrați în Moldova în 1995 [2] / comparativ cu numărul de grade științifice 

(doctori habilitat plus doctori în științe) acordate în perioada 1993-2017 [4] (total 4753, 569 doctori habilitați plus 

4184 doctori în științe): 1) științe fizico-matematice – 582/294; 2) chimie – 238/105; 3) biologie – 546/418; 4) geologie 

– 24/3; 5) tehnică – 669/220; 6) agricultură – 490/137; 7) istorie – 236/142; 8) economie – 421/723; 9) filozofie – 

147/46; 10) filologie – 232/231; 11) geografie – 22/32; 12) drept – 59/538; 13) pedagogie – 197/525; 14) medicină – 
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806/981; 15) farmacie – 16/38; 16) medicina veterinară – 34/21; 17); studiul artelor – 40/68; 18) arhitectură – 1/0; 19) 

psihologie – 5/78; 20) științe militare – 3/0; 21) sociologie – 8/40; 22) politologie – 4/111; administrare publică – 0/2. 

Reproducerea cadrelor pe domenii e neuniformă, numărul de teze susținute în domeniul științelor reale e mic, pe când 

în unele domenii ale științelor socio-economice și umaniste s-au produs „explozii demografice”. Două tablouri - 

repartiția cercetătorilor ce activau în 2017 pe domenii largi (număr total – 3180): 1) științe ale naturii – 35,13%; 2) 

științe inginerești și tehnologii – 14,65%; 3) științe medicale – 13,46%; 4) științe agricole – 12,31%; 5) științe sociale 

și economice – 14,67%; 6) științe umaniste – 10,00% [9] și reproducerea cadrelor științifice în  perioada anilor 1993-

2017 (total grade conferite 4753, 569 de doctor habilitat și 4184 de doctor în științe): 1) științe ale naturii – 17,93%; 

2) științe inginerești și tehnologii – 4,63%; 3) științe medicale – 21,44%; 4) științe agricole – 3,32%; 5) științe sociale 

și economice – 42,44%; 6) științe umaniste – 10,25% - ar trebui să se potrivească ca mănușa pe mână, dar ele nici că 

se aseamănă [4].  

5.11. Comparații chemate să alarmeze  

Starea sferei CDI în Moldova este una alarmantă. În 1990 în sfera cercetării activau 25990 persoane (estimare 

CNNA). În 2017 activau 3180 cercetători (dintre care, 361 doctori habilitaţi şi 1331 doctori în ştiinţă) [9]. Declinul e 

pe față. Următoarea comparaţie e neplăcută, dar necesară. În 2017, în penitenciarele republicii se aflau 6294 deținuți 

[12] (situația la 1.01.2018), în RM deținuți sunt de două ori mai mulți decât cercetători. Repartiția numărului 

deținuților după starea socială, total 6294, spune multe: 1) muncitori 13,28%; 2) funcționari – 0,49%; 3) țărani – 

19,76%; 4) militari – 0,78%; 5) elevi – 0,92%; 6) șomeri – 60,71%; pensionari – 1,67%; 8) alte categorii – 2,38%. 

Majoritatea dintre ei, 93,75%, sunt șomeri, țărani și muncitori, oameni fără lucru sau cu loc de muncă nesigur. Cei 

care nu pot obţine profituri din inventivitatea minţii, pun mintea în mișcare la săvârșirea de fraude. Sumbră e repartiția 

deținuților și după studii: 1) analfabeți – 1,19%; 2) studii primare – 3,53%; 3) studii medii incomplete – 52,43%; 4) 

studii medii – 29,41% 5) studii medii speciale – 9,37%; 6) studii superioare incomplete – 0,99%; 7) studii superioare 

– 3,08%. 86,56% dintre deținuți au cel mult studii medii, deci acești oameni n-au fost prinși de sistemul de educație 

continuă. Concluzie: reforma ce are loc în cercetare și educație poate să se termine cu plecarea celor în putere din țară. 

Blocurile instituțiilor pot fi transformate în pușcării într-o săptămână - se pun zăbrele la ferestre și pază la uși, 

transformarea penitenciarelor și a deținuților în instituţii și cercetători cere însă timp de generaţii și mari cheltuieli.  

6. Asigurarea calității în sfera CDI și cea a pregătirii cadrelor, importanța evaluării  

De o importanță deosebită este asigurarea calității produselor sferei CDI și a celei de pregătire a cadrelor 

științifice. Ea impune evaluarea operativă a activității la nivel de instituție de cercetare, cercetător, proiect de cercetare, 

revistă științifică, școală doctorală etc. Evaluarea fiind un mecanism subtil de autoreglare științifică și de 

responsabilizare profesională a subiecților, ea prevede mai multe aspecte: academice, didactice, materiale, financiare 

ș.a., poate să se facă pentru anumiți ani sau anumite perioade de timp. În activitatea de procesare, aplicare și diseminare 

a cunoștințelor, de educație se manifestă puternic creativitatea, care se dă greu de cuantificat. Se practică aprecierile 

calitative - recenzarea făcută de specialiști în domeniu - , care într-o măsură oarecare sunt subiective, nu trebuie însă 

să uităm faptul că evaluarea o fac nu atât experții, cât criteriile și standardele care stau la bază, la elaborarea cărora 

participă și subiecții evaluați, acestea fiind aplicate profesional de evaluatori într-un cadru legal clar. Comparativ, 

asemenea evaluări sunt destul de obiective, analiza comparativă fiind un instrument de bază în promovarea științei 

performante. Pentru a evita conflictele de interese, comisiile de experți se completează cu experți din exterior, inclusiv 

din străinătate. Evaluarea se face pentru a aprecia produsul intelectual al instituțiilor, al cercetătorilor, care procesează 

cunoștințe noi finisate şi recunoscute prin publicații, inovații, brevete, soiuri de plante, rase de animale, softuri, sondaje 

efectuate, participări la proiecte de cercetare, conferințe, transferuri de tehnologii, implementări, prestări de servicii 

științifice, recenzări, teze de doctorat elaborate și susținute, programe de studiu elaborate, articole de popularizare a 

științei, număr de firme private asociate etc. O evaluarea corectă poate fi făcută numai în baza unei evidențe stricte a 

activității subiecților, o prelucrare statistică a datelor, o analiză a impactului activității asupra dezvoltării societății. 

Biroul Național de Statistică (BNS) este instituția care a depus eforturi mari pentru însușirea strategiilor și 

metodologiilor statistice moderne în domeniu, conforme standardelor internaționale. Rămâne de unit și de concordat 

eforturile celor implicați în managementul sferei CDI, d.e., indicatorii privind numărul de persoane care au absolvit 

doctoratul/postdoctoratul sunt fără valoare, important este doar numărul celor care au susținut tezele și au obținut 

diploma care confirmă competența lor în a formula și rezolva probleme științifice.  

Astăzi, orice activitate managerială utilizează pe larg instrumentele informatice, tehnicile cantitative de 

evaluare - mecanisme impersonale, care pun subiecții evaluați în condiții egale și asigură accesul liber la sursele de 

informaţie. În această privință s-a evidențiat Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), care a elaborat 

o politică riguroasă de colectare, prezervare și prelucrare a datelor, de asigurare a interoperabilității sistemului 

informațional cu bazele de date primare, de securizare cibernetică, de protejare a datelor cu caracter personal, a 

dreptului de autor [13, 14], elaborează și aplică metodologii de cuantificare a rezultatelor muncii științifice și 

educative, în conformitate cu standardele internaționale OECD, EUROSTAT, UNESCO, identifică și optimizează 

numărul de indicatori [8], care cuprind cât mai bine aspectele sinergetice ale activității evaluate, utilizează metodologii 

de prelucrare și reconciliere a rezultatelor, de prezentare grafică a acestora, efectuează activități analitice și de sinteză 

pentru stabilirea de corelații, emiterea de concluzii și previziuni. IDSI menţine în stare funcţională o mulțime de 

registre. În repozitoriul IBN, d.e., sunt introduse toate articolele cercetătorilor din Moldova (peste 63000), publicate 
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în revistele științifice de profil din RM, precum și a celor publicate în culegerile de lucrări științifice și în materialele 

conferințelor avute loc în RM, la fel articolele cercetătorilor moldoveni publicate peste hotare cuprinse în bazele de 

date internaționale (Thomson, SCOPUS, DOAJ, ș.a.), se preconizează a lua în calcul și citările la lucrările autorilor. 

Pentru a stabili vizibilitatea instituțiilor, cercetătorilor ș.a., sunt utilizați și indicatorii webometrici, bibliometrici, 

numărul de vizualizări și de descărcări ale articolelor. În prezent IDSI elaborează o platformă pilot, SCIFORM, care 

are la bază instrumentele informatice elaborate: IBN, EEXPERT-ONLINE, ACADEMICA, INDICATORI CD, care 

vine să contribuie la eficientizarea activităților științifice și didactice, la instalarea în domeniu a unei atmosfere 

meritocratice. Evaluarea activității revistelor ştiinţifice efectuată cu ajutorul IBN-ului a dus la sporirea calității 

articolelor, la înregistrarea revistelor în baze de date internaționale. Instrumentele informatice permit o privire sub 

varii unghiuri asupra subiectului cercetat, luate împreună acestea dau o imagine apropiată de realitate despre subiect. 

Platforma permite prelucrarea și prezentarea grafică a indicatorilor în diverse corelaţii, care îngăduie a stabili o ierarhie 

a subiecților evaluați. Se preconizează a utiliza platforma și pentru abilitarea mai simplificată a conducătorilor de 

doctorat, a pretendenților la titluri științifico-didactice. Platforma va asigura persoanele ocupate în ştiinţă și educație 

universitară, organele de decizie, societatea cu informaţii direct de la producătorii de cunoştinţe, fără reţinere în timp 

și fără deformaţii a conţinutului. În baza acestor informații, factorii de decizie pot corela finanțarea instituțională cu 

performanța atinsă, pot face recomandări în privința perfecționării mecanismului de gestionare, previziuni, iar 

cercetătorii - pot să se responsabilizeze. În felul acesta, IDSI s-a angajat în procesul informațional mondial, 

transformând RM din consumator de date științifice și în furnizor de date.  

7. Punctele tari și punctele slabe ale sferei CDI și a celei de pregătire a cadrelor științifice 

7.1.  Punctele tari  
Conștientizarea la timp a rolului științei în societate ca sursă de creștere economică sustenabilă; crearea unei 

rețele de instituții de cercetare și de educație capabile să dezvolte o știință modernă și să asigure afluxul de cadre 

științifice; însușirea practicilor bune ale țărilor avansate; elaborarea legislației specifice cercetării și educației, 

ajustarea acesteia la cea europeană; atmosfera mult mai democratică și colegială în care activitățile se desfăşoară; 

îmbunătățirea esențială a cooperării instituțiilor de cercetare (organizarea de manifestări științifice, constituirea de 

programe de cercetare și de studiu, școli doctorale comune, elaborarea în comun a criteriilor, standardelor și actelor 

normative); extinderea cotei de finanțare a științei în bază de competiție; accesul mai lesne la infrastructuri mari de 

cercetare din alte țări, la publicațiile de specialitate din bazele internaționale; creşterea mobilităţii cercetătorilor, 

încadrarea acestora în programe de cercetare internaţionale (participarea la programele cadru ale UE, PC7, Orizont 

2020 ș.a., la manifestările științifice internaționale); în perioada a.1993-2017, 620 (13,04%) de cetățeni ai RM au 

susținut tezele de doctorat în 18 țări ale lumii, 675 (14,2%) de cetățeni din 41 de țări ale lumii au elaborat și susținut 

tezele de doctorat în RM; în perioada a. 2007-2014 s-a apelat la serviciile experților străini, din 16 țări, de 927 de ori, 

de 337 de ori în calitate de membri ai consiliilor științifice specializate și de 590 de ori - în calitate de referenți oficiali; 

integrarea treptată a comunității științifice din RM în Aria Europeană de Cercetare și cea a Învățământului Universitar, 

aderarea la Procesul de la Bologna, implementarea Principiilor Salzburg - factori importanți pentru sporirea 

performanței și competitivității științei și educației; trecerea învăţământului universitar la trei trepte: licenţă, masterat, 

doctorat; asimilarea limbajului ştiinţific românesc; venirea în ştiinţă a unei generații de cercetători cunoscători ai 

limbilor de circulaţie internaţională; ameliorarea problemei de gender (conform [2], în 1995, în RM erau înregistrați 

550 de doctori habilitați, dintre care 54 (9,8%) femei, și 4024 de doctori în științe, dintre care 1132 (28%) femei; în 

2015 au susținut tezele de doctor în știință 185 persoane, dintre care 112 (60%) femei [4]; în 2017 în cercetare activau 

[9] 361 de doctori habilitați, dintre care 73 (20,22%) femei, și 1331 doctori în știință, dintre care 633 (47,56%) femei); 

promovarea concepțiilor Ştiinţă și Educație Deschisă, Acces Deschis; participarea la dezvoltarea pieței digitale a UE 

prin utilizarea instrumentelor informatice la evaluarea activității instituțiilor de cercetare și educație, a cercetătorilor, 

a revistelor științifice de profil etc.; crearea unui sistem informațional viabil care: asigură persoanelor ocupate în ştiinţă 

și educație, societății accesul liber la sursele de informații ale producătorilor de cunoştinţe; permite o clasificare 

obiectivă a instituțiilor și a cercetătorilor; pune bazele creării unei atmosfere meritocratice în domeniu; accelerează 

procesul de promovare a persoanelor pe scara ierarhică; răspunde operativ la solicitările factorilor de decizie, punându-

le online la dispoziție întregul set de indicatori în baza cărora aceștia trag concluzii, fac recomandări, previziuni 

(„Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” [15]).  

7.2. Punctele slabe 

Deficitul de cultură politică și de integritate în RM, derapajele celor aflați la putere, pierderea încrederii în 

clasa diriguitoare; mimarea în parte a reformelor; imixtiunea politicului în activitatea de cercetare și educație; 

asigurarea neîndestulătoare a laboratoarelor de cercetare cu echipaj ştiinţific modern; slaba diversificare a surselor de 

finanţare ale ştiinţei; participarea neînsemnată a sectorului privat la dezvoltarea ştiinţei; numărul mic de cercetători și 

de teze de doctorat susținute anual la 100000 de locuitori; reproductibilitatea scăzută a cadrelor ştiinţifice în domeniile 

științelor reale și „explozii demografice” în domeniile socio-economice; statutul social neprestigios al oamenilor de 

știință, al doctoranzilor; lipsa unui sistem eficient de educație și reciclare a populației pe tot parcursul vieții; ineficiența 

reformei de trecere a rețelei de pregătire a cadrelor științifice la sistemul de școli doctorale; lipsa unui program clar de 

editare a cărților de popularizare a ştiinţei și a revistele de popularizare a ştiinţei (în care ar putea să-și publice 

rezultatele cercetării doctoranzii, masteranzii, studenții, elevii); declinul științei și educației spre punctul critic de la 



Volume II                                                International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices  

248 

 

care încep procesele ireversibile; neorientarea economiei naționale spre produse înalt tehnologice; lipsa unei politici 

adecvate de deschidere a locuri de muncă inteligibile; nivelul scăzut de instruire și al competențelor absolvenților 

liceelor și ai instituțiilor de învățământ superior; nemotivarea economică și socială a tinerilor de a alege cariera 

științifică; schimbarea anevoioasă a gărzii de vârstă în știință, micșorarea afluxului de talente tinere în știință, 

îmbătrânirea cadrelor științifice (conform [9], în 2017 în cercetare activau 3180 persoane, dintre care 22,4% sub vârsta 

de 35 de ani, 36,1% cuprinși între vârsta 35 și 55 de ani și 41,5%  cu vârsta mai mare de 55 de ani, 21,8% - cu vârsta 

mai mare de 65 de ani); exodul cercetătorilor, cadrelor didactice, tinerilor talentați către sisteme de cercetare și 

învățământ din țări mai dezvoltate (urmare: destrămarea școlilor științifice, disoluția instituțiilor de cercetare și de 

învățământ); neconcordanţa între programele de pregătire a cadrelor pe discipline la nivel de bacalaureat (colegiu), 

licenţă, masterat, doctorat; eficienţa scăzută a studiilor prin doctorat (doar  5-12% din doctoranzi susţin tezele în 

termen); lipsa unor studii fezabile a pieții muncii, instituţiile de învăţământ superior nu au o imagine clară a angajării 

absolvenţilor lor, câţi din ei activează conform profesiei obţinute; slaba implicare a absolvenților instituțiilor de 

învățământ superior în susținerea activității de cercetare ale instituțiilor; conlucrarea slabă a factorilor de decizie din 

domeniu - ANACEC, ANCD, AŞM, ministerele, BNS; existența unui număr prea mare de indicatori după care se 

contabilizează activitatea științifică și cea de pregătire a cadrelor științifice [8]. 

8. Recomandări  
Pentru a spori eficienţa sistemului cercetare-dezvoltare-inovare-educare este necesar: a exclude imixtiunea 

factorului politic; a promova ideea edificării societății bazate pe știință ca o idee centrală în jurul căreia să se unească 

populația țării; a deschide noi locuri de muncă inteligentă, ca elita intelectuală să se poată realiza profesional acasă; a 

efectua reforma învățământului concomitent cu cea a științei, iar educația prin cercetare să fie un moment cheie al 

reformei; ca școala să meargă în pas cu știința; a eficientiza activitatea sferei CDI prin efectuarea concomitentă a unor 

activități de expertizare, d.e., acreditarea științifică și didactică, abilitarea instituției cu dreptul de a organiza studii 

prin doctorat și a cercetătorilor cu dreptul de a conduce doctoratul; ca tezele de doctor habilitat să fie susţinute numai 

în baza lucrărilor ştiinţifice publicate, dar cu cerința ca ele să fie deschizătoare de direcţie; de a modifica 

Nomenclatorul specialităților științifice, a reduce numărului domeniilor până la 25; a armoniza nomenclatoarele 

specializărilor de la bacalaureat, licenţă, masterat și doctorat; a spori prestigiul omului de știință, statutul doctorandului 

- din student în cercetător; a utiliza studiile doctorale ca mecanism de depistare a neajunsurilor de la treptele de 

învățământ de mai jos; a pregăti cadrele științifice în domeniile de perspectivă în instituţii de excelenţă din lume; a 

integra cercetarea și învățământului din RM cu cel din România; a transforma studiile prin masterat în rampe de 

lansare a masteranzilor merituoși în doctorat; a lansa un sistem continuu de instruire și reciclare a cadrelor. 
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