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Recunoaºterea pe plan internaþional
a rezultatelor ºtiinþifice de valoare

Reducerea mijloacelor destinate finanţării ştiinţei,
diminuarea statutului cercetătorului ştiinţific
în societate şi alte fenomene adverse, condi-
ţionate de criza economică şi socială prin care
trece Republica Moldova de la începutul anilor 90
ai secolului trecut, au influenţat în mod negativ
procesul de desfăşurare a sferei ştiinţei
şi inovării şi, deci, asupra situaţiei în care
s-a pomenit ştiinţa în general. Câteva date privind
productivitatea ştiinţifică a cercetătorilor noştri ne
pot edifica asupra poziţiei deţinute de Republica
Moldova în comunitatea ştiinţifică mondială:

RECUNOA{TEREA INTERNA|IONAL+ -
ELEMENT IMPORTANT AL ACTIVIT+|II
{TIIN|IFICE {I INOVA|IONALE

dr. Gheorghe CUCIUREANU, consultant,
Consiliul Suprem pentru {tiin\=
[i Dezvoltare Tehnologic=, A{M

Deşi în ultimii ani în Republica Moldova s-au întreprins multiple acţiuni pentru
reformarea ştiinţei şi inovării, această sferă importantă continuă să se afle într-o situaţie
dificilă.

Ô cca 450 de publicaţii ştiinţifice, ale cerce-
tătorilor moldoveni recunoscute pe plan
internaţional, la 1 mln de locuitori (locurile 79-
81 în lume), în ultimii 10 ani;1

Ô cca 1030 citări, ale publicaţiilor ştiinţifice ale
cercetătorilor moldoveni recunoscute pe plan
internaţional,
la 1 mln de locuitori (locul 93), în ultimii 10 ani;

Ô nici un cercetător din Republica Moldova între
cei mai citaţi savanţi din lume2;

Ô 9 cereri de brevete înaintate de cercetătorii
moldoveni la Oficiul de Brevete şi Mărci SUA
(locurile 95-97 în lume), în anii 2000-20043.

1 www.isiknowledge.com, conform datelor disponibile privind publicaţiile şi citările la sfârşitul anului 2003
2 http://isihighlycited.com/, baza de date a celor mai citaţi savanţi din lume include câte 250-300

cercetători de frunte la fiecare din cele 21 domenii ale ştiinţei, monitorizate prin acest sistem
3 http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2004/060409_table9.html
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Prin aceşti indicatori Republica Moldova se
plasează în urma ţărilor dezvoltate şi a multor ţări
din regiune, unde cercetarea ştiinţifică este un
pilon al dezvoltării economice şi un element-cheie
în constituirea societăţii bazate pe cunoştinţe.

Starea actuală de lucruri din domeniul ştiinţei se
datorează în mare parte faptului că în organizarea
funcţionării sistemului nu au fost utilizate, într-o
măsură suficientă, instrumente şi practici
recunoscute la nivel internaţional, iar la evaluarea
activităţilor ştiinţifice de către diverse instanţe nu
s-a ţinut cont foarte aproximativ de performanţele
pe plan mondial.

Fenomenele negative din societate, inclusiv
corupţia generală, nu putea ocoli lumea ştiinţifică.
Acceptarea unor lucrări ştiinţifice fără valoare la
nivel naţional, inclusiv teze pentru obţinerea
titlurilor ştiinţifice, promovarea ştiinţifică clien-
telară, constituirea unor grupări de interese
în domeniul ştiinţei pot să anihileze însăşi
noţiunea de valoare, încurajând un sistem vicios
de selecţie şi împiedicând transferul de cunoş-
tinţe între generaţii.

În aceste condiţii, soluţia optimă în organizarea
şi evaluarea activităţilor ştiinţifice poate fi  recu-
noaşterea internaţională a mecanismelor
de organizare şi a rezultatelor cercetărilor.

Principalele rezultate ale activităţii de cercetare-
dezvoltare - publicaţiile ştiinţifice, brevetele
de invenţie, produsele şi tehnologiile noi - trebuie
să corespundă criteriilor acceptate la nivel
internaţional şi să fie recunoscute de specialişti
cu renume în domeniu de peste hotare. Cel mai
important indicator direct măsurabil al perfor-
manţei ştiinţifice a unui cercetător sau a unei
instituţii pe plan mondial sunt publicaţiile apărute
în principalele reviste ştiinţifice internaţionale.
Aceste reviste au comisii de referenţi, constituită
din specialişti de vază în domeniu care verifică
valoarea ştiinţifică a lucrărilor propuse şi vali-
dează astfel lucrarea respectivă. Publicarea în
aceste reviste oferă, deci, o garanţie a valorii şi a
originalităţii rezultatelor ştiinţifice. Revistele
ştiinţifice sunt recenzate  şi ierarhizate de instituţii
internaţionale, cea mai importantă instituţie de
acest gen fiind Institute of Scientific Information

(ISI), care colectează şi analizează publicaţiile din
peste 8,5 mii reviste recenzate, considerate drept
fluxul ştiinţific principal. Lista revistelor ISI este o
sursă internaţională de documentare pentru
oricine doreşte să-şi facă o impresie despre
valoarea sau performanţa ştiinţifică a unei ţări,
instituţii sau persoane, în lipsa unei alte surse de
informare despre realizările ştiinţifice ale
acesteia.

Factorii de decizie trebuie să înţeleagă că
publicarea într-o revistă din străinătate a rezul-
tatelor unei cercetări finanţate de la bugetul de
stat nu înseamnă că acei bani sunt folosiţi în
folosul unor interese străine sau sunt cheltuiţi
inutil. Dimpotrivă, publicarea într-o revistă recu-
noscută pe plan internaţional este, de fapt,
garanţia că banii investiţi nu au fost risipiţi.
Un rezultat ştiinţific are valoare atunci când este
considerat ca atare pe plan internaţional, deoa-
rece nu există ştiinţă moldovenească separată.
De asemenea, publicarea într-o revistă de
prestigiu pe plan internaţional verifică performanţa
ştiinţifică a cercetătorului, contribuie la formarea
unor oameni de ştiinţă competitivi şi, deci,
capabili să obţină rezultate care pot să conducă la
tehnologii inovative, cu un impact economic ce ar
recupera de câteva ori investiţiile făcute în
cercetare.

Evaluarea activitãþilor ºtiinþifice

Evaluarea obiectivă a activităţilor ştiinţifice, după
criterii admise pe plan internaţional, este ele-
mentul-cheie în asanarea sferei ştiinţei şi inovării
din Republica Moldova, deoarece, în dependenţă
de rezultatele evaluării, trebuie să se facă
promovarea cercetătorilor în funcţii, alocarea
resurselor financiare pentru proiectele de
cercetare ale instituţiilor ştiinţifice.

În general, se consideră că evaluarea cea mai
reuşită a activităţilor ştiinţifice este expertiza
colegială („peer review”), făcută de specialişti
notorii din domeniu şi această evaluare este
obiectivă doar în măsura în care experţii nu sunt în
conflict de interese. Însă, în majoritatea statelor
post-socialiste, inclusiv în Republica Moldova,
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evaluarea şi ierarhizarea sunt foarte subiective,
iar sistemul experţi care nu au o valoare ştiinţifică
demonstrată pe plan internaţional, existând astfel
posibilităţi de promovare a intereselor de grup în
condiţiile unei finanţări limitate. În aceste circum-
stanţe, este absolut necesară implementarea
unor criterii obiective, calitative şi cantitative de
evaluare a activităţilor ştiinţifice, care s-au impus
pe plan internaţional. Utilizarea criteriilor sciento-
metrice, care să avantajeze vizibilitatea interna-
ţională, este o alternativă posibilă la noi, în
condiţiile când obiectivitatea expertizei colegiale
nu poate fi garantată.

În orice tip de evaluare trebuie să fie evidenţiate
doar, sau cel puţin să aibă prioritate, următoarele
rezultate:

Ô publicaţiile ştiinţifice în revistele internaţio-
nale recenzate, în primul rând cele din lista
ISI, iar cele ce nu au trecut verificarea
comunităţii internaţionale să fie evitate;

Ô granturile obţinute din surse internaţionale
sau private;

Ô brevetele de invenţie înregistrate în Uniunea
Europeană, SUA sau Japonia;

Ô rapoartele şi prelegerile prezentate la
manifestări ştiinţifice internaţionale cu impact
important.

Sistemul de evaluare trebuie să fie simplu, uşor
de verificat, stabil, transparent, coerent, să poată
fi aplicat diverselor domenii, pe diferite perioade
de timp şi, cel mai important, să contribuie
decisiv la promovarea performanţei ştiinţifice. În
acelaşi timp, acesta trebuie să fie compatibil cu
sistemul european, adică să folosească aceleaşi
proceduri şi referinţe.

Evaluarea instituţională trebuie să fie periodică
şi să includă toate organizaţiile din sfera ştiinţei
şi inovării care doresc să obţină resurse bugetare
pentru cercetare. În anul 2005, în Republica
Moldova a fost iniţiat procesul de evaluare

şi acreditare a acestor organizaţii de către
Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare
(CNAA). În contextul recunoaşterii internaţionale
a elaborărilor ştiinţifice din ţara noastră, se impun
câteva consideraţii:

Ô evaluarea ar trebui să se finalizeze cu crearea
unor centre de excelenţă, care să concentreze
resurse umane şi materiale de foarte înalta
performanţă, orientate spre realizarea unor
sarcini strategice în dezvoltarea ştiinţei şi a
tehnologiilor avansate. Criteriile de stabilire a
acestora sunt elaborate la nivel internaţional
şi sunt utilizate şi în unele ţări din regiune, de
exemplu în România4. Organizaţiilor acreditate
ar trebui să li se acordă statut diferit (centre de
excelenţă, institute şi centre de diferite
ranguri), în dependenţă de nivelul de perfor-
manţă, indiferent de subordonare, tip de
proprietate sau alte criterii subiective,
cu urmări asupra finanţării ulterioare;

Ô este necesar ca evaluarea să aibă la bază
criterii bibliometrice, iar volumul producţiei
ştiinţifice să aibă o pondere mai mare decât în
prezent, când chestionarul CNAA permite de a
evalua cu acelaşi punctaj un număr diferit de
lucrări ştiinţifice. Astfel, în fişa de evaluare a
organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pentru
publicarea monografiilor, a manualelor se
acorda 4 puncte, indiferent de numărul lor
etc.5 Folosirea celorlalte metode de evaluare
atestate pe plan internaţional (Peer review,
Benchmarking, Economic rate of return, Case
study etc.) ar trebui să fie limitată, în virtutea
condiţiilor locale specifice, şi riguros regle-
mentată din punct de vedere metodologic;

Ô partea principală a evaluării activităţii instituţiei
trebuie să o constituie rezultatele  sale
ştiinţifice, verificate pe plan internaţional
(cel puţin 2/3 din punctajul chestionarului
de evaluare) şi să constituie suma perfor-
manţelor individuale ale membrilor
colectivului;

1 http://www.cncsis.ro/centre/metierh.html
2 http://www.cnaa.acad.md/normative-acts/committee-evaluation-activity/annex_2.doc
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Ô evaluarea trebuie să aibă rolul cel mai
important în stabilirea structurii organi-
zaţionale a sferei ştiinţei şi inovării, deciziile
de reorganizare a acesteia să se sprijine pe
rezultatele evaluării, eliminând rolul politicului.
Institutele de cercetare considerate în urma
evaluării ca fiind necompetitive trebuie să fie
desfiinţate, iar cercetătorii valoroşi din cadrul
lor să fie redistribuiţi către organizaţiile
evaluate favorabil;

Ô în situaţia în care nu este posibil ca evaluarea
să se facă exclusiv pe baza unor indici
cantitativi, iar experţii autohtoni sunt concen-
traţi în instituţia evaluată sau sunt în conflict
de interese cu personalul acesteia, este
absolut necesară implicarea evaluatorilor
străini. Această practică este folosită şi în ţări
dezvoltate din punct de vedere ştiinţific, mai
ales în domeniile ştiinţifice noi, de vârf. Foarte
utilă s-a dovedit a fi, de exemplu, evaluarea
sistemelor de cercetare-dezvoltare de către
experţi străini, efectuată în Ţările Baltice la
începutul anilor 90 ai secolului trecut, care
a permis selectarea domeniilor ştiinţifice şi a
modelelor de dezvoltare a ştiinţei în acestea;

Ô finanţarea instituţională a organizaţiilor din
sfera ştiinţei şi inovării trebuie să se facă
proporţional cu rezultatele evaluării. Ţinând
seama că la nivel naţional acreditarea nu va fi
diferenţiată, se pot aplica evaluări interne în
cadrul Academiei de Ştiinţe şi al secţiilor de
ştiinţe, utilizând metodele bibliometrice
menţionate pentru repartizarea finanţării
bugetare. Astfel, la baza algoritmului de
repartizare, pot fi puse rezultatele recunoscute
pe plan internaţional ale cercetătorilor,
numărul de cercetători ai instituţiei şi mana-
gementul acesteia. Publicaţiile ISI nu pot fi
luate ca bază a evaluării doar pentru institu-
tele care au ca profil limba, istoria, cultura,
adică Secţia ştiinţe umanistice şi arte.
Această secţie ar putea obţine media finan-
ţării celorlalte secţii, corelată cu numărul de
cercetători. Distribuirea resurselor financiare
către celelalte secţii (institute) trebuie să fie
mobilă şi direct dependentă de rezultatele
recunoscute internaţional.

Trebuie de avut în vedere că numărul de reviste
şi de autori ai articolelor publicate este diferit
pentru fiecare domeniu. În domeniul matematicii
sau al biologiei, spre exemplu, numărul de
articole este mult mai mic decât în domeniul
biotehnologiei sau al geneticii. Pentru ştiinţele
umanistice şi artă citarea unui articol într-o altă
lucrare poate dura chiar ani de zile. De aceea, la
evaluare, aceşti factori trebuie luaţi în considerare.

Evaluarea personalului nu trebuie să blocheze
avansarea în carieră a cercetătorilor cu adevărat
competitivi, ci să stimuleze libertatea cercetării,
respectarea principiilor etice, responsabilitatea
profesională. Din această cauză trebuie eliminate
criteriile ce nu se referă la performanţă (vechime,
vârstă), iar la evaluare să fie atraşi experţi de peste
hotare, deoarece noi nu avem destui specialişti
calificaţi în domeniile înguste ale ştiinţei.

Evaluarea persoanelor din sfera ştiinţei şi inovării e
necesar să fie periodică, să se efectueze la toate
nivelurile şi să se bazeze pe performanţa ştiinţifică
demonstrată prin publicaţii. Ar fi bine ca procesul
de evaluare a personalului să permită separarea
componentelor: potenţial creativ, inventiv şi
mobilitate; rezultatele activităţii precedente de
cercetare; capacitate managerială. Intervalul dintre
evaluări trebuie să fie totuşi suficient de mare (4-6
ani) pentru a permite o stabilitate necesară
procesului de cercetare ştiinţifică. De asemenea,
schema de personal a organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării trebuie făcută flexibilă, pentru a se
putea adapta resurselor financiare disponibile şi
oportunităţilor existente. Aceasta ar corespunde
experienţei unor ţări europene unde poziţia unui
cercetător intr-un anume institut este în mare parte
condiţionată de existenţa unui subiect de cercetare
finanţat. Există conducători de colective pentru
perioade de 5 ani, care părăsesc apoi institutul,
deoarece nu mai există finanţare pentru ei sau
subiectul cercetării nu mai necesită competenţa pe
care o posedă aceştia.

Organizarea concursurilor în sfera
ºtiinþei ºi inovãrii

Modul de organizare a concursurilor pentru
proiecte şi programe în sfera ştiinţei şi inovării
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trebuie să corespundă standardelor occidentale.
Există câteva cerinţe-cheie care trebuie respectate
la organizarea concursului de proiecte ştiinţifice:

Ô se va desfăşura în strictă corespundere cu
regulile stipulate în regulamente şi în alte
acte normative ce le reglementează;

Ô aceste reguli nu sunt ajustate anumitor
participanţi la concurs, ci asigură o concu-
renţă reală între diferiţi pretendenţi;

Ô comunitatea ştiinţifică are acces la informaţia
despre concurs, termenele şi regulile
de desfăşurare a acestuia. Asigurarea
transparenţei este unul din cele mai impor-
tante elemente pentru derularea cu succes a
concursului. Deseori direcţionarea sumelor
alocate pentru cercetare şi inovare către cele
mai meritorii proiecte este limitată nu doar de
criteriile ambigue aplicate în procesul de
evaluare a proiectelor de cercetare şi inovare,
ci şi de modul defectuos de diseminare
a informaţiei referitoare la această ofertă;

Ô deciziile se iau exclusiv în baza concluziilor
unor experţi calificaţi independenţi;

Ô candidaţilor li se comunică rezultatul eva-
luării, precum şi fişa de evaluare cu punctajul
detaliat, cel puţin prin e-mail, dacă nu prin
scrisori. Este prevăzută posibilitatea depu-
nerii contestaţiilor şi existenţa unei perioade
suficiente pentru aceasta, până la anunţarea
rezultatelor finale ale concursului.

Concursurile trebuie anunţate cu cel puţin 3 luni
înainte de termenul-limită de prezentare a
cererilor, timp necesar pentru pregătirea proiec-
telor. În cadrul lansării concursului se anunţă
foarte clar şi simplu condiţiile: termenul prezen-
tării, durata expertizei, data anunţării câştigătorilor
etc. Pentru aceasta, pachetul de informaţii cu
privire la concursul va include, pe lângă formu-
larul-tip de prezentare a cererilor, şi instrucţiuni
detaliate privind modul de completare a formu-
larului, de asemenea criteriile de evaluare
şi modul de desfăşurare a expertizei (adică
asigurarea transparenţei), în toate cazurile
necesare fiind indicate actele normative care
reglementează un aspect sau altul al concursului.

Periodic, până la data-limită de prezentare a
cererilor, se organizează seminare, la care
participă orice doritor şi la care organizatorii
concursului explică modul de completare a
formularelor, răspund la întrebările apărute pe
parcurs.

În ceea ce priveşte formularele-tip de depunere a
cererii de proiect, acestea trebuie:

Ô să fie apropiate de formele competiţiilor
europene (în vederea facilitării accesului la
aceste fonduri) şi să fie bine corelate cu fişele
de evaluare;

Ô să nu fie foarte voluminoase, ci să conţină
strictul necesar;

Ô să fie formate din 2 părţi distincte: una să
includă informaţia despre colectivul proiectului
şi cealaltă – propunerea concretă de cerce-
tare. În cea de-a doua nu va fi indicat nici un
nume, pentru a păstra anonimatul propunerii
în timpul expertizei;

Ô formularele pentru concursul de granturi
trebuie să fie completate în limbile română
şi engleză (pentru evaluarea peste hotare,
cât şi pentru pregătirea participării la compe-
tiţiile internaţionale);

Expertiza proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării trebuie
să se bazeze de asemenea pe rezultatele recu-
noscute pe plan internaţional ale colectivului ce
înaintează proiectul, rezultate care au legătură cu
tema de cercetare propusă, să ţină seama de
performanţa individuală şi instituţională a autorilor
şi beneficiile probabile ale proiectului, luând în
considerare fezabilitatea acestuia şi riscurile cerce-
tării. În ceea ce priveşte modul de desfăşurare a
expertizei, trebuie să se ţină seama de trăsăturile
caracteristice unei comunităţi ştiinţifice mici, cum este
cea moldovenească. În Republica Moldova este dificil
de efectuat o expertiză independentă, deoarece
numărul specialiştilor dintr-un domeniu ştiinţific este
mic, toţi se cunosc între ei şi apar fenomenele
specifice locale – trafic de influenţă, favoritism etc.,
ceea ce se reflectă în decizii subiective. În calitate de
soluţii pot fie examinate:

Ô efectuarea evaluării proiectelor peste hotarele
Republicii Moldova (în asemenea caz e
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completate şi în limba engleză). Pentru
început, ca experiment, am putea aplica acest
mod la evaluarea granturilor (proiectelor
independente). În acest scop, ar trebui de
negociat cu ţările şi organizaţiile europene,
care sunt dispuse să acorde susţinere prin
proiecte concrete (ca acesta) şi nu prin
resurse financiare. Există şi precedente:
proiectele cercetătorilor din Serbia au fost
evaluate, într-o perioadă de timp, o parte în
Italia, o parte în Germania. Se procedează la
fel şi în Marea Britanie. În cazul unei rezistenţe
mari faţă de această modalitate (ar putea fi
invocate necunoaşterea limbii engleze, teama
de a nu fi furate rezultatele ştiinţifice autoh-
tone etc.) ca alternativă am putea folosi al
doilea mod;

Ô evaluarea părţii anonime a proiectului
de către experţii Consiliului consultativ
de expertiză, iar evaluarea echipei proiectului
– în baza unor indici cantitativi, cei mai
importanţi fiind numărul publicaţiilor în ISI,
brevetele obţinute în UE, SUA, Japonia,
participarea în proiecte internaţionale.

Daca prima soluţie e mai complicată, necesitând
găsirea unor parteneri şi obţinerea finanţării, cea
de-a doua ar putea fi implementată chiar la
următoarea competiţie. În acest scop, ar trebui
elaborată o bază de date despre toţi cercetătorii
care beneficiază de finanţare din fondurile publice,
pe care ulterior ei singuri le-ar menţine, iar
Consiliul consultativ de expertiză să verifice
(aleatoriu şi la sesizări) corectitudinea introducerii
datelor. Cercetătorii vor fi interesaţi în menţinerea
datelor despre ei, deoarece de aceasta va
depinde evaluarea proiectelor lor şi alegerea în
calitate de experţi naţionali. Această bază de date
va servi, deci, şi pentru selectarea experţilor în
sfera ştiinţei şi inovării.

Elemente ale unui management
modern al ºtiinþei

Utilizarea recunoaşterii internaţionale drept
criteriu fundamental în evaluarea rezultatelor

ar conduce la schimbări calitative în manage-
mentul ştiinţei din Republica Moldova, cu impact
deosebit asupra producţiei ştiinţifice valoroase.
În acest context, se impun o serie de acţiuni:

Ô utilizarea la toate nivelurile de evaluare în
sfera ştiinţei şi inovării a criteriilor de vizibi-
litate internaţională (publicaţii ISI, brevete
obţinute în UE, SUA şi Japonia, granturi
internaţionale ş.a.). În cazul când rezistenţa
faţă de măsurile de implementare a acestor
criterii va fi foarte mare şi evaluarea făcută
exclusiv în baza lor va fi imposibilă, ar trebui
ca rezultatele recunoscute pe plan interna-
ţional să constituie cel puţin jumătate din
punctaj;

Ô crearea (identificarea) unor centre de exce-
lenţă, în baza unor criterii recunoscute
internaţional, ce ar reuni competenţele de un
nivel foarte înalt dintr-un anumit domeniu,
având un nucleu fix, dar cu o componenţă
flexibila, determinată de programe şi proiecte
şi finanţarea lor prioritară;

Ô stimularea financiară a cercetătorilor pentru
publicarea rezultatelor în reviste recunoscute
internaţional (în special din lista ISI). Aceste
măsuri trebuie să se refere, în primul rând, la
cercetătorii din domeniul ştiinţelor reale, dar
şi cei din domeniul ştiinţelor umanistice
trebuie stimulaţi pentru a se cunoaşte mai
bine cultura Republicii Moldova în lume;

Ô acordarea unor titluri, ocuparea unor funcţii
exclusiv în baza rezultatelor recunoscute
internaţional. S-ar putea, de exemplu, de
acordat grade academice sau ştiinţifice doar
pe baza unui număr minim de publicaţii ISI.
De asemenea, este necesară posibilitatea
acordării unor granturi de susţinere a activi-
tăţii ştiinţifice exclusiv pe baza publicaţiilor ISI
ale conducătorului de grant din ultimii 1-3 ani.
Dar aceste criterii pot fi implementate mai
uşor la acordarea unor premii. Astfel, pentru
Concursul de susţinere a ştiinţei, organizat în
comun de către Academia de Ştiinţe a
Moldovei şi Banca de Economii, s-ar putea ca
premiile la nominalizarea „Savantul anului” să
fie acordate exclusiv pe baza publicaţiilor ISI,
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iar cele la nominalizarea „Inovatorul anului” –
pe baza brevetelor obţinute în UE, SUA sau
Japonia;

Ô finanţarea prioritară a revistelor de specia-
litate din RM, recunoscute pe plan interna-
ţional. Ar trebui stimulată includerea celor mai
bune dintre ele în lista ISI, or, în prezent
revistele noastre servesc, în cel mai bun caz,
la comunicarea rezultatelor de cercetare
în mediul local.

Aceste acţiuni ar fi conforme şi recomandării
Comisiei Europene din 11 martie 20056, care se
referă la realizarea unui mediu de cercetare
atractiv, printr-un sistem de organizare, evaluare
şi finanţare transparent, deschis şi corect,

SUMMARY:

 In conditions of small scientific community and of some negative phenomena manifested in
research-development system of the Republic of Moldova it is necessary to use only the
international recognized scientific results for process of organization and evaluation of the
scientific and innovation activities: ISI publications, patents obtained in EU, US and
Japan, participation in the international scientific programs and so on. This approach
would lead to compatibility of the mechanisms, procedures and organization of national
research-development system with these from the European Union countries.

6 http://europa.eu.int/eracareers/pdf/C(2005)576%20EN.pdf

şi conţine Carta Europeană a Cercetătorilor
şi Codul de Conduită pentru Selecţia Cercetătorilor.

Desigur că reforma sferei ştiinţei şi inovării are
multe componente. Dintre acestea insă ne pare
prioritară evaluarea obiectivă, în baza unor criterii
recunoscute internaţional. O evaluare efectuată în
baza criteriilor de performanţă ar canaliza resur-
sele financiare existente în cercetare spre
organizaţii şi proiecte meritorii. Mediul competitiv,
evaluarea obiectivă, susţinute de resurse finan-
ciare suficiente, ar fi în stare să ridice relativ rapid
productivitatea ştiinţifică a cercetătorilor, de la
nivelul actual, mai scăzut decât al unor ţări slab
dezvoltate, la un nivel european, compatibil cu
orientarea generală de integrare europeană a
Republicii Moldova.
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La 3 februarie 1946 s-a născut la Chişinău, Ludmila GAGARA, doctor în fizică şi matematică,
cercetător ştiinţific superior în laboratorul de fizică a semiconductorilor al Universităţii de Stat din
Moldova.

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de fizică. Tot aici şi-a început, în 1969,
activitatea ştiinţifică în cadrul laboratorului de fizică a semiconductorilor. Teza sa de doctorat are
tema “Procesele fizice în structurile fotosensibile de tip SIS pe bază de ZnSe” (1996).

Direcţiile principale ale cercetărilor sale ştiinţifice ţin de elaborarea tehnologiilor de obţinere a
heterojoncţiunilor semiconductoare şi studierea proceselor fizice în structuri pe baza semiconductorilor
A2B6 şi a oxizilor pentru crearea convertoarelor fotoelectrice eficiente şi rezistente la radiaţie.

Este autorul a circa 80 de publicaţii ştiinţifice şi a 6 invenţii brevetate în domeniul tehnologiei de
obţinere a heterojoncţiunilor semiconductoare pe baza compuşilor A2B6.

A participat la expoziţiile naţionale şi internaţionale de inventică de la Chişinău, Bucureşti, Iaşi, fiind
distinsă cu diplome de gr. I şi II.


