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Cu privire la activitatea CS DT
i realizarea activit ilor de cercetare
i inovare în sfera tiin ei i inov rii în anul 2007
Asambleea Academiei de tiin e a Moldovei a examinat Raportul analitic privind realizarea
activit ii de cercetare i inovare, transfer tehnologic i preg tire a cadrelor tiin ifice, activitatea
Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic în anul 2007 i, ca rezultat, constat o
continu extindere a rolului tiin ei în cre terea economic , rezolvarea problemelor sociale i a
con tientiz rii crescînde a paradigmei dezvolt rii societ ii prin cunoa tere care devine for a
motrice a realiz rii strategiei schimb rii.
Activitatea Consiliului Suprem pentru tiin
i Dezvoltare Tehnologic al Academiei de
tiin e în anul 2007 a fost direc ionat spre consolidarea i mobilizarea poten ialului tiin ific din
sfera tiin ei i inov rii întru realizarea direc iilor strategice de cercetare pentru anii 2006-2010,
aprobate de Parlamentul Republicii Moldova, îmbun irea managementului dezvolt rii tiin ei,
renovarea bazei tehnico-materiale, extinderea transferului tehnologic în economia na ional .
Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic al A. .M., în linii generale, i-a
îndeplinit atribu iile specificate în articolul 86 al Codului cu privire la tiin i inovare.
În anul 2007, în scopul promov rii politicii de stat în sfera tiin ei i inov rii, comunitatea
tiin ific a efectuat cercet ri conform celor 6 direc ii strategice la 629 proiecte, inclusiv proiecte
institu ionale fundamentale - 122, aplicate - 188, din cadrul a 16 programe de stat – 109, proiecte
independente – 36, de transfer tehnologic – 43 i interna ionale – 131. În anul 2007 au fost finisate
145 proiecte de cercet ri tiin ifice.
Comunitatea tiin ific con tientizeaz i apreciaz înalt faptul c , datorit sus inerii continue
din partea Pre edintelui Republicii Moldova dl Vladimir Voronin i Guvernului Republicii
Moldova, a finan rii tiin ei a fost extins arealul cercet rilor tiin ifice i au fost ob inute noi
rezultate atît în domeniul cercet rilor tiin ifice fundamentale, cît i al celor aplicate.
În anul 2007 au continuat cercet rile în domeniul nanotehnologiilor i nanostructurilor pentru
electronic i fotonic , în domeniul fizicii teoretice, st rii de condensate i ingineriei materialelor,
studiului proceselor termofizice de transfer i prelucr rii electro–fizico–chimice ale suprafe elor, în
domeniul dezvolt rii produselor inginere ti, în domeniul materialelor i tehnologiilor în construc ia
de ma ini, de elaborare a metodelor de eficientizare a sistemelor energetice.
Au fost create, testate i omologate soiuri i hibrizi de plante competitive, elaborate
tehnologii avansate pentru agricultura intensiv , precizional i ecologic , de procesare a materiei
prime cu consum redus de energie, de mecanizare a proceselor tehnologice i de testare a ma inilor
agricole, de ob inere a surselor renovabile de energie din produse vegetale i de euri agricole. În
total în sectorul agroalimentar au fost implementate 87 de elabor ri tiin ifice i realizate 27 de
proiecte de transfer tehnologic.
Realiz ri semnificative au fost ob inute în domeniul tiin elor biologice, chimice i ecologice,
în biomedicin i securitatea s
ii. În proces de realizare se afl 8 proiecte de transfer
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tehnologic. Au fost implementate 60 de elabor ri, ob inute 84 de brevete de inven ie i 16
certificate de autor în domeniul tiin elor biologice, chimice i ecologice.
Au fost ob inute noi realiz ri în domeniul model rii matematice, informaticii i tehnologiilor
informa ionale. O aten ie mai mare a fost acordat cercet rilor în domeniul economiei, în special
perfec ion rii sistemului financiar–monetar i orientarea lui spre economia real , elaborarea
mecanismelor de cre tere economic , perfec ion rii sistemului de protec ie social a popula iei,
model rii consecin elor economice i sociale.
În domeniul tiin elor medicale au fost implementate 99 de metode noi de diagnostic,
tratament i profilaxie a diferitor maladii, au fost ob inute 19 substan e noi, 29 de brevete, 49
certificate de drept de autor, implementate 19 brevete.
În domeniul tiin elor umanistice i artelor a fost identificat imaginea de ansamblu a
societ ii în tranzi ie, principalele modele de gîndire i organizare a societ ii în proces de
modernizare a subsistemelor, institu iilor i structurilor. Au fost ob inute cuno tin e inedite privind
originea i r spîndirea indo – europenilor.
Pe parcursul anului 2007 Agen ia de Inovare i Transfer Tehnologic a monitorizat realizarea
a 43 de proiecte de transfer tehnologic cu un volum total de finan are de circa 14 milioane lei,
dintre care 5,7 milioane lei din surse extrabugetare din mediul de afaceri.
A fost elaborat Legea „Cu privire la parcurile tiin ifico – tehnologice i incubatoarele de
inovare”, care a fost adoptat de Parlament la 21.06.07 cu nr. 138-XVI, elaborate 8 regulamente i
contracte pentru implementarea legii men ionate.
În anul de referin au fost întreprinse un ir de m suri i au fost create Parcul tiin ifico –
tehnologic „Academica” i Incubatorul de inovare „Inovatorul”.
În perioada de referin (2007) Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic a
acordat o deosebit aten ie execut rii documentelor de politici elaborate i aprobate de Guvernul
Republicii Moldova, Parlament i Pre edin ie.
Un document social-politic de importan major , în activitatea Academiei de tiin e i a
organului s u executiv CS DT, a fost Programul Guvernului „Modernizarea rii - Bun starea
poporului 2005-2009”.
CS DT a organizat monitorizarea permanent privind eviden a i influen a asupra
execut rii tuturor m surilor preconizate în Planul de ac iuni, care sunt parte component a
activit ii de organizare a cercet rilor din sfera tiin ei i inov rii.
Întru executarea Planului de implementare a Strategiei de reform a administra iei publice
centrale în R.M. i a Planului detaliat de implementare a Strategiei de reform a APC, aprobat prin
Hot rîrea Guvernului nr.54 din 18 ianuarie 2007, CS DT a aprobat planul propriu de ac iuni
specific Academiei de tiin e prin Hot rîrea nr.39 din 22 februarie 2007. Planul de ac iuni
nominalizat pentru anul 2007 a fost executat în linii mari.
Conform planului de ac iuni a fost creat o structur nou a CS DT - „Direc ia politici,
management i monitorizare în sfera tiin ei i inov rii” în baza reorganiz rii a dou direc ii.
Pe parcursul anului a fost organizat instruirea func ionarilor publici (69 persoane) timp
de 5 zile conform unei dispozi ii speciale a Pre edintelui A. .M.
CS DT sistematic monitorizeaz i informeaz Guvernul despre executarea m surilor
preconizate în Programul Na ional „Satul Moldovenesc” referitoare la dezvoltarea sferei tiin ei i
inov rii, care contribuie esen ial la realizarea problemelor sociale i economice din sectorul rural.
Pe parcursul anului 2007 CS DT al A. .M., organiza iile din sfera tiin ei i inov rii au
continuat activitatea privind implementarea prevederilor Strategiei Na ionale de prevenire a
corup iei i a Acordului de colaborare între A. .M. i Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corup iei (semnat la 17.01.2007).
Un loc aparte în activitatea CS DT a ocupat realizarea m surilor preconizate în Planul de
Ac iuni RM – UE 2005-2008. E de men ionat faptul c toate ac iunile preconizate în Planul A. .M.
RM – UE au fost executate.
Academia de tiin e în anul 2007 a participat activ la lucr rile Comisiei Na ionale pentru
Integrare European i Comisiei Na ionale pentru implementarea IPAP-ului.
În perioada de referin Sec ia de tiin e Biologice, Chimice i Ecologice, Sec ia de tiin e
Agrare, Sec ia de tiin e Medicale i Sec ia de tiin e Fizice i Inginere ti au elaborat propuneri în
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baza c rora a fost adoptat Hot rîrea Guvernului nr.304 din 17 martie 2007 „Cu privire la
aprobarea Programului Na ional de asigurare a securit ii ecologice pentru anii 2007-2015” i a
Hot rîrii CS DT nr.101 din 24 mai 2007 privind aprobarea Planului de ac iuni întru
implementarea Hot rîrii Guvernului nominalizate.
În anul 2007 CS DT i-a extins activitatea în domeniul elabor rii i perfect rii actelor
normative i legislative. Total au fost preg tite i prezentate Guvernului pentru aprobare 25
proiecte de legi, proiecte de Hot rîri ale Guvernului Republicii Moldova, la 46 de Proiecte de Legi
i Proiecte de Hot rîri ale Guvernului au fost preg tite avize privind perfectarea ulterioar a
acestor documente legislative.
Au c tat noi dimensiuni rela iile tiin ifice interna ionale ale A. .M. prin prisma
vectorului european al R.M., dezvoltînd totodat i leg turile tradi ionale ale comunit ii tiin ifice.
În anul 2007 au fost semnate acorduri de colaborare cu Academia de tiin e din
Azerbaidjan, Austria, China i Turcia, cu Fondul de cercet ri fundamentale din Belarus, au fost
semnate dou protocoale adi ionale cu Fondul de Cercet ri Fundamentale din Federa ia Rus .
A continuat cooperarea tradi ional cu Academia de tiin e din România, Ucraina,
Bulgaria, Polonia, au fost dezvoltate rela iile de cooperare cu Academiile de tiin e din China,
Turcia, rile baltice.
A continuat derularea a 12 proiecte comune finan ate de A. .M. i INTAS (2006-2008) în
sum de 1 mln. de euro i 8 proiecte pentru tineri în sum de 111,2 mii euro.
Programele de granturi oferite de Asocia ia MRDA, de comun acord cu Funda ia CRDF din
SUA, asigur finan area mobilit ii cercet rilor, procurarea echipamentului tiin ific, sus inerea
tinerilor cercet tori.
De exemplu, Programul pentru dezvoltarea sistemului informa ional interbibliotecar în
cadrul A. .M. – Centrul pentru Resurse i Re ele Informa ionale i Biblioteca tiin ific a A. .M.
au fost dotate cu echipament în sum de 200 mii dolari, inclusiv servere, 30 calculatoare i alte
materiale.
Au fost acordate 23 granturi pentru sus inerea deplas rilor la conferin e tiin ifice
interna ionale (Programul de granturi ETGP i PRDS), concursul pe programul de granturi pentru
procurarea echipamentului tiin ific MERL II a fost anun at de c tre ASOCIA IA MRDA în
comun cu A. .M. i Funda ia CRDF, au fost acordate patru granturi a cîte 90000 dolari SUA
fiecare.
S-a înregistrat o activizare a particip rii la lucr rile Organiza iei Cooper rii Economice la
Marea Neagr , ale Consiliului Interna ional pentru tiin , ale Agen iei Interna ionale pentru
Energie Atomic , ale Asocia iei Interna ionale a Academiilor de tiin e, ale Re elei din Europa
Central i de Est a A. ., ale Comitetului tiin ific NATO etc.
Au fost întreprinse ac iuni concrete în extinderea integr rii în spa iul european de cercetare
prin participarea R.M. la Programele Cadru (PC) în domeniul cercet rii.
În cadrul PC 6 au fost acceptate 19 propuneri de proiecte. În programele PC 7 au participat
450 cercet tori, profesori, al i reprezentan i. A avut loc schimbul echivalent de cercet tori între
A. .M. i alte ri care a contribuit la promovarea elocvent i consecvent a imaginii A. .M. în
lume.
Pe parcursul anului 2007 au fost publicate 144 monografii, 77 manuale, 2349 articole
tiin ifice, dintre care 1566 în reviste recenzate na ionale i 783 – interna ionale.
În anul de referin num rul total de titluri de protec ie înregistrat a constituit 186 de
unit i.
În anul 2007 în sfera tiin ei i inov rii au activat 5861 persoane, inclusiv cercet tori
tiin ifici – 3091, dintre care doctori habilita i – 420, doctori în tiin e – 1300, cercet tori tiin ifici
pîn la 35 de ani – 870, academicieni – 44 (vîrsta medie 70, 2 ani) membri coresponden i – 58
(vîrsta medie – 69,3), vîrsta medie a doctorilor habilita i a constituit – 63,3 ani, a doctorilor în
tiin e – 51,5 ani.
La 3 aprilie 2007 a avut loc Adunarea general a membrilor titulari i a membrilor
coresponden i ai A. .M., la care în calitate de membri titulari ai A. .M. au fost ale i: Vladimir
Arnautov, matematic ; Victor Lacusta, fiziologia omului i animalelor; Eva Gudumac, chirurgie
pediatric ; Mihai Popovici, cardiologie; Gheorghe îbîrn , oncologie; Boris Gaina, tehnologia
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uturilor alcoolice i nealcoolice; Anatol Jacota, genetic i ameliorare; Gheorghe Rusnac, tiin e
politice; Andrei E anu, istoria; Mihail Dolgan, literatur ; Ion Todera , zoologia; Vitalie Postolati,
energetica.
În calitate de membri coresponden i au fost ale i 12 doctori habilita i.
Activitatea CS DT pe parcursul anului 2007 a fost axat pe intensificarea procesului de
eficientizare, inovare i management al organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii. CS DT a fost
convocat în 25 edin e, în cadrul c rora au fost examinate i aprobate 246 hot rîri referitoare la
activitatea tiin ific i managerial , de inovare i transfer tehnologic, financiar , editorial ; de
preg tire a cadrelor, de organizare i desf urare a concursurilor.
Au fost examinate i aprobate Planurile de ac iuni privind executarea Hot rîrilor
Guvernului i Parlamentului în diferite domenii.
CS DT sistematic la edin ele sale a examinat activitatea tiin ific , managerial i m surile
de redresare a cercet rilor a mai multor Institute de cercet ri tiin ifice din cadrul A. .M., care a
avut un impact pozitiv asupra eficacit ii realiz rii planurilor de ac iuni elaborate de c tre
Institu iile respective vizînd aprofundarea cercet rilor tiin ifice i îmbun irea managementului.
În aten ia CS DT a fost activitatea de organizare a manifest rilor tiin ifice. În ansamblu au
fost organizate 128 manifest ri tiin ifice inclusiv 75 na ionale i 53 interna ionale din care:
Conferin a Academiilor de tiin e din Europa de Est i de Sud Est „ tiin a global i politicile
na ionale: rolul academiilor”; Conferin a a II-a Interna ional a Societ ii de Chimie din Republica
Moldova cu genericul „Realiz ri i perspective ale chimiei moderne”; Conferin a a II-a a
Fizicienilor din Moldova; Conferin a de oncologie.
Pe parcursul anului au fost organizate conferin e de omagiere a savan ilor i oamenilor de
art cu renume na ional i mondial, ale c ror lucr ri au prosl vit în lume Republica Moldova. Din
aceast serie de manifest ri face parte Conferin a tiin ific „Academicianul Eugen Doga la 70 de
ani”, organizat în contextul ac iunilor consacrate Anului Eugen Doga, ce a l sat o amprent
valoroas în educa ia etic , estetic i cultural a fiec rui om.
În scopul implement rii politicii de stat în domeniul preg tirii cadrelor i perfect rii
profesionale continue la un nivel performant a fost organizat instruirea universitar ,
postuniversitar i de perfec ionare a cadrelor tiin ifice. În anul 2007 preg tirea cadrelor tiin ifice
a fost organizat prin doctorat i postdoctorat, cursuri, seminare i stagii pentru colaboratorii
A. .M. Preg tirea cadrelor s-a efectuat în cadrul a 42 de institu ii de stat la peste 130 de
specialit i. La studii de doctorat au fost înscrise 2117 persoane.
Conform planului de admitere urmau s fie înmatricula i 290 doctoranzi i 28
postdoctoranzi, real au fost înmatriculate 259 persoane. Au r mas nesolicitate 31 locuri.
Comunitatea tiin ific , colaboratorii CS DT în anul 2007 au participat activ la elaborarea
Strategiei Dezvolt rii Na ionale pentru 2008-2011, Strategiei Na ionale de Dezvoltare durabil a
complexului agroindustrial (2008-2015), la elaborarea propunerilor i a Concep iei de reformare a
sferei de cercetare – inovare i a mecanismului de finan are a cercet rilor tiin ifice din sectorul
agroalimentar, la elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe termen mediu 2008-2010 i a altor
documente importante.
De rînd cu realiz rile ob inute în anul 2007, Asambleea A. .M. constat c rezultatele
tiin ifice ob inute de comunitatea tiin ific n-au fost valorificate pe deplin în sectorul real al
economiei, sunt rezerve nevalorificate privind aprofundarea cercet rilor tiin ifice fundamentale i
aplicate în cadrul programelor de stat i proiectelor de transfer tehnologic vizînd volumul i
structura acestora pe activit i; nu pe deplin au fost puse în ac iune posibilit ile managementului
activit ii din sfera tiin ei i inov rii. Practica a demonstrat c este oportun modificarea
regulamentelor de decernare a premiilor - savantul anului, inovatorul anului, i premiile A. .M.
Cercet rile tiin ifice în domeniul economiei complexului agroalimentar nu sunt complexe
i nu satisfac necesit ile extinderii reformelor economice în sectorul rural, industria de prelucrare
a materiei prime i comercializarea produsului finit, în domeniul consolid rii terenurilor agricole,
subven ion rii agriculturii, solu ion rii problemelor sociale de la sat. Asambleea Academiei de
tiin e a Moldovei HOT
TE:
1. Se aprob :

4

1.1. Raportul analitic privind rezultatele tiin ifice principale ob inute în sfera tiin ei i
inov rii în anul 2007.
1.2. Raportul privind activitatea Consiliului Suprem pentru tiin
i Dezvoltare
Tehnologic al A. .M.
2. A considera drept obiective principale în activitatea organiza ional i managerial a
Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic , a Sec iilor de tiin e ale A. .M. i
organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii în anul 2008 eficientizarea activit ii de cercetare –
inovare în cadrul direc iilor strategice ale activit ii din sfera tiin ei i inov rii pentru anii 20062010 aprobate de Parlamentul RM, prevederilor Codului cu privire la tiin i inovare, Acordului
de parteneriat între Guvern i A. .M. pentru anii 2005-2008, Programului Na ional „Satul
Moldovenesc”, „Modernizarea rii – bun starea poporului”, întru dezvoltarea societ ii bazate pe
cunoa tere”.
3. Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic :
3.1. Va elabora un nou Acord de Parteneriat între Guvern i A. .M. pentru anii 2009-2012;
3.2. Va continua activitatea de optimizare a structurilor organiza iilor publice din sfera
tiin ei i inov rii;
3.3. Va organiza alegerea directorilor organiza iilor institu ionale;
3.4. Va întreprinde m suri privind finisarea lucr rilor de construc ie a Bibliotecii Centrale
„A. Lupan” i a Liceului A. .M.;
3.5. Va modifica Regulamentele cu privire la decernarea premiilor;
3.6. Va continua practica de monitorizare i examinare la edin ele sale a activit ii
tiin ifice i manageriale a institu iilor subordonate;
3.7. Va întreprinde m suri concrete privind eficientizarea valorific rii surselor financiare
bugetare alocate pentru construc ia Liceului i Universit ii Academiei de tiin e;
3.8. Va elabora un plan de ac iuni privind realizarea obiectivelor trasate în raport, în
aloca iunea dlui acad. Gh. Duca, Pre edinte al A. .M., precum i a propunerilor i obiec iilor
membrilor Asambleei pe marginea raportului prezentat la sesiunea a VI-ea a Asambleei A. .M.
4. Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic , birourile sec iilor de tiin e
ale A. .M. vor întreprinde m suri concrete privind mobilizarea poten ialului tiin ific i intelectual
i material la executarea Hot rîrii Parlamentului RM, promulgat de Pre edintele RM dl. Vladimir
Voronin, „Strategia Na ional de Dezvoltare pe anii 2008-2011”, Sec iile de tiin e, organiza iile
publice din sfera tiin ei i inov rii vor elabora planuri proprii de ac iuni de dezvoltare pentru anii
2008-2011, axate pe direc iile strategice ale activit ii din sfera tiin ei i inov rii.
5. A aproba Raportul privind „Realizarea programului de activitate în sfera tiin ei i
inov rii” stipulat în Acordul de Parteneriat între Guvern i Academia de tiin e a Moldovei i
contribu iei comunit ii tiin ifice la executarea programului Guvernului „Modernizarea rii –
Bun starea poporului 2005-2009”.
6. Consiliul Suprem pentru tiin
i Dezvoltare Tehnologic va asigura organizarea i
desf urarea în condi ii de transparen a alegerii pre edintelui A. .M. în cadrul sesiunii a VII-a
Asambleei A. .M. din 21.02.08

Pre edinte al A. .M.
academician

Gh. Duca

Secretarul tiin ific
general al A. .M.
academician

B. Gaina
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