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Poziţia Asociaţiei „Pro-Test” faţă de propunerile de reformare a cercetării ştiinţifice şi a 

învăţământului superior elaborate în cadrul proiectului EUniAM 

 

Asociaţia pentru Promovarea Responsabilităţii, Onestităţii, Transparenţei şi Echităţii în Ştiinţă şi 

Tehnologii (PRO-TEST) consideră că atitudinile critice, discuţiile pertinente şi acţiunile de 

reformare care rezultă  din acestea pot conduce la modernizarea cercetării ştiinţifice şi a 

învăţământului superior în Republica Moldova. În acest context, salutăm propunerile ce se conţin în 

Raportul „Restructurarea sectorului învăţământului superior în Republica Moldova: Proiect de 

propuneri legislative”, elaborat în cadrul Proiectului „Consolidarea autonomiei universitare în 

Moldova EUniAM)”. Credem că ele pot servi ca bază pentru discuţii, îmbunătăţirea ulterioară şi 

aprobarea unor acte de reformă veritabilă a sistemului de cercetare ştiinţifică şi a învăţământului 

superior. În contextul dat, formulăm observaţiile şi propunerile noastre vizând dezideratele acestui 

raport. 

  
Relevanţa experienţei internaţionale utilizate. Propunerile EUniAM au la bază o analiză 

comparativă (benchmarking) a experienţei din 5 state, ceea ce este un lucru pozitiv, pentru a nu 

reinventa roata, ci să implementăm pas cu pas soluţiile care s-au dovedit a fi reuşite în alte părţi. 

Totodată, alegerea ţărilor pentru analiza comparativă ni se pare insuficient de relevantă, cel puţin pe 

segmentul cercetare. 4 din cele 5 sisteme de cercetare/învăţământ superior analizate (Danemarca, 

Lituania, Scoţia şi Suedia) pot fi atribuite tipului „nord-european” de organizare, în care 

universităţile domină categoric cercetarea publică. Însă, în multe state din Europa, un rol important 

în cercetare îl joacă şi institutele publice de cercetare, în special, în Franța, Germania, Spania, Italia 

și unele state ex-socialiste din Europa de Est (în 6 din care institutele execută mai multe cercetări 

decât universităţile). Prin urmare, ar fi fost util de inclus în analiză şi alte modele de organizare 

pentru a putea alege ce se potriveşte mai bine Republicii Moldova. Dintre acestea a fost selectat 

pentru comparaţie doar sistemul din România, care până la urmă se pare că fost puţin utilizat la 

formularea propunerilor. Considerăm că pentru înaintarea unor propuneri pertinente privind 

organizarea cercetării şi inovării ar fi fost interesantă şi utilă prezentarea experienţei şi altor state 

ex-socialiste din regiunea noastră, comparabile după dimensiuni cu Republica Moldova: de 

exemplu, Slovenia cu o evoluţie impresionantă în domeniul cercetării  (în care pe lângă universităţi 

un rol important îl au şi institutele de cercetare) sau Slovacia (în care un rol important îl are 

Academia de Ştiinţe).  

 

Principii şi aspecte generale. Susţinem principiile promovate în cadrul proiectului EUniAM 

referitoare la autonomia universitară. Este foarte important că ele vizează cele 5 interfeţe ale 

autonomiei instituţionale ale universităţilor: guvern – universitate; management universitar – 

personal academic; personal academic – studenți; universitate – mediu de afaceri și universitate – 

internaționalizare. În acelaşi timp, credem că substituirea unui organ de coordonare a ştiinţei 

(Academia de Ştiinţe a Moldovei – AŞM) cu alte organe (Minister, Agenţie) nu-şi are rostul fără o 

schimbare / îmbunătăţire a principiilor, mecanismelor şi a modului de a lua decizii în sistemul 

cercetării-dezvoltării din Republica Moldova. Este nevoie de a institui un sistem meritocratic, care 

sa asigure evaluarea obiectivă, stimularea performanţei şi susţinerea cercetătorilor adevăraţi. 

Declararea unor obiective şi acţiuni, fără a indica mecanismele concrete de implementare, nu este 

suficientă. În plus, orice acţiune ar trebui să fie bine fundamentată prin analizele efectuate şi să fie 

însoţită de argumente convingătoare, ceea ce facilitează acceptarea de către comunitate a măsurilor 

de reformare. Procesul de comasare şi trecere dintr-o subordonare în alta a instituţiilor n-ar trebui să 

se producă în urma unor decizii arbitrare administrative, ci prin stabilirea unor criterii de evaluare, 

atingerea cărora ar stimula aceste procese. 

 

Propunerea de desfiinţare a AŞM şi trecerea institutelor subordonate ei la universităţi. În 

restructurarea sistemului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova ar trebui să începem prin a 

https://protestmd.wordpress.com/
http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Restructurarea_invatamantului_superior_in_Moldova.pdf
http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Restructurarea_invatamantului_superior_in_Moldova.pdf
http://www.euniam.aau.dk/euniam-ro/acasa/
http://www.euniam.aau.dk/euniam-ro/acasa/
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da răspuns la întrebarea: pentru ce ne trebuie ştiinţa în Republica Moldova şi ce funcţii ar trebui ea 

să exercite? 

Asociaţia „Pro-Test” consideră că în condiţiile în care nu ne putem permite să dezvoltăm 

cercetări ştiinţifice profunde în majoritatea domeniilor, funcţia de instruire a ştiinţei ar trebui să fie 

una de bază. Este necesar ca cel puţin să putem înţelege ceea ce se întâmplă în ştiinţa mondială, să 

urmărim dezvoltarea acesteia şi să participăm în cercetări în limita posibilităţilor. Acest lucru poate 

fi realizat prin intermediul procesului de învăţământ, transmiţând noilor generaţii capacitatea de 

înţelegere a problemelor, metodelor, tehnologiilor ştiinţifice moderne. În acest sens, susţinem 

propunerea proiectului EUniAM de a integra ştiinţa şi învăţământul superior. Rămâne discutabil, 

însă, cât şi cum integrăm. Raportul analizat nu conţine argumente foarte clare, bazate pe analize 

profunde, de ce ar trebui desființată AŞM şi de ce toate institutele acesteia să fie trecute la 

universităţi. Nu se fac trimiteri nici la alte studii, rezultatele cărora ar argumenta o astfel de decizie. 

Se creează impresia că autorii Raportului, în urma constatării că cercetarea din instituţiile de 

învăţământ superior este slab dezvoltată, propun prima soluţie la îndemână (preluarea resurselor 

umane şi materiale în domeniul ştiinţei din altă parte), fără a a avea o viziune integră asupra 

dezvoltării ulterioare a cercetării ştiinţifice în Republica Moldova. Totodată, nu e clar cum simpla 

trecere la universităţi a institutelor de cercetare-dezvoltare va consolida legăturile între instruire şi 

cercetare, or studiul nu conţine mecanisme concrete în acest sens şi răspunsuri la multiplele 

întrebări: cercetătorii din institute devin cadre didactice sau doar îşi schimbă subordonarea? ei vor fi 

stimulaţi / obligaţi să se implice în instruire? instituţiile vor continua să activeze sub această formă 

sau devin laboratoare / centre / catedre? Codul de bune practici (p.111) menţionează că „Cercetările 

sunt concentrate pe lângă departamente tematice” și că „Universitatea este autonomă în crearea 

structurilor proprii de organizare şi realizare a cercetărilor ştiinţifice: centre sau laboratoare, unităţi 

de proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, unităţi de microproducţie, staţiuni 

experimentale sau alte entităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie, centre integrate 

de cercetare, studii şi business”. Din această precizare reiese că institutele pot suferi diferite 

transformări, în special, dacă fuzionarea lor cu universităţile nu va fi precedată de negocieri. În plus, 

planul propus în cadrul proiectului stipulează că AŞM este desfiinţată la prima etapă (9 luni) a 

implementării propunerilor (pag.33), iar raţionalizarea (fuzionarea instituţiilor) începe la etapa a 

doua (care poate dura până la 12 luni) şi nu este clar care este statutul şi cum funcţionează în 

această perioadă institutele AŞM. 

Părerea noastră este că institutele AŞM ar trebui să aibă un grad diferit de libertate privind 

decizia de asociere la universităţi, în funcţie de performanţa dovedită şi activitatea îndeplinită. 

Institutele de cercetare cu performanţe recunoscute la nivel internaţional (rezultate incluse în cele 

mai importante baze de date internaţionale, proiecte internaţionale câştigate prin concurs şi fonduri 

importante externe atrase etc.) şi care astfel îşi realizează cu succes funcţia de cunoaştere, ar trebui 

să aibă un cuvânt greu de spus privind afilierea lor (universitate, grup de institute, AŞM). Chiar şi 

exemplul Danemarcei, care a stat la baza propunerilor EUniAM, arată că în urma reformării 

rezultatul nu e neapărat fuziunea (din 15 institute de cercetare din această ţară 2 au rămas 

independente). 

Un alt grup de institute sunt cele care realizează cercetări cu specific naţional (istorie, limbă, 

cultură), neprofitabile din punct de vedere economic, dar sunt absolut necesare, atât pentru 

conservarea şi dezvoltarea valorilor naţionale, cât şi pentru a explica procesele ce au loc într-o 

societate. Având în vedere slaba integrare a unor astfel de studii în mecanismele de piaţă, în 

condiţiile autonomiei universitare ar putea exista tentaţia de marginalizare a lor. De aceea trebuie de 

analizat atent în ce cadru s-ar putea mai bine realiza această funcţie a ştiinţei şi cel puţin să fie 

prevăzute condiţii clare de menţinere a unor astfel de institute în cazul transmiterii acestora în 

subordonarea universităţilor. 

Funcţia economică (tehnologică) a ştiinţei este mai slab realizată de institutele ştiinţifice din 

Republica Moldova în condiţiile unei cereri limitate pentru tehnologii, acolo unde există fiind 

satisfăcută de către întreprinderi, în special, prin importuri de tehnologii din străinătate. Trebuie să 

ţinem seama că transformarea cunoştinţelor în tehnologii şi implementarea acestora în producţie 
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sunt procese determinate în mare măsură de situaţia economică generală. Cu toate acestea există 

încă instituţii care realizează cercetări aplicative pronunţate şi ar trebui de văzut cum pot fi ele 

integrate mai bine în triunghiul cunoaşterii. Raportul analizat nu conţine nici o referinţă la aşa 

numitele institute ramurale (în prezent membri de profil ai AŞM), care, de fapt, au şi fost create 

pentru a implementa rezultatele cercetărilor ştiinţifice în ramura respectivă. Care va fi soarta lor? Se 

lichidează? Rămân doar în calitate de consultanţi ai autorităţilor publice din domeniul respectiv, 

îndeplinind funcţia de expertiză? Fuzionează cu universităţile? Sunt întrebări la care ar fi trebuit de 

dat răspunsuri în situaţia când au fost făcute propuneri pentru întregul sistem de cercetare-

dezvoltare din Republica Moldova. 

Până la urmă, deciziile finale de fuzionare, transferare trebuie să se bazeze pe o evaluare 

obiectivă (cu criterii clare), pe o argumentare convingătoare şi în urma discuţiilor în colective la 

care să fie prezentată starea reală a lucrurilor. Altfel, ar fi o acţiune similară hotărârii de optimizare 

a institutelor din 2005, făcută fără a se baza pe analize sau evaluări din partea Consiliului Naţional 

pentru Acreditare şi Atestare, care este instituţia publică cu o astfel de funcţie. Suntem pentru 

decizii bazate pe expertiză, nu pe percepţii, afilieri sau interese. 

 

Modul de organizare a sistemului CDI. Asociaţia „Pro-Test” susţine crearea unor organisme 

naţionale comune de coordonare şi implementare a politicilor învăţământului superior, cercetării şi 

inovării în Republica Moldova, propuse de către EUniAM (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării şi Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Inovare - ANCI). Totuşi, textul şi figurile din 

raport nu sunt pe deplin edificatoare privind configuraţia sistemului de cercetare şi inovare, or, după 

părerea noastră, nu poate fi concepută separat organizarea şi finanţarea cercetării din învăţământul 

superior, fără a fi prezentată o viziune integră referitor la modul de elaborare şi implementare a 

politicilor, de finanţare şi evaluare a cercetării şi inovării la nivel naţional. Astfel, nu este clar cum 

vor fi luate în considerare interesele diferitor actori în elaborarea politicilor ştiinţei (a cercetătorilor 

care susţin o politică socială, axată în special pe necesitatea menţinerii potenţialului ştiinţific; a 

antreprenorilor şi politicienilor care susţin o politică economică, favorizând cercetările profitabile;  

a reprezentanţilor învăţământului superior care susţin o politică de integrare a cercetării în 

învăţământul superior ş.a.). În opinia noastră, ar trebui să existe un organ consultativ suprem în 

domeniul ştiinţei şi inovării, condus de prim-ministru sau de către preşedintele ţării, care să 

reunească toţi actorii interesaţi. Ca organ de implementare a politicii ştiinţei susţinem crearea ANCI, 

dar este necesar de precizat modul de formare şi mecanismele ei de funcţionare. În special, este 

foarte important de a preveni conflictele de interese într-o comunitate ştiinţifică mică. 

Propunerile EUniAM prevăd că ANCI va avea trei unităţi: pentru cercetare independentă, 

pentru cercetare strategică și pentru finanțarea de bază, ceea ce credem că este justificat. Salutăm, 

în special, stabilirea unei unităţi pentru cercetare strategică, care va da posibilitatea să fie efectuate 

cercetări asupra problemelor cele mai stringente la nivel naţional, aşa cum le înţeleg factorii 

decidenţi. Prin crearea acestei unităţi, autorităţile statului ar obţine un instrument pentru 

fundamentarea deciziilor în domeniile de competenţă. Semnificaţia instituirii acestui mecanism 

rezultă din faptul că în prezent autorităţile au o influenţă slabă asupra stabilirii tematicii cercetărilor, 

ea urmând abordarea de jos în sus, ceea ce contribuie la o integrare slabă a cercetării în sistemul 

naţional de inovare. Doar programele de stat, principalul instrument de realizare a politici de stat în 

sfera ştiinţei şi inovării (conform legislaţiei actuale), includ şi elemente ale abordării de sus în jos 

(prin implicarea ministerelor şi agenţiilor la formularea programelor), însă finanţele alocate pentru 

aceste acţiuni sunt modeste, reducându-se în ultimii 5 ani de peste 3 ori şi constituind mai puţin de 

2% din finanţarea publică. EUniAM propune ca unitatea pentru cercetare independentă să aibă 5 

consilii (pag.45), dar nu este nici o descriere a rolului acestora şi din această cauză nu vedem 

necesitatea lor. Cu atât mai mult că ideile vor veni de la cercetători şi ele pot să nu fie distribuite 

echilibrat între domeniile acoperite de aceste consilii (similare celor din Danemarca). Alt detaliu: 

deşi în denumirile Ministerului şi a Agenţiei este cuvântul „inovare”, în raport nu se conţin 

prevederi privind această activitate. Dacă s-a decis de a avea unităţi distincte în cadrul ANCI, 

http://lex.justice.md/md/328306/
http://lex.justice.md/md/328306/
http://lex.justice.md/md/328306/
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considerăm oportun de a avea şi o unitate pentru inovare în cadrul acesteia (unitate de altfel 

existentă în alte ţări cu structură similară – vezi aceeaşi Danemarcă). 

 

Finanțarea cercetării și a învățământului superior: Asociaţia „Pro-Test” susţine propunerile 

de distribuire a finanţării publice prin două modalităţi (de bază şi competitivă), cu aplicarea unor 

criterii clare şi în mod transparent. Este binevenită şi propunerea ca universităţile să poată păstra 

fondurile necheltuite și de a le reporta de la un an la următorul (pag.100). Proporţia finanţării prin 

competiţie (1/5) ni se pare redusă şi credem că ar trebui să crească până la cel puţin 1/3, fie imediat, 

fie în decurs de câţiva ani. Experienţa ţărilor analizate în cadrul proiectului EUniAM sugerează, de 

asemenea, o pondere mai mare a finanţării competitive, raportul dintre finanţarea competitivă şi cea 

de bază constituind, spre exemplu, 64:36 în România şi 41:59 în Danemarca. Raportul EUniAM 

susține că atât formula pentru finanțarea învățării și a predării, cât și cea pentru finanțarea cercetării 

și a inovațiilor, sunt bazate pe performanță, însă analiza formulelor nu ne arată clar cum este stabilit 

nivelul performanţei (pag.39-40). Se menţionează că prin formula pentru învăţare şi predare se va 

asigura 100% de finanţare (pag.24), dar nu este clar cum pot fi asigurate pe deplin necesităţile în 

finanţare în cazul în care universitatea este mai puţin performantă. Formula de finanţare a cercetării 

şi inovării (Rit = Fc + Fb) nu este de fapt o formulă de distribuire a finanţării după indicatori de 

performanţă, ci ne arată că finanţarea e constituită din două părţi: competitivă şi de bază. Dar şi 

acum finanţarea cercetării are loc prin două modalităţi (instituţională şi prin concurs, e adevărat că 

fără nici o formulă de distribuţie pentru prima modalitate), mai importante însă sunt modul concret 

şi criteriile de repartizare. În acest sens, este bine că sunt indicate criterii de performanţă pentru 

distribuirea finanţării de bază (publicaţii; granturi de cercetare externe şi numărul de doctoranzi). 

Totuşi, la primul criteriu ar trebui de indicat clar că se vor lua în consideraţie nu orice publicaţii 

(întrucât majoritatea celor locale îndeplinesc în cel mai bun caz funcţia de popularizare a ştiinţei), ci 

doar cele recunoscute internaţional, iar pe ansamblu ar  fi bine de arătat ponderea fiecărui indicator 

(spre exemplu, aşa cum este în Danemarca, modelul căreia stă la baza propunerilor).  

Dacă vor fi utilizate doar cele trei criterii enumerate la stabilirea finanţării de bază, atunci nu 

este clar cum se va ţine seama de necesitatea acoperii „salariilor pentru personalul tehnic din 

laboratoare, întreținerea echipamentelor” (cum e specificat în propuneri), mai ales, dacă există 

echipament costisitor sau sunt mulţi lucrători tehnici şi ingineri. Credem că formula de bază ar 

trebui să ţină cont şi de numărul cercetătorilor, cheltuielile pentru deservirea echipamentului etc., în 

cazul în care institutele transferate de la AŞM vor fi păstrate şi vor exista funcţii de cercetători, nu 

doar de cadre didactice. 

Nu este foarte clar din propuneri dacă la fondurile publice destinate cercetării şi inovării pot 

pretinde şi alte organizaţii publice şi private în afară de universităţi. Din structura propusă a 

finanţării s-ar părea că se perpetuează sistemul actual (criticat de mulţi experţi), care nu permite 

accesul entităţilor mici private la fondurile publice (pag.29). Asta ar veni în contradicţie cu modelul 

Danemarcei, care finanţează din surse publice cercetarea din întreprinderile mici şi mijlocii, inclusiv 

prin vouchere de cercetare şi de cunoaştere.   

Un aspect important al distribuirii finanţării, neelucidat în propunerile EUniAM, este evaluarea 

pentru acordarea finanţării competitive – un element critic pentru Republica Moldova. Nu este 

indicat dacă va fi un consiliu consultativ de expertiză pe lângă ANCI sau vor fi alte structuri. Doar 

la finanţarea cercetării strategice se menţionează că „cererile vor fi supuse unei evaluări de înaltă 

calitate, inclusiv evaluării internaționale”.  O evaluare cu participarea experţilor externi ar fi poate 

şi mai necesară dar în cazul cercetării independente, care se bazează pe iniţiativa liberă a 

cercetătorilor, nu pe necesităţile sociale şi economice. Prin urmare, un astfel de proiect ar trebui 

examinat mai exigent pentru a identifica eventualele beneficii.  

Descrierea bunelor practici în evaluarea personalului academic conţine, de asemenea, anumite 

ambiguităţi. Astfel, nu este clar ce înseamnă: publicaţii marcante la nivel naţional (un element al 

criteriului „Munca de cercetare”) – în prezent nu se utilizează astfel de noţiuni şi nu este limpede 

cum şi de către cine se va stabili încadrarea în această activitate; citări la nivel naţional sub aspect 

calitativ – nu există un sistem de citări la nivel naţional şi nu poate fi realizată la moment o atare 

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files/file_0534.pdf
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files/file_0515.pdf
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evidenţă ş.a. Totodată, este indicat că personalul academic este evaluat pe trei componente, dar sunt 

descrise în continuare patru componente (p.116-117).  

 

Propunerea de reducere a numărului universităţilor până la 7 (4+3). Asociaţia „Pro-Test” 

consideră bine argumentată necesitatea raţionalizării universităţilor de către EUniAM, iar principiile 

de raţionalizare stipulate în propuneri (pag.30-31) ar trebui să stea la baza unei eventuale decizii 

politice. Susţinem ideea „mai puţine universităţi, dar mai bune” în Republica Moldova, având în 

vedere atât tendinţele demografice de reducere a numărului populaţiei şi a capacităţilor de atragere a 

studenţilor, cât şi posibilităţile de asigurare a masei critice şi oportunităţile sporite în cazul unor 

instituţii mai mari. În acelaşi timp, fiind fideli principiului că orice fuziune trebuie să aibă la bază 

analize, evaluări profunde şi criterii clare, avem rezerve faţă de numărul şi universităţile propuse să 

rămână în urma procesului de raţionalizare. Propunerile EUniAM nu se bazează pe o analiză 

comparativă a resurselor (numărul de studenţi, profesori, infrastructură etc.) şi a performanţelor 

universităţilor naţionale (în cercetare, predare etc.) şi nici pe o analiză a corespunderii misiunii şi 

activităţilor acestora necesităţilor economice şi sociale ale Republicii Moldova. Unicele criterii care 

par să fi fost luate în calcul sunt cel geografic şi cel tematic. Ultimul însă este aplicat destul de 

arbitrar, considerându-se, fără a prezenta o argumentare explicită, că domeniile în care trebuie să 

existe universităţi separate sunt medicina, tehnica şi economia. Au existat voci critice care au zis: de 

ce nu şi în domeniul agrar? Şi ei ar avea argumente, mai ales, în contextul abordării specializării 

inteligente, care în prezent este un instrument-cheie european în consolidarea cercetării şi inovării 

regionale pentru a atinge o creştere economică şi prosperitate. Această abordare sugerează că țările 

sau regiunile ar trebui să identifice și să selecteze un număr limitat de domenii prioritare pentru 

investiții bazate pe cunoaștere, în funcţie de condiţiile locale, or agricultura poate fi un astfel de 

domeniu pentru Republica Moldova, având în vedere specializarea economiei, condiţiile naturale, 

existenţa unor centre de cercetare etc. Nici datele studiilor comparate (inclusiv experienţa 

Danemarcei, luată ca model), utilizate pentru elaborarea propunerilor, nu sugerează că ar trebui să 

rămână universităţi specializate în cele trei domenii, dar nici faptul că ar trebui fixat numărul şi 

denumirea universităţilor înainte de începerea negocierilor. Aceste lucruri ridică suspiciuni 

rezonabile că afilierea autorilor studiului a influenţat procesul de selectare a universităţilor care ar 

trebui să rămână după raţionalizare.  

Autorii studiului EUniAM propun să fie stabilite criteriile și procedurile de acreditare a 

instituţiilor abia la sfârşitul celei de-a doua etape de raţionalizare (primele două etape durează 21 

luni), adică după ce deja au fost făcute fuzionările şi au fost stabilite 6 (+1) universităţi (p.33). Dar 

dacă noile universităţi nu vor corespunde criteriilor? Sau criteriile se vor elabora în funcţie de 

valorile indicatorilor pe care le înregistrează universităţile nou-create? Considerăm că criteriile de 

acreditare ar trebui stabilite până la începerea procesului de negocieri / fuziune, astfel încât 

instituţiile care vor fuziona să aibă în vedere şi să se unească între ele astfel ca să poată îndeplini 

cerinţele de acreditare. Un criteriu, bunăoară, ar putea fi ca universitatea să aibă 10-15 mii de 

studenţi, cifră pe care autorii studiului o consideră necesară pentru a avea o „universitate  

competitivă puternică, comparabilă ca mărime cu cele din alte țări europene asemănătoare” (p.30). 

Până la demararea negocierilor între instituţii, nu este rezonabil de a indica nici numărul celor care 

rămân, nici universităţile concrete în jurul cărora ar trebui să aibă loc raţionalizarea. Abia după 

încheierea perioadei de negocieri, dacă nu se ajunge la raţionalizare, Ministerul ar trebui să 

intervină cu decizii bine argumentate, bazate pe o analiză profundă a situaţiei. De altfel, aceasta este 

şi experienţa Danemarcei atât de mult invocată în studiu. Dacă sunt nominalizate universităţile care 

vor rămâne în urma fuziunii, atunci celelalte ce să mai negocieze: în ce condiţii să fie absorbite de 

primele? Oricum, este evident că cele indicate sunt avantajate în a stabil aceste reguli. 

Menţionăm că propunerile EUniAM sunt prezentate în raport ca unica soluţie de modernizare a 

învăţământului superior şi a cercetării din Republica Moldova (pag.23) şi în caz că ele nu se acceptă 

va avea loc „închiderea sau falimentul universităților, concedierea personalului academic și tehnic, 

revolta studenților și a părinților; practic nici o cercetare; nici un transfer eficient de cunoștințe”. 
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Ni se pare, cel puţin o abordare subiectivă, or utilizarea metodelor ştiinţifice în procesul de 

analizare a unei probleme ne pot conduce la mai multe opţiuni de soluţionare a ei. 

În concluzie, sunt toate indiciile că modul de efectuare a raţionalizării universităţilor şi 

institutelor, prezentat în propunerile proiectului, vine în contradicţie cu principiile de autonomie pe 

care proiectul le proclamă şi le promovează, întrucât instituţiilor de facto li se precizează şi rolul lor 

în urma procesului de raţionalizare. 

 

Doctoratul. Asociaţia „Pro-Test” susţine că „Dezvoltarea ciclului de doctorat și a școlilor 

doctorale necesită o masă critică viabilă de doctoranzi, precum și conducători de doctorat 

calificați și motivați” (pag.17). Acest lucru poate fi obţinut, în opinia noastră, nu neapărat prin 

fuzionarea tuturor instituţiilor în 6 (+1) universităţi, ci şi prin stabilirea unor criterii de creare şi 

funcţionare a şcolilor doctorale care ar stimula formarea de parteneriate şi consorţiumuri între 

diferite organizaţii din Republica Moldova şi de peste hotare. Suntem de acord cu observaţiile 

pertinente ale EUniAM că limitarea doctoratului profesional doar la arte şi sport este un „exemplu 

de restricție conservatoare ce nu recunoaște varietatea doctoratelor și a căilor spre doctorat” 

(pag.63), că organizarea studiilor doctorale nu ar trebui limitată la frecvenţă la zi şi frecvenţă 

redusă, ci şi prin „învăţare la distanţă şi învăţare mixtă” (pag.56), dar şi că Ministerul Educaţiei 

cumulează prea multe competenţe în organizarea doctoratului (ex., la pag. 65). Cu toate acestea, în 

condiţiile Republicii Moldova, cu o comunitate ştiinţifică mică şi unde nu funcţionează 

mecanismele reputaţionale, mai multe propuneri ale EUniAM ce prevăd competenţe sporite pentru 

universităţi (de ex., abilitarea conducătorilor de doctorat, evaluarea finală a tezelor şi conferirea 

titlurilor) ar putea avea efecte negative asupra doctoratului, mai ales, având în vedere consecinţele 

nefaste anterioare ale masificării studiilor universitare de licenţă. Deloc întâmplător, fostele ţări 

socialiste din estul Europei, chiar şi cu o situaţie mai bună în domeniul cercetării /educaţiei şi a 

asigurării masei critice (spre ex., România şi Polonia), continuă să menţină un organ naţional, 

independent de universităţi, care are funcţii de monitorizare/evaluare a susţinerii tezelor şi de 

confirmare a deciziilor comisiilor de examinare ale acestora. Considerăm că şi pentru Republica 

Moldova este valabil acest model, cu condiţia existenţei unor criterii şi proceduri obiective şi 

transparente de evaluare şi simplificarea procesului de susţinere a tezelor de doctorat.  

Salutăm ideea expertizei externe a tezelor, dar nu considerăm că simpla punere în aplicare a 

propunerii EUniAM pentru „desemnarea examinatorilor externi pentru examenele de doctorat” ar 

asigura „o respectare continuă a standardelor” (pag.64), foarte mult depinzând de modul de 

aplicare a acestei prevederi. În prezent, numărul membrilor de peste hotare în consiliile ştiinţifice 

specializate de susţinere a tezelor în Republica Moldova depăşeşte anual cifra de 100, dar, din 

păcate, se întâlnesc şi teze slabe sau chiar plagiate printre lucrările evaluate de aceşti experţi.  

Propunerea de a acorda 180 de credite la studiile doctorale nu ni se pare reuşită, deoarece este 

dificil de transformat activităţile de cercetare în credite din cauza specificului activităţii ştiinţifice, 

lipsei lucrărilor metodologice la subiectul dat, precum și pe motiv că în majoritatea universităţilor 

europene activitățile de cercetare din cadrul doctoratului nu se cuantifică în credite. Ar putea fi 

utilizat sistemul de credite doar pentru etapa de studii din cadrul doctoratului, care ar putea întruni 

60 de credite. În acest caz, dacă continuă să fie menținut programul de studii avansate ca un element 

distinct al doctoratului, după cum e stipulat în Regulamentul de organizare a studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III, este oportun de examinat posibilitatea acordării unui certificat absolvenților 

acestor studii, iar celor care susțin teza – și a unei diplome. Acest model, prevăzând eliberarea a 

două documente în cadrul doctoratului se conține, de altfel, și în analizele comparative efectuate în 

cadrul proiectului EUniAM (cazul Suediei). 

 

Analiza şi prezentarea situaţiei actuale. Analiza situaţiei din Republica Moldova este dedicată 

în fond învăţământului superior (tratat sub diferite aspecte în vederea asigurării autonomiei 

universitare), fiind foarte reuşit specificate riscurile dezvoltării acestui sector (p. 21-22).  Cercetarea 

este însă abordată izolat şi la modul general, cu excepţia analizei implicării cadrelor didactice în 

cercetare (o analiză foarte bună a distribuirii sarcinii didactice şi a contabilizării realizării sarcinii 
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didactice şi de cercetare), care concluzionează pertinent că în universităţi „nu există planificare 

formală, mecanisme de evaluare, finanțare și stimulare a activităților de cercetare ale personalului 

academic” (pag.5 din Autonomia universitară instituţională în Republica Moldova). Se pare, însă, 

că lipsa unei analize detaliate a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi, ca urmare, slaba 

cunoaştere a acestuia, constituie una cauzele deficienţelor propunerilor înaintate, la care ne-am 

referit mai sus. Iată câteva din aceste erori / neajunsuri / contraziceri din textul studiului 

„Restructurarea sectorului învăţământului superior în Republica Moldova: Proiect de propuneri 

legislative”: 

– În majoritatea materialelor se discută despre 15 institute publice de cercetare ale Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei (cu excepţia datelor din tab.1.6, pag.18 din Autonomia universitară, care indică 

31 instituţii de cercetare în cadrul AŞM) şi în consecinţă se propune raţionalizarea doar a acestor 15. 

Probabil, autorii au avut în vedere doar institutele a căror fondator este AŞM şi care în urma 

acreditării obţin statut de membri instituţionali ai AŞM (pentru că, de altfel, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, orice instituţie acreditată obţine statut de membru al AŞM, în prezent existând 

aproape 60 organizaţii membre ale AŞM). Dar şi numărul acestora este indicat greşit, deoarece 

numărul institutelor de cercetare care sunt membri instituţionali ai AŞM este de 19 (nefiind clar de 

unde s-a luat cifra 15…  ca în Danemarca); 

– În raport nu se spune nimic despre alte 15 institute publice de cercetare, care au în calitate de 

fondatori ministere şi agenţii şi au statut de membri de profil ai AŞM. Majoritatea din aceste 

instituţii au în calitate de fondatori Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii, iar din 

propunerile din Raport nu este limpede dacă şi acestea sunt supuse raţionalizării şi fuziunii cu 

universităţile; 

– Nu este foarte clar ce organ va efectua până la urmă evaluarea în învăţământul superior, la pag. 26 

şi în organigramă fiind indicată Agenția Națională pentru Acreditare și Asigurarea Calității 

(ANAAC), la pag. 109 – Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calității în Învăţământul Profesional 

(ANACIP), iar la pag. 110 – Agenția de Evaluare a Calității în Învățământ și Cercetare.  

– Există şi termeni utilizaţi, semnificaţia cărora uneori este dificil de a o stabili (de ex., ca în fraza 

„Consiliul Universităţii este responsabil în faţa MECI pentru performanţa răsunătoare”, pag.59); 

 

... şi din textul studiului Autonomia universitară instituţională în Republica Moldova: 

– La pag.19, este indicat cu referire la Biroul Naţional de Statistică (BNS) că numărul de cadre 

didactice în 2013 a fost de aproximativ 5700, dintre care 3338 de cercetători. Aceste cifre de fapt nu 

au nici o legătură între ele, deoarece în lista cercetătorilor sunt incluşi de către BNS doar persoanele 

care beneficiază de finanţarea publică pentru efectuarea cercetărilor, or o mare parte din aceştia nu 

sunt cadre didactice, ci doar angajaţi ai institutelor publice de cercetare. Totodată, după calculele 

noastre, din cele circa 6 mii de cadre didactice, la categoria cercetători, pot fi atribuite circa 4 mii; 

– Mai multe erori se conţin la prezentarea structurii învăţământului superior şi a cercetării (pag.19-

21): Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA) este indicat că ar fi o instituție a AȘM 

(!);  „nivelul operațional este reprezentat prin institutele de cercetare și dezvoltare din cadrul AȘM, 

prin universitățile publice și cele private acreditate și câteva companii private care desfășoară 

activități de cercetare” (dar institutele „ramurale”?), „Ministerul Economiei coordonează sectorul 

privat de cercetări și inovații din țară” (în ce mod?); nu sunt indicate unele structuri cu atribuţii 

importante în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare (ex., Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală, Consiliul Consultativ de Expertiză al AŞM ş.a.). 

– La pag.23, se menţionează că „Noul Cod al educației oferă trei trepte de învățământ superior. 

Dar, de fapt, studiile de doctorat rămân studii postuniversitare cu două etape” (nu este explicat ce 

se are în vedere); 

– La pag. 52, se indică că „În prezent există o problemă serioasă privind recrutarea cetăţenilor 

străini pentru universităţile din RM. Majoritatea solicitărilor pentru studii provin de la cetăţenii 

ţărilor slab dezvoltate: Ghana, Nigeria, Bangladesh, India, Pakistan, Iran etc., aşa-numite „ţări de 

risc”, când de fapt BNS arată că, în anul de studii 2014/2015, cei mai mulţi studenţi străini sunt din 

Israel – 70,0%, Ucraina – 6,5%, România – 6,4%, Turcia – 5,2% şi Rusia – 2,9%; 

http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Autonomia_Ro_complet_edited.pdf
http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Restructurarea_invatamantului_superior_in_Moldova.pdf
http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Restructurarea_invatamantului_superior_in_Moldova.pdf
http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Restructurarea_invatamantului_superior_in_Moldova.pdf
http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Autonomia_Ro_complet_edited.pdf
http://www.euniam.aau.dk/fileadmin/user_upload/Autonomia_Ro_complet_edited.pdf
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4588
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– Subtitlul de la pag.173 este „Recunoaşterea actelor de studii făcute în străinătate la nivel de 

licență, masterat și doctorat”, dar descrierea se limitează la actele şi procedurile Ministerului 

Educaţiei, fără a fi menţionat că recunoaşterea gradelor şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

se face de către CNAA în conformitate cu Regulamentul cu privire la recunoaşterea  

şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico 

-didactică obţinute în străinătate, aprobat de Guvern; 

– La enumerarea tipurilor de proiecte de cercetare (pag.182) sunt omise unele, respectiv 

instrumentele de finanţare a acestora, în special, proiectele instituţionale care reprezintă peste 70% 

din finanţarea publică a cercetării-dezvoltării în Republica Moldova. 

 

În încheiere menţionăm că poziţia noastră nu acoperă toate propunerile EUniAM, întrucât 

acestea includ o gamă foarte mare de aspecte, care necesită clarificări şi analize. Ea s-a axat în 

principal pe aspectele ce ţin de cercetarea ştiinţifică, care ar trebui tratate la nivel naţional în cadrul 

unei viziuni unitare, indiferent de sectorul în care se efectuează. 

 

5 noiembrie 2015 

Chişinău 

 

 

 

http://lex.justice.md/md/294891/
http://lex.justice.md/md/294891/
http://lex.justice.md/md/294891/

