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Social, economic and politic environments during 
last two decencies had favoured major interventions 
enhancing the performance of the education as the 
basic element of knowledge-based society. Republic 
of Moldova must bear up to these challenges through 
the junction of such pillars as Education – Research 
– Innovation – Technologic transfer. 

Thus, it is pertinent creation of the educational 
scientifi c cluster “UnivER SCIENCE” on the base of 
University of Academy of Science of Moldova, Lyce-
um of Academy of Science of Moldova and different 
educational and research institutions from ASM. Due 
to the association of all these structures and de facto 
integration of research and education, UnivER SCI-
ENCE gains its role of development and implementa-
tion of agreeable strategies for performance compas-
sion and international acknowledgement. 

Contextul social, politic şi economic al ultime-
lor două decenii a favorizat o serie de intervenţii 
majore, focusate pe obţinerea performanţelor în în-
văţământ – element relevant în dezvoltarea unei so-
cietăţi moderne cu o economie bazată pe cunoaşte-
re. În calitate de sursă a cunoştinţelor noi, cercetarea 
devine un instrument din ce în ce mai important de 
ameliorare şi valorifi care a sistemelor de educaţie şi 
formare profesională. 

În aceste condiţii, armonizarea eforturilor uni-
versităţilor şi instituţiilor de cercetare pentru obţi-
nerea rezultatelor de anvergură şi de durată trebuie 
să constituie o prerogativă prioritară în activitate. 
Educaţia bazată pe cercetare atribuie o nouă dimen-
siune înţelegerii conceptuale, formării abilităţilor de 
sinteză, analiză şi sistematizare a informaţiei. Stu-
denţilor trebuie să li se ofere oportunităţi curriculare 
de a însuşi ştiinţele şi tehnologiile prin activităţi de 
participare, în special de laborator, urmărind două 
aspecte de bază: ce se cunoaşte şi cum s-a cunos-
cut. Instruirea prin cercetare antrenează studenţii în 
investigaţii, stimulându-i să integreze şi să aplice 
cunoştinţele asimilate în elaborarea unor ipoteze şi 
proiecte de cercetare proprii. 

Un astfel de obiectiv educaţional poate fi  atins 
prin joncţiunea funcţională a principalilor piloni 
în cunoaştere Educaţie – Cercetare – Inovare – 
Transfer tehnologic, care prevede asocierea liberă 
a diferitelor structuri instituţionale independente din 
punct de vedere juridic şi fi nanciar, dar cu dome-
nii prioritare de activitate în instruire şi cercetare în 
scopul complementării sau cumulului de competen-
ţe pentru sporirea avantajelor competitive. 

Din această perspectivă se impune înfi inţarea 
clusterului educaţional-ştiinţifi c UnivER SCI-
ENCE (University of Education and Research SCI-

Figura 1. Structura Clusterului educa ional- tiin ific UnivER SCIENCE 
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ENCE) în baza Universităţii Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (UnAŞM), Liceului Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (LAŞM) şi diferitelor organizaţii din sfe-
ra ştiinţei şi inovării din cadrul AŞM (fi g. 1), având 
drept scop concentrarea resurselor materiale şi inte-
lectuale disponibile pentru desfăşurarea activităţii de 
pregătire şi perfecţionare a cadrelor ştiinţifi ce. 

Structurile de tip cluster se întâlnesc tot mai 
frecvent în diverse domenii socio-economice şi au 
la bază diverse strategii funcţionale: 

asocierea geografi că  (asocierea spaţială a în-
treprinderilor începând de la nivel local până la cel 
regional sau de stat); 

asocierea pe orizontală  (diverse ramuri, sec-
toare, etc. ale unor întreprinderi adiacente constituie 
subiecte în cadrul unor clustere mai largi);

asocierea pe verticală  (etapele procesului de 
producţie comune/ interconectare în clustere); 

asocierea laterală  (diferite sectoare industria-
le de profi l cooperează, asigurând un impact global 
asupra economiei); 

asocierea tehnologică  (compatibilitatea ra-
murilor asigurată de utilizarea aceleiaşi tehnologii);

asocierea de fi rme  (concentrarea în jurul unui 
centru tehnologic sau institute de învăţământ); 

asocierea calitativă  (impactul se referă la co-
operare).

Prin constituirea Clusterului educaţional-şti-
inţifi c UnivER SCIENCE şe urmăreşte consolida-
rea unei punţi de legătură între procesul de instruire, 
mediul academic şi cel de afaceri în scopul valori-
fi cării activităţilor de educaţie, cercetare, dezvoltare 
şi inovare cu un impact de creştere a atractivităţii şi 
competitivităţii acestor domenii. Clusterul va servi 
drept fundament pentru dialogul constructiv între 
reprezentanţii mediului de cercetare şi cel inovaţio-

nal-antreprenorial cu mediul educaţional în pregăti-
rea profesională a viitorilor cercetători.

Începând cu 1 ianuarie 2009, clusterul educaţio-
nal-ştiinţifi c devine funcţional prin activitatea Liceu-
lui academic, Universităţii şi institutelor de cercetare 
şi inovare ale AŞM, reprezentând nucleul clusterului 
şi verigile verticale de performanţă, în cadrul cărora 
se vor realiza etapele interconectate ale procesului de 
instruire prin cercetare-inovare. Activitatea clusteru-
lui se va dezvolta în baza următoarelor criterii: 

continuitatea procesului de instruire şi compe- 
titivitatea pregătirii cercetătorilor ştiinţifi ci la nivel 
european şi mondial 

coordonarea planurilor de învăţământ, progra- 
melor curriculare, specialităţilor cu necesităţile de 
cadre ştiinţifi ce ale organizaţiilor din sfera ştiinţei 
şi inovării 

integrarea procesului de învăţământ superior  
cu cercetarea ştiinţifi că în cadrul UnAŞM şi a insti-
tutelor subordonate AŞM 

valorifi carea efi cientă a potenţialului uman  
(ştiinţifi co-didactic, ştiinţifi c, administrativ şi auxi-
liar), a edifi ciilor, bibliotecilor, utilajului ştiinţifi c şi 
altor dotări. 

În cadrul acestui cluster UnAŞM îşi propune sa 
devină puntea de legătură între LAŞM, institutele şi 
centrele ştiinţifi ce ale AŞM (fi g.2.) prin instruirea 
şi promovarea tinerilor dotaţi sub toate aspectele 
dezvoltării şi integrării acestora într-o societate mo-
dernă, asigurarea excelenţei în predare şi educaţie, 
prin aplicarea strategiilor şi tehnologiilor educaţio-
nale avansate, adaptarea obiectivelor, conţinuturilor 
şi strategiilor didactice la aptitudinile şi cerinţele 
studenţilor, dimensionarea şi creativitatea proce-
sului didactic prin organizarea instruirii în module, 
diversifi carea ofertei curriculare din contul orelor 
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opţionale şi al disciplinelor speciale, instruirea stu-
denţilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor în cadrul 
catedrelor comune ale UnAŞM şi LAŞM, predarea 
disciplinelor în limbi de circulaţie internaţională, in-
struirea continuă şi instruirea la distanţă, activitatea 
managerială (contabilitate, fi nanţe, administraţie de 
gospodărire etc.) centralizată din cadrul UnAŞM şi 
LAŞM, oferirea serviciilor educaţionale – cursuri 
serale, de scurtă durată, interdisciplinare de obţine-
re a unei specialităţi complementare, aplicarea unui 
sistem adecvat şi fl exibil de salarizare în care este 
stimulată calitatea şi excelenţa în predare.

LAŞM are drept scop depistarea, promovarea 
şi instruirea elevilor dotaţi, rezidenţi ai Republicii 
Moldova, potenţiali studenţi şi ulterior cercetători în 
AŞM. Activităţile educaţionale includ identifi carea 
şi valorifi carea capacităţilor individuale ale elevilor 
prin procesul de instruire fl exibil şi diferenţiat, prin 
stimularea creativităţii elevilor, cultivarea spiritului 
de descoperire şi inovaţie etc.

Institutele de cercetare din sfera ştiinţei şi ino-
vării subordonate AŞM vor contribui, prin asigurarea 
unei baze tehnico-materiale performante, la pregăti-
rea şi iniţierea elevilor, studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor în cercetări ştiinţifi ce fundamentale şi 
aplicative, susţinerea tinerilor în realizarea proiecte-
lor ştiinţifi ce de interes naţional prin angajarea mas-

teranzilor şi a doctoranzilor în câmpul muncii (prin 
cumul); antrenarea cadrelor ştiinţifi ce performante 
în procesul didactic din Liceul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei şi UnAŞM.

Liceenii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii în 
procesul de instruire vor benefi cia de o valoroasă 
bază informaţională – manuale, cărţi, reviste etc. 
a Bibliotecii Ştiinţifi ce Centrale „A. Lupan” a 
AŞM. Această instituţie va oferi împrumut de publi-
caţii la domiciliu, consultare de documente în sala 
de lectură, împrumut interbibliotecar, va susţine or-
ganizarea şi desfăşurarea conferinţelor, unor şcoli 
duminicale şi de vară, etc.

În scopul asigurării unei calităţi înalte a vieţii ti-
nerilor Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Pu-
blică Crizantema va asigura pregătirea şi servirea a 
două mese, zilnic (prânzul şi cina) în limita alocaţi-
ei de hrană prevăzute de reglementările legale. De 
asemenea, va susţine organizarea şi desfăşurarea în 
incinta cantinei a unor manifestări şi sărbători (Re-
velion, Ziua UnAŞM etc.). 

Întreprinderea de Stat Preventoriul AŞM va 
facilita şi efectua controlul medical periodic al li-
ceenilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi 
cadrelor didactice, acordarea ajutorului medical de 
urgenţă, dispensarizarea liceenilor, studenţilor, mas-
teranzilor şi a doctoranzilor după grupele de risc. 

Figura 3. Avantajele competitiv-integrative ale asocierii în clusterul educa ional tiin ific 
UnivER SCIENCE
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Terenurile şi patrimoniul clusterului educaţional-
ştiinţifi c se constituie din aportul de participaţie al 
partenerilor şi va fi  gestionat în baza contractului cu 
Academia de Ştiinţe a Moldovei. Partenerii îşi vor 
păstra dreptul de proprietate asupra bunurilor şi valo-
rilor care reprezintă contribuţia în patrimoniul cluste-
rului educaţional-ştiinţifi c. Clusterul va fi  condus de 
Directorul executiv al Consiliului de directori format 
din câte un reprezentant al fi ecărui partener.

Prin asocierea acestor structuri înalt competitive, 
specializate în cercetare şi instruire, ne  propunem să 
creăm premisele unei integrări de facto a proceselor 
de cercetare cu cele de pregătire a cadrelor, dintre 
instituţiile de cercetare si educaţionale, sectorul de 
stat, privat, asociaţii comerciale (fi g.3) etc. 

Obiectivul general al clusterului constă în 
pregătirea profesională fundamentală şi specială a 
unor cercetători competitivi, cu aptitudini de mana-
gement şi marketing în transferul inovaţional, prin 
dezvoltarea activităţilor: 

didactice, ştiinţifi ce şi a managementului • 
instituţional în scopul integrării Universităţii AŞM 
şi Liceului AŞM  în cadrul celor mai performante 
instituţii educaţionale din Republica Moldova; 

de marketing al cercetărilor şi pieţei • 
muncii pentru adaptarea şi perfectarea planurilor de 
studii în conformitate cu cerinţele zilei şi asigurarea 
calităţii activităţilor curriculare, extracurriculare;

de integrare a cercetării cu procesul edu-• 
caţional şi de consolidare a cadrelor performante în 
scopul formării unui colectiv de excelenţă de nivel 
naţional şi chiar internaţional.

OBIECTIVE SPECIFICE
Creşterea efi cienţei şi competitivităţii 1. 

procesului didactic prin:
restructurarea programelor analitice şi demararea  

unui program de reînnoire a ofertei de carte educaţională 
pentru studenţi: tipărirea de manuale universitare în care 
să se regăsească noutăţile din domeniul respectiv, spriji-
nirea elaborării de materiale didactice tradiţionale şi în 
format electronic;

promovarea activităţilor care să asigure o legătură  
mai strânsă între cadrele didactice şi studenţi – sistemul 
de tutoriat, cercuri ştiinţifi ce, seminare, stimularea parti-
cipării la concursuri şi la alte activităţi educaţionale; 

organizarea de conferinţe cu participare internaţio- 
nală şi antrenarea doctoranzilor, masteranzilor, studenţi-
lor şi liceenilor în activităţile de cercetare; 

dezvoltarea şi stimularea unui sistem de predare în  
limbi de circulaţie internaţională; 

mărirea gradului de informatizare prin dezvoltarea  
unei infrastructuri IT (reţele de calculatoare, conexiune 
internet) pentru studenţi în clusterul educaţional;

implementarea instruirii asistate la calculator AEL  
prin asigurarea unei săli cu calculatoare unite la reţea 
pentru uzul studenţilor; 

cursuri de perfecţionare de scurtă durată la catedre- 
le de profi l din alte instituţii din ţară şi străinătate; 

perfecţionarea continuă a planurilor de studii, pro- 

gramelor curriculare conform cerinţelor convenţiei de la 
Bologna.

Dezvoltarea cercetării ştiinţifi ce prin:2. 
utilizarea bazei tehnico-materiale din laboratoarele  

institutelor de cercetare ale AŞM;
extinderea colaborării intercatedrale şi cu labora- 

toarele altor instituţii de stat sau private pentru a realiza 
periodic schimb de idei, exemple de bună practică;

creşterea exigenţei şi încurajarea calităţii cerce- 
tărilor desfăşurate prin elaborarea unei metodologii de 
stimulare, motivare şi recompensare a rezultatelor nota-
bile; 

sprijinirea valorifi cării rezultatelor cercetării şti- 
inţifi ce prin publicarea de monografi i, culegeri de studii 
(teze de doctorat, comunicări prezentate la seminare şti-
inţifi ce studenţeşti) etc.;

dezvoltarea resurselor umane antrenate în cerceta- 
rea ştiinţifi că prin încadrarea în colectivele de cercetare 
a cadrelor didactice tinere, a masteranzilor şi doctoran-
zilor.

3. Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul 
european al cercetărilor şi dinamica pieţei mun-
cii prin:

extinderea ofertei educaţionale în funcţie de • 
necesităţile de pe piaţa muncii şi de strategia de dez-
voltare economică şi socială a RM;

organizarea studiilor de licenţă pe domenii de • 
studii care să ducă la califi cări largi şi la adaptarea 
conţinutului pentru formarea de abilităţi profesio-
nale practice, menite să asigure absolvenţilor com-
petenţele necesare pentru continuarea studiilor prin 
masterat şi doctorat sau pentru integrarea acestora în 
institutele de cercetare şi pe piaţa forţei de muncă;

atragerea companiilor şi fi rmelor în dezvolta-• 
rea studiilor de masterat prin promovarea de activi-
tăţi comune (aplicaţii, practică, dezvoltare de labo-
ratoare, teme de doctorat etc.).

Pentru a face faţă provocărilor generate de cerin-
ţele dezvoltării lumii contemporane căutăm perma-
nent strategii de intensifi care şi susţinere a competi-
tivităţii prin cercetare şi inovare (know-how), rolul 
primordial în atingerea performanţei şi recunoştin-
ţei internaţionale revenind Clusterului educaţio-
nal-ştiinţifi c UnivER SCIENCE, care prin eforturi 
sinergice poate fi  o forţă motrice în dezvoltarea şi 
valorifi carea resurselor umane de înaltă specializa-
re, capabile să elaboreze produse cu impact asupra 
vieţii economice şi sociale, marele benefi ciu fi ind 
cel educaţional.

Clusterul a fost creat cu suportul Proiectului 
(A.S.M., 2008): Organizarea struc turală şi 
funcţională a Clusterului educaţional al A.Ş.M. 
în contextul integrării cercetării cu educaţia din 
cadrul  Programul de Stat „Integrarea ştiinţei şi 
învăţământului  superior”, Numărul de înregistrare: 
109.PA; Codul proiectului: 08.811.07.01A
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