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 CUNOAŞTEREA 

ŞI INOVAREA 

– CALEA SPRE 

COMPETITIVITATE

Grigore Belostecinic,
membu corespondent al A.Ş.M.

Este evident că apariţia cărţii academicianului 
Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, întitulată Contribuţii la societatea 
bazată pe cunoaştere (Knowledge society),*  nu 
poate să rămână în afara atenţiei mediului academic 
şi universitar din Republica Moldova. Or, chiar 
dacă reprezintă o culegere de articole, rapoarte, 
comunicări, alocuţiuni, pe care Domnia sa le-a 
rostit sau le-a publicat pe parcursul ultimilor ani, 
perioadă în care a deţinut înalte funcţii publice şi 
de conducere în Parlament, Guvern, iar din 2004 
încoace a preluat conducerea Academiei de Ştiinţe, 
perioadă în care niciodată nu s-a îndepărtat de 
cercetare, prin carte trece ca un fi r roşu pledoaria 
autorului pentru societatea bazată pe cunoaştere şi 
promovarea ei în Republica Moldova, dezvoltarea 
ştiinţei şi inovării, dezvoltarea durabilă a economiei 
ţării, modernizarea învăţământului superior etc. Iar 
pentru noi, cei de la Academia de Studii Economice, 
este semnifi cativ faptul, că această lucrare începe cu 
alocuţiunea Domniei sale, întitulată „Avem nevoie 
de o economie scientointensivă”, rostită în şedinţa 
Senatului ASEM cu prilejul acordării titlului onorifi c 
de Doctor Honoris Causa al instituţiei noastre.

Este binecunoscut faptul că ştiinţa, tehnica, 
inovarea, utilizarea cunoştinţelor, şi până acum, de-a 
lungul timpurilor, au avut un rol important şi şi-au 
adus contribuţia lor la dezvoltarea social-economică, 
în susţinerea progresului economic la general. 
Totodată, societatea contemporană devine tot mai 
mult o societate bazată pe cunoaştere şi informaţie, o 
societate a civilizaţiei globale, informaţia devenind, 
de fapt, o resursă strategică şi fundamentală, 
asemănător capitalului în societatea industrială, 
şi cu un impact hotărâtor asupra dezvoltării şi 
prosperităţii oricărei naţiuni. În societăţile cele mai 
dezvoltate din punct de vedere economic folosirea 

intensivă a cunoaşterii este apreciată ca principalul 
factor de progres. Anume din aceste considerente 
economia cunoaşterii se identifi că cu un nou stadiu 
de dezvoltare a economiei contemporane. În acest 
context, era şi fi resc, ca Consiliile Europene de la 
Lisabona (a.2000) şi Barcelona (a.2002) să fi xeze, 
după cum se ştie, ca obiectiv ţintă, transformarea 
Europei (Uniunii Europene) în cea mai competitivă 
şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din 
lume, capabilă să producă o creştere economică 
sustenabilă şi o mai mare coeziune socială.

La fel, producerea de cunoştinţe poate fi  tratată 
ca un nou domeniu (subdomeniu) de activitate, or, 
fi ind rezultatul unei activităţi umane, de cercetare şi 
inovare, şi având o valoare de piaţă, cunoştinţele, ca 
orice bun economic, pot fi  comercializate în cadrul 
pieţei. În calitate de cumpărători pot fi  atât fi rmele 
private, cât şi statul, ca reprezentant al intereselor 
şi necesităţilor sociale. Evident că acesta va aborda 
problema accesului liber şi gratuit la cunoştinţe, 
va solicita elaborarea unor noi teorii economice, 
modifi cări substanţiale ale dreptului proprietăţii 
intelectuale şi, posibil, modul de fi nanţare a 
cercetării: de la fi nanţarea intenţiilor de cercetare 
spre procurarea (vânzarea) rezultatelor cercetării.

În acest context, acad. Gheorghe Duca consideră 
că promovarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, 
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de rând cu integrarea europeană şi reintegrarea 
ţării prin dezvoltare durabilă, democratizarea ţării 
şi dezvoltarea economiei inovaţionale bazate pe 
implementarea tehnologiilor avansate, a unui 
management şi marketing performant, constituie 
un obiectiv prioritar pentru viitorul ţării noastre. 
Totodată, autorul menţionează că „orientarea 
Republicii Moldova către „noua economie” şi 
către „societatea cunoaşterii” va rămâne o dorinţă 
nerealizată atâta timp, cât nu se iau măsuri hotărâte 
pentru promovarea unei politici de stat în domeniul 
ştiinţei” (p.107), or, „domeniul ştiinţei şi tehnologiei 
reprezintă sursa principală de progres în toate 
domeniile de activitate umană” (p.91). Aceasta 
este foarte important pentru Republica Moldova, 
sectorul industrial al ţării fi ind caracterizat prin 
„orientarea spre modernizare tehnologică, bazată pe 
importuri de tehnologie, substituirea surselor interne 
de tehnologii şi echipamente cu cele din import; 
reducerea numărului specialiştilor şi „învechirea” 
cunoştinţelor acestora” (p.92). În această ordine 
de idei, nu putem să nu fi m de acord cu Domnia 
sa referitor la problemele-cheie care se cer a fi  
soluţionate în vederea restructurării sistemului 
naţional de cercetare şi transfer tehnologic, acestea 
fi ind (p.104-106):

Valorifi carea cercetării în economie.1. 
Integrarea efectivă a cercetării din Republica 2. 

Moldova în cercetare pe plan internaţional.
Menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane.3. 

Trebuie să recunoaştem, că măsurile concrete 
de rezolvare a acestor probleme, menţionate încă 
în anul 2005, au constituit temelia programului vast 
de modernizare a sferei ştiinţei în ţara noastră în 
ultimii ani, făcând ca ştiinţa să exercite funcţii mult 
mai diverse şi ample în societatea noastră, precum 
cea cultural-socială (fi ind parte integrantă a culturii 
societăţii), educaţională (infl uenţând decisiv nivelul 
de educaţie – de la cel superior la cel primar), 
economică (asigurând un nivel avansat al dezvoltării 
economice) (p.84).

Evoluţia Republicii Moldova spre societatea 
informaţională este tot mai mult însoţită de 
pătrunderea virtualităţii în toate domeniile de 
activitate umană şi în ţara noastră, inclusiv educaţie 
şi cercetare, apar şi noi forme de desfăşurare a 
afacerilor. Drept factor principal de stimulare 
a utilizării noilor tehnologii informaţionale şi 
comunicaţionale poate fi  considerată concurenţa tot 
mai acerbă pe piaţă între întreprinderi şi statele lumii, 
situaţie în care informaţia devine o sursă importantă 
de avantaje concurenţiale. În acelaşi timp, lipsa unor 
resurse informaţionale adecvate, calitatea proastă 

a acestora pot avea un impact negativ direct asupra 
poziţiei întreprinderilor pe piaţă şi competitivităţii 
acestora.

În acest context, acad. Gheorghe Duca 
consideră că obiectivul major al edifi cării societăţii 
informaţionale în ţara noastră pentru perioada 
următoare constă în reducerea decalajului între 
nivelul de informatizare în Moldova faţă de 
nivelul ţărilor dezvoltate ale lumii şi asigurarea 
dezvoltării durabile în contextul noii economii, 
a proceselor şi activităţilor intelectual intensive 
(p. 25). Drept soluţii mai importante sunt considerate 
creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor şi 
serviciilor informaţionale în economie, dezvoltarea 
infrastructurii de telecomunicaţii, realizarea 
de investiţii în capitalul uman, în educaţie, în 
dezvoltarea abilităţilor de activitate a cetăţenilor în 
condiţiile economiei cunoaşterii şi a informaţiei etc. 
(p.25-26).

Apreciind utilizarea cunoştinţelor ca mijloc de 
producţie drept o trăsătură defi nitorie a societăţii 
informaţionale şi societăţii bazate pe cunoaştere 
(p.85), autorul menţionează că aceasta nu se va 
putea realiza dacă nu se vor asigura resurse umane 
foarte califi cate. Investiţia în educaţie şi în formarea 
oamenilor este privită ca cea mai rentabilă pentru 
dezvoltarea unei societăţi pe termen lung. De aceea, 
instituţiile de învăţământ şi educaţie, precum şi cele 
de cercetare ştiinţifi că trebuie privite de guvernarea 
actuală ca instituţii strategice pentru destinul 
naţional, ca „forţa motrice a societăţii cunoaşterii” 
(p.85).

Trebuie să menţionăm aici, că noua economie 
acordă o importanţă deosebită lucrătorilor 
competitivi, iar educaţia şi instruirea devin o sursă 
certă a avantajului competitiv pentru orice persoană. 
Iată de ce, constituirea unei societăţi bazate pe 
cunoaştere impune formarea de noi aptitudini, 
competenţe, capacităţi.

În acest sens, şi universităţile trebuie să 
conştientizeze, că studentul din secolul XXI este 
diferit de studentul din generaţiile anterioare. 
El solicită relaţii de parteneriat cu profesorii, 
metode interactive de instruire, sisteme on-line 
de comunicare student-profesor. El trebuie să-
şi formeze abilitatea de a înţelege şi de a accepta 
diferenţele culturale, de a gândi critic, de a aborda 
problemele dintr-o perspectivă globală, de a lucra 
în cooperare, de a fi  capabil să-şi schimbe stilul de 
viaţă şi obiceiurile de consum, astfel încât să asigure 
şi protecţia mediului ambiant etc.

Universităţile trebuie să realizeze şi faptul, 
că educaţia nu mai are frontiere. Ea devine una 
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transnaţională. Iată de ce, se impune necesitatea 
promovării unei universităţi inovative  globale, a 
cărei misiune să vizeze asigurarea calităţii educaţiei 
şi numeroase oportunităţi pentru studenţi. În acest 
context, „învăţământul nu poate exista fără ştiinţă, 
iar ştiinţa nu are sorţi de izbândă fără învăţământ”, 
menţionează preşedintele Academiei (p.85).

Considerând că integrarea europeană este o 
prioritate externă, dar mai cu seamă o strategie internă 
care presupune modernizarea ţării în toate domeniile 
(p.33), autorul lucrării de referinţă menţionează, că 
dezvoltarea economiei inovaţionale trebuie să fi e 
partea dominantă a strategiei de integrare europeană. 
„O economie de piaţă funcţională – iată ce trebuie 
să constituie scopul fi nal al dezvoltării economice. 
Aceasta presupune, în primul rând, armonizarea 
legislaţiei naţionale cu cea europeană, liberalizarea 
economiei autohtone, diversifi carea pieţelor de 
desfacere, utilizarea realizărilor ştiinţifi ce ale 
savanţilor moldoveni în agricultură, în industria 

alimentară, prelucrătoare şi uşoară, în industria 
farmaceutică şi în sfera energetică”. În acest context, 
preşedintele A.Ş.M. consideră ca ceva axiomatic 
faptul că „fără o dezvoltare economică durabilă nu 
poate fi  vorba despre prosperarea societăţii” (p.74).

În încheiere, doresc să constat următoarele: chiar 
dacă obiectivele stabilite la Lisabona în anul 2000 
s-au dovedit a fi  prea ambiţioase până şi pentru statele 
dezvoltate ale Uniunii Europene, este clar tuturor, 
că promovarea cercetării – dezvoltării – inovării şi a 
fundamentelor unei societăţi informaţionale bazate 
pe cunoaştere, alături de educaţie, rămâne o condiţie 
obligatorie şi pentru Republica Moldova.

Să-i dorim D-lui preşedinte Gheorghe Duca 
inspiraţie şi noi succese pe viitor, astfel ca 
Academia de Ştiinţe să devină cu adevărat acel 
„...arc în stare să ridice din genunchi economia ţării 
şi să-i readucă populaţiei încredere într-un viitor mai 
fericit”, precum a menţionat Domnia sa în unul din 
interviurile inserate într-un capitol aparte în carte.

Icoana Imparateasca Maica Domnului cu pruncul. 
1813. Din colecţiile Muzeului Naţional 

de Arte Plastice

Icoana de Tampla. Arhanghelul Mihail călcând 
diavolul în picioare. XVII.  Din colecţiile Muzeului 

Naţional de Arte Plastice
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