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ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI,
O NOUĂ ABORDARE A ROLULUI EI ÎN SOCIETATE
Dr. hab., conf. cercet. Liliana CONDRATICOVA
O țară este puternică și realizează toate oportunitățile de a progresa când conjugă optim necesitățile
societății cu cercetările științei. Academia de Științe a
Moldovei, de la fondarea sa a fost lider în domeniul
cunoașterii şi inovării, a creat institute și laboratoare,
a promovat performanța în cercetare și a fost centrul
fundamental al comunității științifice. Un frumos
omagiu este adus tradițional acestei instituții în data de
12 iunie, ziua în care a fost creată Baza Moldovenească
de Cercetări Științifice a Academiei de Științe a URSS
(reorganizată la 7 septembrie 1949 în Filiala Moldovenească). Astfel, a fost pusă temelia primelor institute de
cercetare, iar la 2 august 1961 a avut loc prima sesiune
de constituire a Academiei de Științe a RSSM.
Parcurgând un an complex de reforme și schimbări vertiginoase, Academia de Științe a venit de ziua
sa cu o nouă abordare a rolului său în societate, o
schimbare de paradigmă în scopul fortificării și consolidării instituției. AȘM a lansat un mesaj important
de promovare în plan național și de internaționalizare
a științei, culturii, artei. Astfel, a fost inițiat un dialog
în mediul academic, cultural, educațional, economic
etc., menit să contribuie la dezvoltarea durabilă a unei
societăți armonioase.
Pentru savanții care afirmă renumele țării prin rezultatele cercetărilor sale, depun eforturi considerabile
în vederea extinderii hotarelor cunoașterii și identifică
posibilități de ieșire dintr-un cadru închis, precum și
pentru toți prietenii artei, maeștrii Tudor Zbârnea și
Emil Childescu au expus în Sala Aurie a AȘM o serie
de lucrări, pline de gânduri prețioase și de un imbold
de a descifra împreună semnele eterne ale lumii. Bine
cunoscuți și apreciați la noi și peste hotare, cei doi artiști plastici sunt membri ai Academiei Europene de
Științe și Arte cu sediul la Salzburg (Austria), de rând
cu asemenea notorietăți ca Ion Bostan, Mihai Cimpoi,
Eugen Doga, Teodor Furdui, Valeriu Rudic, Aurelian
Dănilă, Nicolae Dabija.
În debutul ședinței festive, dedicate Zilei Academiei de Științe a Moldovei, președintele AȘM, academicianul Ion Tighineanu, a salutat prezența membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM,
directorilor agențiilor, cercetătorilor din mai multe
instituții. Subliniind ponderea zilei de 12 iunie pentru comunitatea științifică din țară, președintele AȘM

Ion Tighineanu a menționat și semnificația exercițiului pe care îl îndeplinește actualmente Academia de
Științe – elaborarea Raportului asupra stării științei
din Republica Moldova pentru anul 2018, o premieră
inedită pentru mediul științific.
Au fost remarcate mai multe realizări valoroase ale
cercetătorilor, în cadrul ședinței festive fiind înmânate distincții academice. Astfel, acad. Alexandru Roșca
s-a învrednicit de Medalia „Meritul științific” clasa a
II-a; dr. hab. în medicină Veaceslav Moșin și dr. hab. în
medicină Victor Vovc au fost decorați cu Medalia „Dimitrie Cantemir”; dr. hab. în chimie Aculina Arîcu, dr.
în istorie Silvia Corlăteanu-Granciuc și dr. în istorie
Valentin Burlacu au primit medalia „Nicolae Milescu
Spătarul”, iar dr. în filologie Svetlana Procop – Diploma de Onoare a AȘM.
În continuarea ședinței festive, Tudor Zbârnea,
directorul general al Muzeului Național de Artă al
Moldovei, a susținut o prelegere publică cu genericul
„Muzeul Național de Artă al Moldovei – provocări și
perspective de promovare a valorilor artistice naționale în plan internațional”. El a punctat cele mai importante repere și tendințe din evoluția artelor plastice
naționale, a evocat rolul Muzeului Național de Artă al
Moldovei care a devenit un centru cultural autentic, a
vorbit despre posibilitățile de colaborare și promovare
a artei, culturii și științei.
Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” a organizat
o expoziție de carte științifică, unde au fost prezentate
cele mai relevante rezultate științifice ale cercetătorilor
valorificate editorial în monografii, culegeri și studii
complexe publicate în țară și în străinătate.
Actualmente, în noile circumstanțe de activitate,
misiunea Academiei de Științe a Moldovei rezidă nu
doar în a consulta Guvernul pe probleme strategice, a
organiza evenimente științifice sau audieri publice ale
rapoartelor. AȘM a fost și va rămâne fondator al unor
veritabile școli academice, susținător al dezvoltării tuturor domeniilor științifice, inițiator al noilor direcții
de cercetare și evaluator imparțial al situației în sfera
cunoașterii și inovării. Este o comunitate de savanți
notorii și o importantă autoritate științifică, o tribună
de dezbateri inteligibile și constructive, care își asumă
conștient responsabilitatea de a valorifica realmente
produsul științific în beneficiul societății.
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