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In this paper are discussed the issues regarding 
the evaluation theory of scientifi c performance 
indicators. It is proposed a new paradigm used in 
indicator studies, interpreted as a synergetic system. 
It is shown that the system of scientifi c indicators is 
complex, non-linear, open and far from equillibrium. 
The authors underline a series of indicators that 
determine the scientifi c potential.

Sinergetica, fi ind o nouă metaştiinţă, o nouă 
sinteză a ştiinţei moderne, are ca obiect princi-
pal de studiu autoorganizarea sistemelor ierarhice 
complexe de orice natură. Autoorganizarea se da-
torează interacţiunii neliniare şi cooperării elemen-
telor primare, în urma căreia are loc o structurare 
macroscopică a sistemului. Această autoorganiza-
re poate avea loc numai în sisteme deschise, care 
fac schimb de substanţă, energie şi informaţie cu 
mediul înconjurător şi se afl ă departe de echilibru. 
În plus, microelementele sistemului interacţionea-
ză neliniar. 

Câmpul de investigaţii ale sinergeticii creşte 
vertiginos. Apărută în fi zică la studierea teoriei 
laserului, supraconductibilităţii, teoriei tranziţiei 
de fază, teoriei bistabilităţii ş.a., sinergetica foarte 
repede s-a extins în chimie (reacţia Belousov-Zha-
botinschi), evoluţia prebiologică (morfogeneza), 
medicină (metabolism celular), ecologie, geneza şi 
dinamica populaţiei, dar şi în ştiinţele lingvistice, 
sociologice, politice, economice etc. 

Actualmente practic nu există domeniu de cer-
cetare care nu ar utiliza metodologia şi aparatul 
sinergeticii pentru studierea proceselor complexe 
de cooperare, coerenţă, stabilitate a părţilor indi-
viduale şi autoorganizării la scară macroscopică a 
structurilor temporale, spaţiale, temporal-spaţiale 
sau funcţionale. Sinergetica utilizează în investi-
gaţiile sale şi un aparat matematic specifi c: teoria 
ecuaţiilor diferenţiale neliniare deterministe şi sto-
hastice, teoria stabilităţii, teoria bifurcaţiilor, teo-
ria catastrofelor, teoria riscurilor, teoria fractalilor, 
teoria haosului dinamic şi alte teorii. 

Vom menţiona, că utilizarea întregului com-
plex de idei al sinergeticii în ştiinţele social-eco-
nomice şi umanistice are specifi cul său. Subsis-
temele ştiinţelor respective sunt de asemenea 
deschise, neliniare, conţin surse şi scurgeri infor-
maţionale, acestea din urmă creând şi dispersând 
neuniformităţi în mediile social-economice. Prin 
urmare, sistemele social-economice şi umanistice 
sunt sisteme sinergetice. Specifi cul lor constă în 
faptul că procesele de autoorganizare în sisteme-
le social-economice sunt completate substanţial 
cu procesele de organizare, în toate acestea acţi-
onând actori înzestraţi cu diferite calităţi indivi-
duale, conştiinţă, care au anumite scopuri, diferit 
grad de pasionaritate ş.a.m.d.

În sistemele sinergetice social-economice şi 
umanistice potenţial există spectre-atractori unde 
aceste sisteme pe parcursul evoluţiei lor tind să 
ajungă. În care anume atractor va ajunge sistemul 
depinde în primul rând de proprietăţile lui inter-
ne. Spectrul structuri atractoare este realmente un 
spectru al posibilităţilor, şi anume al posibilităţilor 
fi nite ca număr.

Din punctul de vedere al sinergeticii, organiza-
rea în sistemele social-economice şi umanistice se 
manifestă ca un sistem deschis, sinergetic, capabil 
de autoorganizare. Fiind un sistem sinergetic, or-
ganizării nu i se pot impune căile de dezvoltare. De 
aceea, intensitatea acţiunii în procesul de dirijare 
cu sistemele social-economice complexe nu con-
duce la rezultatul dorit. Mult mai important este de 
a evidenţia tendinţele autodezvoltării sistemelor şi 
de a acţiona rezonant în direcţia necesară pentru a 
obţine rezultatul scontat efectiv.

Sistemul de cercetare-dezvoltare este emina-
mente unul sinergetic, el fi ind un sistem complex, 
neliniar, deschis, departe de echilibru şi deci po-
tenţial capabil să se autoorganizeze. Sistemul de 
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cercetare-dezvoltare este studiat de mai multe şti-
inţe: fi lozofi e, sociologie, economie, psihologie 
socială, scientologie, istorie ş.a.

Ţinând cont de rolul nou al cercetării ştiinţifi -
ce la etapa actuală, de importanţa ei fundamentală 
pentru dezvoltarea sistemelor social-economice, 
învăţământului, culturii etc., după părerea noastră, 
este necesară elaborarea bazelor pentru crearea 
unei noi ştiinţe care să studieze sistemul de cer-
cetare-dezvoltare-inovare şi anume scientologia 
sinergetică. Aceasta ar urma să utilizeze metodele 
noi ale sinergeticii, ştiinţei despre complexitate şi 
ştiinţei neliniare. 

În articolul respectiv vom încerca să abordăm, 
sub aspect sinergetic, una din problemele de acută 
şi primordială importanţă în scientologie – indica-
torii de evaluare a performanţei cercetării ştiinţifi -
ce, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Identifi carea şi studierea indicatorilor de per-
formanţă a ştiinţei şi tehnicii au o istorie de peste 
50 ani. Acestei probleme îi sunt consacrate multiple 
manifestări ştiinţifi ce (forumuri, conferinţe etc.). 
Peste hotare se fac cercetări ştiinţifi ce continue în 
domeniul statisticii ştiinţei şi teoriei indicatorilor. 
În general, statistica ştiinţei s-a transformat într-un 
domeniu distinct al statisticilor naţionale. În SUA, 
bunăoară, odată la doi ani Sectorul de studiere a 
resurselor ştiinţei din cadrul Fondului Naţional de 
Cercetare prezintă legislatorilor americani Science 
and Engineerings Indicators (Indicatorii Ştiinţei şi 
Tehnicii).

Deşi statistica ştiinţei este permanent în vizo-
rul cercetătorilor, până în prezent nu există o teorie 
unitară şi necontradictorie a indicatorilor de evalu-
are a performanţei ştiinţei, dezvoltării tehnologi-
ce şi inovării. Aceasta se datorează în primul rând 
faptului că ştiinţa ca sistem este foarte specifi că, 
multidimensională, procesele ce au loc în interio-
rul sistemului sunt extrem de complexe, interacţiu-
nea cu mediul înconjurător este de asemenea foarte 
complicată, iar pe de altă parte, lipseşte o metodo-
logie relevantă, obiectivă, care ar prezenta indica-
torii cercetării ştiinţifi ce în toată complexitatea şi 
interacţiunea lor, bazată pe sinergetica modernă.

Este necesară elaborarea sinergetică a teoriei 
indicatorilor ştiinţei, studierea interacţiunii nelini-
are a acestora, studierea dinamicii, determinarea 
atractorilor ca structuri spre care evoluează ştiinţa 
în funcţie de multitudinea de factori materiali, de 
volumul şi calitatea cunoştinţelor şi ideilor, feed-

backul interacţiunii sistemului de cercetare şi celui 
social-economic, cultural, politic, psihologic etc.

Într-o paradigmă ştiinţa poate fi  prezentată ca o 
totalitate de parametri care, la rândul lor, formea-
ză un sistem ierarhic complex, neliniar, cu multe 
nivele, sistem deschis, departe de echilibru. Prin 
urmare, sistemul de indicatori poate fi  considerat 
un sistem sinergetic.

Numărul de indicatori poate varia de la caz la 
caz în funcţie de problemele care necesită soluţio-
nare efi cientă. Indicatorii trebuie să fi e obiectivi, 
să refl ecte în cea mai mare măsură starea ştiinţei şi 
dinamica ei în toată complexitatea. După ponderea 
şi relevanţa lor, indicatorii sunt plasaţi într-o mul-
ţime de nivele ierarhizate. Este importantă clasarea 
lor de jos în sus şi determinarea interacţiunii în-
tre indicatori atât pe orizontală, cât şi pe verticală, 
precum şi în raport cu mediul înconjurător.

În multitudinea de indicatori care se deosebesc 
şi după încărcătura informaţională, şi după rele-
vanţă, este important de a evidenţia indicatorii de 
bază care formează o mulţime minimă, dar sufi -
cientă pentru soluţionarea diverselor probleme ale 
politicii tehnico-ştiinţifi ce. Aceşti indicatori-cheie, 
cu o mare pondere informaţională, în conformita-
te cu legile sinergetice îi vom numi parametri de 
ordine ai cercetării-dezvoltării-inovării, care de-
termină sufi cient starea şi dinamica potenţialului 
tehnico-ştiinţifi c. 

În complexitatea lor, indicatorii sunt clasifi caţi 
după anumite criterii: indicatori fi nanciari, de ca-
dre, materiali, direcţi, indirecţi, cantitativi, calita-
tivi, simpli, complecşi, absoluţi, relativi ş.a.

Drept exemplifi care a indicatorilor indivi-
duali relevanţi care determină calitatea, în special, 
a cercetărilor fundamentale, pot servi numărul de 
articole publicate în reviste cotate Thomson ISI, 
numărul de articole publicate în reviste naţionale 
pe categorii, numărul de monografi i publicate 
în edituri internaţionale şi naţionale, numărul de 
participări şi comunicări la conferinţe prestigioase 
internaţionale şi naţionale etc. Dintre indicatorii 
ce determină recunoaşterea internaţională şi 
naţională a cercetătorului pot fi  numiţi: numărul de 
granturi obţinute prin competiţie de la organizaţiile 
internaţionale şi naţionale, numărul de medalii 
la expoziţii internaţionale şi naţionale, diplome, 
premii etc.

Pentru cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare sunt relevanţi următorii 

Evaluarea cunoaşterii
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indicatori: cereri de brevet de invenţie depuse 
în ţară şi în străinătate, numărul de hotărâri de 
acordare a brevetului de invenţie în ţară şi peste 
hotare, numărul de brevete obţinute în ţară şi în 
străinătate, numărul de brevete implementate, 
produse şi tehnologii noi rezultate din activitatea 
de cercetare, numărul de produse şi tehnologii noi 
realizate şi valorifi cate la agenţi economici etc.

Există indicatori care determină relevanţele 
profesionale ştiinţifi ce de tipul: titlul de 
academician, titlul de conducător al unei reviste 
de specialitate cotate ISI, titlul de conducător 
al Programelor de stat, titlul de conducător al 
Programelor şi Proiectelor internaţionale, titlul de 
preşedinte la manifestări ştiinţifi ce internaţionale 
de presigiu, titlul de expert internaţional sau 
naţional etc. 

Indicatorii instituţionali (laborator, centru 
ştiinţifi c, institut de cercetare ştiinţifi că) se compun 
de regulă din indicatorii individuali. Pe lângă 
relevanţele absolute, indicatorii instituţionali se 
caracterizează prin efi cienţa lor sau indicatorii 
relativi precum: numărul de articole în reviste 
cotate ISI per cercetător, alocaţii fi nanciare totale 
per cercetător, numărul de cercetători ştiinţifi ci 
până la 35 ani raportat la numărul total de 
cercetători ai instituţiei, numărul de doctoranzi 
raportat la personalul total antrenat în cercetare ş.a. 
Dintre indicatorii sintetici, vom menţiona numărul 
de cercetători ce revin la 100 000 locuitori din 
ţară, cuantumul de fi nanţare exprimat în procente 
din PIB pentru cercetarea ştiinţifi că, numărul de 
publicaţii ştiinţifi ce la 100 000 locuitori; cheltuielile 
fi nanciare pentru un cercetător, numărul de citări, 
raportate la 100 000 de locuitori ş.a.

Pe lângă indicatorii cantitativi, statistici, 
există şi aşa numiţii indicatori complecşi, care 
utilizează pe larg părerea experţilor pentru 
determinarea performanţelor de cercetare-
dezvoltare. Pentru evitarea subiectivităţii, în 
special pentru ţările mici, este preferabilă analiza 
colegială a performanţelor de cercetare-dezvoltare 
efectuată de experţi internaţionali.

Numărul de indicatori nu este unul invariant 
ce se schimbă în funcţie de caracterul interacţiunii 
dintre sistemul de cercetare-dezvoltare cu sistemul 
social-economic, cu industria, învăţământul, siste-
mul inovaţional, cu apariţia unor noi direcţii inter-
disciplinare, cu alte sisteme şi subsisteme interne 
şi externe. 

Este necesară estimarea criteriilor de evaluare 
a personalului tehnico-ştiinţifi c şi de evaluare in-
stituţională la nivel de grup structural: laborator, 
centru, instituţie de cercetare-dezvoltare, instituţie 
universitară în funcţie de tipul de cercetare-dez-
voltare. Criteriile trebuie să fi e distincte pentru 
cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, 
activitatea de inovare şi transfer tehnologic. Este 
important să se depăşească bariera psihologică 
şi să se conştientizeze necesitatea introducerii în 
evaluarea performanţelor de cercetare-dezvoltare 
a unor criterii cu relevanţă internaţională, excep-
tând evaluarea ştiinţelor cu caracter pur naţional. 
Aceasta este cu atât mai necesar, cu cât intrăm în-
tr-o competiţie fără precedent la nivel mondial în 
domeniul cercetării ştiinţifi ce, dezvoltării tehnolo-
gice şi inovării, precum şi celei economice.

Criteriile de evaluare trebuie să refl ecte pre-
ponderent rezultatele activităţii de cercetare-dez-
voltare-inovare şi mai puţin resursele şi mijloacele 
pentru aceste activităţi.

Indicatorii de evaluare a cercetării-dezvoltă-
rii-inovării sunt necesari pentru reglementarea şi 
gestionarea ştiinţei, refl ectarea stării şi calităţii 
potenţialului ştiinţifi c, estimarea rezultatelor ac-
tivităţilor de cercetare-dezvoltare şi infl uenţei lor 
asupra dezvoltării social-economice şi culturale a 
societăţii, pentru evaluarea personalului de cerce-
tare şi a unităţilor de cercetare, pentru acreditarea 
instituţiilor de cercetare-dezvoltare-inovare, crea-
rea unui model de fi nanţare diferenţiată atât la ni-
vel individual cât şi instituţional, alcătuirea topului 
ierarhic al instituţiilor de cercetare şi evidenţierea 
centrelor de excelenţă.

În încheiere, vom menţiona că actualmente un 
grup de cercetători lucrează la defi nitivarea siste-
mului de indicatori ai performanţei ştiinţifi ce în 
Republica Moldova, ţinând cont şi de propunerile 
parvenite de la instituţiile de cercetare şi de la cer-
cetători în particular.

Ţinem să accentuăm, că abordarea sinerge-
tică a indicatorilor de performanţă ştiinţifi că este la 
început de cale şi pe viitor necesită un studiu serios 
şi califi cat. Acesta trebuie să conducă la lărgirea şi 
trecerea la un nivel calitativ nou al scientologiei 
în general şi al teoriei indicatorilor în particular, 
care va contribui semnifi cativ la îmbunătăţirea 
evaluării cercetării ştiinţifi ce şi al conectării ştiinţei 
din Republica Moldova la circuitul de evaluare 
internaţional.




