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FILE DIN ISTORICUL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
(65 de ani de la formarea 

primelor instituţii 
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din Republica Moldova)

Dr. Ion JARCUŢCHI

PAGES OF THE MOLDOVA SCIENCE ACADE-
MY HISTORY (65’TH ANIVERSARY OF THE 
FIRST ACADEMIC INSTITUTIONS FROM THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA)

The article approaches the main stages of the 
consolidation of the Moldova Science Academy: 
1946 – 1960; 1961 – 1990; and 1991 – present days. 
Special attention is paid to the problems of the in-
stitutional and functional development paradigm, to 
problems that were related to the scientifi c human 
potential and academic stuff formation and consoli-
dation, as well as problems regarding the technical 
and scientifi c basis consolidation, the elaboration of 
the legal framework on the consolidation of the na-
tional system for the organization of the science and 
inovation area. The article undersocres the role of 
the Moldova Science Academy within the given sys-
tem, attributing to it the status of a mentor with full 
rights of the scientifi c and innovational activity, and 
of a scientifi c advisor of the authorities of the Repu-
blic of Moldova.

După cum relevă istoricul dezvoltării ştiinţei, 
constituirea Academiei de Ştiinţe a Moldovei pre-
zintă un rezultat fi resc al tradiţiilor ştiinţifi ce şi cul-
turale mai vechi, generate şi statornicite pe parcursul 
multor veacuri, o necesitate şi condiţie indispensa-
bilă a dezvoltării durabile a societăţii moldoveneşti 
contemporane. Din vremurile istorice îndepărtate 
au apărut şi s-au manifestat pe meleagurile noastre, 
precum şi în afara lor, oameni de ştiinţă şi cultu-
ră de larg orizont, care şi-au înscris realizările în 
palmaresul ştiinţei europene. Cărturarii şi savanţii 
din Moldova au contribuit prin lucrările sale atât la 
dezvoltarea cercetării şi culturii naţionale, cât şi la 
îmbogăţirea patrimoniului ştiinţifi c şi cultural mon-
dial, lucrările lor ocupând locul corespunzător în 
ierarhia valorilor universale.

Fără a prezenta un tablou amplu al dezvoltării 
ştiinţei în spaţiul de pe ambele maluri ale Nistru-
lui în epoca modernă, menţionăm doar, că primele 
instituţii ştiinţifi ce primare (laboratoare, staţiuni, 

societăţi) au apărut aici abia la fi nele secolului al 
XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Aceste în-
ceputuri organizatorice embrionare ale ştiinţei din 
Basarabia şi stânga Nistrului au fost promovate şi 
consolidate în perioada interbelică, când au fost în-
fi inţate primele instituţii de învăţământ superior şi 
instituţii de cercetare, intensitatea şi dimensiunile 
evoluţiilor acestor fenomene în fi ecare din spaţiile 
menţionate fi ind infl uenţate de regimurile politice 
instaurate aici. La începutul lui 1941 în RSS Mol-
dovenească funcţionau 10 instituţii ştiinţifi ce şi de 
învăţământ superior cu un efectiv de  circa 180 de 
colaboratori ştiinţifi ci.

Din primii ani de după cel de-al Doilea Război 
Mondial, s-a desfăşurat o vastă activitate privind 
crearea unui sistem modern de organizare a ştiinţei 
în RSS Moldovenească, în fond, fi ind impus mo-
delul sovietic, în care rolul principal de coagulator 
urma să revină Academiei de Ştiinţe.

La fi nele anului 1944, cotidianul Советская 
Молдавия (Moldova Sovietică) nota: „Pentru re-
alizarea problemelor tehnico-ştiinţifi ce legate de 
dezvoltarea economiei naţionale a republicii ar fi  de 
dorit să se creeze un centru ştiinţifi c unic de con-
ducere şi organizare care ar uni în jurul său toate 
forţele ştiinţifi ce de cercetare şi tehnico-inginereşti 
din republică”. În vara anului 1945, activitatea In-
stitutului Moldovenesc de Istorie, Economie, Limbă 
şi Literatură a fost evaluată de către o comisie a CC 
al PC(b) din Uniunea Sovietică în frunte cu acad. 
V. I. Piceta. În nota informativă a comisiei Despre 
măsurile urgente privind ameliorarea activităţii 
Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifi ce în 
domeniul Istoriei, Economiei, Limbii şi Literaturii, 
prezentată CC al PC(b) din Moldova, s-a constatat 
că Institutul se afl a într-o situaţie critică şi nu era 
în stare să-şi  onoreze misiunea, cauzele principale 
fi ind lipsa cadrelor de înaltă califi care, a unor pu-
blicaţii periodice ştiinţifi ce şi, îndeosebi, lipsa unei 
fi nanţări adecvate. În scopul redresării situaţiei în 
sfera ştiinţei şi impulsionării cercetărilor, s-a pro-
pus crearea Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS, 
propunerea fi ind susţinută de către Prezidiul AŞ a 
URSS. După emiterea, la 11 martie 1946, a hotă-
rârii Consiliului Comisarilor Poporului al URSS 
privind înfi inţarea, la Chişinău, a Bazei Moldove-
neşti de Cercetări Ştiinţifi ce a AŞ a URSS, Prezidiul 
AŞ a URSS a format o comisie specială în frunte 
cu m. cor.  C. C. Şişkin, care avea misiunea de a 
cerceta situaţia la faţa locului şi de a examina posi-
bilităţile de organizare a Bazei ştiinţifi ce, precum şi 
de a elabora direcţiile principale ale cercetărilor în 
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cadrul preconizatei instituţii. Bizuindu-se pe reco-
mandările comisiei, Consiliul de Miniştri al RSSM 
şi CC al PC(b) din Moldova adoptă,  la 12 iunie 
1946, hotărârea nr. 583 Cu privire la crearea Bazei 
Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifi ce a AŞ URSS în 
or. Chişinău şi solicită Prezidiului AŞ a URSS să 
aprobe direcţiile principale de cercetare, structura 
şi personalul de conducere al Bazei. La 29 iunie 
1946, Prezidiul AŞ a URSS a examinat demersul 
respectiv şi a aprobat proiectele propuse. Director 
al Bazei Moldoveneşti a fost numit acad. V. Volghin 
(în 1897 a absolvit gimnaziul nr. 2 din Chişinău), 
vicepreşedinte al AŞ a URSS, responsabil de coor-
donarea activităţii bazelor şi fi lialelor AŞ a URSS. 
În luna aprilie 1947, în funcţia de director adjunct a 
fost numit M. Radul, înlocuit, în luna septembrie a 
aceluiaşi an, de dr. Ia. Grosul. 

Ziua de 12 iunie 1946 este considerată ziua 
apariţiei primelor instituţii academice din republi-
că, este ziua care a pus începutul căii anevoioase 
de constituire a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
proces ce a durat 15 ani.

Activitatea ştiinţifi că a Bazei Moldoveneşti 
urma să fi e canalizată pe următoarele direcţii prio-
ritare: a) studierea structurii geologice a teritoriului 
RSSM, depistarea şi studierea mineralelor utile şi 
elaborarea problemelor de hidrologie pentru nece-
sităţile economiei naţionale a republicii; b) inves-
tigarea problemelor privind dezvoltarea ramurilor 
importante ale agriculturii, viticulturii şi vinifi caţi-
ei, legumiculturii, culturilor tehnice şi alimentare; 
c) studierea solului şi a fl orei republicii; d) elabora-
rea metodelor de luptă contra eroziunii solului şi se-
cetei; e) studierea resurselor acvatice şi altor resurse 
energetice ale republicii şi elaborarea metodelor ra-

ţionale de utilizare a lor; f) cercetarea problemelor 
privind geneza şi dezvoltarea limbii, literaturii, fol-
clorului şi artei populare, precum şi popularizarea 
moştenirii literare; g) studierea problemelor de is-
torie, arheologie şi etnografi e a  poporului moldo-
venesc.

Insufi cienţa resurselor umane şi fi nanciare au 
determinat dimensiunile şi structura instituţională 
modestă a Bazei Moldoveneşti. Din cele 8 organiza-
ţii ştiinţifi ce create doar una avea statutul de institut 
(Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură), restul fi -
ind sectoare cu statut autonom (de botanică, de geo-
logie, de viticultură şi pomicultură, de pedologie, de 
zoologie, de energetică, de economie şi geografi e). 
Din cauza lipsei sediului, mijloacelor fi nanciare şi 
a utilajului de laborator, Baza şi-a iniţiat activitatea 
abia la începutul anului 1947. În 1949, efectivul Ba-
zei Ştiinţifi ce alcătuia 112 colaboratori, dintre care 
50 de cercetători ştiinţifi ci. Din 1947 au început să 
apară Memoriile ştiinţifi ce (Ученые записки) ale 
Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură – prima 
ediţie ştiinţifi că anuală a Bazei Moldoveneşti a AŞ 
a URSS.

Privită din perspectivă, semnifi cativă a fost pri-
ma sesiune ştiinţifi că a Bazei Ştiinţifi ce Moldove-
neşti (iunie 1949), la care au participat mai mult de 
500 de persoane (cercetători ştiinţifi ci, reprezentanţi 
ai corpului didactic universitar, ai şcolilor medii 
tehnice şi generale), această reuniune reprezentând 
de fapt un autentic for ştiinţifi co-cultural naţional. 
Fiind  menţionate primele realizări, s-a constatat că 
activitatea Bazei Ştiinţifi ce nu corespunde cerinţelor 
unui important centru ştiinţifi c, iar rezultatele obţi-
nute încă nu satisfac necesităţile sporite ale econo-
miei Moldovei. S-a  propus de a amplifi ca activita-
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tea ştiinţifi că a Bazei Moldoveneşti, transformând-o 
într-un centru de coordonare şi dirijare a ştiinţei din 
republică. P. Baranov, m. cor. al AŞ a URSS, numit 
la 18 martie 1949 în funcţie de director al Bazei, ul-
terior preşedinte al Prezidiului Filialei Moldoveneşti 
a AŞ a URSS (1949–1954), în luarea sa de cuvânt 
a menţionat: „Suntem convinşi, că prezenta sesiune 
va fi  începutul unei colaborări profunde între sa-
vanţii republicii şi că Baza (Moldovenească – n.n.) 
Academiei de Ştiinţe va îndreptăţi misiunea sa ca 
centru care unifi că gândirea ştiinţifi că şi activitatea 
organizaţiilor ştiinţifi ce din republică..., ca temelie 
pe care se va făuri Academia republicană”.

În anul 1949 s-a schimbat statutul Bazei Mol-
doveneşti, aceasta transformându-se, în conformita-
te cu decizia Consiliului de Miniştri al URSS din 
7 septembrie Cu privire la ameliorarea asigurării 
materiale a lucrătorilor fi lialelor şi ai bazelor de 
cercetări ştiinţifi ce ale AŞ a URSS, în Filiala Mol-
dovenească a AŞ a URSS. Acţiunea dată reprezin-
tă nu doar o reorganizare formală, comună pentru 
toate bazele ştiinţifi ce ale AŞ a URSS, ci, în primul 
rând, un punct de pornire pentru elaborarea unui 
program de dezvoltare a Filialei Moldoveneşti. La 
10 decembrie 1949, Biroul CC al PC(b) din Mol-
dova  a luat hotărârea Cu privire la crearea Filialei 
Moldoveneşti a AŞ a URSS, prin care a aprobat pro-
iectul structurii acesteia, propus de vicepreşedin-
tele Prezidiului Filialei Ia. Grosul (preşedinte din 
1954). Noua structură a Filialei a fost aprobată, cu 
unele modifi cări ale Prezidiului AŞ a URSS, prin 
hotărârea Guvernului URSS din 18 iulie 1950. La 
1 septembrie 1950, Filiala Moldovenească a AŞ a 
URSS a început să activeze într-un nou format care 
includea: Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură; 
Institutul de Pomicultură, Viticultură şi Vinifi caţie; 
Grădina Botanică (la aceste organizaţii în 1953 s-a 
mai adăugat Institutul de Pedologie, Agrochimie şi 
Ameliorare) şi 11 secţii  şi laboratoare autonome: 
de pedologie, fi topatologie generală, mecanizare şi 
electrifi care a agriculturii, zoologie, geochimie, chi-
mie analitică, economie, staţiunea de seismologie şi 
altele.

Una dintre cele mai acute probleme cu care 
se confrunta Baza/Filiala Moldovenească a AŞ a 
URSS era insufi cienţa cadrelor ştiinţifi ce califi cate, 
îndeosebi a celor autohtone. Reprimarea  şi evada-
rea, din motive ideologice şi politice, a unei părţi 
considerabile a intelectualităţii ştiinţifi ce şi cultu-
rale în anii 1940–1941 şi în primii ani postbelici 
au diminuat substanţial contingentul oamenilor de 
ştiinţă. Prigonirea acestora, în proporţii mai reduse, 

a continuat în anii următori. Printre cei circa 618 
lucrători din cultură, ştiinţă şi învăţământ, eliberaţi 
din funcţie din motive politice, în perioada ianuarie 
1949 – mai 1950, fi gurau 11 cercetători ştiinţifi ci, 
doi dintre care au fost deportaţi, inclusiv geneticia-
nul Alexei Bârlădeanu. 

La etapa iniţială de formare şi consolidare a po-
tenţialului ştiinţifi c uman predomina modelul exten-
siv, fi ind atraşi din Ucraina, Rusia, din alte republici 
sovietice atât savanţi originari din Basarabia şi din 
stânga Nistrului, cât şi cei alogeni. Concomitent 
s-au  întreprins măsuri în vederea pregătirii cadrelor 
ştiinţifi ce autohtone prin intermediul doctoratului, 
instituit în cadrul instituţiilor de învăţământ superi-
or şi al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS (1949), 
precum şi la instituţiile de învăţământ superior din 
Moscova şi Leningrad (azi Sankt Petersburg).  În pe-
rioada 1949–1954 cercetătorii şi doctoranzii Filialei 
Moldoveneşti au susţinut 3 teze de doctor habilitat 
şi 13 teze de doctor în ştiinţe. La scară republicană, 
până în anul 1958 peste 200 de persoane au absol-
vit doctorantura din republică, iar 24 de specialişti 
şi-au făcut doctoratul la institutele AŞ a URSS. Se 
pregăteau cadre ştiinţifi ce în domeniul viticulturii, 
vinifi caţiei, fi ziologiei plantelor, pedologiei, geolo-
giei, microbiologiei solului, mecanizării agricultu-
rii, botanicii, zoologiei, fi zicii, chimiei, economiei, 
lingvisticii, istoriei, arheologiei etc. 

În urma consolidării sistemului naţional de pre-
gătire a cadrelor ştiinţifi ce, s-au schimbat sursele 
de completare a potenţialului ştiinţifi c uman. Spre 
deosebire de primul deceniu postbelic, când corpul 
de cercetători se completa preponderent cu savanţi 
din afara republicii, către fi nele anilor 1950 cadre-
le locale au devenit sursa principală de formare şi 
dezvoltare a potenţialului ştiinţifi c uman. La scară 
unională, în 1950 în URSS activau în calitate de cer-
cetători ştiinţifi ci doar 126 de moldoveni, în 1955 
– 305, iar în 1960 – 590.

Extrem de acute continuau să rămână proble-
mele asigurării lucrătorilor Filialei cu spaţiu loca-
tiv, creării condiţiilor acceptabile de muncă, dotării 
instituţiilor cu utilaj ştiinţifi c. Din lipsă de spaţiu 
locativ numai în 1955 au refuzat să se angajeze 
la Filiala Moldovenească 3 doctori habilitaţi şi 13 
doctori în ştiinţe; 30 de colaboratori ştiinţifi ci su-
periori nu dispuneau de apartamente, iar doctoran-
zii închiriau spaţiu locativ. Doar după apariţia pe 
paginile ziarului „Правда” din 30 mai 1955 a ar-
ticolului Молдавскому филиалу Академии наук 
нужна помощь (Filiala Moldovenească a Acade-
miei de Ştiinţe are nevoie de ajutor) Prezidiul AŞ 
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a URSS şi guvernul republicii au adoptat o serie de 
măsuri pentru redresarea situaţiei, alocând mijloace 
suplimentare substanţiale pentru procurarea utilaju-
lui ştiinţifi c şi de laborator, unităţilor de transport, 
construirea obiectelor de menire ştiinţifi că şi soci-
ală. La fi nele anului 1955 – începutul anului 1956 
Filialei i-a  fost transmisă clădirea de pe bd. Ştefan 
cel Mare, 1. 

Începând cu a doua jumătate a anilor 1950, s-a 
desfăşurat o amplă activitate privind reorganizarea 
Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS în Academia 
de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti, obiectiv formulat 
încă la sesiunea ştiinţifi că a Bazei din iunie 1949. 
Atingerea acestui scop a devenit pentru RSS Mol-
dovenească o chestiune de prestigiu, într-un fel, o 
problemă politică. Spre fi nele anului 1955, RSS 
Moldovenească era unica republică din URSS care 
nu dispunea de o organizaţie ştiinţifi că naţională de 
genul Academiei de Ştiinţe.  

În anii 1954–1955 a fost examinat şi modifi cat, 
la diferite nivele ale puterii de partid şi de stat, pro-
iectul dezvoltării Filialei Moldoveneşti şi transfor-
mării ei în Academie de Ştiinţe, elaborat de Prezi-
diul Filialei. Susţinând această iniţiativă, conduce-
rea RSSM a făcut demersul respectiv către conduce-
rea URSS. La consfătuirea din octombrie 1955, care 
a avut loc la Comitetul de Stat pentru Planifi care al 
URSS, s-a acceptat  propunerea privind reorganiza-
rea Filialei în Academie de Ştiinţe a RSS Moldove-
neşti. La 13 ianuarie 1956, Prezidiul AŞ a URSS a 
adoptat hotărârea Cu privire la situaţia în domeniul 
activităţii ştiinţifi ce a Filialei Moldoveneşti a AŞ a 
URSS şi reorganizarea ei în Academia de Ştiinţe a 
RSS Moldoveneşti, realizarea acestui deziderat fi ind 
preconizată pentru anul 1957. Se prevedea majora-
rea numărului de institute de cercetare, trecerea în 
subordonarea Filialei a unui şir de instituţii ştiinţi-
fi ce de ramură, sporirea efectivului de cercetători 
ştiinţifi ci şi al personalului auxiliar până la 439 de 
unităţi (majorare de 1,7 ori), creşterea esenţială a 
alocaţiilor fi nanciare pentru construcţia unor case 
de locuit şi blocuri pentru instituţiile academice, 
achiziţionarea utilajului de laborator. 

În curând însă, desfăşurarea evenimentelor a 
luat cu totul altă întorsătură. La 12 iunie 1956, CC 
al PCM şi Consiliul de Miniştri al RSSM au adoptat 
hotărârea Cu privire la măsurile privind îmbunătă-
ţirea activităţii instituţiilor de cercetări ştiinţifi ce în 
domeniul agriculturii din RSS Moldovenească, care 
prevedea crearea unei reţele unice de instituţii ştiin-
ţifi ce de profi l agrar, subordonate direct Ministerului 
Agriculturii. Ca rezultat al reorganizărilor instituţi-

onale pe plan republican, Filiala Moldovenească a 
pierdut 87 de unităţi de personal, un institut, câteva 
secţii şi staţiuni experimentale. La 1 ianuarie 1958, 
din 32 de organizaţii ştiinţifi ce din republică  doar 5 
cu un efectiv de 184 de cercetători ştiinţifi ci funcţio-
nau în cadrul Filialei Moldoveneşti,  restul cu un nu-
măr de 405 de colaboratori ştiinţifi ci erau subordo-
nate diverselor ministere şi departamente. În fond, 
au fost zădărnicite intenţiile creării Academiei de 
Ştiinţe în termenul preconizat. Pe fundalul acestei 
evoluţii a evenimentelor, în anul 1956 – începutul 
lui 1957, era vehiculată insistent ideea creării Aca-
demiei Agricole după modelul Academiei Agricole 
Unionale, fi ind propuse mai multe variante. Ideea în 
cauză a fost susţinută la una din şedinţele biroului 
CC al PCM, dar, probabil, n-a  fost agreată de către 
Moscova. 

În acest context trebuie de menţionat că speci-
fi cul constituirii şi dezvoltării sistemului naţional 
al ştiinţei la mijlocul secolului al XX-lea rezidă în 
constituirea şi consolidarea concomitentă a compo-
nentelor principale ale acestuia: alături de sectorul 
academic se formau sectorul universitar şi cel de 
ramură, ceea ce, pe de o parte, solicita eforturi con-
jugate ale părţilor, iar pe de altă parte, genera un 
mediu competitiv. 

Graţie eforturilor depuse, starea lucrurilor de la 
Filiala Moldovenească se schimba treptat spre bine. 
În paralel cu apariţia şi afi rmarea direcţiilor ştiin-
ţifi ce noi (fi zica corpului solid, semiconductorii şi 
aplicarea lor tehnică, chimia substanţelor naturale şi 
biologice active, chimia moleculară, biochimia, bi-
ofi zica şi radiobiologia, genetica, fi ziologia plante-
lor, animalelor şi a omului, energetica şi automatica 
etc.) s-a intensifi cat extinderea reţelei instituţionale. 
Pe măsura pregătirii cadrelor ştiinţifi ce au fost cre-
ate Secţia de Energetică (1956), Secţia de Fizică şi 
Matematică (1957), Institutul de Biologie (1957), 
Institutul de Geologie şi Materiale de Construcţii 
(1957), reorganizat, în 1958, în Institutul de Geolo-
gie şi Minerale Utile. În acelaşi an (1958), Institutul 
de Istorie, Limbă şi Literatură este divizat în Institu-
tul de Istorie şi Institutul de Limbă şi Literatură. În 
1959 sunt fondate Secţia de Fizică a Corpului Solid, 
Institutul de Chimie, editura Ştiinţa. Formarea noi-
lor instituţii ale Filialei Moldoveneşti a continuat în 
anul 1960: Institutul de Economie, Institutul de Zo-
ologie şi Fiziologie, Secţia de Genetică a Plantelor. 
În aceşti ani s-a început construcţia şi amenajarea 
viitorului orăşel academic, amplasat în zona Tele-
centrului.

La fi nele anilor 1950 Filiala Moldovenească dis-
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punea de un potenţial ştiinţifi c uman de înaltă califi -
care capabil să soluţioneze probleme ştiinţifi ce ma-
jore. În 1959, efectivul lucrătorilor Filialei constituia 
670 de persoane, inclusiv 251 de cercetători ştiinţi-
fi ci, dintre care 16 doctori habilitaţi şi 97 de doctori în 
ştiinţe. În raport cu anul 1950, numărul cercetătorilor 
cu grad ştiinţifi c a sporit mai mult de 3 ori.

Pe parcursul a 15 ani de dezvoltare, Baza/Fili-
ala Moldovenească a AŞ a URSS s-a  transformat 
într-un  important centru ştiinţifi c. Realizările ob-
ţinute în cercetarea problemelor actuale în diver-
se domenii, sporirea rolului ştiinţei în dezvoltarea 
economiei naţionale şi a societăţii, consolidarea 
potenţialului de cadre ştiinţifi ce de înaltă califi care, 
extinderea reţelei instituţionale a Filialei Moldove-
neşti au contribuit la crearea premiselor obiective şi 
a condiţiilor reale de reorganizare a ei într-o acade-
mie naţională. 

Munca ştiinţifi co-organizatorică în vederea re-
organizării Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS într-
o instituţie supremă a republicii, iniţiată la mijlocul 
anilor 1950, a intrat în faza fi nală. La 26 iulie 1960, 
la propunerea Prezidiului AŞ a URSS şi a conducerii 
RSS Moldoveneşti, Guvernul URSS adoptă hotărâ-
rea nr. 797 Cu privire la crearea Academiei de Ştiin-
ţe a RSS Moldoveneşti, care, la 29 noiembrie 1960, 
a fost dublată de hotărârea comună a CC al PC din 
Moldova şi Consiliului de Miniştri al RSS Moldo-
veneşti Cu privire la crearea Academiei de Ştiinţe 
a RSS Moldoveneşti. Obiectivele şi acţiunile con-
crete pentru realizarea deciziei nominalizate au fost 
specifi cate într-o altă hotărâre comună – Cu privire 
la dezvoltarea cercetărilor ştiinţifi ce în Moldova şi 
sarcinile Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti 
– adoptată la 6 decembrie 1960. Conform prevede-
rilor acestui document, Academia de Ştiinţe urma 
să-şi concentreze eforturile şi cercetările asupra so-
luţionării unor astfel de probleme ştiinţifi ce priori-
tare ca: a) bazele ştiinţifi ce de sporire a vitalităţii 
şi productivităţii culturilor agricole şi animalelor; 
b) reconstruirea şi îmbogăţirea fl orei şi faunei Mol-
dovei; c) bazele ştiinţifi ce de utilizare raţională şi de 
sporire a fertilităţii solului; d) protecţia şi utilizarea 
raţională a resurselor acvatice; e) chimia şi chimi-
zarea economiei naţionale; f) utilizarea raţională şi 
deplină a mineralelor utile; g) progresul tehnic în 
industrie şi agricultură; h) electrifi carea deplină a 
republicii; i) sursele  şi căile de sporire a produc-
tivităţii muncii şi de reducere a preţului de cost al 
producţiei în toate ramurile economiei naţionale; 
j) dezvoltarea culturii. Realizarea acestor şi altor 
priorităţi urma să se bazeze pe cercetările ştiinţifi ce 

fundamentale şi aplicative în domeniile matematicii 
şi fi zicii, biologiei şi chimiei, geofi zicii şi geologiei, 
tehnice şi economice, sociale şi umanistice.

La 2 august 1961, în localul Teatrului Acade-
mic „A. S. Puşkin”, azi Teatrul Naţional „M. Emi-
nescu”, a avut loc deschiderea solemnă a Academiei 
de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti, care a fost precedată 
de desemnarea primilor membri ai Academiei. Prin 
hotărârea Guvernului RSS Moldoveneşti din 1 au-
gust 1961, efectivul membrilor AŞ a RSSM este sta-
bilit în număr de 46 de persoane, dintre care 21 de 
membri titulari (academicieni) şi 25 de membri co-
respondenţi. Primii membri titulari ai Academiei de 
Ştiinţe a RSS Moldoveneşti au devenit A. Ablov, Vl. 
Andrunachievici, V. Cervinski, Ia. Grosul, P. Dvo-
rnikov, B. Lazarenco, Gh. Lazurievski, A. Lupan, 
Ia. Prinţ, A. Spasski, I. Vartician. Membri corespon-
denţi au fost desemnaţi: Gh. Cealîi, N. Corlăteanu, 
I. Dicusar, L. Dorohov, N. Frolov, M. Iaroşenko, 
A. Kovarski, Iu. Lealikov, C. Moraru, Iu. Petrov, 
M. Radul, E. Russev, P. Ungureanu.

În aceeaşi zi a avut loc prima sesiune a Adunării 
Generale a Academiei de Ştiinţe, la care preşedinte 
al Academiei de Ştiinţe este ales acad. Ia. Grosul 
(1961–1976), urmat mai apoi de acad. A. Jucenko 
(1977–1989), acad. A. Andrieş (1989–2004), acad. 
Gh. Duca (din 2004).   

Prin deschiderea Academiei de Ştiinţe s-a fi nisat 
o perioadă de importanţă majoră în istoria organi-
zării şi dezvoltării ştiinţei din Moldova – etapa de 
constituire şi afi rmare a reţelei ştiinţifi ce unice şi a 
componentelor ei sectoriale (academic, universitar 
şi de ramură). Fondarea Academiei de Ştiinţe a mar-
cat o etapă calitativ nouă în dezvoltarea potenţialu-
lui ştiinţifi c al Moldovei. Devenind principalul cen-
tru ştiinţifi c al republicii, Academia de Ştiinţe avea 
menirea nu numai să realizeze cercetări ştiinţifi ce 
fundamentale şi să recomande rezultatele obţinute 
pentru implementare în economia naţională şi cul-
tură, dar şi să coordoneze şi să dirijeze elaborarea 
problemelor republicane majore, să determine di-
recţiile principale ale investigaţiilor fundamentale 
din republică. 

Elementul distinctiv al evoluţiei Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei în anii 1960 constituie moderni-
zarea şi optimizarea sistemului instituţional moşte-
nit de la Filiala Moldovenească, adaptarea acestuia 
la necesităţile dezvoltării economiei naţionale şi la 
tendinţele dezvoltării ştiinţei. În urma reorganiză-
rii instituţiilor existente, au fost formate Institutul 
de Matematică cu Centrul de Calcul şi Institutul de 
Fizică Aplicată (1964), Secţia de Cibernetică Ener-
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getică şi Secţia de Geografi e (1965), Institutul de 
Geofi zică şi Geologie (1967), Secţia de Filozofi e şi 
Drept, Secţia de Etnografi e şi Studiul Artelor, Secţia 
Informaţie Ştiinţifi că în domeniul Ştiinţelor Sociale 
(toate în 1969). Către anul 1970, Academia de Şti-
inţe întrunea 19 organizaţii ştiinţifi ce, dintre care 10 
institute, 8 secţii ştiinţifi ce şi Staţia experimentală 
complexă. Schimbările instituţionale ulterioare  s-au  
manifestat în primul rând prin încorporarea unor 
secţii autonome în componenţa institutelor cu te-
matică ştiinţifi că aferentă, reorganizarea Institutului 
de Zoologie în Institutul de Zoologie şi Fiziologie 
(1976) şi a Secţiei Genetica Plantelor în Institutul 
de Genetică Ecologică (1985). Efectul acestor re-
organizări a fost reducerea organizaţiilor ştiinţifi ce 
autonome, care la fi nele anilor 1980 au fost înregis-
trate în număr de 16.

În anii 70-80 evoluţia Academiei de Ştiinţe s-a 
distins prin consolidarea consistentă a bazei tehni-
co-ştiinţifi ce experimentale şi automatizarea cerce-
tărilor ştiinţifi ce. Această activitate a fost impulsio-
nată de  hotărârea guvernului republican Cu privire 
la consolidarea şi dezvoltarea în continuare a ba-
zei tehnico-materiale a Academiei de Ştiinţe a RSS 
Moldoveneşti, din 17 iulie 1979, care prevedea con-
struirea „orăşelului academic” în cartierul Botanica. 
Au fost organizate, construite şi date în exploatare 
blocul ştiinţelor matematice şi fi zice (1970), blocul 
ştiinţelor biologice (1973), Biroul Specializat de 
Construcţie şi Tehnologie (1976), Uzina experimen-
tală a Institutului de Fizică Aplicată, Centrul de Au-
tomatizare a Cercetărilor Ştiinţifi ce şi Metrologie 
(1977), Întreprinderea experimentală a Institutului 
de Chimie (1982), Baza ştiinţifi că experimentală a 
Secţiei de Ştiinţe Biologice şi Chimice, Centrul de 
Calcul (1981). În anul 1972 s-au  început lucrări-
le de construire şi  amenajare a noului teritoriu al 
Grădinii Botanice, amplasat la sud-est de cartierul 
Botanica.

Academia de Ştiinţe a devenit un important cen-
tru republican de utilizare colectivă a echipamentu-
lui ştiinţifi c, prestând servicii respective instituţiilor 
academice şi de învăţământ superior, asociaţiilor 
ştiinţifi ce de producţie din republică. S-au iniţiat lu-
crările de creare a reţelei academice unice a tehnicii 
de calcul, sistemelor de  automatizare a experimen-
tului ştiinţifi c, fi ind elaborate o serie de complexe 
automatizate de cercetări analitice. După nivelul de 
dotare cu echipament ştiinţifi c, Academia de Ştiinţe 
Moldovei s-a situat pe locul trei printre Academiile 
republicane din spaţiul URSS, cedând doar Acade-
miilor de Ştiinţe din Letonia şi Estonia.

Extinderea reţelei instituţionale, deschiderea 
şi dezvoltarea noilor direcţii ştiinţifi ce decurgeau 
în paralel cu formarea, dezvoltarea şi consolidarea 
potenţialului ştiinţifi c uman de înaltă califi care şi 
pregătirea cadrelor ştiinţifi ce în sistemul academic 
şi universitar autohton. Pe larg erau fructifi cate po-
sibilităţile oferite de practica pregătirii cu destinaţie 
specială a cadrelor ştiinţifi ce la doctorantura institu-
telor Academiei de Ştiinţe a URSS. La etapa iniţia-
lă de funcţionare a Academiei de Ştiinţe, corpul ei 
de cercetători s-a completat şi cu oameni de ştiinţă 
veniţi din afara republicii. În următorii 30 de ani, 
capitalul ştiinţifi c uman al Academiei de Ştiinţe s-a 
distins printr-o evoluţie sporită atât sub aspect can-
titativ, cât şi calitativ. 

În perioada 1961–1989, efectivul cercetătorilor 
ştiinţifi ci a crescut  de 4,1 ori (de la 341 la 1389 de 
persoane), inclusiv numărul doctorilor habilitaţi – 
de 8,9 ori (de la 14 la 125)  şi cel al doctorilor – de 
8 ori (de la 105 la 837). Ponderea persoanelor cu 
grade ştiinţifi ce în numărul total al colaboratorilor 
ştiinţifi ci a crescut de la 34,9% în 1961 la 69,3% 
în 1989. După acest indice Academia de Ştiinţe a 
Moldovei s-a plasat în fruntea academiilor din spa-
ţiul ex-sovietic, fi ind urmată, în ordinea descreşte-
rii, de Academiile de Ştiinţe  din Ucraina, Lituania, 
Estonia, Azerbaidjan, Letonia, Academia de Ştiinţe 
a URSS etc. 

Corpul de cercetători ştiinţifi ci după apartenen-
ţa sa etnică era multinaţional, cuprinzând reprezen-
tanţi a peste 19 naţionalităţi. Atenţie prioritară se 
acorda pregătirii cadrelor ştiinţifi ce naţionale, fi ind 
înregistrate realizări semnifi cative în acest domeniu 
de activitate. În anul 1966, moldovenii (românii) 
constituiau 37,6% din totalul colaboratorilor ştiin-
ţifi ci, fi ind urmaţi de cei de origine rusă (35,4%), 
ucraineană (12,9%), evreiască (9,9%) etc. Ulterior, 
ponderea moldovenilor în structura etnică a cerce-
tătorilor ştiinţifi ci a sporit până la 46,1%  în anul 
1986. S-au  produs schimbări în privinţa reprezen-
tativităţii etniilor conlocuitoare în corpul de cerce-
tători al Academiei de Ştiinţe: colaboratorii ştiinţi-
fi ci de origine rusă constituiau 29,2%, ucraineană 
– 11,4%, evreiască – 7,9%, bulgară – 1,8%, găgă-
uză – 0,9% etc. Cota cadrelor ştiinţifi ce de califi ca-
re înal tă (doctori habilitaţi şi doctori în ştiinţe) de 
origine moldavă-română a crescut de la 36% în anul 
1961 la 46,2% în anul 1989. Către mijlocul anilor 
1980 moldovenii (românii) au ocupat un loc reliefat 
în potenţialul ştiinţifi c uman din URSS. Conform 
datelor statistice, în 1988, din numărul total al lu-
crătorilor ştiinţifi ci din spaţiul sovietic moldovenii 
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constituiau 5504 persoane sau 0,36%, efectivul doc-
torilor habilitaţi era de 192 persoane (0,39%)  şi cel 
al doctorilor în ştiinţe – de 2579 persoane (0,52%). 
În raport cu anul 1960, numărul cercetătorilor ştiin-
ţifi ci moldoveni s-a majorat mai mult de 9,3 ori.

Formarea şi creşterea continuă a nivelului cali-
tativ şi profesional al potenţialului ştiinţifi c uman a 
favorizat constituirea şi consolidarea corpului aca-
demic. Înainte de a purcede la elucidarea evoluţiei 
corpului academic se cere de remarcat că potenţia-
lul ştiinţifi c uman al Republicii Moldova, inclusiv 
al Academiei de Ştiinţe, s-a  constituit în mediul 
ştiinţifi c unic al fostei URSS. La pregătirea cadrelor 
de cercetători au contribuit oamenii de ştiinţă din 
republică, dar şi cei din afara hotarelor ei, care, în 
virtutea circumstanţelor istorice, fi ind aşezaţi cu tra-
iul pe acest meleag, au activat fructuos în domeniile 
cercetării şi didactic. Ei s-au  încadrat şi în procesul 
de constituire şi dezvoltare a Academiei de Ştiinţe şi 
a corpului academic. Alegerea membrilor Academi-
ei de Ştiinţe se efectuează în baza criteriului ştiinţi-
fi c. Criteriile pentru asigurarea „reprezentativităţii” 
după sex, naţionalitate, teritoriu nu s-au luat şi nici 
nu se iau în considerare.

 Din cei 143 de membri ai AŞM, aleşi în pe-
rioada 1961-1995, 65,7% sunt originari din Repu-
blica Moldova, iar restul s-au născut în afara hota-
relor ei actuale: 19,6% sunt originari din Ucraina, 
8,4% – din Rusia, 2,1% – din Uzbekistan. Printre 
membrii Academiei sunt de asemenea originari din 
Kazahstan, Azerbaidjan, Belarus, Georgia şi Româ-
nia. Intrarea în corpul academic a persoanelor din 
afara republicii a fost un fenomen constant, însă 
pe parcurs s-a schimbat substanţial raportul dintre 
cei de origine autohtonă şi cei de origine din afara 
republicii. Cel mai considerabil număr al acestora 
din urmă a fost înregistrat în anul creării Academiei 
de Ştiinţe. Din 24 de membri fondatori, doar 29,2% 
erau originari din RSS Moldovenească, 37,5% s-au  
născut în Ucraina şi  25% – în Rusia. Pe măsura for-
mării intelectualităţii ştiinţifi ce autohtone s-a redus 
esenţial pătrunderea în corpul academic a membri-
lor originari din alte părţi. La alegerile membrilor 
Academiei de Ştiinţe, care au avut loc între anii 
1961-1970, ponderea acestora constituia 65%, între 
anii 1972-1984 – 31,4% şi între anii 1989-1995 – 
17,7%.  

O situaţie asemănătoare s-a constatat şi în pri-
vinţa repartizării membrilor AŞM după instituţia 
de învăţământ superior absolvită. 62,9% din totalul 
membrilor Academiei de Ştiinţe au absolvit institu-
ţiile de învăţământ superior din Republica Moldo-

va, restul (37,1%) şi-au  făcut studiile la instituţiile 
de învăţământ superior din afara republicii. 27 de 
membri (18,9%) au absolvit instituţiile de învăţă-
mânt superior din Rusia, 19 membri (13,3%) – cele 
din Ucraina, 4 membri au obţinut licenţă în România 
etc. Ponderea persoanelor care au obţinut studii su-
perioare în instituţiile de învăţământ din afara repu-
blicii printre membrii fondatori era de 83,3%. În anii 
1960 completarea corpului academic cu absolvenţi 
ai instituţiilor de învăţământ superior autohtone de 
asemenea era modestă, ponderea acestora constitu-
ind doar 27,5% din numărul celor aleşi. Situaţia s-a 
schimbat radical începând cu anii 1970, când a cres-
cut gradul de intrare a absolvenţilor instituţiilor de 
învăţământ superior din Moldova, constituind circa 
77% din numărul membrilor Academiei desemnaţi 
în urma alegerilor din perioada 1972–1995. 

Un anumit interes cognitiv prezintă distribuţia 
membrilor AŞM în funcţie de etnii, care, accentuăm 
încă o dată, au fost aleşi în baza criteriilor ştiinţifi -
ce şi a sistemului competitiv. Refl ectând structura 
naţională a populaţiei republicii, corpul academic 
reprezenta o comunitate ştiinţifi că multinaţională, 
în componenţa acestuia fi ind aleşi reprezentanţi a 8 
etnii. Cea mai ridicată valoare aparţine moldoveni-
lor (românilor), ponderea lor constituind mai mult 
de 2/3  din totalul membrilor AŞM aleşi în perioada 
1961–1995. Ei sunt urmaţi de reprezentanţii etniei 
ruse (16,8%), ucrainene (9,1%), evreieşti (4,9%). 
Pe parcursul formării şi consolidării intelectualităţii 
ştiinţifi ce naţionale s-a modifi cat proporţia intrării 
reprezentanţilor diverselor etnii în comunitatea aca-
demică. Elementul distinctiv al fenomenului rezidă 
în sporirea considerabilă a reprezentanţilor etniei ti-
tulare. Ponderea moldovenilor s-a ridicat de la 35% 
în anii 1960 la 91,9% în anii 1990 din totalul intră-
rilor.

Academia de Ştiinţe a Moldovei a devenit nu 
numai cea mai importantă instituţie ştiinţifi că din 
republică, dar şi un valoros for ştiinţifi c naţional, 
încorporând cei mai prestigioşi oameni de ştiinţă 
din ţară. Începând cu anii 1970, sursa principală de 
completare a comunităţii academice au devenit ca-
drele ştiinţifi ce autohtone. Fenomenul constituirii şi 
evoluţiei corpului academic reprezintă o refl ectare 
directă a orientărilor şi schimbărilor ce s-au produs 
în formarea potenţialului ştiinţifi c uman şi intelec-
tual al Republicii Moldova şi cel al Academiei de 
Ştiinţe în a doua jumătate a secolului al XX-lea. 

Statutul pe care îl deţinea Academia de Ştiinţe 
a Moldovei în sistemul academic unitar şi ierarhic 
centralizat de tip sovietic era asemănător cu cel pe 
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care îl ocupa RSS Moldovenească în cadrul URSS 
– o copie în miniatură a relaţiilor dintre centru şi 
republică. Fiind subordonată atât guvernului re-
publican, cât şi Prezidiului Academiei de Ştiinţe a 
URSS, Academia de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti 
era obligată să organizeze activitatea ştiinţifi că a in-
stitutelor sale în corespundere cu direcţiile priorita-
re ale AŞ a URSS şi planurile  de stat ale dezvoltării 
economiei Uniunii Sovietice. Limitarea autonomiei 
ei s-a manifestat expresiv în sfera politicii de cadre 
şi a relaţiilor ştiinţifi ce internaţionale. Deschiderea 
locurilor vacante pentru alegerea membrilor Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei, examinarea şi recoman-
darea candidaturilor propuse, precum şi înaintarea 
candidaturilor în funcţia de director al institutului 
se efectuau doar în condiţiile respectării recoman-
dărilor şi consimţământului AŞ a URSS. Academia 
republicană a fost privată de dreptul de a promo-
va independent legăturile ştiinţifi ce internaţionale, 
aceste relaţii fi ind întreţinute în limita raporturilor 
ştiinţifi ce internaţionale ale AŞ a URSS şi ale Comi-
tetului de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică al URSS.

O etapă principial nouă în istoria dezvoltării 
Academiei de Ştiinţe s-a început după proclamarea 
suveranităţii (23 iunie 1990) şi a independenţei (27 
august 1991) Republicii Moldova, fi ind create pre-
mise şi oferite posibilităţi reale pentru transformarea 
sistemului ştiinţifi c al ţării din regional în naţional şi 
a Academiei de Ştiinţe într-un autentic for ştiinţifi c 
naţional. Transformările radicale din societate la fi -
nele anilor 1980 – începutul anilor 1990 reclamau 
o reorganizare fundamentală a paradigmei instituţi-
onale şi funcţionale a ştiinţei, inclusiv celei acade-
mice, racordarea ei la noile realităţi ale timpului şi 
necesităţile vitale ale republicii. 

Din punctul de vedere al dezvoltării sferei ştiin-
ţei şi inovării, inclusiv a Academiei de Ştiinţe, peri-
oada de tranziţie este marcată de constituirea şi dez-
voltarea cadrului juridic, de modifi carea sistemului 
organizatorico-instituţional şi de dirijare a ştiinţei, 
de extinderea posibilităţilor de integrare în comuni-
tatea ştiinţifi că mondială, de amplifi carea procesului 
de democratizare a vieţii ştiinţifi ce, dar şi de ratare 
a unor şanse oferite. Ultimul deceniu al secolului 
al XX-lea a  fost şi perioada aprinselor confruntări 
conceptuale în privinţa identifi cării statutului social, 
ştiinţifi c şi cultural al Academiei de Ştiinţe, a rolului 
ei în sistemul de organizare şi administrare a ştiinţei 
din republică. Acest deceniu a înglobat în sine un 
proces continuu de căutări şi frământări, optimism 
şi scepticism, entuziasm şi descurajări, speranţe şi  
dezamăgiri. 

În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, evolu-
ţia instituţională a Academiei de Ştiinţe s-a caracte-
rizat prin succesiunea a două fenomene contradicto-
rii: 1) În condiţiile democratizării vieţii ştiinţifi ce şi 
descentralizării sistemului de dirijare a ştiinţei, prin 
delegarea unor funcţii secţiilor de ştiinţe şi institu-
telor, s-a atestat o extindere substanţială a reţelei 
instituţionale, fi ind formate, pe lângă cele trei exis-
tente, secţiile de ştiinţe agricole, medicale, tehnice, 
create noi institute în urmă reorganizării secţiilor 
existente în institute şi divizării altora, precum şi în 
urma atribuirii statutului de persoană juridică unor 
secţii, centre şi laboratoare. Spre mijlocul anilor 
1990, în cadrul Academiei de Ştiinţe funcţionau 29 
de instituţii ştiinţifi ce cu statut de persoană juridi-
că, numărul lor majorându-se în comparaţie cu anii 
1980 de 1,8 ori. 2) Sub presiunea crizei  economice 
şi a insufi cienţei crescânde a resurselor fi nanciare 
acest fenomen este substituit cu cel de optimizare a 
structurii instituţionale şi de restrângere a cadrului 
instituţional. În urma realizării Programului privind 
reorganizarea activităţii ştiinţifi ce a AŞM (1997) au 
fost lichidate, comasate şi reorganizate 46 unităţi 
structurale primare de cercetare şi redus numărul 
organizaţiilor ştiinţifi ce şi de deservire a ştiinţei cu 
7 unităţi. Au fost comasate, de asemenea, unele sec-
ţii de ştiinţe. Dar acţiunile întreprinse nu s-au soldat 
cu efectul scontat. A continuat aprofundarea crizei 
ştiinţei, aceasta fi ind însoţită de un exod intern şi 
extern ponderabil al cercetătorilor din sfera ştiinţei 
şi de o reducere considerabilă a afl uxului tinerilor. 
Funcţionalitatea organizaţiilor ştiinţifi ce în mare 
măsură a fost asigurată de extinderea intensivă a re-
laţiilor ştiinţifi ce internaţionale bilaterale şi multila-
terale, dar şi de sacrifi ciul, fanatismul, devotamen-
tul şi fi delitatea cercetătorilor rămaşi în cercetare 
cauzei ştiinţei.

Tentativele de ameliorare a situaţiei Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei doar prin modifi carea, din in-
terior,  a paradigmei ei instituţionale şi funcţionale, 
fără reformarea întregului sistem de organizare a 
ştiinţei şi reînnoirea cadrului juridic naţional, ambe-
le moştenite din perioada sovietică, aveau un efect 
local şi momentan. Din punctul de vedere al per-
spectivei însă, ele erau sortite eşecului. Elaborarea 
cadrului juridic al ştiinţei, adaptat la noile condiţii 
de funcţionare, reformarea sferei cercetare-dezvol-
tare deveniseră o condiţie indispensabilă a salvării 
ştiinţei şi a implicării ei efi ciente în asigurarea dez-
voltării durabile  a ţării.

Prin adoptarea Legii privind politica de stat în 
sfera cercetare-dezvoltare (1999) şi a Legii Cu pri-
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vire la Academia de Ştiinţe a Moldovei (2000), au 
fost puse bazele constituirii cadrului juridic-norma-
tiv şi a sistemului naţional de organizare şi dirijare a 
sferei ştiinţei şi inovării, contribuind într-o oarecare 
măsură la reglementarea activităţii de cercetare, di-
minuarea ritmului de degradare a ştiinţei din repu-
blică, în primul rând a celui de reducere a potenţia-
lului ştiinţifi c uman. 

Prezenţa unor incertitudini şi neclarităţi în de-
limitarea funcţiilor şi responsabilităţilor actorilor 
principali din sfera cercetării-dezvoltării, precum şi 
a unor suspiciuni şi contradicţii în raporturile dintre 
componentele de bază ale sistemului organizatori-
co-instituţional, implementarea lentă şi inconsec-
ventă a prevederilor legislaţiei nicidecum nu puteau 
duce, în condiţiile fi nanţării sub limitele necesităţi-
lor minimale şi subestimării ştiinţei de către factorii 
de decizie, la ameliorarea situaţiei în domeniul cer-
cetării şi inovării, conservându-se într-un fel starea 
de criză. Fiind plasat la periferia puterii centrale, 
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică nu a reuşit să se impună, în perioada ce i 
s-a rezervat, ca autoritate publică naţională în sfera 
cercetării-dezvoltării.

O etapă distinsă a evoluţiei ştiinţei din repu-
blică, mai cu seamă a Academiei de Ştiinţe, este 
legată de anul 2004, când a fost adoptat Codul cu 
privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldo-
va prin care s-a introdus un nou model naţional de 
organizare şi dirijare a ştiinţei, apreciat şi recunos-
cut de comunitatea ştiinţifi că internaţională. Fiind 
unica instituţie publică de interes naţional în sfera 
ştiinţei şi inovării, Academia de Ştiinţe devine co-
ordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifi ce şi 
de inovare, cel mai înalt for ştiinţifi c al ţării şi con-
sultantul ştiinţifi c al autorităţilor publice ale Repu-
blicii Moldova. Prin competenţele în sfera cercetă-
rii-dezvoltării ce i-au fost delegate, precum şi prin 
rolul de coordonator în promovarea inovaţiilor şi 
transferului tehnologic, Academia de Ştiinţe şi-a 
asumat toată responsabilitatea pentru starea şi dez-
voltarea ştiinţei în republică. Prin organele elective 
ale Academiei de Ştiinţe – Asambleea şi Consiliul 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
şi delegarea reprezentaţilor universităţilor şi ai or-
ganizaţiilor ştiinţifi ce de ramură în aceste structuri, 
s-au consolidat astfel de principii fundamentale ale 
funcţionării comunităţii ştiinţifi ce ca democratiza-
rea vieţii ştiinţifi ce, autonomie în determinarea te-
maticii de cercetare, administrarea sferei ştiinţei şi 
inovării,  promovarea relaţiilor ştiinţifi ce internaţi-
onale şi gestionarea fi nanciară a ştiinţei, fi nanţarea 

cercetărilor ştiinţifi ce în regim competitiv. Privit de 
pe poziţiile de astăzi, vom vedea că până la urmă  
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare conţine şi 
unele lacune care n-au rezistat încercărilor. Codul 
nu este o dogmă, unele formulări şi reglementări 
pot şi trebuie să fi e clarifi cate, precizate, reieşind 
din interesele vitale ale tuturor părţilor implicate. 
Principalul să nu fi e distrus scheletul.

Istoricul constituirii şi dezvoltării Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei atestă în mod expres că aceasta 
a fost şi este, din momentul fondării primelor insti-
tuţii ştiinţifi ce, în permanentă căutare a paradigme-
lor instituţionale şi funcţionale moderne centrate pe 
consolidarea potenţialului ştiinţifi c, sporirea calităţii 
şi efi cienţei cercetărilor ştiinţifi ce întru prosperarea 
poporului Republicii Moldova, dezvoltarea patri-
moniului ştiinţifi c şi cultural naţional, contribuind 
prin propriile realizări la îmbogăţirea bunurilor şti-
inţifi ce europene.

Bibliografi e
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 1. 

– 50.  Chişinău, 1996.
Academia de Ştiinţe a Moldovei: istorie şi 2. 

contemporaneitate. 1946–2006. Chişinău, 2006.
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Re-3. 

publicii Moldova. Chişinău, 2004.
Furdui T., Jarcuţchi I. 4. Ştiinţa // Republica 

Moldova. Ediţie enciclopedică. Chişinău, 2009, p. 
380 – 399.

Jarcuţchi I. 5. Academia de Ştiinţe a Moldo-
vei (1961–1995) – o abordare sociodemografi că a 
corpului academic // Revista de Istorie a Moldovei, 
Chişinău, 2001, nr. 1–4, p. 23–35. 

Legea privind politica de stat în sfera cer-6. 
cetare – dezvoltare. Chişinău, 1899.

Legea cu privire la Academia de Ştiinţe a 7. 
Moldovei. Chişinău, 2000.

Академия наук Молдавской ССР8. . 
Кишинев, 1979.

Клименко В. И. Из 9. истории 
академической науки Молдавской ССР (1861–
1990). Кишинев, 1992.

Развитие науки в Молдавской ССР10. . 
Кишинев, 1984.

Тарасов О. Ю. 11. Очерки истории 
организации науки в Советской Молдавии (1924–
1961). Кишинев, 1980.

Тарасов О. Ю. Первый президент. 12. 
Кишинев, 1982.

Тарасов О. Ю. 13. Формирование и развитие 
научного потенциала Молдавской ССР. 
Кишинев, 1987.


