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Evaluarea şi ierarhizarea (clasifi carea) institu-
ţiilor de învăţământ superior şi celor de cercetare-
dezvoltare au devenit deja un fenomen obişnuit atât 
la nivel naţional, cât şi la cel internaţional. Acestea 
rep rezintă o sursă importantă de documentare pentru 
factorii decizionali privind fi nanţarea organizaţiilor, 
antrenarea lor în proiecte şi programe academice şi 
de cercetare, precum şi structurarea sistemului edu-
caţional. Ratingurile refl ectă capacitatea competiti-
vă a instituţiilor şi sunt o modalitate de evaluare şi 
asigurare a calităţii în învăţământ şi cercetare, un 
stimulent în dezvoltarea ştiinţei şi educaţiei, precum 
şi o formă de dialog a comunităţii ştiinţifi ce cu so-
cietatea civilă [1].

Pe parcursul a doi ani consecutivi, Consiliul 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii 
Moldova (CNAA) clasifi că organizaţiile din sfe-
ra ştiinţei şi inovării conform punctajului atribuit 
de comisiile specializate de evaluare în procesul 

acreditării ştiinţifi ce. Prima clasifi care a instituţii-
lor acreditate de către CNAA a inclus 14 entităţi şi 
s-a referit la perioada anilor 2010-2011 [2]. În anul 
2012 lista dată s-a extins cu 20 de entităţi, oferind un 
material bogat de analiză şi actualizare a distribuţi-
ei instituţiilor din cercetare pe palierele realizărilor. 
Clasamentul  efectuat a fost axat pe evidenţierea şi 
specifi carea performanţei în scopul efi cientizării ac-
tivităţii ştiinţifi ce. 

Metodologia procesului de eşalonare
Clasamentul se stabileşte la fi nele fi ecărui an 

şi are la bază principiul cumulativ. Instituţiile nou-
acreditate/reacreditate în ultimul an de referinţă se 
intercalează în lista comună a organizaţiilor estima-
te, poziţionarea lor fi ind determinată de punctajul 
acumulat în procesul evaluării entităţilor.

Astfel, în clasamentul propus au fost incluse 34 
de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării acreditate/
reacreditate pe parcursul anilor 2010-2012. Ele au 
fost distribuite în mai multe loturi, apropiate după 
specifi cul activităţilor de cercetare, care au fost 
apreciate în baza diferitelor seturi de indicatori de 
evaluare [2].

Punctajul integral al organizaţiei este constituit 
din punctajul atribuit pentru Capacitatea instituţi-
onală de cercetare, cel acumulat pentru Rezultate 
şi efi cienţa demonstrată, precum şi punctajul supli-
mentar acordat de comisia specializată de evaluare 
(în limitele a 10% din cuantumul punctelor obţinu-
te la cele două compartimente menţionate) pentru 
managementul instituţiei şi proiectul managerial. 
În baza Rezultatelor şi efi cienţei a fost interpretată, 
de asemenea, performanţa pe profi lul/profi lurile de 
cercetare a/ale organizaţiei.

Capacitatea instituţională de cercetare a insti-
tuţiei a fost apreciată pornind de la cadrul cercetării, 
potenţialul uman, logistic şi fi nanciar al organiza-
ţiei. În acelaşi timp, Rezultatele şi efi cienţa au fost 
expuse evidenţiind alte compartimente şi capitole în 
cadrul spectrului de performanţă a metodologiei de 
evaluare şi acreditare:

Performanţa şi vizibilitatea la nivel internaţio-
nal, determinată prin numărul de Publicaţii în străi-
nătate, Impactul internaţional al cercetărilor şi ela-
borărilor, Aprecierea internaţională şi antrenarea 
în activităţi de expertiză;

Contribuţia ştiinţifi că şi recunoaşterea naţio-
nală, expusă reieşind din numărul de Publicaţii în 
ţară, Impactul şi relevanţa ştiinţifi că, Aprecierea 
naţională şi antrenarea în activităţi conexe cerce-
tării;

- Relevanţa economică, calculată prin evaluarea 

Acreditare ştiinţifi că
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Activităţii de brevetare, licenţiere, certifi care a pro-
duselor, Transferului tehnologic, Asistenţei şi servi-
ciilor ştiinţifi ce prestate; 

- Relevanţa socială, redată prin Transferul de 
cunoştinţe şi activitatea didactică, Participări la 
elaborarea actelor normative şi în activităţi de con-
sultanţă, Diseminarea informaţiei ştiinţifi ce şi pro-
movarea imaginii ştiinţei.

Ratingul organizaţiilor
Institute de cercetare în domeniul ştiinţelor 

exacte. Din grupul entităţilor din cadrul acestui do-
meniu fac parte 5 organizaţii reacreditate în ultimii 
3 ani (Tab.1). Institutul de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii „D. Ghiţu” (IIEN) s-a poziţionat  
pe prima treaptă, deţinând întâietatea la capitolul 
Rezultate şi efi cienţă şi plasându-se pe poziţia se-

Tabelul 1
Ratingul institutelor de cercetare din  domeniul ştiinţelor exacte 

RD Instituţia

Su
bo

rd
on

ar
e Punctaj  

Total

Capacitatea 
instituţională 
de cercetare

Rezultate  
şi efi cienţă

Suplimentar, 
acordat CSE

1 Institutul de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii „D. Ghiţu”

I 882 270 532 80

2 Institutul de Matematică şi Informatică I 848 265 506* 77
3 Institutul de Fizică Aplicată I 806 295 451 60
4 Institutul de Energetică I 745 245 432 68
5 Institutul de Geologie şi Seismologie I 589 235 354 0

Notă: RD – rating pe domeniu;
          I – membru instituţional al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
          CSE – comisie specializată de evaluare;
          *– este refl ectat indicatorul mediu pentru două profi luri.

Tabelul 2
Ratingul profi lurilor de cercetare ale organizaţiilor din domeniul ştiinţelor exacte

RD Profi lul/Instituţia

Punctaj

To
ta

l

Performanţă 
şi vizibilitate 

la nivel 
internaţional

Contribuţie 
ştiinţifi că şi 
recunoaşte-
re naţională

Relevanţă 
economică

Relevanţă 
socială

1 Fizica şi electronica solidului, inclusiv a 
structurilor nanometrice, tehnologia şi 
ingineria materialelor şi dispozitivelor 
electronice/IIEN

532 230 96 141 65

2 Matematică  teoretică şi aplicată, modelare şi 
optimizare/ IMI 

509 201 95 58 82

3 Informatică. Tehnologii informaţionale/ IMI 503 231 80 59 61
4 Fizica materiei condensate şi nucleare, 

ştiinţa materialelor, dispozitive fotonice şi 
optoelectronice/ IFA 

495 205 97 142 51

5 Electro- şi termofi zica proceselor de transfer, 
tehnologii de prelucrare a materialelor şi a 
produselor alimentare/ IFA 

407 151 91 135 30

6 Inginerie  şi  tehnologii pentru efi cientizarea  
complexului energetic / Institutul de 
Energetică

432 150 82 112 88

7 Geologie regională şi seismologie/ Institutul 
de Geologie şi Seismologie

354 128 76 81 69
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cundă la compartimentul  Capacitate instituţională 
de cercetare, unde primul loc îi revine Institutului 
de Fizică Aplicată (IFA). Punctajul Institutului de 
Matematică şi Informatică (IMI), estimat pe scala 
de evaluare cu 900 puncte, a fost ajustat la scala de 
apreciere cu 1000 puncte.  

IMI şi IFA au înaintat spre confi rmare în proce-
sul acreditării câte două profi luri de cercetare, cele-
lalte organizaţii – câte unul (Tab.2). Pe prima pozi-

ţie, din 7 profi luri eşalonate, se plasează profi lul de 
cercetare al IIEN, urmat de profi lul de cercetare ce 
cuprinde cercetările matematice ale IMI. Punctajul 
integral pe profi lurile de cercetare ale IMI, estimate 
pe scala de evaluare cu 600 puncte, a fost ajustat la 
cea cu 700 puncte. 

Institute de cercetare în domeniul ştiinţelor 
naturale. În lotul institutelor de cercetare din do-

Tabelul 3
Ratingul institutelor de cercetare din domeniul ştiinţelor naturale

RD Instituţia

Su
bo

rd
on

ar
e Punctaj  

Total
Capacitatea 

instituţională 
de cercetare

Rezultate  
şi efi cienţă

Suplimentar, 
acordat CSE

1 Institutul de Chimie I 849 265 514 70
2 Institutul de Genetică şi Fiziologie a 

Plantelor
I 840 255 516 69

3 Institutul de Zoologie I 746 275 435 36
4 Institutul de Microbiologie şi 

Biotehnologie
I 740 230 449 61

5 Institutul de Ecologie şi Geografi e I 651 205 387 59
6 Grădina Botanică (Institut) I 624 215 374 35
7 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie I 591 230 307 54

Tabelul 4
Ratingul profi lurilor de cercetare ale organizaţiilor din  domeniul ştiinţelor naturale

RD Profi lul/Instituţia

Punctaj

To
ta

l

Performanţă 
şi vizibilitate 

la nivel 
internaţional

Contribuţie 
ştiinţifi că şi 
recunoaşte-
re naţională

Relevanţă 
economică

Relevanţă 
socială

1 Genetica, fi ziologia şi ameliorarea plantelor/ 
Institutul de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor

516 185 93 173 65

2 Sinteza, structura şi proprietăţile substanţelor 
noi polifuncţionale; procese şi tehnologii 
chimice utile pentru economie şi mediul 
ambiant/ Institutul de Chimie

514 216 80 149 69

3 Microbiologie şi biotehnologie/ Institutul de 
Microbiologie şi Biotehnologie

449 164 101 138 46

4 Zoologia, diversitatea, monitoringul şi 
valorifi carea durabilă a lumii animale în 
ecosistemele acvatice şi terestre/ Institutul de 
Zoologie

435 168 89 100 78

5 Evoluţia geoecosistemelor şi elaborarea 
sistemului geoinformaţional de mediu şi 
resurse naturale/ Institutul de Ecologie şi 
Geografi e

387 171 80 62 74

6 Botanica, introducerea şi conservarea 
diversităţii vegetale/ Grădina Botanică 
(Institut)

374 93 73 134 74

7 Fiziologie şi sanocreatologie/ Institutul de 
Fiziologie şi Sanocreatologie

307 127 76 56 48

Acreditare ştiinţifi că
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meniul ştiinţelor naturale au fost incluse 6 institu-
ţii cu aspect biologic şi Institutul de Chimie. Prima 
poziţie în lista de performanţă a revenit Institutului 
de Chimie, urmat de Institutul de Genetică şi Fizi-
ologie a Plantelor (Tab.3). Aceste două instituţii se 
caracterizează prin indicatori înalţi la capitolul Re-
zultate şi efi cienţă; cât priveşte compartimentul Ca-
pacitatea instituţională de cercetare, pe primul loc 
se poziţionează Institutul de Zoologie.

Eşalonarea profi lurilor de cercetare ale acestor 
entităţi este expusă în Tab.4. Pe primele poziţii cu 
un punctaj aproape identic se plasează Institutul 
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor şi Institutul 
de Chimie, cel dintâi fi ind mai efi cient la com-
partimentul Relevanţa economică, pe când cel din 
urmă demonstrează cea mai înaltă performanţă şi 
vizibilitate la nivel internaţional. Dacă Institutul 
de Microbiologie şi Biotehnologie refl ectă cea 
mai înaltă contribuţie ştiinţifi că şi recunoaştere 
naţională, Institutul de Zoologie a obţinut cel mai 

mare punctaj pentru relevanţa socială a activităţi-
lor întreprinse.

Institute de cercetare în domeniul ştiinţelor 
medicale. Lotul organizaţiilor eşalonate din dome-
niul ştiinţelor medicale include 5 instituţii (Tab.5). 
Prima poziţie în lista de performanţă a revenit Insti-
tutului de Cardiologie, poziţionarea fi ind infl uenţată 
substanţial de punctajul maximal acumulat pentru 
Capacitatea instituţională de cercetare. În acelaşi 
timp, Centrul Naţional de Sănătate Publică, care 
ocupă poziţia secundă datorită punctajului integral, 
a acumulat cele mai multe puncte pentru rezultatele 
ştiinţifi ce înregistrate.

Primul loc în lista profi lurilor de cercetare ale 
entităţilor medicale evaluate i-a revenit Centrului 
Naţional de Sănătate Publică, care s-a bucurat de 
aprecierea înaltă dată de comisia specializată de 
evaluare pentru compartimentele Performanţă şi 
vizibilitate la nivel internaţional şi Relevanţă eco-

Tabelul 5
Ratingul institutelor de cercetare din domeniul ştiinţelor medicale

RD Instituţia

Su
bo

rd
on

ar
e Punctaj  

Total
Capacitatea 

instituţională 
de cercetare

Rezultate  
şi efi cienţă

Suplimentar, 
acordat CSE

1 IMSP Institutul de  Cardiologie P 768 285 413 70
2 Centrul Naţional de Sănătate Publică P 726 210 481 35
3 IMSP Institutul Oncologic P 717 270 382 65
4 IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce în 

domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
P 716 225 426 65

5 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Ch. 
Draganiuc”

P 590 195 341 54

Notă: P- membru de profi l al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tabelul 6

Ratingul profi lurilor de cercetare ale organizaţiilor din domeniul ştiinţelor medicale

RD Profi lul/Instituţia

Punctaj

To
ta

l

Performanţă 
şi vizibilitate 

la nivel 
internaţional

Contribuţie 
ştiinţifi că şi 
recunoaşte-
re naţională

Relevanţă 
economică

Relevanţă 
socială

1 Igienă şi epidemiologie/ Centrul Naţional de 
Sănătate Publică

481 190 83 136 72

2 Sănătatea mamei şi copilului/ IMSP Institutul 
de Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul Ocrotirii 
Sănătăţii Mamei şi Copilului

426 158 82 109 77

3 Cardiologie / IMSP Institutul de  Cardiologie 413 155 99 89 70

4 Oncologie şi hematologie/ IMSP Institutul 
Oncologic

382 143 96 82 61

5 Pneumoftiziologie/ IMSP Institutul de 
Ftiziopneumologie „Ch.Draganiuc”

341 150 64 77 50
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nomică (Tab.6). Institutul de Cardiologie a obţinut 
cel mai mare punctaj pentru contribuţie ştiinţifi că 
şi recunoaştere naţională, în timp ce Institutul de 
Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului demonstrează cea mai înaltă re-
levanţă socială a activităţilor întreprinse.

Institute de cercetare în domeniul  ştiinţelor 
socio-umaniste. Către acest moment, doar 3 repre-
zentanţi ai sferei ştiinţei şi inovării pe segmentul 
respectiv de cercetare au fost evaluaţi cu aprecierea 
performanţei (Tab.7). Cel mai mare punctaj pentru 
activitatea ştiinţifi că întreprinsă a fost acumulat de 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Această instituţie 
se situează în fruntea listei de referinţă la ambele 
compartimente mari evaluate: Capacitate instituţio-
nală de cercetare şi Rezultate şi efi cienţă.

 Totodată, la estimarea performanţei ştiinţifi ce 
conform profi lurilor de cercetare, pe prima treaptă 
urcă profi lul de cercetare în istorie al Institutului de Is-
torie, Stat şi Drept (Tab.8). Acest profi l se evidenţiază 
prin cea mai înaltă performanţă şi vizibilitate la nivel 

internaţional, precum şi contribuţie ştiinţifi că şi recu-
noaştere naţională. La capitolul Relevanţa economică 
mai bine se poziţionează profi lul de cercetare al Mu-
zeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. 
Cea mai înaltă relevanţă socială a rezultatelor obţinute 
şi activităţilor întreprinse o demonstrează profi lul de 
cercetare al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. 

Institute de cercetare în domeniul ştiinţelor 
agricole. În lotul de referinţă au fost incluse 4 or-
ganizaţii acreditate. Spre deosebire de alte dome-
nii, decalajul de punctaj acordat reprezentanţilor 
ştiinţelor agricole pentru performanţa ştiinţifi că 
este mult mai mic (Tab.9). Poziţionarea Institutului 
Ştiinţifi co-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi 
Medicină Veterinară este, de fapt, o consecinţă a 
deciziei comisiei specializate de acreditare de a nu 
acorda organizaţiei puncte suplimentare, care erau 
la discreţia acestei structuri. 

Diferenţe substanţiale de punctaj nu s-au înre-
gistrat nici la estimarea compartimentelor principale 
ale instrumentului de evaluare. Puţin mai inferioară 

Tabelul 7
Ratingul institutelor de cercetare din domeniul ştiinţelor socio-umaniste

RD Instituţia

Su
bo

rd
on

ar
e Punctaj  

Total

Capacitate 
instituţională 
de cercetare

Rezultate  
şi efi cienţă

Suplimentar, 
acordat CSE

1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei P 667 255 369 43
2 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei
P 631 245 334 52

3 Institutul de Istorie, Stat şi Drept P 556 155 351 50

Tabelul 8
Ratingul profi lurilor de cercetare ale organizaţiilor din domeniul ştiinţelor socio-umaniste

RD Profi lul/Instituţia

Punctaj

To
ta

l

Performanţă 
şi vizibilitate 

la nivel 
internaţional

Contribuţie 
ştiinţifi că şi 
recunoaşte-
re naţională

Relevanţă 
economică

Relevanţă 
socială

1 Istoria Moldovei în context general românesc 
şi european/ Institutul de Istorie, Stat şi Drept 

376 173 92 35 76

2 Bazele pedagogice şi psihologice ale educaţiei/ 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

369 155 66 57 91

3 Muzeologie şi valorifi carea patrimoniului 
istorico-cultural/ Muzeul Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei

334 147 62 71 54

4 Dezvoltarea statului şi dreptului Republicii 
Moldova în contextul integrării europene/ 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept 

326 154 71 27 74

Acreditare ştiinţifi că
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pare a fi  capacitatea instituţională de cercetare a In-
stituţiei Publice Institutul de Cercetări pentru Cultu-
rile de Câmp „Selecţia”, dar diferenţa de puncte este 
recuperată la capitolul Rezultate ştiinţifi ce, la care 
entitatea de referinţă se plasează pe primul loc.     

Din estimarea mai detaliată a performanţei con-
form profi lurilor de cercetare, putem conchide că 
profi lul de cercetare al Institutului de Cercetări pen-
tru Culturile de Câmp „Selecţia” şi cel al Institutului 
Ştiinţifi co-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi 
Medicină Veterinară, plasate pe primele două pozi-
ţii, refl ectă şi o performanţă şi vizibilitate la nivel 
internaţional mai evidentă (Tab.10). În acelaşi timp, 
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a 

Solului „N. Dimo” are o contribuţie ştiinţifi că şi 
recunoaştere naţională mai mare. De menţionat că 
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” depăşeşte 
cu un decalaj substanţial celelalte entităţi la capi-
tolul Relevanţa economică, iar Institutul Ştiinţifi co-
Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină 
Veterinară – la compartimentul Relevanţa socială a 
activităţilor realizate.

Instituţii de învăţământ superior. În lista per-
formanţelor ştiinţifi ce au fost incluse 10 instituţii de 
învăţământ superior: 8 universităţi reacreditate pe 
durata anilor 2010-2012 şi 2 – cu acreditare iniţială 
în anul 2012 (Tab.11). Dat fi ind faptul că în clasa-

 Tabelul 9
Ratingul institutelor de cercetare din  domeniul ştiinţelor agricole

RD Instituţia

Su
bo

rd
on

ar
e Punctaj  

Total
Capacitate 

instituţională 
de cercetare

Rezultate  
şi efi cienţă

Suplimentar, 
acordat CSE

1 Institutul de Pedologie, Agrochimie şi 
Protecţie a Solului „N. Dimo”

P 670 220 389 61

2 Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică 
Agricolă „Mecagro”

P 668 225 382 61

3 Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru 
Culturile de Câmp „Selecţia”

P 667 200 423 44

4 Institutul Ştiinţifi co-Practic de Biotehnologii 
în Zootehnie şi Medicină Veterinară

P 634 220 414 0

     Tabelul 10
     Ratingul profi lurilor de cercetare ale organizaţiilor din  domeniul ştiinţelor agricole

RD Profi lul/Instituţia

Punctaj

To
ta

l

Performanţă 
şi vizibilitate 

la nivel 
internaţional

Contribuţie 
ştiinţifi că şi 
recunoaşte-
re naţională

Relevanţă 
economică

Relevanţă 
socială

1 Ameliorarea, producerea seminţelor şi 
perfecţionarea tehnologiilor de cultivare 
a culturilor de câmp/ Instituţia Publică 
Institutul de Cercetări pentru Culturile de 
Câmp „Selecţia”

423 136 69 152 66

2 Tehnologii în zootehnie şi medicină 
veterinară/ Institutul Ştiinţifi co-Practic de 
Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină 
Veterinară

414 138 70 131 75

3 Resursele de sol: evaluarea, protecţia şi 
sporirea fertilităţii solurilor/ Institutul de 
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului 
„N. Dimo”

389 118 94 119 58

4 Tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul 
agroalimentar/ Întreprinderea de Stat 
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

382 81 74 188 38
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ment au fost preluate instituţii cu atribuţie la diferite 
segmente ale spectrului de cercetare, punctajul acu-
mulat de instituţiile de învăţământ superior cu atri-
buţie la ştiinţele socio-umaniste, evaluate la scala de 
600 puncte la profi lul de cercetare, şi la scala de 900 
puncte la estimarea integrală a organizaţiei, a fost 
ajustat la scala de 700/1000 puncte.  

Pe prima poziţie se plasează Universitatea Teh-
nică a Moldovei, care a obţinut cel mai mare punctaj 
pentru rezultatele şi efi cienţa demonstrată. În ce pri-
veşte capacitatea instituţională de cercetare, aceasta 
a fost apreciată la nivelul Universităţii de Stat din 
Moldova şi este puţin depăşită de alte două enti-
tăţi: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” şi Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova.

Eşalonarea  profi lurilor de cercetare s-a efectuat 
în urma  distribuirii lor în două loturi. Pe de o parte, 
cele cu atribuţie la ştiinţele naturale, medicale, agri-
cole, inginereşti şi tehnologice (evaluate la scala de 
700 puncte). Pe de altă parte, ştiinţele socio-econo-
mice şi umaniste (evaluate la scala de 600 puncte). 
Profi lurile de cercetare în matematică şi informatică 
au fost incluse în primul lot, dar cu efectuarea unor 
corecţii a punctajului acumulat la capitolul Relevan-
ţa economică.

Printre cele 25 de profi luri de cercetare ale 
instituţiilor de învăţământ superior (Tab.12), pe 
locul I s-a plasat profi lul de cercetare cu aspect 
chirurgical al Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „N. Testemiţanu”, urmat de profi lul de 
cercetare cu atribuţie la electronică şi informatică al 
Universităţii Tehnice a Moldovei. Cel dintâi profi l 
refl ectă şi cea mai înaltă performanţă şi vizibilitate 
la nivel internaţional, dar şi cea mai mare relevan-
ţă economică. Cel plasat pe poziţia secundă are cea 
mai mare contribuţie ştiinţifi că şi recunoaştere na-
ţională şi alături de profi lul Inginerie civilă, econo-
mie şi management al aceleiaşi instituţii – cea mai 
semnifi cativă relevanţă socială.

În fi nal, ratingul profi lurilor de cercetare uni-
versitare cu atribuţie la ştiinţele socio-economice şi 
umaniste este redat în Tab.13. 

Clasamentul include 17 profi luri de cercetare cu 
atribuţie la domeniile de referinţă şi este condus de 
profi lul de cercetare cu aspect fi lologic al Universi-
tăţii de Stat din Moldova, urmat de cel educaţional 
al entităţii de referinţă. Primul profi l menţionat se 
detaşează semnifi cativ, după punctajul obţinut, de 
celelalte profi luri la capitolul Performanţă şi vizi-
bilitate la nivel internaţional şi Contribuţie ştiinţi-

         Tabelul 11
Ratingul instituţiilor de învăţământ superior

RD Instituţia Domeniul de 
referinţă

Punctaj  

Total
Capacitate 

instituţională 
de cercetare

Rezultate  şi 
efi cienţă

Suplimentar, 
acordat CSE

1 Universitatea Tehnică a Moldovei Şt. inginereşti şi 
tehnologii

893 270 542 81

2 Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu” 

Şt. medicale 839 285 478 76

3 Universitatea de Stat din Moldova Şt. exacte
Şt. socio-umaniste
Şt. naturale

796 270 454 72

4 Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova 

Şt. agricole
Şt. socio-umaniste

739 285 412 42

5 Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport 

Şt. socio-
umaniste

726 230 443 53

6 Universitatea Pedagogică de Stat  
„I. Creangă” din Chişinău 

Şt. socio-
umaniste

694 235 408 51

7 Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi 

Şt. socio-umaniste
Şt. exacte

639 235 354 47

8 Universitatea de Stat din Tiraspol Şt. exacte
Şt. naturale
Şt. socio-umaniste

623 235 353 35

9 Institutul de Relaţii Internaţionale 
din Moldova 

Şt. socio-
umaniste

502 180 322 0

10 Universitatea de Studii Politice şi 
Economice Europene „C. Stere” 

Şt. socio-
umaniste

497 165 309 23

Acreditare ştiinţifi că
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     Tabelul 12
Ratingul profi lurilor de cercetare cu atribuţie la ştiinţele naturale, medicale, inginereşti şi 

tehnologice ale instituţiilor de învăţământ superior

RD Profi lul de cercetare acreditat Instituţia

Punctaj
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1 Chirurgie Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu” 

599 242 100 173 84

2 Electronică, informatică şi 
comunicaţii 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei

588 226 112 154 96

3 Inginerie mecanică şi energetică  Universitatea Tehnică a 
Moldovei

558 224 92 154 88

4/5 Chimia materialelor şi tehnologii 
nonpoluante 

Universitatea de Stat din 
Moldova

525 206 99 144 76

4/5 Inginerie civilă, economie şi 
management 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei

511 189 76 149 97

6 Procese tehnologice în industria 
alimentară şi uşoară 

Universitatea de Stat din 
Moldova

511 176 74 171 90

7 Ştiinţe matematice: aspecte 
teoretice şi aplicative

Universitatea de Stat din 
Moldova

508 203 87 61 84

8 Horticultură şi silvicultură Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova

492 183 94 128 87

9 Farmacie Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu”

473 173 81 133 86

10 Probleme actuale în domeniul 
informaticii şi al ştiinţelor 
economice

Universitatea de Stat din 
Moldova

471 160 88 70 86

11 Stomatologie 
  

Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu”

470 178 94 120 78

12/13 Sănătate publică şi management  Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu”

468 150 100 135 83

12/13 Fizica şi tehnologia mediilor 
materiale 

Universitatea de Stat „Al. Russo” 
din Bălţi

468 180 82 122 84

14 Sănătatea mamei şi copilului Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu”

457 166 103 99 89

15 Inginerie agrară Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova

455 175 81 126 73

16 Medicină internă   Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu”

448 158 110 101 79

17 Biodiversitatea şi utilizarea 
raţională a bioresurselor în 
asigurarea securităţii  biologice

Universitatea de Stat din 
Moldova

441 161 82 108 90

18 Fizica şi ingineria materialelor, 
nanostructurilor şi a 
dispozitivelor 

Universitatea de Stat din 
Moldova

433 207 65 102 59

19 Medico-biologic Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu”

430 153 94 106 77

20 Zootehnie Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova

429 171 75 106 77

21 Medicină veterinară Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova

424 148 76 116 84

22 Agronomie Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova

379 112 72 114 81

23 Probleme actuale ale ştiinţelor 
matematice şi fi zico-chimice

Universitatea de Stat din 
Tiraspol

376 188 76 47 65

24 Studiu regional asupra sistemelor 
geografi ce şi biologice

Universitatea de Stat din 
Tiraspol

357 138 79 70 70

25 Cadastru, resurse hidrofunciare şi 
drept funciar

Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova

328 108 77 81 62
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     Tabelul 13
Ratingul profi lurilor de cercetare cu atribuţie la ştiinţele socio-economice şi umaniste ale 

instituţiilor de învăţământ superior

RD Profi lul de cercetare acreditat Instituţia

Punctaj
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1 Lingvistica teoretică şi aplicativă; 
istoria şi teoria literaturii

Universitatea de Stat din 
Moldova

422 208 103 37 74

2 Ştiinţele educaţiei şi psihologia 
în modernizarea învăţământului 
naţional

Universitatea de Stat din 
Moldova

393 147 89 69 88

3 Ştiinţe ale educaţiei fi zice şi 
sportului

Universitatea de Educaţie 
Fizică şi Sport

380 182 80 40 78

4 Patrimoniul istoric şi cultural în 
context european 

Universitatea Pedagogică 
de Stat „I. Creangă” din 
Chişinău

366 180 72 32 82

5 Ştiinţe sociale, politice şi 
demografi ce – suport în dezvoltarea 
societăţii contemporane

Universitatea de Stat din 
Moldova

359 147 96 29 87

6 Ştiinţe ale educaţiei şi formarea 
cadrelor didactice 

Universitatea Pedagogică 
de Stat „I. Creangă” din 
Chişinău

356 107 73 86 90

7 Unitate şi diversitate istorico-
culturală în procesele civilizatorii

Universitatea de Stat din 
Moldova

351 163 81 24 83

8 Psihologia personalităţii, 
dezvoltării şi educaţiei

Universitatea Pedagogică 
de Stat „I. Creangă” din 
Chişinău

348 132 73 50 93

9 Dreptul naţional şi sistemul 
judecătoresc racordate la 
standardele internaţionale

Universitatea de Stat din 
Moldova

334 162 84 31 57

10 Economie şi management în 
sectorul agroalimentar

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova

324 133 84 42 65

11 Fenomene lingvistice şi literare 
în /din perspectivă diacronică şi 
sincronică

Universitatea de Stat „Al. 
Russo” din Bălţi

321 152 72 22 75

12 Concepte şi strategii de modernizare 
a procesului educaţional

Universitatea de Stat din 
Tiraspol

280 79 79 38 84

13 Relaţiile internaţionale ale 
Republicii Moldova: dimensiune 
politică, economică şi juridică

Institutul de Relaţii 
Internaţionale din Moldova

276 102 76 22 76

14 Valorifi carea standardelor euro-
pene în consolidarea statului 
de drept şi a societăţii civile din 
Republica Moldova 

Universitatea de Studii 
Politice şi Economice 
Europene „C. Stere”

265 153 55 15 42

15 Teleologia curriculumului 
educaţional                      

Universitatea de Stat „Al. 
Russo” din Bălţi

250 82 62 35 71

16 Filologia modernă în contextul 
dialogului culturilor  

Universitatea de Stat „Al. 
Russo” din Bălţi

237 120 48 15 54

17 Dimensiunea sociojuridică a 
integrării europene a Republicii 
Moldova

Universitatea de Stat „Al. 
Russo” din Bălţi

222 100 46 21 55

Acreditare ştiinţifi că
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fi că şi recunoaştere naţională. La compartimentul 
Relevanţa economică, estimată în baza unor indica-
tori de impact indirecţi asupra economiei naţionale, 
mai bine se poziţionează profi lul de cercetare cu as-
pect pedagogic al Universităţii Pedagogice de Stat 
„I. Creangă”. Profi lul de cercetare cu aspect psiho-
logic al instituţiei respective a obţinut cel mai mare 
punctaj pentru relevanţa socială a activităţii ştiinţi-
fi ce realizate.

Discuţii
Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova 

tot mai frecvent fi gurează în ratingurile internaţio-
nale. De altfel, sunt şi clasamente unde instituţiile 
din ţară demonstrează performanţe plauzibile, fapt 
care denotă o creştere a vizibilităţii lor pe arena in-
ternaţională. Ne referim în primul rând la  poziţio-
narea pe Internet – Webometrics Ranking [3]. 

Astfel, conform datelor colectate în ianuarie 
2013 pe un eşantion de peste 20 de mii de univer-
sităţi din întreaga lume, Universitatea Tehnică a 
Moldovei ocupă poziţia 2998 în clasamentul mon-
dial al instituţiilor de învăţământ superior, Univer-
sitatea de Stat din Moldova – poziţia 3332, Univer-
sitatea Liberă Internaţională din Moldova – 4652, 
Academia de Studii Economice a Moldovei – 4926 
şi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu” – 5072. Menţionăm că în anul 
2011 Universitatea Tehnică a Moldovei se afl a pe 
poziţia 4420, Universitatea de Stat din Moldova – pe 
4344, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu” – pe 6802. Lista acestor top – 5 
universităţi din Republica Moldova este urmată în 
clasifi carea Webometrics de altele 20.

Clasifi carea institutelor/centrelor de cercetare 
din Republica Moldova este condusă de Academia 
de Ştiinţe a Moldovei – poziţia 139 în clasifi carea 
mondială, urmată de Institutul de Matematică şi In-
formatică – 1535.

Pentru entităţile autohtone un interes aparte 
prezintă, desigur, accederea în clasamentele cotate: 
Shanghai Academic Ranking of World Universities, 
THES-GS World Universities Rankings etc. [4,5]. 

Recent, în ianuarie 2013, la Dublin a avut loc 
lansarea ofi cială a unui nou sistem european de cla-
sifi care a universităţilor [6]. Noul sistem de clasi-
fi care a universităţilor, numit U-Multirank, inclu-
de un şir de indicatori ai performanţei în educaţie 
şi cercetare, care ţin de: 1) activitatea didactică; 
2) cercetare; 3) transferul de cunoştinţe; 4) orien-
tarea internaţională şi 5) antrenarea regională. Au-
torii U-Multirank „Versiunea 1” au pus accentul pe 
performanţa universităţilor în cadrul acestor grupuri 

de activităţi, spre deosebire de instrumentele ante-
rioare de clasifi care, care încercau doar să cuprindă 
cât mai multe activităţi în care este antrenată o uni-
versitate. Altfel spus, s-a încercat să se înlocuias-
că întrebarea „Ce face ea?” cu „Cât de bine face ea 
ceea ce face?”. Studiul de fezabilitate a demonstrat 
interesul viu al universităţilor în participarea la al-
cătuirea clasifi cării, de aceea primele rezultate sunt 
deja aşteptate la începutul anului 2014.

Ratingul organizaţiilor realizat de CNAA n-are 
drept scop substituirea clasamentelor internaţiona-
le. El redă o ierarhizare a organizaţiilor acreditate 
ştiinţifi c în baza performanţei demonstrate, evaluate 
cu aplicarea unei anumite metodologii. Sigur că şi 
această clasifi care, ca orice rating în general, va tre-
zi opinii controversate.

În acelaşi timp, eşalonarea întreprinsă prezintă 
informaţii asupra unor stări de lucruri din cadrul 
sferei ştiinţei şi inovării; poate servi drept temei 
pentru diversifi carea principiilor de fi nanţare a acti-
vităţii ştiinţifi ce şi poate fi  plasată în lista măsurilor 
chemate să  impulsioneze performanţa ştiinţifi că.

Concluzii
Metodologia aplicată în procesul acreditării şti-

inţifi ce permite o distribuire a organizaţiilor evalu-
ate în cadrul spectrului de performanţă cu eviden-
ţierea Capacităţii instituţionale de cercetare şi Re-
zultatelor şi efi cienţei acestora, estimate prin prisma 
vizibilităţii naţionale şi internaţionale, cu evaluarea 
relevanţei economice şi sociale. Mai mult decât atât, 
similar metodologiilor cu referire la învăţământul 
superior, unde este prevăzută eşalonarea programe-
lor de studii, instrumentele utilizate de CNAA în 
scopul acreditării ştiinţifi ce permit clasifi carea pro-
fi lurilor de cercetare.
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