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HUMAN RESOURCES IN SCIENCE – A KEY FACTOR FOR THE SCIENTIFICATION OF THE COUNTRY
Summary. By example learned from the US, the EU and other advanced countries, arguments were brought forward 

concerning the need for a further development of the Republic of Moldova on a scientific basis. The actual condition of 
the two basic pillars of a sustainable development, which are the field of science and innovation and the field of educa-
tion of a high-skilled scientific personnel has been compared with that of highly developed countries. Data have been 
presented regarding the scientific personnel education in the period between 1993 and 2014. The strong and the weak 
side of this state of things have been highlighted. Solutions to improve the situation in this area have been proposed.

Keywords: human resources in science, scientification of the country, doctoral studies, scientific personnel, scientif-
ic fields, development of science.

Rezumat. Prin exemplul SUA, UE și al altor ţări avansate se aduc argumente în privinţa necesităţii de dezvoltare 
a Republicii Moldova pe baze știinţifice. Starea reală de lucruri a celor doi piloni de dezvoltare durabilă: sfera știinţei 
și inovării și cea a pregătirii cadrelor știinţifice de calificare înaltă este omologată cu cea a ţărilor înalt dezvoltate. Sunt 
aduse date privind pregătirea cadrelor știinţifice în Republica Moldova în toate domeniile pe durata anilor 1993 − 2014, 
se evidenţiază partea puternică și partea slabă a realităţii, sunt  propuse soluţii pentru ameliorarea situaţiei în domeniu.

Cuvinte-cheie: resurse știinţifice umane, scientificarea societăţii, studii doctorale, deţinători de grade știinţifice, do-
menii știinţifice, dezvoltarea știinţei.

Prezenta cercetare a fost realizată în cadrul proiec-
tului „Platforma pilot pentru asigurarea evaluării ca-
lităţii și vizualizarea conţinutului știinţific digital din  
Republica Moldova”(2015 – 2018), cod 15.817.06.13.A, 
link către proiect http://idsi.md/sciform.

Acronime utilizate: CNAA – Consiliul Naţional 
pentru Acreditare și Atestare; CSȘDT – Consiliul  
Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică; IDSI – 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale; 
BNS – Biroul Naţional de Statistică; UE – Uniunea 
Europeană; SUA – Statele Unite ale Americii; CSI –  
Comunitatea Statelor Independente, RU – Resurse 
Umane. 

PISCURILE DEZVOLTĂRII DURABILE

Concepţia care domină azi lumea civilizată este 
formarea unei societăţi bazate pe cunoaștere, în care 
să prevaleze spiritul și metodele știinţifice, angajarea 
plenară a știinţei la soluţionarea problemelor eco-
nomice și sociale ale ţării, organizarea și gestionarea 
știinţifică a muncii, studiul știinţific și optimizarea fi-
ecărei operaţii, utilizarea pe larg a tehnologiilor infor-
maţionale, transferul operativ de cunoștinţe de la un 
domeniu la altul. În acest context, factorul-cheie care 
asigură progresul societăţii (ţării), dezvoltarea ei dura-

bilă, îl reprezintă resursele umane știinţifice de o înaltă 
calificare – persoanele creative, capabile să folosească 
la maximum cunoștinţele acumulate de umanitate, să 
evidenţieze și formuleze problemele majore ale socie-
tăţii și să găsească soluţiile optime ale acestora. 

Asigurarea însă a ţării cu un potenţial de resurse 
umane de înaltă calificare este condiţionată de nivelul 
de educaţie al cetăţenilor, de performanţa sistemului 
de învăţământ. Contează în aceste circumstanţe creș-
terea de la an la an a numărului de persoane care urcă 
tot mai sus pe scara ierarhică a învăţământului supe-
rior, stabilirea unui raport judicios dintre numărul 
de studenţi, masteranzi și doctoranzi pentru fiecare 
domeniu în parte, precum și concordarea acestora cu 
numărul de cercetători știinţifici activi în domeniul 
corespunzător. Este importantă, desigur, şi asigurarea 
calităţii pregătirii cadrelor. În cele ce urmează ne vom 
concentra atenţia asupra problemelor nominalizate.

După cum am menţionat în două studii anterioa-
re [1, 2], la începutul secolului XX, ţările europene și 
SUA au conștientizat printre primele faptul că fără o 
știinţă modernă nu pot prospera. Ne-am oprit atenţia 
asupra acestor două comunităţi de state și din motivul 
că ele au contribuit cel mai mult la dezvoltarea știinţei 
și a progresului tehnic în lume. Mărturie este numă-

http://idsi.md/sciform


SCIENTOMETRIE

48 |Akademos 2/2015

Tabelul 1 
Repartiţia numărului de laureaţi ai Premiului Nobel pe domenii de cercetare  

şi ţări (situaţia la 01.01.2015)

Numărul de laureaţi ai Premiului Nobel repartizaţi pe domenii știinţifice și ţări

Domeniul
ştiinţei 

Toate 
ţările 
lumii

SUA+UE SUA UE Regatul 
Unit

Germa-
nia Franţa

Celelal-
te ţări 

ale  UE

Cele-
lalte 

ţări ale 
lumii

Fizică
(%)

199
(100)

176
(88,44)

87
(43,72)

89
(44,72)

22
(11,06)

25
(12,56)

14
(7,04)

28
(14,07)

23
(11,56)

Chimie
(%)

169
(100)

150
(88,76)

66
(39,05)

84
(49,70)

26
(15,38)

30
(17,75)

8
(4,73)

20
(11,83)

19
(11,24)

Fiziologie + 
medicină (%)

207
(100)

194
(93,72)

98
(47,34)

96
(46,38)

31
(14,98)

15
(7,25)

10
(4,83)

40
(19,32)

13
(6,28)

Economie
(%)

75
(100)

69
(92,00)

51
(68,00)

18
(24,00)

7
(9,33)

1
(1,33)

2
(2,67)

8
(10,67)

6
(8,00)

Toate domeniile 
știinţei (%)

650
(100)

589
(90,62)

302
(46,46)

287
(44,15)

86
(13,23)

71
(10,92)

34
(5,23)

96
(14,77)

61
(9,38)

Literatură
(%)

111
(100)

86
(77,48)

9
(8,11)

77
(69,37)

9
(8,11)

9
(8,11)

14
(12,61)

45
(40,54)

25
(22,52)

rul de persoane din ţările respective, ale căror des- 
coperiri elaborate în laboratoarele ştiinţifice sau la 
catedrele universitare au fost distinse cu Premiul Nobel  
(tabelul 1, figura 1),  indicatori net superiori celor ale 
altor ţări ale lumii [3]. Indiferent care sunt opiniile unor 
sau altor savanţi asupra modului de acordare a Pre-
miului Nobel, nimeni însă nu contestă valoarea sup- 
remă a cercetărilor menţionate cu acest premiu.

Din numărul total de 650 de persoane, menţionate 
cu Premiul Nobel în domeniul știinţelor pe parcursul 
anilor 1901 – 2014 (tabelul 1, figura 1), 589 şi-au efec-
tuat cercetările în mari centre știinţifice din SUA și UE 
și doar  61 – în instituţiile de cercetare din alte ţări ale 
lumii. Iar din cei 287 de laureaţi ai Premiului Nobel 
din Uniunea Europeană, 86 activează în Regatul Unit, 
71 – în Germania, 34 – în Franţa și 96 – în alte ţări 
europene. Important în ultimul caz este și faptul că în 
Uniunea Europeană oamenii pot să se realizeze (afir-
me) profesional, creativ, la cel mai înalt nivel, practic 
în fiecare ţară membră a comunităţii, nu numai în cele 
mai mari. Acest exemplu este foarte instructiv pentru 
Republica Moldova. Deja mai multe ţări ale lumii au 
înţeles un adevăr axiomatic: dacă dorești să scapi de 
exodul de creiere, trebuie să le creezi cercetătorilor 
condiţii adecvate de lucru, ca aceștia să se poată afirma 
profesional, creativ, în propria lor ţară.  

Dar datele prezentate în tabelul 1 și figura 1 încă 
nu spun totul. După cum se poate de observat din 
tabelul 2 și figura 2, în ţările menţionate, UE și SUA, 
activează și cei mai mulţi cercetători din lume, pe dea-
supra, aceștia sunt susţinuţi și financiar cel mai bine (a
se vedea datele statistice prezentate în [2]). Mai mult, 
ele nu sunt mulţumite de performanţele obţinute. La 
începutul acestui deceniu, Uniunea Europeană a pla-
nificat să creeze până în 2020 un milion de noi locuri 
de muncă în domeniul cercetării [4], ca să se apropie 
de nivelul SUA. 
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Repartiţia pe ţări a numărului de laureaţi ai Premiului Nobel
în domeniul ştiinţelor, 1901-2014: 

1. Toate ţările lumii; 2. SUA+UE; 3. SUA; 4. UE; 5. Regatul Unit; 
6. Germania; 7. Franţa; 8. Celelalte ţări ale UE; 9. Celel alte ţări ale lumii

Figura 1. Repartiţia pe ţări a numărului de laureaţi  
ai Premiului Nobel în domeniul știinţelor.
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Tabelul 2 
Numărul de persoane angajate nemijlocit în cercetare (fără personalul auxiliar) în câteva ţări/regiuni 

avansate ale lumii şi capitalul financiar anual pus la dispoziţia acestora

Ţara / regiunea Numărul de locuitori
[Wikipedia]

Numărul  
de cercetători 

știinţifici 

PIB (milioane 
de $ SUA)

Parte de  PIB 
(%) destinat 

C&D 

Finanţe pentru 
C&D (milioane 

de $ SUA)
Toate ţările 71 707 302

UE28 504 361 856 1 672 014 16 641 111 2,03 337 777,794
SUA 315 712 000 1 412 639 15 684 750 2,77 434 467,575

China 1 350 695 000 1 152 311 8 227 037 1,84 151 377,481
Japonia 127 799 000 889 341 5 963 969 3,26 194 425,389

CSI 279 256 333 528 606 2 635 655 0,95 25 106,948
Coreea de Sud 50 004 441 345 912 1 155 872 3,74 43 229,613

SUA, la rândul lor, au planificat să sporească nu-
mărul angajaţilor cu grad știinţific /profesional de  
4 002  400, cu diplome de masterat de 2  432  200 și 
cu diplome de licenţă de 26  033  000, ce activau în 
2012, corespunzător până la 4 640 800, 2 880 700 și 
29 176 700, în 2022 [5], ceea ce înseamnă o creștere 
esenţială a pregătirii cadrelor la toate treptele de în-
văţământ superior. Ţările care, aidoma SUA și UE,  au 
urmat același curs de scientificare a societăţii, precum 
Japonia, China, Coreea de Sud și altele, au atins și ele 
rezultate performante la capitolul dezvoltare [2] (tabe-
lul 2, figura 2). 

SUA – exemplu elocvent de dezvoltare a unei so-
cietăţi bazate pe știinţă

Cursul spre dezvoltarea societăţii bazate pe cu-
noaștere poate fi cel mai bine urmărit în cazul State-
lor Unite ale Americii, ţară cu cel mai mare potenţial 
știinţific și economic din lume, urmată fidel în această 
privinţă de comunitatea ţărilor Uniunii Europene. În 
figura 3 este prezentată dinamica pregătirii cadrelor 
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Figura 2. Numărul de cercetători știinţifici (săgeţile din 
imagine) și resursele financiare cu care aceștia sunt  

înzestraţi (sferele din imagine) a câtorva ţări / regiuni  
avansate ale lumii.

știinţifice (cu grad știinţific, PhD) în SUA, începând 
cu anul 1910 și terminând cu anul 2013 (calculele și 
graficele sunt făcute în baza datelor statistice [6-12] 
(până în anul 1949 s-a folosit media anuală pe 10 ani 
[6]), căci, după cum am menţionat anterior, cheia suc-
cesului se află în resursele știinţifice umane capabile 
să formuleze și să soluţioneze problemele știinţifice și 
economice majore ale ţării. 

După cum se poate observa din figura 3, în cazul 
SUA avem de a face cu o dezvoltare seculară dinamică, 
progresivă, sigură, bazată atât pe dezvoltarea știinţei, 
cât și pe cea a întregii societăţi. Aceste date sunt pre-
zentate în scopul de a omologa datele similare ce se 
referă la Republica Moldova. În figura 4 este prezentat 
numărul mediu de teze de doctorat (PhD) susţinute 
anual per 100 000 de locuitori în SUA, în perioada ani-
lor 1910 – 2013 (calcule făcute în baza datelor [6-12]), 
și în Republica Moldova, în perioada anilor 1993 – 
2014, de când aceasta dispune de un sistem propriu de 
pregătire și atestare a cadrelor știinţifice (date CNAA).
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Dinamica numărului de grade ştiinţifice (PhD) acordate anual  
în SUA  în perioada anilor 1910 - 2013 

Figura 3. Dinamica numărului de grade știinţifice (PhD) 
acordate anual în SUA în perioada anilor 1910 – 2013.
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Calea cea dreaptă de dezvoltare a Republicii 
Moldova – calea știinţifică

După obţinerea independenţei, comunitatea știin-
ţifică a Republicii Moldova a conștientizat faptul că, 
fără o dezvoltare a societăţii pe baze știinţifice, țara nu 
are perspective istorice. În atingerea scopului scontat, 
a fost elaborat întregul set de acte normative ce se re-
feră la activitatea organizaţiilor din sfera știinţei și ino-
vării și a celor de pregătire a cadrelor știinţifice, a fost 
creat un sistem de acreditare a organizaţiilor din sfera 
știinţei și inovării, de abilitare a acestora ca instituţii 
organizatoare de doctorat, de asemenea un sistem de 
atestare a cadrelor știinţifice [13-16], care funcţionează 
din 1993, orientate la standardele UE [16]. După cum 
se poate de văzut din figura 5 (datele CNAA, culese 
de unul dintre autori de la începutul activităţii institu-
ţiei nominalizate [17]), pregătirea cadrelor știinţifice 
în Republica Moldova decurge într-un ritm mai puţin 
sau mai mult stabil. În medie se acordă anual grade 
știinţifice de doctor și de doctor habilitat la circa 192 
de persoane, fluctuaţiile ce se observă sunt inerente în 
cazul unor date statistice nu prea mari și a unor in-
fluenţe, încă existente, a politicii de cadre a instituţiei. 

Numărul mediu de persoane care obţin anual un 
grad știinţific per 100 000 de locuitori în Republica 
Moldova (de 5,4) a fost deja prezentat în figura 4.  
Lesne este de observat că la acest indicator țara noastră 
se află la nivelul SUA din anii ʼ50 ai secolului trecut. 
Ar fi ingrat să începem a ne turna cenuşă pe cap sau 
să forţăm lucrurile pentru atingerea nivelului SUA de 
azi (de 16,3, fără doctoratul profesional), dezvoltarea 
unei societăţi are mersul ei firesc, aidoma creşterii 
unui copil, vorba lui Eminescu. Foarte multe ţări eu-
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Figura 4. Numărul mediu de teze de doctorat (PhD)  
susţinute anual per 100 000 de locuitori în SUA,  

în perioada anilor 1910 – 2013, și în Republica Moldova, 
în perioada anilor 1993 – 2014.

Figura 5. Numărul de grade știinţifice de doctor (D) 
și doctor habilitat în știinţe (DH) acordate anual  

în Republica Moldova pe parcursul anilor 1993 – 2014.

ropene, impulsionate în dezvoltarea lor de către SUA, 
au indicatori și mai mari decât această ţară, cum ar 
fi, de exemplu Germania (de 31,3 în 2010, calculat în 
baza datelor [18]), dar aceste rezultate performante au 
fost obţinute prin eforturi sporite pe parcursul unui șir 
întreg de ani și prin aplicarea unor politici chibzuite 
și consecvente de dezvoltare. În cele ce urmează vom 
scoate în evidenţă părţile bune și părţile slabe ale siste-
mului de cercetare și de pregătire a cadrelor știinţifice 
din Republica Moldova.

Părţile tari ale sistemului de pregătire a cadrelor 
știinţifice din Republica Moldova

În primul rând, comunitatea știinţifică autohtonă 
a înţeles că trebuie să acţioneze ca o societate deschisă, 
să coopereze tot mai intens cu comunitatea știinţifică 
internaţională. În această privinţă semnificativă este 
aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna 
[19], orientarea la standardele europene [20-21], în-
cadrarea cercetătorilor în programele europene PC7,  
Orizont 2020 [22-23]. În al doilea rând, și-a dat seama 
că temele de cercetare (inclusiv cele ce ţin de docto-
rat) trebuie să fie orientate atât spre soluţionarea unor  
probleme știinţifice fundamentale, cât și spre soluţi-
onarea multiplelor probleme naţionale, regionale, lo-
cale, legate de sănătate, infrastructură, mediu, valori-
ficarea resurselor naturale ș.a., probleme ce reies din 
contextul economic și social concret al republicii.

Datorită rezultatelor obţinute și publicării acestora 
tot mai frecvent în reviste de circulaţie internaţională 
[24], comunitatea știinţifică moldovenească obține vi-
zibilitate internaţională, care este în creștere [25]. De 
exemplu, pe parcursul anilor de existenţă a Consiliului 
Naţional pentru Acreditare și Atestare (1993 – 2014) 
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au fost elaborate și susţinute în Republica Moldova 
teze de doctorat (/dintre care de doctor habilitat) de 
către 588/14 de cetăţeni din 41 de ţări ale lumii: Afga-
nistan (1), Azerbaidjan (2), Angola (2), Belarus (3/2), 
Belgia (1/1), Bulgaria (3), Camerun (1), China (1), 
Columbia (1), Danemarca (2), Egipt (1),  Rusia (2/1), 
Franţa (1), Germania (6),  Guineea (4),  India (1), Ior-
dania (54), Irak (1), Iran (2), Israel (6),  Iugoslavia (1), 
Laos (1), Liban (1), Libia (1), Mali (2), Nepal (2), Pa-
lestina (3), Peru (1), Polonia (1/1), România (396/3), 
Siria (21), Sri-Lanka (1), SUA (5), Sudan (1), Suedia 
(2), Turcia (7), Turkmenistan (1/1), Ucraina (14/4), 
Vietnam (13/1), Yemen (17),  Zimbabwe (2). 

Concomitent, pe parcursul aceleiași perioade,  
578/80 de cetăţeni ai Republicii Moldova au obţinut 
grad știinţific (/dintre care de doctor habilitat) în cen-
tre știinţifice (de învăţământ superior) din 17 ţări ale 
lumii:  Azerbaidjan (2), Belarus (5/1),  Bulgaria (12), 
Cehia (1), China (1), Rusia (173/67), Franţa (15),  
Germania (6),  Italia (1), Polonia (1),  România (317),  
Spania (2), SUA (3), Suedia (1), Turcia (1),  Ucraina 
(36/12), Ungaria (1). Aceste date vorbesc despre faptul 
că în fond, în republică sunt create toate premisele de 
a pregăti cadre știinţifice la orice specialitate se dorește 
prin intermediul colaborării cu alte instituţii de învă-
ţământ superior sau de cercetare din lume. 

Nu mai puţin important este și faptul că CNAA 
folosește chiar de la începutul activităţii sale practica 
de expertizare parţială a tezelor de doctorat de către 
specialiști în domeniu din străinătate.  Bunăoară, înce-
pând cu anul 2007 (de când această practică a început 
să fie folosită pe o scară tot mai largă, precum și dusă 
evidenţa) până în 2014, la expertizare au participat 
specialiști din domeniile respective  din 16 ţări,  337 în 
calitate de membri ai consiliilor știinţifice specializate 
și (/) 590 în calitate de referenţi oficiali: Austria (0/1), 
Belarus (3/12), Bulgaria (2/3), Cehia (0/1), Rusia 
(11/32), Franţa (2/2), Georgia (0/1), Germania (1/3), 
Italia (1/0), Polonia (2/5); România (269/464), Regatul 
Unit (0/1), Slovenia (0/1), SUA (0/3), Ucraina (45/61), 
Ungaria (1/0). Acest fapt contribuie la creșterea trep-
tată a calităţii tezelor de doctorat elaborate și susţinute 
în Republica Moldova, precum și la acumularea de noi 
experienţe de muncă în domeniul pregătirii cadrelor 
știinţifice.

La etapa dată de dezvoltare, Republica Moldo-
va încă nu se confruntă cu problema surplusului de  
cadre în raport cu locurile de muncă existente în sfera  
cercetării-dezvoltării, așa cum se întâmplă în cazul ţă-
rilor avansate [26]. Pe parcursul anilor 1993 – 2014, 
CNAA a conferit 521 de diplome de doctor habilitat. 
Tot în această perioadă a eliberat 457 de atestate de 
profesor universitar și 52 de atestate de profesor cer-

cetător. Prin urmare, în proporţie de (457+52) / 521 
= 97,70% dintre deţinătorii gradului știinţific de doc-
tor habilitat obţin titlul știinţifico-didactic râvnit, de 
profesor universitar/ cercetător. În aceeași perioadă 
de timp, 1993 – 2014, 3702 persoane au obţinut gra-
dul știinţific de doctor în știinţe, 2061 au obţinut titlul 
știinţifico-didactic de conferenţiar universitar și 736 
cel de conferenţiar cercetător. Rezultă că în propor-
ţie de (2061+736) / 3702 = 75,55% dintre deţinătorii 
gradului știinţific de doctor obţin titlul știinţifico- 
didactic la care au dreptul să pretindă, de conferenţiar 
universitar/cercetător. Aceasta înseamnă că la etapa 
actuală de dezvoltare, Republica Moldova practic nu 
se confruntă cu problema lipsei de funcţii pentru po-
sesorii de grade știinţifice. Ce-i drept, în ţările avan-
sate, care se confruntă cu problema respectivă, există 
alte salarii. Bunăoară, în SUA în 2009 salariul mediu 
anual al unui profesor universitar era de 109  000 $ 
[27], aceasta de acum e o altă problemă. În SUA și 
UE, pentru a soluționa problema dată, persoanelor 
care susţin tezele de doctorat li se oferă pentru a-şi 
aprofunda cercetările o bursă de postdoctorand. Acest 
lucru deschide posibilitatea de a-i menţine în activita-
te știinţifică, la momentul oportun, pe cei mai activi 
cercetători [27]. 

Părţile slabe ale sistemului de pregătire a cadre-
lor știinţifice din Republica Moldova

Vom începe să vorbim despre părţile slabe, cu o 
constatare tot pozitivă. Experienţa noastră ne permi-
te să spunem că în comparaţie cu birourile naţionale 
de statistică ale multor ţări ale CSI, cel din Republica 
Moldova e mult mai reformat. Totodată ne vedem ne-
voiţi să recunoaștem că și în cazul Biroului Naţional 
de Statistică (BNS) al Republicii Moldova rămâne încă 
multe de făcut. 

Ne referim, în primul rând, la procesul de acu-
mulare, păstrare și prelucrare a datelor, care încă 
nu corespunde exigenţelor unei societăţi bazate pe 
cunoaștere. Acest proces trebuie să fie modernizat, da-
tele acumulate trebuie să aibă siguranţa veridicităţii, să 
fie complete și actualizate continuu (la timp), online 
[28]. De exemplu, datele actuale ce se referă la studii-
le prin doctorat nu iau în considerare persoanele care 
elaborează tezele de sine stătător. 

În al doilea rând, ne referim la relevanţa in- 
dicatorilor. Nu totdeauna indicatorii incluşi în baza de 
date comportă informaţii valoroase. Bunăoară, BNS 
prezintă anual numărul de absolvenţi ai studiilor de 
doctorat (postdoctorat). Dar acest indicator nu este 
relevant. Studiile prin doctorat au ca scop să pregă-
tească cadre știinţifice capabile să formuleze și să rezol-
ve probleme știinţifice, economice și culturale majore, 
să aducă contribuţii proprii în cunoștinţe [8]. Dacă o 
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persoană a absolvit studiile doctorale, dar n-a susţinut 
teza de doctorat, aceasta înseamnă că persoana dată 
nu corespunde rigorilor profesionale, nu este încă un 
cadru știinţific veritabil, nu știe să formuleze și să re-
zolve probleme, să producă cunoștinţe noi. Același  
lucru se referă și la absolvenţii postdoctoratului care 
nu susţin tezele de doctor habilitat. 

În al treilea rând, e vorba de discordanţa care 
există între nomenclatoarele specializărilor aflate azi 
în vigoare în Republica Moldova la cele trei trepte 
ale studiilor superioare: I – licenţă; II – masterat și 
III – doctorat. În genere, problema nomenclatoarelor 
este una aparte, care trebuie discutată pe larg de că-
tre comunitatea știinţifică. Datele acumulate de BNS 
trebuie să dea tabloul real atât din domeniul știinţei 
și inovării, cât și din cel al pregătirii cadrelor știinţi-
fice, astfel ca la timp să se facă corecţiile necesare în 
politica priorităţilor. 

Aici mai există și problema definirii neunivoce 
a unor termeni, care deseori generează confuzii. De 
exemplu, termenul „profil” are un sens în cazul profi-
lurilor liceelor, altul în cazul profilurilor de cercetare 
la care se acreditează organizaţiile din sfera știinţei și 
inovării și cu totul altul în cazul profilurilor indicate 
în Nomenclatorul specialităţilor știinţifice.  

O problemă spinoasă este eficienţa studiilor. Con-
form datelor BNS, în Republica Moldova susţin tezele 
de doctorat în termen circa 2-10% din absolvenţii stu-
diilor de doctorat (figura 6), un indicator la ziua de azi 
nesatisfăcător [29-30]. Cu toate acestea, pe parcursul a 
cinci și mai mulţi ani (a se compara figura 6 cu figura 5)  
cam 40%  din cei care și-au făcut studiile prin doctorat 
susţin totuși tezele. 

Aici iarăși iese la iveală problema privind modul 
de colectare a datelor statistice. În Republica Moldo-
va a existat până azi o formă de elaborare a tezelor de 
doctorat prin așa-zisa competitorie. Deși aspiranţii la 
grade știinţifice din categoria dată sunt supuși acelo-
rași rigori, în afară de cheltuielile ce și le asumă in-
stituţia organizatoare de doctorat, ei nu figurează în 
datele statistice privind persoanele admise în doctorat 
și ale celor care au absolvit doctoratul. Referitor la în-
trebarea, cam câte dintre persoanele admise își finali-
zează studiile de doctorat cu susţinerea tezei pe par-
cursul a mai multor ani decât cele prevăzute în actele 
normative, nu există un răspuns exhaustiv. În SUA se 
vorbește de circa 57% în cazul știinţelor exacte și 49% 
în cel al știinţelor umaniste pe parcursul a 10 ani de 
la admiterea în doctorat [27]. În Republica Moldova, 
după cum reiese din figura 5 și figura 6, acest indicator 
este în jur de 40%.

Una din cauzele principale de nesusţinere a tezelor 
de doctorat în termen este selecţia necorespunzătoare 
a celor ce urmează să-și continue studiile prin docto-
rat. A doua – neasigurarea cercetărilor cu materialele 
necesare și a treia – starea materială precară a multor 
doctoranzi. O confirmare a justeţei acestor cauze este 
rata mare de susţinere a tezelor de doctorat de către 
beneficiarii burselor de excelenţă ale Guvernului și ale 
celor nominale. CNAA a urmărit reușita acestor doc-
toranzi de la primul an de acordare a burselor (2004) 
până la ziua de azi (câte 27 de bursieri anual, cu excep-
ţia anilor 2004 și 2005, cu 13 și 15 bursieri). Tabloul 
este prezentat în figura 7. Este lesne de observat, că 
pe parcursul a 7-10 ani de la obţinerea bursei, peste 
80% dintre beneficiarii acestora susţin tezele de doc-
torat, cu alte cuvinte, devin specialiști veritabili, care 
pot formula și rezolva probleme știinţifice, economice 
și culturale majore. 

Figura 6. Rata absolvenţilor studiilor prin doctorat  
din Republica Moldova care au susţinut tezele  

de doctorat în termen.
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Alte probleme pe care dorim să le semnalăm ţin 
de stabilirea priorităţilor domeniilor știinţifice, repro- 
ducerea cadrelor știinţifice, schimbarea la timp a 
gărzilor de vârstă, probleme aflate demult în vizorul 
CNAA [31]. În figura 8 este prezentat tabloul reprodu-
cerii cadrelor știinţifice, pe domenii, în perioada ani-
lor 1993 – 2014 (pe parcursul perioadei de când există 
CNAA), comparativ cu numărul de doctori și doctori 
habilitaţi existent în domeniile respective în 1995 [17], 
anul în care CNAA a efectuat un recensământ riguros 
al persoanelor care deţineau grad ştiinţific (doctor şi 
doctor habilitat). Din păcate, nu beneficiem de date 
veridice referitoare la numărul de persoane cu grad 

știinţific de care dispune Republica Moldova în pre-
zent (în principiu, acestea sunt persoanele care în 
mare măsură determină nivelul intelectual al ţării). 

Din figura 8 se vede clar că reproducerea cadrelor 
știinţifice după domenii (conform Nomenclatorului 
în vigoare până în 2013), este neuniformă, în unele 
cazuri se observă chiar „explozii demografice”, care ar 
putea fi explicate și prin calitatea scăzută a tezelor. Este 
cam greu de înţeles, de exemplu, cum 4 gradaţi știinţi-
fici în politologie ,,au dat naștere” la alţi 99 de gradaţi, 
la fel cum 59 de gradaţi știinţifici în domeniul dreptu-
lui au produs 445 de gradaţi în drept. Dar aceasta e o 
altă temă.

Figura 8. Tabloul reproducerii cadrelor știinţifice pe domenii în perioada anilor 1993 – 2014 în raport  
cu numărul de persoane cu grad știinţific existent în Republica Moldova în 1995.
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Din datele recensământului desfășurat în Aus-
tralia [32] reiese că în 2011 în această ţară 0,52% 
din populaţie deţinea grade știinţifice. Dacă aplicăm 
acest indicator la Republica Moldova, în dorinţa de a 
fi în rând cu această ţară, ar reieși că trebuie să avem 
cel puţin 18 000 de persoane cu grad știinţific. La 
01.01.2015, în baza de date a CNAA  erau înregistrate 
8 973 de persoane, dintre care 1 135 cu gradul știin-
ţific de doctor habilitat, 7 722 cu gradul știinţific de 
doctor în știinţe și 116 cu titluri știinţifico-didactice, 
însă fără grade știinţifice. Dar aceste date cuprind și 
persoane care nu mai activează în sfera de cercetare-
dezvoltare, au emigrat sau au decedat, astfel că nu-
mărul real al persoanelor cu grade știinţifice existent 
în Republica Moldova este cu mult mai mic decât  
cifrele relatate.

Am încercat și altfel să stabilim locul real pe care 
îl ocupă Republica Moldova în lume la numărul de 
persoane cu grade știinţifice, comparând numărul de 

persoane care au obţinut grade știinţifice în Republi-
ca Moldova pe parcursul a 22 de ani, 1993 – 2014, 4 
223 raportat la numărul de locuitori (0,11%), cu datele 
similare ce se referă la SUA. Pe  parcursul unei peri-
oade identice de timp, 1992 – 2013 [6-12], în SUA au 
fost pregătiţi 890 000 de specialiști cu grad știinţific. 
Raportând această cifră la numărul de locuitori, ob-
ţinem 0,29%, de aproximativ 3 ori mai mare decât în 
Republica Moldova. Aceasta fără a lua în considerare 
că populaţia SUA crește intensiv de la an la an, aici 
emigrând și multe persoane cu grad știinţific care nu 
s-au putut realiza profesional în ţările lor de baștină. 

Am găsit și câteva date de recensământ: în SUA, în 
2009, 0,77% din populaţie avea grad știinţific [33]; în 
Germania procentul de persoane care au grad știinţific 
e și mai mare – 1,1% [34]. Dacă dorim să ne raliem la 
SUA, la toate cele trei trepte de învăţământ, ţară care 
în 2009 avea 35 494 367 de deţinători de diplomă de 
licenţă, 14 579 118 de deţinători de diplomă de maste-



SCIENTOMETRIE

54 |Akademos 2/2015

rat și 2 348 318 de persoane cu grad știinţific [5], atunci 
ar trebui să avem 411 618 de deţinători de diplomă de 
licenţă, 168 987 de deţinători de diplomă de masterat 
și 27 393 de deţinători de grade știinţifice. În aceste 
date bănuim că nu s-au inclus segmente întregi din 
doctoratul profesional. În lucrarea [33], de exemplu, se 
stipulează că în 2012 în SUA erau angajate în muncă 
4  002 400 de persoane cu grad știinţific sau profesi-
onal, 2 432 200 de persoane cu diplomă de masterat,  
26  033  000 de persoane cu diplome de licenţă. Dacă 
se ţine cont de faptul că în 1970 în SUA își făceau stu-
diile circa ⅓ din toţi studenţii lumii și aproximativ ½ 
din cei care obţineau grad știinţific [27], se vede clar că 
avem încă mult de muncit ca să creăm o piaţă a muncii 
asemănătoare cu cea din SUA, prea mari sunt decalaje-
le în dezvoltarea republicii în raport cu ţările avansate. 
Dacă în această direcţie nu se vor produce ameliorări 
substanţiale, apoi nu există nicio șansă de a scăpa de 
exodul de creiere. 

Acum să trecem în revistă structura după dome-
nii a resurselor știinţifice umane existente în Repub- 
lica Moldova. În tabelul 3 este prezentată repartiţia 
pe domenii știinţifice: I, II) a numărului de cerce-
tători (I) și de cercetători cu grad știinţific (DH+D) 
(II) ce activau în cercetare în Republica Moldova în 
2013 [35]; III) a numărului de cadre cu grad știinţi-
fic (DH+D) pregătite în perioada anilor 1993 – 2014;  
IV) a numărului deţinătorilor de grad știinţific 
(DH+D) existent în Republica Moldova în anul 1995 
[17]; V) a gradului de reproducere a deţinătorilor de 
grad știinţific (DH+D) în perioada anilor 1993 – 2014 
în raport cu anul 1995. 

Prin noţiunea de domenii se subînţeleg cele  
cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor știinţifice 
aflat astăzi în vigoare: 1. Știinţe ale naturii; 2. Știinţe 
inginerești și tehnologii; 3. Știinţe medicale; 4. Știin-
ţe agricole; 5. Știinţe sociale și economice; 6. Știinţe 
umaniste. 

Tabelul 3 
Structura după domenii a resurselor ştiinţifice umane din Republica Moldova* 

Total 1. Şt. ale 
naturii

2. Şt. ing.  
și  tehnol. 3. Şt. medicale 4. Şt. agricole 5. Şt. soc.  

și econom. 6. Şt. umaniste

I.
3250 1168 448 457 401 411 365
100% 34,02% 14,62% 14,15% 14,52% 10,82% 11,83%

II.

375+1333 150+515 24+97 74+195 31+123 42+215 54+188
1708 685 121 269 154 257 242
100% 40,11% 7,08% 15,75% 9,02% 15,05% 14,17%

III.

521+3702 121+657 39+159 127+797 25+118 135+1607 74+364
4223 778 198 924 143 1742 438
100% 18,42% 4,69% 21,88% 3,39% 41,25% 10,37%

III a.
Germ.

25629 8092 2561 7287 1019 3534 3136
100% 31,57 9,99% 28,43% 3,98% 13,79% 12,24%

IV.

572+4208 167+1245 58+612 153+669 72+452 41+656 81+574
4780 1412 670 822 524 697 655
100% 29,54% 14,02% 17,20% 10,96% 14,58% 13,70%

V.
4223/ 780 778/1412 198/670 924/822 143/524 1742/697 438/655

83,64% 49,00% 25,82% 105,35% 22,85% 247,35% 64,27%

* Pentru comparaţie am inclus rândul III a, cu date ce se referă la repartiţia pe grupuri de domenii a numărului de persoane care au 
obţinut grade știinţifice în Republica Federală Germania în 2010, calculate în baza datelor prezentate în [18].  

Din tabelul 3 se vede clar că există o neconcordan-
ţă dintre datele prezentate în rândurile (I-V). Aceas-
tă neconcordanţă apare și mai evident în figura 9, în 
care este prezentată evoluţia procesului de pregătire a  
cadrelor știinţifice prin doctorat în SUA pe parcursul a 
30 de ani, 1983 – 2013 (calculată în baza datelor [10]), 
din cinci în cinci ani (coloanele 1-7), în șapte grupuri 

de domenii știinţifice: 1. Știinţele vieţii (medicina, 
farmacia, biologia, agricultura, medicina veterinară);  
2. Știinţele fizice (fizica, astronomia, chimia, geologia, 
matematica, informatica, geografia); 3. Știinţele sociale 
(economia, dreptul,  psihologia, sociologia, politologia,  
administrarea publică); 4. Ingineria (tehnica, arhitec-
tura); 5. Educaţia (pedagogia); 6. Știinţele umaniste 
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(istoria, filologia, filosofia, studiul artelor); 7. Alte ști-
inţe. 

Din coloanele 1-7 ale figurii 9 se vede clar că pro-
cesul de pregătire a cadrelor știinţifice în SUA după 
grupuri de domenii știinţifice decurge ritmic, fără 
abateri esenţiale de la direcțiile generale de dezvoltare. 
În cazul Republicii Moldova, din păcate, se observă o 
nepotrivire între ponderea grupurilor de domenii în 
cazul numărului de persoane cu grad știinţific ce exis-
tau în 1995 [17] (coloana a 8-a), cel al doctoranzilor 
ce își făceau studiile în 2012 (coloana a 9-a, calculele 
efectuate în baza datelor [36]) și cel al persoanelor care 
au obţinut grade știinţifice (de doctor și doctor habili-
tat) pe parcursul anilor 1993 – 2014 (coloana a 10-a). 

Aceste discrepanţe vorbesc de lipsa unor strategii bine 
cântărite în privinţa dezvoltării știinţei în Republica 
Moldova. 

După cum urmează din tabelul 3, cele mai multe 
cadre știinţifice în perioada 1993 – 2014 au fost pre-
gătite în domeniul știinţelor sociale și politice, lucru-
rile stau normal în domeniul medicinei, mai slab în 
domeniul știinţelor naturale, mult mai slab în dome-
niul știinţelor inginerești și tehnologii și slab de tot în 
domeniul agriculturii. Astfel, pentru aplicarea noului 
model de dezvoltare economică este necesară corec-
tarea politicii în domeniul pregătirii cadrelor pentru 
sfera CDI. 
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Figura 9. Dinamica ponderii grupurilor de domenii știinţifice (1-7) în pregătirea cadrelor știinţifice în SUA  
pe parcursul anilor 1983 – 2013 și ponderea acelorași grupuri de domenii în Republica Moldova sub diferite  
aspecte: 1. (coloana a 8-a) numărul de persoane deţinătoare de grade știinţifice (de doctor și doctor habilitat)  

în 1995; 2. (coloana a 9-a) numărul de doctoranzi care își făceau studiile în anul 2012; 3. (coloana a 10-a)  
numărul de persoane care au obţinut grade știinţifice (de doctor și doctor habilitat) 

în perioada anilor 1993 – 2014.

CONCLUZII

La începutul secolului XX ţările europene și SUA 
și-au dat seama că o dezvoltare durabilă a societăţii 
poate fi asigurată doar în baza cunoștinţelor știinţifice 
și au pășit ferm pe acest făgaș. Că este o cale de dezvol-
tare corectă, o demonstrează numărul mare de savanţi 
din aceste ţări cărora li s-au acordat Premiului Nobel 
pentru descoperirile făcute. Ţările care au urmat calea 
SUA și UE au înregistrat şi ele progrese, dovadă ser-
vind numărul mare de resurse umane știinţifice de 
care dispun, precum și gradul înalt de înzestrare a cer-
cetătorilor cu echipament știinţific și resursele financi-
are substanţiale pe care le au la dispoziţie.

Şi în Republica Moldova s-a conştientizat nece-
sitatea edificării unei societăţi bazate pe cunoaştere, de 
a urma calea de dezvoltare a SUA şi UE. Dar, întrucât 
țara noastră se poziţionează pe un loc retras în com-
paraţie cu ţările avansate, s-a ajuns la concluzia că 
situaţia poate fi ameliorată esenţial printr-o colabora-
re internaţională mai strânsă, fapt care a determinat  
Republica Moldova să aleagă vectorul european de 
dezvoltare, de integrare în UE. În acest scop s-au fă-
cut pași concreţi: a fost elaborat întregul set de acte 
normative privind activitatea sferei cercetare-dezvol-
tare și a celei de pregătire și atestare a cadrelor știin-
ţifice; a fost formată o reţea de organizaţii din sfera 
știinţei și inovării cu program clar de cercetare și creat 
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un sistem de pregătire și atestare a cadrelor știinţifice.  
Actualmente, în Republica Moldova sunt pregătite cadre 
știinţifice pe un spectru larg de specialităţi, peste 200, 
în același timp sunt pregătite cadre știinţifice la specia- 
lităţi netradiţionale, prin cotutelă sau prin studii doc-
torale cu destinaţie specială, în 17 ţări ale lumii. Graţie 
reţelei de instituţii organizatoare de doctorat și a co-
laborării știinţifice internaţionale, Republica Moldova 
are astăzi posibilitatea să pregătească cadre știinţifice 
la toate specialităţile de care are nevoie. 

Încă un lucru de mare importanţă: la expertizarea 
tezelor de doctorat, în calitate de membri ai consiliilor 
ştiinţifice specializate şi de referenţi oficiali participă 
experţi din 16 ţări ale lumii. Acest lucru sporește ca-
litatea cercetărilor și a tezelor de doctorat și conferă 
sistemului de pregătire și atestare a cadrelor știinţifice 
din Republica Moldova vizibilitate internaţională. În 
Republica Moldova vin să elaboreze și să susţină teze 
de doctorat persoane din 41 de ţări ale lumii. 

Cu toate acestea, sunt încă multe de făcut. În pri-
mul rând, se cere elaborarea unor strategii de cercetare 
și de pregătire a cadrelor știinţifice coerente, pe termen 
mediu și lung, formularea clară a criteriilor de finanţa-
re a instituţiilor de cercetare, diversificarea formelor de 
finanţare prin participarea la proiecte de cercetare, in-
clusiv internaţionale, crearea unui sistem de remunerare 
în funcţie de rezultatele obţinute, de performanţa aces-
tora, stimulând astfel cercetătorii să realizeze cercetări și 
tehnologii avansate la nivel internaţional. Prin atribuirea 
doctoranzilor statutului de cercetător știinţific se va pu-
tea stabiliza situaţia lor, spori interesul tineretului pentru 
cariera de cercetător, făcând posibilă schimbarea gărzii 
de vârstă la timp, fără convulsii în sistem. 

Urmează să se găsească pârghii care să înlesneas-
că transferarea rezultatelor investigaţiilor știinţifice în 
economie și societate, astfel ca ele să aducă beneficii 
directe societăţii. Pentru aceasta este nevoie de o in-
tensificare a colaborării cercetătorilor cu factorii eco-
nomici, de o interacţiune mai eficientă a sferei CDI cu 
sectorul privat – inovarea bazată pe rezultate știinţi-
fice adaugă valoare sinergetică cercetării. Nu mai pu-
ţin important este de a elimina discrepanţa existentă 
între repartiţia pe domenii a numărului de persoane 
ce activează în cercetare-dezvoltare și cea a numărului 
de cadre știinţifice pregătite prin doctorat. În al doilea 
rând, este necesar de reformat sistemul de acumulare 
a datelor statistice (îndeosebi cele ce ţin de resursele 
știinţifice umane), astfel ca acest sistem să asigure ve-
ridicitatea și relevanţa datelor, completarea bazelor de 
date la timp, online. Dacă datele statistice nu reflectă 
realitatea, organele de decizie nu pot avea o înţelege-
re clară a ceea ce se întâmplă în domeniu. Se impu-
ne elaborarea unor mecanisme de vizualizare rapidă 
și eficientă în baza datelor acumulate a performanţe-
lor și a rezultatelor slabe în cercetare și în pregătirea 
cadrelor știinţifice, pentru a putea redresa situaţia la 
timp, a identifica operativ persoanele active în știinţă 
și potenţialii parteneri de colaborare. Nu de mai pu-
ţină importanţă este necesitatea de a exclude din ac-
tele normative termenii cu definiţie neunivocă, care 
nu arareori generează confuzii, de asemenea, se cere 
armonizarea specializărilor (nomenclatoarelor) la toa-
te treptele de învăţământ: liceu – licenţă – masterat – 
doctorat. Pentru soluţionarea multor din problemele 
enunţate se cere doar voinţă politică.
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