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CERCETAREA ÎN 2014

 SECȚIA ŞTIINȚE NATURALE ŞI EXACTE

Academician Aurelian GULEA,
Conducătorul Secției

În anul 2014, eforturile cercetătorilor din cadrul 
a 12 instituții, inclusiv 9 institute academice, 3 insti-
tuții de profil ale Ministerului Educației (ultimele în-
globând 1 Centru al Universității Academiei de Ști-
ințe, 4 Centre ale Universității de Stat din Moldova și 
2 Centre ale Universității de Stat din Tiraspol), cu un 
potențial științific de 1 500 de cercetători, inclusiv 25 
de membri titulari, 9 membri corespondenți, 127 de 
doctori habilitați și 434 de doctori în științe, au fost 
axate pe efectuarea cercetărilor științifice în cadrul a 
5 direcții strategice și realizarea a 390 proiecte.

O preocupare importantă a Secției Științe Natu-
rale și Exacte a fost audierea și discutarea programe-
lor de activitate ale candidaţilor pentru funcţia de di-
rector în cele cinci instituţii în care se fac cercetările 
de specialitate – Institutul de Chimie, Institutul de 
Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Zoolo-
gie, Gradina Botanică și Institutul de Matematică și 
Informatică – privind organizarea procesului de cer-
cetare-inovare în următorii patru ani. În acest scop 
s-au organizat ședințe comune ale Biroului SȘNE 
și consiliile științifice ale instituțiilor subordonate 
secției. Ulterior, la adunările secţiei au fost aprobate 
programele date și aleși directorii în funcţie. Ședințe-
le Biroului SȘNE, organizate pe parcursul anului, au 
fost axate pe discuții utile orientate la determinarea 
oportunității cercetărilor efectuate în cadrul institu-
țiilor afiliate SȘNE. 

Relevanţa rezultatelor știinţifice ale instituţiilor 
academice și centrelor universitare a fost confirma-
tă prin aprobarea avizelor comisiilor de experţi, care  
și-au desfășurat activitatea în luna decembrie și au 
concluzionat că planurile știinţifice, inovaţionale 
și manageriale au fost îndeplinite în volumul pre-
conizat și în termenii stabiliţi. Experţii au venit cu 
anumite sugestii, propuneri și recomandări, axate pe 
perfecţionarea cadrului de cercetare, sporirea im-
pactului economic și ecologic, precum și pe creșterea 
vizibilităţii activităţii de cercetare la scară naţională, 
dar mai ales internaţională.

Institutul de Zoologie a obținut rezultate remar-
cabile în anul 2014. O iniţiativă demnă de toată 
atenţia este participarea institutului în asigurarea 
premiselor necesare asocierii Republicii Moldova la 
noul program cadru al Comunităţii Europene pen-
tru cercetare și inovare Orizont-2020, promovată 
de directorul institutului academicianul Ion Toderaș. 

Principalele scopuri ale institutului sunt: a) să im-
plice cercetătorii în colaborări internaţionale la 
avangarda domeniului lor; b) să stimuleze cultura 
știinţifică naţională și să ajute la consolidarea siste-
mului educaţional în domeniul știinţei și tehnologiei; 
c) să identifice surse externe adiţionale pentru finan-
ţare și căi de stimulare a dezvoltării unei infrastruc-
turi eficiente.

Originalitatea și competitivitatea investigaţiilor 
institutului este confirmată de realizarea numeroase-
lor proiecte internaţionale. Dintre acestea, o contribu-
ție semnificativă la dezvoltarea resurselor știinţifice, 
umane și logistice au adus proiectele internaționale din 
cadrul Programului Operațional Comun România- 
Ucraina-Republica Moldova 2007 – 2013, finanțat 
de UE, „Centru pilot de resurse pentru conservarea 
transfrontalieră a biodiversității râului Prut”, cod 
MIS ETC 1150, realizat de Institutul de Zoologie 
al AȘM în parteneriat cu Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, România și „Cooperare inter-
disciplinară transfrontalieră pentru prevenirea de- 
zastrelor naturale și reducerea poluării mediului în 
Euroregiunea Dunărea de Jos”, cod MIS ETC 1676, 
implementat de Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați, în parteneriat cu Institutul de Zoologie și In-
stitutul de Geologie și Seismologie, AȘM și Centrul 
Științific Ucrainean pentru Ecologia Mării din Ode-
sa, Ucraina. Suma totală  alocată Institutului de Zoo-
logie al AȘM în cadrul acestor două proiecte consti-
tuie 11 49,41 mii euro, din care 80% au fost utilizați 
pentru echipament, accesorii și materiale. Agenţia 
Elveţiană de Cooperare și Dezvoltare pentru Repub- 
lica Moldova a oferit sub formă de donaţie un set de 
echipament performant pentru investigaţii hidro-
chimice și hidrobiologice în valoare de circa 1,7 mil. 
lei. Astfel, baza tehnico-materială a Institutului a fost 
consolidată esenţial.

Institutul de Zoologie și-a concentrat eforturi-
le pe cunoașterea diversităţii specifice, proceselor 
evolutive în comunităţile de animale acvatice și te-
restre, strategiilor organizării structural-funcţionale 
a speciilor de animale la diferite faze ale dinamicii 
populaţiilor și comunităţilor în condiţiile progresă-
rii perturbărilor în ecosistemele naturale și antro-
pizate, constituind una din priorităţile cercetărilor 
știinţifice regionale și mondiale. În acest context, au 
fost elaborate principiile de determinare a criteriilor 
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și statutului de raritate al speciilor, ajustate în con-
formitate cu cerinţele internaţionale, ţinând cont de 
particularităţile regionale, și s-a demonstrat că dez-
voltarea tehnico-știinţifică a societăţii continuă să 
intensifice erodarea diversităţii lumii animale. Astfel, 
în urma evaluării distribuției, stării și statutului de 
raritate al speciilor, în anul 2015 urmează a fi edita-
tă Cartea Roșie a Republicii Moldova ediţia a III-a, în 
care vor fi incluse 219 specii de animale. Totodată, în 
permanență sunt identificate specii noi pentru știin-
ță și pentru Republica Moldova. În ultimii ani, cer-
cetătorii zoologi au descris ca noutate pentru știință  
3 specii de colembole (Collembola), au înregistrat  
4 genuri, 67 de specii de insecte și 7 specii de colembo-
le, o nouă specie de țestoase din fauna fosilă și 8 specii 
de paraziţi noi pentru fauna Republicii Moldova. 

Au fost acceptate și depuse în Banca de Gene a 
Centrului Naţional de Informaţie Biotehnologică 
(SUA) 16 secvenţe lineare de ADN  pentru 3 specii 
de căpușe ixodide – vectori ai bolilor emergente, 3 
specii de Babezia, 2 specii de Rickettsia și Anaplasma. 
Fusese inițiată barcodarea colembolelor (46 de spe-
cii) identificate în Republica Moldova, genele fiind 
depozitate în „Museum of biodiversity, University of 
Guelph, Biodiversity Institute of Ontario”, Canada. 
În premieră a fost recunoscută de comunitatea știin-
ţifică internaţională unicitatea fenomenului vectori-
zării babeziozelor nu numai de micromamalii, dar și 
de păsările migratoare (Vector Borne and Zoonotic 
Diserase, vol.11, number 1, 2011).

Au fost evidenţiate particularităţile formării și 
funcţionării populaţiilor și comunităţilor de verteb- 
rate terestre în agrocenoze sub acţiunea presingu-
lui factorilor antropici și stabilită sporirea esenţială 
a tempoului microevoluţiei unor specii de animale.  
S-au efectuat cercetări privind structura și dinamica 
entomocomplexelor în diferite tipuri de biocenoze și 
au fost evidenţiate complexele de paraziţi ai insecte-
lor fitofage – dăunătoare ale unor culturi agricole și 
plante spontane. A fost evidenţiat complexul de ento-
mofagi ai unuia dintre principalii defoliatori ai cver-
cineelor – molia verde a stejarului Tortrix viridana. 

În deplină desfășurare sunt cercetările mixtin-
vaziilor la animale domestice și sălbatice, ale meca-
nismelor de interacţiune și ale căilor de combatere a 
acestora. În premieră, a fost determinată zoodiversi-
tatea și specificul invaziilor parazitare la unele specii 
de mamifere sălbatice din zonele de interferenţă a bi-
otopurilor naturale și antropizate, care atestă că  ma-
miferele sălbatice sunt focare obligatorii de expan-
siune în natură a agenţilor parazitari. S-a identificat 
parazitofauna la peștii alogeni invazivi de geneză ne-
oarctică și est-asiatică. În premieră au fost dezarhiva-

te mono- și poliinvaziile din colecţii, efectuată anali-
za comparativă a complexului de patogeni ai speciei 
Ixodes ricinus, descifrate particularităţile interacțiu-
nilor parazit-gazdă ale speciei Borrelia burgdorferi și  
unele animale mici de laborator in vivo. 

Semnificativă este colaborarea Institutului de 
Zoologie al AȘM cu Ministerul Mediului al Repu-
blicii Moldova, soldată cu 3 proiecte finanțate de 
Fondul Ecologic Național în valoare de 2 513,21 mii 
lei, în cadrul cărora au fost realizate investigații ști-
ințifice privind starea populaţiilor și determinarea  
statutului speciilor de animale propuse pentru ediţia 
a III-a a Cărţii Roșii, cât și identificarea speciilor de 
animale invazive de pe teritoriul Republicii Moldova 
și evaluarea impactului lor asupra ecosistemelor na-
turale și antropizate.

Grupul de Cinegetică, fondat în cadrul Labora-
torului de Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie, 
a evaluat efectivul și distribuția prădătorilor pe teri-
toriul Republicii Moldova. S-a stabilit că în perioa-
dă anilor 2000 – 2014 efectivul prădătorilor a fost 
în creștere, fapt demonstrat prin apariția lupului și 
expansiunea șacalului, saltul impactului pisicii sălba-
tice, mustelidelor, jderilor, a unor păsări prădătoare 
de zi (uliu porumbar, șoricar), corbilor și îndeosebi a 
vulpii cu un salt numeric de 400-500%, fiind unul din 
factorii importanți ai declinului numeric al populați-
ilor principalelor specii de interes cinegetic. În cadrul 
unor Comisii specializate ale Agenției „Moldsilva” și 
Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova au 
fost propuse și aprobate, în baza efectivelor reale a ce-
lor optime stabilite conform metodicii determinării 
bonității fondurilor, cotele de extragere în sezonul de 
vânătoare.

Datorită eforturilor susținute de Grupul de Api-
cultură au fost create și consolidate genetic 2 popu-
laţii (80 de familii) de albine Apis mellifera Carpatica 
cu  productivitate înaltă și rezistenţă sporită la boli, 
create loturi de prăsilă din familii de albine perfor-
mante cu producţia de miere calitativă 49,3-63,2 kg 
și rezistenţa la boli 91,4-92,2 %, care depășesc stan-
dardul rasei, respectiv, cu 9,6-40,4 % (P<0,001) și 
52,3-54,7 % (P<0,001). Valoarea genetică a familiilor 
de albine a fost certificată de Comisia de Stat a MAIA 
(fiecare regină deține certificat de rasă), iar stupina 
a fost atestată cu categoria de prăsilă, cu dreptul de 
creștere și multiplicare a materialului genitor api-
col. Au fost testate în hrana albinelor și identificate 
5 suplimente nutritive eficiente, preparate pe bază 
de energizanţi îmbogăţiţi cu substanţe biologic acti-
ve de origine naturală, extrase din biomasa tulpinii 
cianobacteriei Spirulina platensis și a unor compuși 
organici coordinativi de generaţie nouă; elaborate 
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și brevetate procedee noi de hrănire a familiilor de  
albine în perioadele deficitare de cules în natură, care 
asigură o creștere semnificativă a producţiei de miere 
cu 20,0-38,9 % (P<0,001).

În ultimii ani s-au făcut un șir de elaborări care 
urmează a fi implementate în piscicultură, apicultură, 
agricultură, cinegetică, protecţia mediului ambiant ș. a.

Rezultatele știinţifice de excelenţă ale institutului 
sunt reflectate în publicaţii de performanţă (monog- 
rafii, capitole în monografii și articole) editate la 
Springer, în ediţii cu factor de impact, Buletinul 
AȘM „Știinţele vieţii” și alte reviste recenzate din ţară 
și  de peste hotare. A fost câștigat concursul public 
organizat de Editura Internaţională INTEH OPEN  
SCIENCES, în urma căruia, în colaborare cu centrele 
știinţifice prestigioase din SUA, Anglia, Ungaria, Po-
lonia, Suedia, Croaţia ș.a. în anul 2012 a fost editată 
lucrarea fundamentală Lyme disease.

Semnificativ pentru activitatea Institutului de 
Zoologie al AȘM este acordarea Premiului Național, 
ediția 2013, pentru ciclul de lucrări științifice „Di-
versitatea, protecția și valorificarea lumii animale”, 
care include cele 4 volume ale seriei Lumea animală, 
Atlasul zoologic și Cartea pescarului.  În 2011, pen-
tru rezultate remarcabile în activitatea științifică și 
cu prilejul jubileului de 50 ani de la fondare, Institu-
tului de Zoologie al AȘM i-a fost decernată medalia  
„Dimitrie Cantemir”. Institutul de Zoologie al AȘM 
este deținătorul Trofeului OMPI „Întreprindere ino-
vatoare în anul 2013” și al Medaliei de Aur OMPI 
„Cel mai bun inventator junior” (Ana Moldovanu).

Pentru realizarea dezideratelor propuse vor 
fi efectuate investigaţii multidisciplinare în vede-
rea elaborării bazelor știinţifice ale valorificării și 
conservării biodiversităţii, reproducerii faunei fo-
lositoare și reglării efectivului celei dăunătoare. Se 
va urmări  identificarea, descrierea și confirmarea 
speciilor noi pentru știinţă și Republica Moldova, 
elaborarea tehnologiilor avansate în domeniul acva-
culturii, apiculturii, cinegeticii, metodelor biologice 
de control al dăunătorilor și speciilor de animale ca 
vectori ai unor infecţii emergente, procedeelor teh-
nologice de combatere și profilaxie a parazitozelor la 
animale. Vor fi aprofundate investigaţiile de sistema-
tică și filogenie prin aplicarea metodelor de biologie 
moleculară. 

Adunarea anuală de generalizare a rezultatelor 
știinţifice pe anul 2014, obţinute în cadrul Secţi-
ei Știinţe Naturale și Exacte, a constatat că lucrările 
planificate au fost realizate în volumul preconizat, în 
termenele  stabilite și la nivel metodic și metodologic 
adecvat. Cu toate acestea, instituțiile s-au confrun-
tat pe parcursul anului cu probleme majore ce țin 

de procurarea echipamentului științific performant, 
organizarea deplasărilor expediționare în teritoriu, 
participarea la forurile științifice internaționale, cre-
area condițiilor atractive pentru tinerii specialiști în 
domeniile prioritare pentru economia națională, în-
deosebi, în sectorul agroalimentar, unde se resimte 
un deficit pronunțat de cadre tinere.

Problemele care au fost invocate  pe parcursul 
anului 2014 au rămas în principiu cele din anii pre-
cedenţi – fluctuaţia cadrelor tinere, deficitul bugetar, 
lipsa de materiale, de utilaj performant etc. Totuși, 
deși a fost un an plin de transformări, provocări, cri-
tici pe alocuri, echipele de cercetători au făcut faţă 
situaţiilor dificile, au reușit să realizeze obiectivele 
stabilite, să promoveze reforme, să atragă fonduri ex-
trabugetare, demonstrând că pot fi consecvenţi și că 
sunt de folos ţării.

Continuitatea tematico-științifică a institutelor 
din cadrul Secţiei Știinţe Naturale și Exacte  vizează 
un șir de aspecte importante.

Institutul de Zoologie: acreditarea a două labo-
ratoare conform standardelor ISO (Hidrobiologie și 
Ecotoxicologie, Sistematică și Filogenie Moleculară); 
dezvoltarea bazei logistice în vederea fortificării ca-
pacităţii participative în proiectele internaţionale; 
reparaţii capitale și curente ale unor birouri și labo-
ratoare în limitele finanțării de la buget; perfectarea 
și înaintarea proiectelor în cadrul concursurilor pro-
gramelor internaţionale de granturi; încheierea acor-
durilor noi de colaborare cu universități și centre de 
cercetare de performanță din țară și de peste hotare; 
dotarea cu echipament performant al subdiviziuni-
lor, asigurarea procesului de cercetare cu materiale 
și reagenți necesari; promovarea proiectelor de efici-
entizare energetică cu finanţare de la Fondul de Efi-
cienţă Energetică.

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie: elabo-
rarea regulamentului de premiere, bazat pe un sistem 
cantitativ de apreciere a performanțelor institutului; 
crearea unui cluster care va include verigile formare 
profesională-cercetare-producere (cu participarea 
IMB, UnAȘM, Catedrei de Microbiologie a USMF 
„N. Testemițanu”, SRL Ficotehfarm ș.a.), care va per-
mite realizarea în cadrul institutului atât a doctora-
tului științific, cât și a celui industrial; elaborarea și 
propunerea unor cursuri noi pentru cele 3 cicluri 
universitare (licență, master, doctorat) în domeniile 
prioritare pentru IMB; ridicarea esențială a calității 
nivelului publicațiilor științifice a cercetătorilor In-
stitutului printr-o recenzare riguroasă a materialelor 
prezentate în Consilii științifice; formarea echipelor 
interinstituționale pentru participarea la consorții 
internaționale în vederea elaborării și aplicării pro-
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iectelor în cadrul programelor europene; organizarea 
(în colaborare cu MAIA)  unui seminar de informare 
despre posibilitățile de aplicare a indicatorilor micro-
biologici pentru evaluarea calității solurilor și pronos-
ticarea durabilității tehnologiilor agricole; extinderea 
cooperării internaționale prin activitatea Societății de 
Microbiologie din Moldova – membră FEMS, atrage-
rea a noi membri ai Societății din alte instituții unde 
se desfășoară cercetări microbiologice.

Gradina Botanică: mobilizarea fitogenofondului 
și completarea colecţiilor cu specii noi (circa 1 500 
de taxoni în patru ani); elaborarea  metodelor  de  
multiplicare  rapidă și a tehnologiilor de cultivare 
a speciilor valoroase; fondarea plantaţiilor industri-
ale de culturi furajere noi, aromatice și medicinale, 
energetice în gospodăriile agricole; promovarea  pro-
iectelor  bilaterale,  expediţii  comune, studii compa-
rative cu privire la evidenţierea potenţialului adap-
tiv și a valorii economice a speciilor noi de plante; 
promovarea  proiectelor comune la Orizont 2020 și 
alte organizații  donatoare, destinate întăririi capa-
cităților GB(I)AȘM, elaborarea Cadastrului Lumii 
Vegetale și a Băncii de Date în acest domeniu; elabo-
rarea proiectului de reconstrucţie ecologică pentru 
rezervaţia peisagistică „Parcul Ţaul” și a parcurilor 
vechi din țară; elaborarea recomandărilor  de sporire  
a  reprezentativităţii reţelei de resurse genetice fores-
tiere; organizarea „Ușilor deschise” la GB(I)AȘM și a 
Festivalurilor tematice.

Institutul de Chimie: efectuarea cercetărilor ști-
inţifice la nivel mondial în domeniul chimiei com-
pușilor organici, inclusiv a celor naturali, chimiei 
compușilor coordinativi, chimiei ecologice, chimiei 
cuantice, chimiei analitice; încadrarea în programe-
le, proiectele, granturile locale și internaţionale de 
soluţionare a diverselor probleme în care institutul 
este disponibil; crearea „Centrului Naţional Inter-
disciplinar pentru testarea proprietăţilor medico- 
biologice” a substanţelor sintetizate în centrele ști-
inţifice din Republica Moldova; crearea unei Între-
prinderi Naţionale Specializate pentru producerea 
substanţelor biologic active autohtone, în vederea se-
lectării acestora pentru utilizări practice în medicină.

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie: con-
tinuarea dezvoltării bazelor teoretice și tehnico- 
știinţifice ale sanocreatologiei; iniţierea construcţiei  
Centrului de sanocreatologie; organizarea concur-
sului cercetătorilor; elaborarea proiectelor noi insti-
tuționale și internaționale.

Institutul de Matematică și Informatică: 1) Suport 
matematic la soluţionarea problemelor complexe ale 
ţării care va conţine: sisteme algebrice  și de ecuaţii 
diferenţiale pentru aplicaţii în criptografie, biologie, 

ecologie, energetică, modelarea matematică a proce-
selor dinamice deterministe și stocastice ca suport 
pentru dezvoltarea societăţii; metode matematice și 
de calcul performant pentru utilizare în cercetările 
știinţifice și în învăţământul inovaţional, algoritmi 
numerici avansaţi și tehnologii pe supercalculatoare; 
structuri topologico-algebrice și aplicaţii în analiză, 
teoria automatelor și modelarea economică; studii 
fundamentale în geometria discretă, control optimal 
și sisteme de evoluţie cu aspecte practice pentru cu-
azicristale. 2) Sisteme și tehnologii informaţionale: 
cercetări pentru tehnologii avansate și de perspecti-
vă (calcule distribuite: metode, instrumente, medii 
de execuţie a aplicaţiilor; calcule moleculare); siste-
me informatice de gestiune a activităţii economice; 
sisteme informatice pentru managementul activită-
ţilor de cercetare-dezvoltare-inovare; instrumente 
informatice pentru reţele colaborative și comunităţii 
virtuale; elaborarea sistemelor inteligente cu impact 
asupra serviciilor oferite cetăţeanului în societatea 
informaţională; securitatea informaţională.

Institutul de Fiziologie și Protecţie a Plantelor:  
elaborarea procedeelor biotehnologice de creare și 
multiplicare a materialului semincer la linii, hibrizi, 
soiuri cu impact economic, adaptabilitate, produc-
tivitate sporită în diferite condiţii de producere; va-
riabilităţi genotipice condiţionate de eterogenitatea 
explantelor utilizate; elaborarea procedeelor bioteh-
nologice de producere a preparatelor biologice în 
bază de virusuri, bacterii și ciuperci microscopice 
pentru protecţia plantelor, precum și determinarea 
condițiilor de extindere a sferei de aplicare a mij-
loacelor biologice omologate; extinderea sferelor de 
aplicare a reglatorilor naturali de creștere în condiții 
de producţie pentru diminuarea efectelor nocive ale 
factorilor de stres și sporirea productivităţii plantelor; 
elaborarea unor noi principii metodologice de apli-
care a substanţelor biologic active și entomofagilor în 
baza evaluării relaţiilor între dăunători și SBA, a rela-
ţiilor între speciile dominante de dăunători, între spe-
ciile de dăunători și specii de insecte entomofage; ela-
borarea și implementarea unei strategii naționale de 
conservare in situ, on farm și ex situ a fondului genetic 
al plantelor de cultură și al rudelor lor sălbatice; ini-
țierea și menținerea colecțiilor de bază ale plantelor 
de cultură; implementarea tehnologiilor moderne de 
conservare a germoplasmei vegetale; crearea primei 
tranșe a Băncii de Gene; gestionarea Sistemului na-
țional de documentare a resurselor genetice vegetale.

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei: 
participarea în cadrul a noi programe, proiecte na-
ționale și internaţionale, în special, avansarea unor 
propuneri de proiecte în cadrul programului Uniunii 
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Europene Orizont 2020, pentru soluţionarea prob- 
lemelor stipulate în strategia activităţii din sfera ști-
inţei și inovării; intensificarea colaborării cu insti-
tuţiile de profil ale AȘM și alte instituţii din ţară și 
din străinătate; facilitarea accesului la resursele ști-
inţifice și infrastructură internaţională; dezvoltarea 
bazei tehnico-știinţifice a laboratoarelor în scopul 
implementării tehnologiilor avansate în domeniul 
biologiei moleculare; intensificarea colaborării cu 
diverse întreprinderi mici și mijlocii pentru cerce-
tări comune, organizarea diferitor traininguri și școli 
de vară în vederea obținerii cunoștințelor avansate 
în domeniul biologiei moleculare, bioinformaticii, 
biochimiei etc. și sporirii calității și competitivității 
resurselor umane; încheierea unor acorduri de cola-
borare în vederea efectuării cercetărilor comune și 

elaborarea de noi proiecte internaționale, bilaterale, 
de mobilitate etc. 

În perspectivă, având în vedere importanţa cer-
cetării fundamentale pentru dezvoltarea cunoașterii 
și formarea resurselor umane de înaltă calificare, în 
următorii anii accentul va fi pus pe excelenţă, pe in-
terdisciplinaritate și vizibilitate internaţională. Vor fi 
promovate cercetări complexe în domenii de frontie-
ră, precum și participarea în reţele internaţionale de 
cercetare de excelenţă prin extinderea relaţiilor ști-
inţifice de colaborare tehnico-știinţifică cu instituţii 
similare și organizaţii știinţifice internaţionale, ceea 
ce va contribui la asigurarea premiselor necesare 
asocierii Republicii Moldova la noul Program Cadru 
al Comunităţii Europene pentru cercetare și inovare 
Orizont 2020.

Valeriu Herța. A fost…, 2008, tempera pe hărtie, 43 × 30 cm


