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The paper summarizes the main challenges for the provision with human resources of the national R&D system as
results of the analysis of the current situation and developments in recent years.

They identified the basic policy instruments used in Moldova to meet them and assess how appropriate and effective
they are. It argued the need for policy measures that emerge from the analysis of the situation in Moldova and international
experience.
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Disponibilitatea resurselor umane pentru cercetare în Republica Moldova
La 31 decembrie 2013, conform datelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), în organizaţiile din sfera ştiinţei şi

inovării activau 3312 cercetători ştiinţifici, din care 434 doctori habilitaţi şi 1383 doctori [11]. Conform datelor Biroului
Naţional de Statistică (BNS), în la aceeaşi dată numărul salariaţilor din domeniul cercetare-dezvoltare a fost de 4981
persoane, inclusiv 3250 cercetători, din care 375 doctori habilitaţi şi 1333 doctori [1]. Dincolo de neconcordanţele depistate,
chiar dacă numărul organizaţiilor cuprinse de ancheta BNS este mai mare, are loc, după părerea noastră,  şi o subestimare a
potenţialul ştiinţific existent în Republica Moldova, deoarece:

 aici sunt incluşi în principal cercetărorii ştiinţifici care beneficiază de finanţare de la bugetul de stat, în afara
evidenţei rămânând organizaţii de cercetare-dezvoltare din sectorul antreprenorial şi privat non-profit;

 potenţialul ştiinţific din instituţiile de învăţământ superior este luat în calcul doar parţial; de obicei sunt raportate
doar persoanele angajate de bază în cercetarea ştiinţifică, or numărul acestora este relativ mic, majoritatea fiind înregistrate
ca personal didactic;

 există aspecte metodologice insuficient elaborate şi adaptate în procesul de colectare a informaţiei.
Aceste concluzii sunt confirmate indirect de alte date, chiar dacă unele din ele includ şi persoane care

în prezent activează în alte domenii de activitate. Conform informaţiei din baza de date a Consiliului Naţional pentru
Acreditare şi Atestare (CNAA), doar în perioada 1993-2013 în Republica Moldova au fost conferite 522 grade de doctor
habilitat şi 3488 grade de doctor în ştiinţe, iar numărul total al persoanelor cu grad ştiinţific constituia la 1.01.2014 circa 8
mii persoane, din care aproape 900 – doctorii habilitaţi [4]. O problemă este ne-antrenarea întregului potenţial ştiinţific în
activităţile de cercetare-dezvoltare. Conform unor calcule, nu sunt angajate în unităţi de cercetare-dezvoltare sau în instituţii
de învăţământ superior 42,5% din doctorii în ştiinţe şi 16,5% din doctorii habilitaţi [8]. Suplimentar la aceste date ar trebui
luat în consideraţie potenţialul de cercetare-dezvoltare a raioanelor de est din Republica Moldova. În anul 2012 el
număra 562 persoane, din care circa 65% este concentrat la Universitatea „T.Şevcenco”; sunt înregistraţi de asemenea 85
doctoranzi.

Personalul din cercetare-dezvoltare s-a redus drastic de la 25,2 mii, în 1990, până la 5,1 mii persoane, în 2013 [1],
din cauza “exodului de creiere”, local şi peste hotare, dintr-un sistem subfinanţat ani de zile. Cea mai mare reducere de
personal în perioada 1991-2007 s-a înregistrat în sectorul ramural, din cauza falimentării multor întreprinderi economice şi
crizei cercetării industriale. Mai puţin s-a redus numărul cercetătorilor din institutele AŞM, precum şi a personalului
didactic din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, care paralel cu activitatea pedagogică efectuează şi cercetări
ştiinţifice în bază de contract. Cele mai mari reduceri în toate sectoarele s-au înregistrat în prima jumătate a anilor 90 din
cauza micşorării drastice a finanţării cercetării-dezvoltării. Din cauza salarizării slabe cercetătorii migrau fie spre noi
sectoare atractive ale economiei (financiar-bancar, informaţional şi de telecomunicaţii ş.a.), fie în exterior. Condiţiile
dezavantajoase de salarizare a inginerilor şi tehnicienilor creează un dezechilibru şi în privinţa acestora. Numărul insuficient
a acestora conduce la dificultăţi în producerea cunoştinţelor, micşorează posibilităţile protecţiei lor, avansarea şi
transformarea lor în produse şi tehnologii noi.

Pentru stocul de cercetător rămas o anumită tendinţă de îmbătrânire poate fi observată: vârsta medie a cercetătorilor a
ajuns la 48.2 ani [11], iar ponderea tinerilor cercetători este de sub 25% (fig.1). Din deţinătorii de grade ştiinţifice, care în
anul 2013 au participat în proiecte de cercetare-dezvoltare, cei cu vârsta de peste 50 ani constituie peste 88% din doctorii
habilitaţi şi peste 55% din doctorii în ştiinţe [11]. Vârsta medie a ajuns la 64,9 ani pentru doctorii habilitaţi şi la 52,6 ani
pentru doctorii în ştiinţe. Un indicator structural care ne plasează printre lideri la nivel internaţional este structura pe sexe,
femeile alcătuind circa 48% din cercetători. Printre deţinătorii de grade ştiinţifice care activează în domeniul cercetării acest
indicator este mai mic, circa 47% de doctori şi 18% de doctori habilitaţi fiind femei [1].
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Sursa: BNS (2014)
Fig.1. Structura pe vârste a cercetătorilor

În structura după domeniile ştiinţifice predomină cercetătorii din ştiinţele naturale (tab.1). Se observă continuarea
tendinţei din anii 1990, de diminuare a cercetătorilor din ştiinţele tehnice şi agricole, într-o măsură mai mică din celelalte
ştiinţe, în favoarea ştiinţelor sociale şi umanistice. Dacă în 1990 fiecare al doilea cercetător angajat era din domeniul
ştiinţelor tehnice, atunci în prezent – fiecare al şaptelea. Aceste caracteristici sunt determinate, pe de o parte, de
specializarea tradiţională moştenită din perioada sovietică, iar pe de altă parte, de schimbările ce se produc în sistemul
naţional de pregătire a personalului ştiinţific şi în prioritizarea domeniilor ştiinţifice.

Tabelul 1. Structura cercetătorilor după domeniile ştiinţifice, %
Anul Ştiinţe

naturale
Ştiinţe

tehnice
Ştiinţe

medicale
Ştiinţe

agricole
Ştiinţe

sociale
Ştiinţe

umanistice
2005 33,7 20,6 16,6 18 3,5 7,6
2008 32,0 18,7 12,2 16,5 11,0 9,6
2012 34,7 14,5 13,7 14,5 11,1 11,5
2013 35,9 13,8 14,1 12,3 12,6 11,2

Sursa: elaborat de autori după datele BNS

Compararea valorii şi evoluţiei indicatorilor-cheie a Republicii Moldova cu statistica internaţională ne arată un
decalaj important faţă de Uniunea Europeană (UE) ce ţine de resursele umane în cercetare-dezvoltare. Numărul
cercetătorilor la 1 mil. locuitori este de peste 4,5 ori mai redus decât în UE şi mai degrabă se poate adânci având în vedere
emigrarea tinerilor talentaţi şi atractivitatea redusă a carierei ştiinţifice. Datele UNESCO arată că în Republica Moldova
sunt 2,42 cercetători la 1000 angajaţi, ceea ce e mult mai puţin decât în majoritatea statelor UE [15]. Numărul populaţiei cu
studii superioare este relativ înalt, insă numărul celor care obţin grad ştiinţific este de peste 5 ori mai redus decât media UE
[4]. R.Moldova este una dintre puţinele ţări europene în care numărul de doctoranzi a scăzut în perioada 2004-2010 şi, ca
urmare, numărul de doctoranzi la 100 mii locuitori este de doar 44 (2010), de 4 ori mai puţin decât în Estonia şi peste 7 ori
mai puţin decât în Finlanda. După numărul de titluri ştiinţifice conferite anual, în perioada 2004-2011, Republica Moldova,
cu un indice de 5 la 100 mii locuitori [3], de asemenea, este cu mult sub majoritatea ţărilor europene, care înregistrează
valori de 15-30 [7]. Valoarea redusă a acestui indicator în Republica Moldova se explică atât prin numărul mic de
doctoranzi, cât şi prin rata scăzută de susţinere a tezelor în termen. Ponderea doctoranzilor care susţin tezele în termen
variază în limitele 5-15%, iar dacă calculăm numărul total al susţinerilor din numărul doctoranzilor care absolvesc studiile,
acest indicator va atinge circa 35%. Cauzele acestei situaţii ţin de susţinerea financiară şi materială insuficientă pentru
efectuarea cercetărilor şi obţinerea rezultatelor ştiinţifice relevante, nivelul scăzut de competenţe, timpul redus dedicat
cercetării, monitorizarea insuficientă din partea conducătorilor de doctorat şi a instituţiilor, lipsa unor perspective economice
atractive după absolvirea studiilor [14]. Mai mult decât atât, ponderea studenţilor şi doctoranzilor în ştiinţe şi inginerie este
semnificativ mai mic decât în trecut şi sub media UE. În timp ce în anul 1990 fiecare al doilea cercetător era angajat în
ştiinţe tehnice, în 2010 - doar fiecare al cincilea. Cele mai multe diplome de doctorat în 1996-2010 au fost conferite în drept,
economie, educaţie şi ştiinţe medicale (aproape 60%), în timp ce mult mai puţine grade sunt conferite în domeniul ştiinţelor
naturale şi ingineriei. Din această cauză în mai multe domenii se simte o lipsă de cercetători. În conformitate cu Indicele
Competitivităţii Globale (GCI) pentru 2013-2014 la Disponibilitatea de oameni de stiinta si ingineri, R.Moldova este
clasată pe locul 131 din 148 de ţări [16].

Este dificil de a atrage tinerele talente pentru o carieră de cercetare sau de a menţine cercetătorii capabili şi tineri într-
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o poziţie de cercetare. În afară de situaţia economică generală a ţării, această fluctuaţie poate fi explicate prin condiţiile
financiare şi structurale pentru studenţi, cercetători şi profesori de la universităţi şi instituţii de cercetare. Deoarece salariile
sunt mici, este o practică comună ca profesorii să-şi mărească numărul orelor predate prin angajarea prin cumul şi ţinerea
cursurilor la alte universităţi. Întrucât bursele doctoranzilor sunt mici (aproximativ 55 € pe lună), ei sunt nevoiţi să lucreze
în paralel cu studiile lor.

Republica Moldova a înregistrat, de asemenea, o emigrare masivă a altor categorii de lucrători calificaţi. Mai mult
decât atât, există o neconcordanţă între educaţia oferită şi nevoile economiei reale. Abordarea educaţională în instituţiile de
învăţământ superior este în continuare mai degrabă tradiţională şi insuficient orientată spre nevoile sectorului privat.
Preferinţele studenţilor  s-au schimbat, de la ştiinţele naturale la cele sociale. Ca urmare, găsirea de lucrători cu un nivel
relevant de aptitudini este o sarcină dificilă pentru angajatori. Această lipsă de abilităţi are un impact puternic asupra
potenţialului de inovare a firmelor. Ponderea angajaţilor în sectoarele tehnologic intensive este foarte scăzută. Resurse
umane adecvate şi calificate lipsesc într-o anumită măsură pentru consolidarea activităţilor de cercetare şi inovare în
sectorul afacerilor. Învăţarea pe tot parcursul vieţii aproape că nu este urmărită: mai puţin de 1% din salariaţi participă în
orice formă de instruire [9].

Asigurarea cu resurse umane din străinătate este problematică. Universităţile din R.Moldova nu sunt foarte atractive
şi lipsesc în raiting-urile internaţionale, cu excepţia Webometrics Ranking. Numărul de studenţi străini este relativ scăzut,
constituind doar 2,1% din total [2], în timp ce cercetătorii şi cadrele universitare din străinătate aproape lipsesc, din cauza
condiţiilor neatractive de pe piaţa forţei de muncă. În GCI pentru 2013-2014 capacitatea ţării de a-şi păstra şi de a atrage
talente a înregistrat cele mai mici valori: locurile 145 şi, respectiv, 146, din 148 de ţări [16].

Instrumentele de politici utilizate în Republica Moldova
Pentru a răspunde provocărilor care reies din analiza stării actuale a pregătirii şi menţinerii resurselor umane în

cercetare, au fost întreprinse un şir de acţiuni de politici. Întrucât una din cauzele reducerii numărului de cercetători este
remunerarea scăzută, s-au făcut eforturi de mărire a cuantumului salariilor cercetătorilor, burselor doctoranzilor,
îndemnizaţiilor. În perioada 2004-2008 salariile cercetătorilor au crescut de circa 4 ori [10], apoi s-a stopat, aungând în
prezent la circa 200 Euro. Îndemnizaţiile pentru gradul de doctor şi doctor habilitat au ajuns în 2014 la 20 şi, respectiv, 50
Euro. Totuşi, acestea sunt insuficiente penru menţinerea talentelor, deoarece în alte domenii remunerarea este mai mare.
Condiţiile de angajare şi mediul de lucru pentru cercetători încă rămâne neatractiv pentru Republica Moldova. La nivel
european, AŞM a recunoscut Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor şi a
semnat Declaraţia de Angajament de a furniza informaţii şi servicii personalizate coordonate cercetătorilor prin inter-mediul
reţelei paneuropene EURAXESS. În 2013 a fost lansat portalul naţional EURAXESS, dar măsuri adecvate de conştientizare
a necesităţii respectării acestor documente trebuie încă să fie luate în considerare. Aderarea la aceste iniţiative europene încă
nu a dus la acţiuni semnificative de politică a ştiinţei. Prin urmare, nu există nicio instituţie din Republica Moldova care ar fi
aprobat o Strategie a resurselor umane conformă principiilor europene şi s-ar regăsi pe lista Instituţiilor HRS4R recunoscute
la nivel european.

Problema implicării studenţilor în cercetare şi menţinerea tinerilor cercetători a fost abordată prin următoarele
acţiuni:

- cotele pentru tineri cercetători în programele finanţate din fondurile publice pentru cercetare-dezvoltare: tinerii până
la 35 ani trebuie să constituie cel puţin 30% din cercetătorii unui proiect finanţat în cadrul programelor de stat şi 20% în
proiectele instituţionale;

- proiectele pentru tineri cercetători până la 35 ani: concursurile sunt desfăşurate anual, iar durata finanţării
proiectelor este de maxim 2 ani. Din anul 2007, când a fost lansată schema de finanţare, au fost susţinute peste 150 proiecte
individuale sau ale unor colective mici;

- 2 scheme stimulative sunt în funcţiune pentru doctoranzi: bursele de excelenţă (circa 160 Euro pe lună) şi bursele
nominale (circa 125 Euro pe lună) ale Guvernului Republicii Moldova. Aceste burse se acordă doctoranzilor de către guvern
la propunerea CSŞDT;

- programele doctorale propriu-zise: circa 4-4,5% din finanţarea totală a cercetării-dezvoltării a fost repartizată anual
în acest scop;

- planurile de admitere la doctorat şi postdoctorat, prin care se reglementează numărul burselor doctorale acordate pe
instituţii şi domenii ştiinţifice.

Chiar dacă la începutul punerii în aplicare a instrumentelor s-a observat o oarecare creştere a atractivităţii carierei de
cercetător, ulterior tendinţele negative au revenit. Impactul acestor acţiuni este încă puţin vizibil, inclusiv din cauza
fondurilor insuficiente alocate şi a lipsei evaluării eficienţei schemelor introduse.

Mobilitatea cercetătorilor este stimulată în principale prin proiectele internaţionale, în special prin schemele
bilaterale de finanţare a cercetării-dezvoltării, puse în aplicare cu diferite ţări. O altă măsură pentru mobilitatea cercetătorilor
este impusă prin procesul de acreditare de către CNAA: cheltuielile pentru mobilitate şi procurarea echipamentului trebuie
să constituie nu mai puţin de 20% din cheltuielile totale a organizaţiei pentru a putea fi acreditată. Începând cu anul 2008
AŞM implementează iniţiative pentru dezvoltarea cooperării între savanţii care lucrează în ţară cu cercetătorii originari din
Republica Moldova care lucrează peste hotare, aşa-numita „Diasporă ştiinţifică”. Două proiecte internaţionale sunt relevante
în acest context:

„Conectarea Diasporei ştiinţifice moldoveneşti la dezvoltarea ţării de origine”, finanţată în cadrul Programului
elveţian SCOPES. În cadrul acestui proiect o platformă online numită „Reţeaua Diasporei” a fost adresată cercetătorilor
originari din Republica Moldova. Ea reprezintă o oportunitate de a comunica şi schimba cunoştinţe între diasporă şi
cercetătorii din R.Moldova;
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„Prevenirea brain-drain-ului prin întoarcerea temporară a cercetătorilor moldoveni de peste hotare pentru a consolida
Republica Moldova ca destinaţie de cercetare-dezvoltare şi promovarea întoarcerii permanente şi temporare şi transferul
competenţelor”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementată de Organizaţia Mondială a Migraţiei. În cadrul acestui
proiect vizite de cercetare de scurtă durată, de la 7 la11 zile, sunt organizate pentru reprezentanţii diasporei.

Obstacolele juridice şi de alt ordin împiedică accesul transfrontalier la programele naţionale şi portabilitatea
granturilor. Granturile şi salariile scăzute îi inhibă pe cercetătorii străini de a lucra în Republica Moldova. Deschiderea
cercetării naţionale şi schimbul de cercetători sunt facilitate mai mult prin programele internaţionale bilaterale şi
multilaterale.

Noile documente naţionale strategice prevăd acţiuni pentru adresarea acestei provocări. Unul din cele 5 obiective ale
Strategiei inovaţionale urmăreşte abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale, prin adaptarea programelor de instruire la
necesităţile dezvoltării inovaţionale, inclusiv introducerea de noi cursuri relevante şi stimularea studenţilor în ştiinţe şi
inginerie [13]. Strategia Educaţiei 2020 (proiect) urmăreşte să asigure educaţie relevantă pentru economie şi societate, unul
din obiectivele specifice fiind „Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva centrării pe competenţe, pe cel ce
învaţă şi pe necesităţile mediului economic” [12].

Doctoratul – principalul mijloc de pregătire a resursei umane pentru cercetare
Studiile prin doctorat în Republica Moldova se efectuează în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior şi al

instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate de CNAA, care dispun de un potenţial ştiinţific calificat şi de o bază
tehnico-ştiinţifică şi suporturi didactice necesare pregătirii teoretice şi de specialitate a cadrelor ştiinţifice. În Republica
Moldova 52 de entităţi au statutul de instituţii organizatoare de doctorat (IOD), dispunând de un potenţial uman de circa 4
mii de persoane cu grad ştiinţific şi fiind abilitate să pregătească doctoranzi la 202 specialităţi ştiinţifice. Instituţiile
organizatoare de doctorat dispun de 1033 conducători de doctorat abilitaţi, dintre care 45% cu gradul ştiinţific de doctor
habilitat.  Numărul total de persoane care la lucrează asupra tezelor de doctorat în Republica Moldova este de circa 4400
persoane. Lucrările ştiinţifice ale doctoranzilor pot fi publicate în 77 reviste ştiinţifice acreditate editate de IOD.

Totodată sunt stabilite structurile instituţionale necesare pentru întreg procesul de desfăşurare a studiilor prin
doctorat. În cadrul instituţiilor organizatoare de doctorat activează peste 126 seminare ştiinţifice de profil, iar pentru
susţinerea tezelor de doctorat şi postdoctorat se formează, în conformitate cu prevederile legale, consilii ştiinţifice
specializate. Şi în sfârşit, validarea studiilor prin doctorat este efectuată de către CNAA cu ajutorul celor 24 comisii de
experţi pe domenii. În rezultatul funcţionării unui astfel de cadru instituţional, în perioada 1993-2013 au fost conferite în
Republica Moldova 522 grade de doctor habilitat şi 3488 grade de doctor în ştiinţe, în plus 559 de grade ştiinţifice conferite
peste hotare au fost recunoscute şi echivalate la nivel naţional. Numărul acestora este însă mult sub valorile înregistrate în
majoritatea ţărilor europene (fig.2).

Fig. 2. Numărul gradelor ştiinţifice de dr/PhD conferite anual la 100 mii locuitori în perioada 2004-2011
Sursa: elaborată de autor în baza [Eurostat, 2013; CNAA, 2014]



“Economic growth in conditions of globalization” Volume I

196

Sistemul studiilor doctorale în Republica Moldova nu a suferit schimbări importante în ultimele două decenii, chiar
dacă în anul 2005 Republica Moldova a devenit membru al Procesului Bologna. Abia la sfârşitul anului 2013, prin
modificările la Legea învăţământului, el a fost recunoscut drept al 3-lea ciclu al învăţământului superior. Unele universităţi
şi-au restructurat studiile şi au încercat să introducă noi elemente în instruirea doctorală. USMF, ASEM, UTM, UnAŞM şi-
au stabilit şcoli doctorale în lipsa unei legislaţii în domeniu. Studiile în aceste instituţii au fost restructurate în două
componente de bază: program de studii avansate şi programul de cercetări ştiinţifice, şi a fost introdus sistemul de credite.

Contextul internaţional confirmă necesitatea reformării studiilor doctorale în Republica Moldova. Europa, prin
Strategia 2020, îşi propune o creştere inteligentă, care înseamnă consolidarea cunoaşterii şi inovării ca elemente motrice ale
viitoarei creşteri economice. Iată de ce se urmăreşte dezvoltarea unui spaţiu de cercetare unificat pentru atragerea talentelor
şi investiţiilor şi crearea Spaţiului European de Cercetare până în anul 2014 ca o adevărată piaţă unică pentru cunoaştere,
cercetare şi inovare [5]. Pentru crearea Uniunii Inovaţionale este crucială o bază ştiinţifică de clasă mondială. Se estimează
că UE va avea nevoie până în anul 2020 de cel puţin 1 milion de noi locuri de muncă de cercetare. În acest scop se încearcă
crearea unei pieţe unice de muncă pentru cercetători, fără bariere financiare sau administrative în calea mobilităţii
transnaţionale, deschidere totală a posturilor universitare de cercetare şi a programelor de cercetare naţionale în întreaga
Europă, precum şi o deplasare între discipline şi între sectoarele public şi privat. Acţiunile de atingere a acestui scop includ
Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru recrutarea lor; bursele Marie Curie, serviciul Euraxess,
reţeaua europeană a centrelor de mobilitate, iniţiativa ERA-Link pentru stabilirea de legături între cercetătorii europeni în
SUA, directive şi recomandările UE privind „viza ştiinţifică” etc.

Comunicatul de la Berlin din 2003 a Procesului de la Bologna pare să fie punctul de plecare în reformarea studiilor
doctorale la nivel european. Comunicatul menţionează că doctoratul trebuie privit ca al treilea ciclu al Procesului de la
Bologna şi este necesară reformarea acestuia pentru a creşte competitivitatea. Studiile doctorale au fost recunoscute drept
mijlocul principal de conectare al Spaţiului European de Cercetare şi al Spaţiului European al Învăţământului Superior. Prin
Comunicatul de la Bergen – 2005 se aprobă recomandările elaborate de către Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA)
referitor la studiile doctorale, cunoscute şi ca principiile Salzburg. Adoptarea acestui document a reprezentat concretizarea
eforturilor de a contura o viziune consensuală, unitară asupra doctoratului: Un obiectiv, rute diferite, cadru comun. Tot în
anul 2005 au fost aprobate alte documente importante pentru reformarea educaţiei doctorale, cum ar fi Carta Europeană
pentru Cercetători şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, care se adresează atât cercetătorilor cât şi
angajatorilor şi constituie un reper pentru politica UE privind cercetarea.

Prin Comunicatul de la Londra, 2007, se propune o corelare mai bună între EHEA şi ERA, se apreciază menţinerea
diversităţii programelor doctorale şi evitatea suprareglementării, se accentuează nevoia de a îmbunătăţi statutul, finanţarea şi
oportunităţile de carieră ale tânărului cercetător. Instituţiile de Învăţământ superior sunt invitate să dezvolte strategii şi
politici educaţionale care să includă în mod explicit programele doctorale. Se lansează de asemenea şi ideea Registrului
European al Asigurării Calităţii pentru Învăţământul Superior. Registrul, lansat în martie 2008, contribuie la o mai mare
transparenţă a mecanismelor de asigurare a calităţii contribuind la creşterea încrederii în învăţământul superior european şi
contribuind la creşterea mobilităţii internaţionale. Prin Comunicatul de le Leuven, 2009, s-a pus accent pe necesitatea
creşterii numărului absolvenţilor cu competenţe de cercetare, programele doctorale urmând să producă cercetare de înaltă
calitate, să fie complementate de programe interdisciplinare şi inter sectoriale.

În anul 2010, EUA a publicat recomandările Salzburg II, care confirmă validitatea celor 10 principii şi le dezvoltă. În
Comunicatul de la Bucureşti – 2011 se pune un accent deosebit pe asigurarea calităţii, întărirea mobilităţii, deschiderea
internaţională şi alte aspecte care ar îmbunătăţi procesul de studii doctorale. În raportul Comisiei Europene din 27 iunie
2011 [6] se propune o abordare comună pentru a se asigura că următoarea generaţie de deţinători de grade ştiinţifice poate
contribui în mod activ la Uniunea Inovării, cu următoarele recomandări pentru studiile de doctorat:

 a asigura o anumită masă critică;
 a include formarea competenţelor transferabile;
 să respecte principiile Cartei Europene a Cercetătorului şi a Codului respectiv;
 să ajute doctoranzii de a dobândi capacitatea de a trece peste hotarele disciplinelor ştiinţifice;
 să încurajeze doctoranzii să efectueze cercetări în străinătate;
 să încurajeze doctoranzii să efectueze cercetări în industrie sau alte sectoare relevante private / publice.
Armonizarea doctoratului din Republica Moldova cu tendinţele europene s-ar manifesta, în opinia noastră, prin

următoarele elemente:
1) Creşterea numărului de doctoranzi pentru a asigura necesităţile economice şi sociale în personal ştiinţific: sporirea

de cel puţin 3-4 ori a numărului doctoranzilor şi stabilirea unei proporţii minime a doctoranzilor de 20% din numărul
masteranzilor sau 3-4% din numărul total de studenţi;

2) Pregătirea echilibrată a doctoranzilor după specialităţi şi instituţii, în funcţie de competitivitatea domeniilor
ştiinţifice; necesitatea pentru economia ţării, reieşind din potenţialele avantaje competitive; domenii noi în care se poate mai
repede de avansat etc.;

3) Şcolile doctorale, forma de bază de pregătire prin doctorat, ar trebui să fie structuri mari (naţionale), astfel putând
depăşi consecinţele negative a fragmentării excesive;

4) Organizarea în parteneriat a şcolilor doctorale de către universităţi şi institute de cercetare, cu implicarea
sectorului antreprenorial;

5) Corelarea acordării dreptului de pregătire a cadrelor prin doctorat cu evaluarea şi acreditarea organizaţiilor;
6) Parteneriatul internaţional, util sub aspectul capacităţilor reduse de cercetare de la noi (echipamente, tehnologii

etc.): aderarea la/constituirea unor şcoli doctorale; susţinerea mobilităţii;
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8) Asigurarea unui cadru financiar stabil şi stimulator pentru doctoranzi: creşterea alocaţiilor pentru un doctorand;
introducerea proiectelor doctorale; atragerea finanţării private şi externe.

Concluzii. Resursele umane sunt un element critic pentru funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare.
Se constată resurse umane numeric reduse şi o medie de vârstă ridicată comparativ cu ţările europene, combinată cu
dificultatea de a atrage şi menţine tinerii specialişti. Studiile doctorale, care asigură cu resurse umane cercetarea, sunt încă
puţin armonizate cu tendinţele din UE, unde acestora li se acordă o atenţie deosebită în contextul obiectivelor generale ale
UE. Ar trebui să conştientizăm şi noi că doctoratul este o sursă primară de noi cunoştinţe, care sunt cruciale pentru
dezvoltarea unei societăţi prospere şi dezvoltate. Economiile dezvoltate se bazează pe cunoştinţe noi şi lucrători înalt
calificaţi pentru a asigura un proces continuu de inovare.

Existenţa unor resurse adecvate ar trebui să fie asigurate de către autorităţile naţionale atât printr-o finanţare
corespunzătoare, pentru crearea condiţiilor de muncă şi remunerării corespunzătoare a acesteia, cât şi o evaluare corectă,
care să atragă oameni talentaţi şi să facă atractivă cariera de cercetător. Orientarea reformelor este adecvată în abordarea
acestei probleme. Măsurile prevăzute în documentele de politici corespund unor bune practici internaţionale, dar succesul
depinde de instrumentele de finanţare pentru punerea în aplicare. Programele existente au un impact destul de limitat,
deoarece resursele financiare modeste alocate acestora nu permit o schimbare radicală a cadrului de cercetare, emigrarea
rămânând o opţiune pentru mulţi tineri talentaţi. Eficacitatea formării profesionale a resurselor umane pentru cercetare şi
dezvoltare pare a fi, de asemenea, destul de redusă, deoarece numărul absolvenţilor de doctorat nu creşte şi structura
acestora nu este în favoarea ştiinţelor şi ingineriei. Sustenabilitatea colaborării cu diaspora ştiinţifică poate fi pusă la
îndoială din cauza finalizării proiectelor finanţate şi lipsa altor scheme de colaborare.
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