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Analiza datelor statistice de durată dovedeşte că progresul unei societăţi este proporţional cu investiţiile ce se fac în
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării (CDI). Repartiţia numărului de laureaţi ai Premiului Nobel după ţări indică faptul
că cele mai mari contribuţii în dezvoltarea ştiinţei în lume au adus SUA şi ţările UE, savanţii acestor ţări / comunităţi de
state sunt cei care au format în mare parte concepţiile moderne despre lume. Analiza numărului de persoane ce activează în
domeniul CDI arată în mod convingător că cele mai bine stau lucrurile la capitolul dezvoltarea ştiinţei în SUA şi UE,  fapt
ce explică de ce acestor ţări / comunităţi de state le revin 45 % din PIB-ul mondial. Dorinţa Republicii Moldova de a se
alinia la ţările / comunităţile de state menţionate este binevenită, dar se cer eforturi considerabile pentru a atinge acest
deziderat. Problema asigurării economiei naţionale cu un flux continuu de cercetători dovedeşte că sistemul de pregătire a
cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova are o eficienţă scăzută faţă de cele ale ţărilor model. De asemenea, există o
discrepanţă dintre numărul de persoane ce activează în anumite domenii ale ştiinţei şi numărul de persoane ce obţin grade
ştiinţifice în domeniile respective, fapt care poate produce convulsii în domeniul CDI. Aceste lucruri dictează necesitatea
îmbunătăţirii managementului activităţii şi cel al evidenţei statistice în domeniul CDI în RM.

The Human Resources Management in the RDI Area – a First Priority Problem for Moldova's Economy. The
statistical data analysis proves that the progress of a society is proportional to the investments made in the area of
Research-Development-Innovation (RDI). The distribution data of the number of Nobel Prize winners by countries show
that the USA and the EU countries have made the largest contribution to the development of science and technology.
Furthermore, the analysis of the number of people working in the RDI area shows in a convincing way that the USA and the
EU are the most developed in terms of science. Therefore, 45% of the global GDP is generated by these countries. The
persistent problem of providing the country’s economy with a sustained inflow of highly qualified RDI specialists, proves
that the education system for scientific professionals in the Republic of Moldova is less efficient than in USA and EU
countries. These facts show that there is a need for a better management in this field, as well as for a good RDI statistical
evidence in the Republic of Moldova.

La răscruce. Astăzi Republica Moldova se află la o răscruce, trebuie să aleagă între Uniunea Europeană (UE) şi
Uniunea Vamală (UV) [1 - 2]). În multe privinţe această răscruce se aseamănă cu cea la care se aflau ţările europene după
cel de al II-lea Război Mondial. Dar la 5 iunie 1947 secretarul de stat american George Marshall la Universitatea Harvard
vine cu un plan, în care propune un ajutor financiar global pentru reconstrucţia ţărilor europene (inclusiv a URSS) [3]. SUA
oferea ajutorul financiar, realizarea concretă a planului de reconstrucţie însă se punea pe seama ţărilor europene, bineînţeles,
cu îndeplinirea unor condiţii: de democratizare a societăţilor lor, de urmare a legilor economiei de piaţă, de cooperare între
ele. După consultări şi dezbateri, ţările din vestul Europei, printre care erau şi ţări care au câştigat războiul, şi ţări care au
pierdut războiul, au acceptat planul, pe când Uniunea Sovietică, urmată de sateliţii ei, l-a respins şi s-a opus cu vehemenţă
implementării acestuia.

Oamenii din ţările Europei de Vest s-au pus pe muncă, au înţeles că trebuie să facă sacrificii, să ducă un mod de viaţă
raţional, econom, să excludă din societate fenomenele negative. Rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate, într-un timp
restrâns, de 2 – 4 ani, ţările vest-europene şi-au revigorat economiile, şi-au consolidat democraţiile, au atins cote înalte de
cooperare, au renăscut spiritual. Formarea acestei mari puteri economice, ştiinţifice şi culturale, UE, este întru totul opera
europenilor, impulsionaţi şi stimulaţi de ajutorul acordat de către SUA. Uniunea Europeană totdeauna a fost recunoscătoare
Statelor Unite ale Americii pentru acest „prim impuls” şi în dezvoltarea sa a căutat să  urmeze acestei ţări înalt dezvoltate.
Ulterior, practicile bune ale Planului Marshall au fost însuşite şi de alte ţări ale lumii, ca Japonia, Coreea de Sud, China ş.a.,
care în timp scurt s-au revigorat şi ele economic şi spiritual. Din această paralelă istorică trebuie să tragem următoarea
concluzie: problemele noastre nouă ne revine să le rezolvăm, astfel că trebuie să muncim cu randament sporit, să ducem un
mod de viaţă raţional, econom şi să excludem din societate fenomenele negative.

Scopul societăţii - dăinuirea
Orice societate în demersul ei istoric urmăreşte scopul de a dura în timp. Dar o societate este o structură de mare

complexitate, evoluţia căreia este determinată de mulţi factori, dependenţa de care nu este una liniară, care ar permite de
făcut previziuni deterministe de lungă durată, ci una neliniară, fapt care necesită corectarea permanentă a traiectoriei
dezvoltării societăţii [4]. Prin urmare, şansa societăţii de a supravieţui stă în capacitatea ei de a sesiza tendinţele invizibile
integratoare ale societăţii şi a face la timp corecţiile necesare.

Principiile scrise şi nescrise ale dăinuirii unei societăţi
Pentru a-şi asigura un drum la nesfârşit în istorie, societatea, conştient sau inconştient, urmează încontinuu unor

principii, scrise şi nescrise [4, 5]. Primul, orice societate trebuie să conştientizeze faptul că ei înseşi îi revine să-şi rezolve
problemele cu care se confruntă şi că pentru aceasta se cer depuse eforturi considerabile. Un alt principiu care trebuie să-l
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urmeze o societate care doreşte să progreseze este ca orice activitate să aibă în vizor omul, adică să urmărească scopul de a
îmbunătăţi viaţa acestuia, de a spori nivelul lui intelectual, este inadmisibil de a se jertfi cu generaţia actuală pentru o
ipotetică bunăstare a celor viitoare. Societatea trebuie să asigure membrilor săi dreptul la muncă, o securitate alimentară,
energetică şi o asistenţa medicală adecvată (ca omul să nu degradeze fizic), accesul liber şi operativ la informaţiile
ştiinţifico-tehnologice ori de altă natură (ca omul să nu se stingă intelectual, să se perfecţioneze profesional), echitate socială
(accesul la toate proiectele societăţii), linişte şi pace (să evite dezechilibrele sociale, să reducă la minim tensiunile în relaţiile
dintre oameni, să excludă violenţa personală şi structurală), descătuşarea forţelor creatoare (să reducă decalajul dintre
potenţialitatea fiinţei umane şi realizarea acesteia, încât fiecare să-şi poată realiza potenţialul său fizic şi intelectual la sine în
ţară).

Încă un lucru important, societatea trebuie edificată cu concursul membrilor săi, iar ca dezvoltarea să fie una cu
adevărat durabilă, ea trebuie să aleagă calea evoluţiei (nu a revoluţiei), să se dezvolte într-un cadru etic, să promoveze o
ierarhie a valorilor, stabilită în baza unor criterii, standarde şi acte normative clare, raţionale şi eficiente. Orice atestare a
instituţiilor şi a membrilor societăţii să se facă în baza numitelor criterii şi standarde, aplicate în cunoştinţă de cauză de către
experţi independenţi, naţionali şi internaţionali, şi în condiţii de deplină transparenţă. Pentru a fi eficientă şi flexibilă la
solicitările externe, societatea (structura socială) nu trebuie să funcţioneze după principiul feodal, cu directive care merg
într-o singură direcţie, de sus în jos, ci ca un sistem cu conexiune inversă, astfel ca structurile subordonate să poată influenţa
(corecta) hotărârile factorilor de decizie [4]. Participarea membrilor societăţii la luarea de decizii duce la sporirea
responsabilităţii fiecăruia, la  sesizarea operativă a lacunelor şi divergenţelor care apar, permite la timp să fie excluse
tensiunile latente care apar în sistem, asigurând prin aceasta o funcţionare îndelungată, fără convulsii, a societăţii / structurii
sociale. Un principiu nu mai puţin important este şi cel al deciziei colective. În momentele cheie, structura socială trebuie să
ia decizii colective, care sunt net superioare celor individuale, evitând prin aceasta paşii greşiţi. Cu alte cuvinte, o societate
trebuie să funcţioneze ca un organism viu (sistem deschis), care interacţionează cu mediul înconjurător, în caz contrar – ea
degradează. Adică, o ţară care doreşte să prospere trebuie să se integreze armonios în comunitatea statelor lumii. Important
este şi principiul libertăţii de gândire şi de exprimare a cetăţeanului, doar în astfel de condiţii se poate obţine o eliberare
maximă a energiei creatoare a omului. O societate poate progresa cu adevărat numai în condiţiile utilizării plenare a
potenţialului intelectual al omului, caracterizat prin motivaţie, entuziasm, curiozitate, creativitate, capacitate sinergetică (de
a lucra în comun).

Ştiinţa – unica locomotiva ce poate duce omenirea pe calea progresului
Probleme deloc uşoare, teritoriile ţărilor nu cresc, bogăţiile subpământene nu sporesc, baza resurselor materiale

mereu se diminuează. Unica cale de a progresa rămâne de a promova o economie eficientă: a folosi raţional resursele
energetice şi materiale disponibile, a găsi noi surse de energie şi de materiale, a folosi tehnici şi metode eficiente de dirijare.
Aceste lucruri necesită acţiuni conştiente şi raţionale, gândire pe termen lung. Acestor sarcini poate să le facă faţă doar
ştiinţa, unica modalitate de a lărgi orizontul cunoaşterii şi de a multiplica puterile fizice şi intelectuale ale omului, de a găsi
factorii care ameliorează performanţele materialelor, de a crea tehnici şi metode de sporire a randamentului activităţii umane
[4]. Oamenii de ştiinţă totdeauna au năzuit spre amplificarea forţei fizice şi a celei intelectuale a omului, drept exemplu
servind Arhimede, fondatorul mecanicii, şi Norbert Wiener, părintele ciberneticii. Astăzi se conştientizează tot mai mult, că
fără factorul creator şi inovator al ştiinţei nu poate exista progres. Dezvoltarea durabilă a unei ţări poate avea loc numai în
cazul în care toate activităţile din societate sunt puse pe baze ştiinţifice solide şi orice corectare a traiectoriei societăţii
(reformă), reiese dintr-un demers ştiinţific, la care sunt antrenate pe larg toate domeniile ştiinţei. Zborul omului pe Lună a
demonstrat, că dacă se fixează obiective precise şi se alocă surse financiare destule, pentru ştiinţă nu există probleme de
nerezolvat.

Specific etapei actuale de dezvoltare a lumii este pătrunderea masivă a rezultatelor ştiinţei în industrie, agricultură, în
toate sferele de activitate, fapt care transformă locul de muncă, fie el la uzină, pe terenul agricol, ori în altă parte, mai mult
sau mai puţin, într-un laborator ştiinţific, deseori ştergându-se linia de marcaţie între creator şi producător. În ţările avansate
ştiinţa a devenit o componentă inseparabilă a vieţii oricărui producător, acesta văzându-se nevoit să muncească, să facă
investigaţii ştiinţifice şi să se instruiască concomitent, aici observându-se şi o implicare masivă a sectorului privat în
dezvoltarea ştiinţei şi în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice. Dat fiind faptul, că azi în orice activitate munca omului
devine tot mai intelectualizată (ponderea muncii creative sporind faţă de cea a muncii fizice), de la cel care vine în câmpul
muncii se cer, de rând cu cunoştinţe profunde şi largi în domeniu, aptitudini şi deprinderi de cercetător, capacitatea de a
însuşi critic ceea ce produce ştiinţa. Viitorul aparţine societăţilor inteligente, cunoscătoare şi sensibile la achiziţiile ştiinţei,
de aceea instituţiile cu activitate de cercetare sunt chemate să prelucreze operativ problemele societăţii şi să găsească fără
întârziere soluţiile optime.

Pentru ştiinţă este important ca ideile noi pe care le enunţă şi le promovează să fie valorificate la maxim, lucru care
poate fi realizat numai în cazul în care ideile circulă, sunt discutate de comunitatea ştiinţifică, evoluează. Circulaţia ideilor
se asigură prin internaţionalizarea cercetărilor, prin cooperarea internaţională a cercetătorilor, unica soluţie pentru
rezolvarea marilor probleme, chiar şi pentru ţările dezvoltate. Pentru ca instituţiile de cercetare să funcţioneze cu maximă
responsabilitate, lor li se asigură autonomia şi dreptul la liberă asociere cu alte instituţii de profil din ţară şi de peste hotare.
Descentralizarea puterii (un principiu democratic) este factorul cheie care asigură randament sporit administrării
instituţiei/ţării. O ţară nu poate să se ocupe concomitent cu toate problemele ştiinţifice cu care se confruntă, ea trebuie să
aleagă ce poate face cel mai bine cu resurse minime şi cu maxim de profit şi să dea prioritate acelor probleme, periodic
revizuindu-şi direcţiile prioritare de cercetare. Acest fapt necesită stabilirea unei politici ştiinţifice adecvate, avându-se
mereu în vizor problemele sociale majore ale ţării [6 - 7]. Aici se află răspunsul la multe întrebări, inclusiv şi la cea de ce
Republica Moldova trebuie să aleagă vectorul european de dezvoltare.
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Conştientizarea în lume a factorului ştiinţific în dezvoltarea societăţii
La începutul secolului XX, SUA a conştientizat faptul că fără o ştiinţă modernă nu va putea să prospere şi a început

să trimită pe cei mai buni elevi la studii în cele mai prestigioase universităţi din Europa (continent vestit prin universităţile
sale, prima fiind fondată la Bologna, în anul 1088), statul american acordându-le studenţilor burse mai mari decât salariile
profesorilor universitari europeni. Dezvoltarea vertiginoasă a ţărilor Uniunii Europene la sfârşitul secolului XX şi începutul
secolului XXI, precum şi a altor ţări dezvoltate, care au urmat exemplul SUA şi UE, demonstrează concludent că ştiinţa este
unica locomotivă eficientă care permite societăţii să progreseze. Ştiinţa (inventivitatea şi creativitatea omenească) mai are şi
capacitatea de a transforma mediul ambiant şi de a ameliora mediul uman, de a apropia oamenii, de a-i înnobila. Tot ştiinţa
este cea care deschide esenţa şi plenitudinea existenţei umane - în adâncime curiozitatea omului are interesul de
supravieţuire, iar cunoaşterea este cea mai mare bucurie a omului. Factorul creator, mobil, în perpetuă evoluare al ştiinţei
este capabil să schimbe spre bine tabloul oricărei societăţi. Se trăieşte bine în ţările care investesc mult în ştiinţă. De aceea,
astăzi în majoritatea ţărilor lumii creşte în importanţă rolul ştiinţei, ponderea ei în economie, din an în an ştiinţei i se alocă
investiţii tot mai mari, ea plasându-se astfel spre centrul activităţii umane, căpătând caracter de masă, în activităţi de
cercetare fiind antrenate tot mai multe persoane [8].

Concepţia care domină azi lumea civilizată este formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, în care să domine
spiritul şi metodele ştiinţifice, angajarea plenară a ştiinţei la soluţionarea problemelor economice şi sociale ale ţării,
organizarea şi gestiunea ştiinţifică a muncii, studiul ştiinţific şi promovarea principiului optimizării fiecărei operaţii,
utilizarea pe larg a tehnologiilor informaţionale, transferul de cunoştinţe de la un domeniu la altul. În fig. 1 - 2 este
prezentat numărul de cercetători ştiinţifici ce revin la 100 000 de locuitori în ţările UE (fig. 1) şi în ţările CSI şi, pentru
comparaţie, încă a câtorva ţări ale lumii (fig. 2) [9 – 12].

Fig. 1. Numărul de cercetători ştiinţifici ce revin la 100 000 de locuitori în ţările UE

În medie, CSI dispune de 189 de cercetători ştiinţifici la 100 000 de locuitori (curba 1, fig. 2), dar ar dori să se
apropie de indicatorul UE, de 332 lucrători ştiinţifici la 100 000 de locuitori (curba 2, fig. 2). Acest indicator însă nu
satisface UE, care doreşte să atingă performanţa SUA – de 447 de cercetători la 100 000 de locuitori [13] (curba 3, fig. 2).
SUA, însă, caută să îmbunătăţească indicatorii săi, având de exemplu Japonia şi Coreea de Sud cu, respectiv, 696 şi 692 de
cercetători la 100 000 de locuitori (curba 4, fig. 2). La rândul lor, Japonia şi Coreea de Sud au în faţă exemplul Finlandei, cu
1029, şi cel al Norvegiei, cu 894 de cercetători la 100 000 de locuitori. Şi China se mişcă cu paşi giganţi, pornind de la
indicatorul Indiei (13) în scurt timp a ajuns să aibă 85 de cercetători la 100 000 de locuitori. Fostele republice baltice ale
URSS, deşi se află în cadrul UE de puţin timp, şi-au ameliorat simţitor aceşti indicatori (fig. 1 - 2), spre deosebire de RM
aflată în cadrul CSI timp de 23 de ani. Aceşti factori şi fac atractivă Uniunea Europeană pentru Republica Moldova.
Numărul de cercetători ai unei ţări însă nu e tot, depinde  mult şi cum aceştia sunt finanţaţi.
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Fig. 2. Numărul de cercetători ştiinţifici ce revin la 100 000 de locuitori
în ţările CSI în comparaţie cu alte ţări ale lumii

Conştientizarea în RM a factorului ştiinţific în dezvoltarea durabilă
Comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova a conştientizat la timp însemnătatea factorului ştiinţific pentru

dezvoltarea durabilă a societăţii. Chiar din primii ani de independenţă, în RM a fost creat un sistem naţional de pregătire şi
atestare a cadrelor ştiinţifice, azi bine consolidat şi cu oameni bine pregătiţi profesional [14-17] şi conştienţi de faptul că
unica cale de dezvoltare a republicii este cea pusă pe baze ştiinţifice şi de apropiere de comunitatea ţărilor UE, ca una din
cele mai eficiente economii. Sistemul nominalizat lucrează ritmic (fig. 3), dispune de întreg setul de acte normative, criterii
şi standarde în mare parte racordate la cele ale Uniunii Europene [18-19].

Fig. 3. Numărul de grade ştiinţifice de doctor (D) şi doctor habilitat (DH)  acordate
anual de CNAA al RM pe parcursul anilor 1993-2013

Indicatorii privind nivelul intelectual al ţării
Un indicator important al nivelului de inteligenţă al unei societăţi este numărul de persoane cu vârsta mai mare de 25

de ani care deţin grad ştiinţific (ce dovedeşte nivelul înalt de creativitate a persoanei, capacitatea acesteia de a formula şi
soluţiona probleme, de a prognostica). În SUA acest indicator este 1,2%, în Germania – 1,8% [8], în RM - nu depăşeşte
0,3% [5]. Un alt indicator este numărul de persoane  care obţin anual grad ştiinţific (asigurarea sectoarelor economiei cu
cadre ştiinţifice de înaltă calificare) la 100 000 de locuitori. Pentru Portugalia, bunăoară, acesta este egal cu 50, Elveţia – 43,
Germania – 31, UE – 21, SUA şi Coreea de Sud – 18, România – 16, Lituania – 10, Tadjikistan – 3. Pe parcursul anilor
1993-2013 în Republica Moldova au fost conferite anual grade ştiinţifice, de doctor şi de doctor habilitat, în medie la 5,3
persoane la 100 000 de locuitori (fig. 4) [15-17, 5].
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Fig. 4. Numărul mediu de persoane ce obţin anual grade ştiinţifice
(raportat la 100 000 de populaţie) în diferite ţări ale lumii

Prin urmare, şi la acest indicator ar fi de urmat SUA şi ţările UE (acestea mai au şi un doctorat profesional dezvoltat).
Pentru aceasta este necesar de racordat programele de studii doctorale la cele europene, de sporit esenţial numărul de
doctoranzi, de adus planul de înmatriculare în doctorat în corespundere cu  necesităţile economiei naţionale, de sporit
alocaţiile financiare prevăzute pentru un doctorand.

Eficienţa activităţii ştiinţifice
Drept dovadă a unei societăţi progresiste poate servi eliberarea la maxim a energiei creatoare a omului. Eficienţa

activităţii ştiinţifice într-o ţară poate fi determinată prin numărul (şi calitatea) articolelor (brevetelor) publicate de
cercetătorii acesteia în reviste cu factor de impact mare şi cel al inovaţiilor implementate. Din păcate, la determinarea reală a
acestui indicator se întâlnesc o serie de greutăţi. De aceea vom încerca printr-o altă metodă, mai dură, să determinăm care
ţări promovează cel mai eficient ştiinţa. Drept culmi ale puterii creatoare a omului pot servi descoperirile ştiinţifice de
răsunet, aprecierea supremă a cărora se face prin acordarea Premiului Nobel. Vom lua în calitate de indicator al produsului
ştiinţific suprem al unei ţări numărul de laureaţi ai acestui premiu pe parcursul anilor 1901 -2013. Analizând lista laureaţilor
în domeniul ştiinţelor fundamentale (care formează concepţiile omului despre lume): fizicii, chimiei, fiziologiei, medicinei
şi economiei, s-a constatat următoarele (tab. 1).

Tabelul 1. Numărul de laureaţi ai Premiului Nobel repartizaţi pe domenii ştiinţifice şi ţări
Numărul de laureaţi ai Premiului Nobel repartizaţi pe domenii ştiinţifice şi ţări

Domeniul
ştiinţei

Toate
ţările
lumii

SUA+U
E SUA UE RU Germania Franţa

Celelalte
ţări ale

UE

Celelalte
ţări ale
lumii

Fizică
(%)

196
(100)

175
(89,29)

86
(43,88)

89
(45,41)

22
(11,22)

25
(12,76)

14
(7,14)

28
(14,29)

21
(10,71)

Chimie
(%)

166
(100)

147
(88,55

64
(38,55)

83
(50,00)

26
(15,66)

29
(17,47)

8
(4,82)

20
(12,05)

19
(11,45)

Fiziologie +
medicină (%)

204
(100)

191
(93,63

98
(48,04)

93
(45,59)

30
(14,71)

15
(7,35)

10
(4,90

38
(18,63

13
(6,37)

Economie
(%)

74
(100)

68
(91,89)

51
(68,92)

17
(22,97)

7
(9,46)

1
(1,35)

1
(1,35)

8
(10,81)

6
(8,11)

Toate domeniile
(%)

640
(100)

581
(90,78)

299
(46,72)

282
(44,06)

85
(13,28)

70
(10,94)

33
(5,16)

94
(14,69)

59
(9,22)

Literatură
(%)

110
(100)

85
(77,27)

9
(8,18)

76
(69,09)

9
(8,18)

9
(8,18)

13
(11,82

45
(40,91)

25
(22,73)

Majoritatea savanţilor cărora li s-au decernat Premiul Nobel au efectuat cercetările lor de vârf în laboratoarele sau la
catedrele din SUA şi din ţările UE [1, 2]. SUA şi UE, luate împreună, le revin: în domeniul fizicii, din 196 de laureaţi – 175
( = 86 + 89) (89,29%); în domeniul chimiei, din 166 de laureaţi - 147 ( = 64 + 83) (88,55%); în domeniul fiziologiei şi
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medicinei, din 204 de laureaţi – 191 ( = 98 + 93) (93,63%); în domeniul economiei, din 74 de laureaţi - 68 ( = 51 + 17)
(91,89%). Celor altor ţări ale lumii le revin corespunzător: în domeniul fizicii 21 (10,71%) laureaţi; în domeniul chimiei -
19 (11,45%) laureaţi; în domeniul fiziologiei şi medicinei – 13 laureaţi (6,37%); în domeniul economiei - 6 (8,11%)
laureaţi. Sumar în toate domeniile ştiinţei menţionate mai sus au fost acordate pe parcursul anilor 1901 – 2013 Premii Nobel
la 640 de persoane, dintre care 581 ( = 299 + 282) (90,78%) sunt cetăţeni ai SUA şi UE şi doar 59 (9,22%) - cetăţeni ai
altor ţări ale lumii (fig. 5) . Aceasta înseamnă,că concepţiile noastre fundamentale despre lume au fost şi sunt formate în
mare parte de oameni de ştiinţă din Statele Unite ale Americi şi Uniunea Europeană.

Fig. 5. Repartiţia pe ţări a numărului de laureaţi ai Premiului Nobel din domeniul ştiinţelor

Încă un lucru demn de menţionat, din 282 de laureaţi ai Premiului Nobel cetăţeni ai Uniunii Europene, 188 sunt ai
Regatului Unit (RU), Germaniei şi Franţei luate la un loc, iar 94 – cetăţeni ai altor state ale UE, ceea ce înseamnă că practic
fiecare ţară europeană are laureaţii ei, şi nu unul. Repartiţia acestora pe domenii şi după ţările menţionate deja (RU,
Germania, Franţa şi alte ţări ale UE) este destul de omogenă (tab. 1). În domeniul fizicii avem 89 ( = 22 + 25 + 14 + 28)
laureaţi, în domeniul chimiei – 83 ( = 26 + 29 + 8 + 20), în domeniul fiziologiei şi medicinei – 93 ( = 30 + 15 + 10 + 38), în
domeniul economiei - 17 ( = 7 + 1 + 1 + 8). Prin urmare, cetăţenii SUA şi ai UE se realizează profesional şi creativ la cel
mai înalt nivel în propriile lor ţări. De domeniul culturii ţin Premiile Nobel pentru literatură. Aici se evidenţiază mai mult
ţările UE. Dar şi în cazul acesta, din 110 laureaţi, majoritatea, 85 ( = 9 + 76) (77,27%), sunt cetăţeni ai SUA şi UE, celor
altor ţări ale lumii le revin 25 (22,73%) laureaţi. Ţărilor europene  le revin 76 ( = 9 + 9 + 13 + 45) (69,09%) laureaţi. Nu
întâmplător fluxul migraţiei (îndeosebi al „materiei cenuşii”) este îndreptat spre aceste ţări.

Toate aceste lucruri şi determină în mare măsură dorinţa Republicii Moldova de a se asocia Uniunii Europene, duhul
vieţii democratice şi a societăţii bazate pe cunoaştere este atrăgător pentru o naţiune care doreşte să dăinuie în timp. Din
punctul de vedere al investiţiilor făcute în ştiinţă şi al rezultatelor de vârf obţinute, desigur, nu ne numărăm printre ţările cu
o economie bazată pe cunoaştere, dar dorim să devenim ca atare, raliindu-ne deja la standardele UE. Este  în firea lucrurilor
ca în dezvoltarea lor ţările să urmeze unor modele cunoscute, să raporteze problemele proprii la unele apropiate, deja
soluţionate [20 - 21]. UE, de exemplu, în dezvoltarea sa studiază cu atenţie practicile bune ale SUA şi urmează un parcurs
istoric similar. Alte ţări, inclusiv din CSI, urmează pilda SUA şi UE, iar acestea din urmă, la rândul lor, studiază cu atenţie
practicile bune ale Japoniei şi Coreei de Sud.

Valorificarea factorului sinergetic. Exemplul UE e interesant şi din alt punct de vedere. O societate bine pusă la
punct are rentabilitatea unui sistem sinergetic. O societate, remarca ilustrul istoric englez Arnold J. Toynbee, nu este suma
indivizilor săi, care echivalează cu o gloată, ci suma relaţiilor dintre aceştia. Dezvoltarea societăţii este un rezultat al muncii
colective bine coordonate, sursa esenţială de creştere a randamentului oricărei activităţi fiind ascunsă în relaţiile umane.

Pentru a spori plusvaloarea părţii sinergetice se cere integrarea armonioasă a individului în colectivitate şi al
instituţiilor în comunitatea instituţiilor de acelaşi gen din ţară şi din străinătate, pentru a acumula masele critice necesare ai
mai multor parametri [17], încât mai multe activităţi să devină eficiente. Din acest motiv, şcolii moderne i se cere să
promoveze ideea puterii în comun a oamenilor, necesitatea de integrare a activităţilor lor, să ridice relaţiile umane la un
nivel tot mai înalt, să armonizeze interese individului cu cele ale colectivităţii, astfel ca făgaşul propriu al persoanei să fie în
consonanţă cu dezvoltarea economică şi culturală a ţării, la aceasta adăugându-se şi o educaţie estetică şi etică adecvată.

Pentru a spori contribuţia factorului sinergetic (şi de aici bunăstarea populaţiei), ţările se asociază, atingând şi
depăşind în felul acesta masele critice la tot mai mulţi indicatori economici, făcându-i astfel eficienţi. Dar efectul asocierii
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însă e relevant numai în cazul în care ţările au grad ridicat de independenţă şi parteneriatul se face în baza liberului
consimţământ şi în deplină conştiinţă a intereselor (între ţări subordonate colaborarea nu este reciproc avantajoasă).
Constituite astfel, asociaţiile de state sunt mai adaptabile la nou şi mai puţin vulnerabile la neprevăzut. UE, bunăoară, este
formată din 28 de ţări suverane, care au înfiinţat o piaţă unică şi stabilesc o monetă comună. În 2012, UE a avut un produs
intern brut (PIB) de 16 641 de miliarde de dolari (23% din cel mondial), fiind practic cea mai mare economie a lumii (tab.
2, fig. 6). UE şi SUA ocupă o poziţii de vârf în economia mondială, în 2012 au avut împreună un PIB de 32 328 de miliarde
de dolari, 45 % din cel mondial. Şi veniturile pe cap de locuitor ale lor sunt mari în comparaţie cu cele ale altor ţări [9-12].

Tabelul 2. Numărul de persoane angajate în cercetare (fără personalul auxiliar) în câteva ţări/regiuni
avansate ale lumii şi capitalul financiar anual pus la dispoziţia acestora

Fig. 6. Numărul de cercetători ştiinţifici (săgeţile din imagine) şi resursele financiare cu care aceştia sunt
înzestraţi (sferele din imagine) ale câtorva ţări/regiuni avansate ale lumii

După cum reiese din fig. 2, 6, din colaborarea cu SUA şi UE, Japonia  şi Coreea de Sud au avut de câştigat, iar
China, alegând calea dezvoltării pe bază de cunoştinţe şi de deschidere către lume, se mişcă cu paşi giganţi pe calea
progresului, pe când ţările totalitare şi cele care se izolează totdeauna regresează, deseori se văd nevoite s-o ia de la început
(„restructurează”).

Sporirea nivelului intelectual al societăţii. Ca ştiinţa să cunoască o dezvoltare durabilă, ea trebuie să fie asigurată
de un aflux continuu de cadre ştiinţifice tinere. Orice subţiere a acestuia provoacă convulsii în funcţionarea sistemului de
cercetare şi dezvoltare al ţării. În RM există o discordanţă (deja observată [17]) dintre repartiţia numărului de persoane ce
lucrează în cercetare după domenii şi repartiţia cadrelor ştiinţifice pregătite pentru economia naţională pe domenii (fig. 7-8).

Între sfera cercetării şi cea a pregătirii cadrelor ştiinţifice trebuie să existe o legătură strânsă. Una din grijile statului
este să sporească nivelul intelectual al societăţii, lucru care poate fi realizat prin educaţie continuă, toată viaţa, a locuitorilor
săi, dezvoltarea la ei a unor abilităţi de formulare şi rezolvare a problemelor, a dorinţei de a da produse creative. Pentru
aceasta  este nevoie de strategii educaţionale avansate, care să ia în calcul experienţele cunoscute, tradiţiile ştiinţifice,
nivelul actual de dezvoltare a ştiinţei, aspiraţiile societăţii. În ţările avansate şcoala devine o instituţie centrală, în care se
investeşte mult. SUA şi UE, de exemplu, promovează un spirit şi o educaţie intensiv ştiinţifică de la cea mai fragedă vârstă,
în perpetuă modernizare, bazată pe programe de studiu concordate cu rezultatele ştiinţelor şi cu marile mişcări de idei de pe

Ţara / regiunea Numărul de
locuitori

[Wikipedia]

Numărul de
cercetă-tori
ştiinţifici

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
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tărâmul acestora şi orientată spre nevoile sociale, economice, culturale şi spirituale ale societăţii, şcoala urmând ştiinţa la
mică distanţă.

Fig. 7. Repartiţia pe domenii ale ştiinţelor a numărului de persoane ce activau în ştiinţă în RM în 2011

Fig. 8. Repartiţia pe domenii ale ştiinţei a numărului de persoane ce au obţinut grad ştiinţific
în perioada anilor 1993-2013  în RM

Rapiditatea cu care cunoştinţele azi se înnoiesc determină sectorul de producere să solicite actualizarea şi
aprofundarea cunoştinţelor, reciclarea, perfecţionarea sau conversiunea calificării multor oameni, în concordanţă cu ultimele
achiziţii ale ştiinţei, inclusiv ale pedagogiei, psihologiei şi a tehnologiilor informaţionale. Astfel că educaţia modernă trebuie
să orienteze elevul (studentul, masterandul, doctorandul) spre o muncă concretă, constructivă, creatoare, să-i dea acestuia
sentimentul scopului, al sforţării personale, să-l transforme în explorator, cercetător, descoperitor, să-i insufle dragoste de
progres, să-l motiveze să se perfecţioneze, să-i dezvolte capacităţile de comunicare, să-l înveţe a munci în echipă, a munci
raţional. Şi în această privinţă SUA şi UE deţin poziţii de frunte. UE consideră că SUA este înaintea sa în multe privinţe
graţie faptului că aplică în administrare, cercetare şi educaţie un management mai performant, structurile de organizare şi de
luare a deciziilor acolo având un grad mai mare de autonomie, fapt ce le permite să-şi concorde organizarea internă cu
solicitările externe, să fie mai deschise spre cooperare cu instituţii din ţară şi de peste hotare, mai receptive la nou, la
raportul muncă investită - rezultate obţinute,  mai eficiente.

Pentru aşi asigura o dezvoltare durabilă, Republica Moldova trebuie să-şi creeze un sistem de învăţământ flexibil,
adaptabil la necesităţile societăţii, optimizat la nivelul individual de învăţare, în baza celor mai noi achiziţii ale ştiinţei.
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Concluzii. Astăzi în lume pot progresa doar ţările care investesc mult în ştiinţă şi care colaborează eficient cu ţările
avansate ale lumii, care au tradiţii democratice.

Republica Moldova va putea să-şi asigure o dezvoltare durabilă dacă va promova o democraţie veritabilă, iar
activităţile din societate vor fi puse pe baze ştiinţifice solide.

Concepţiile moderne despre lume au fost formate în cea mai mare măsură de către oamenii de ştiinţă care au activat /
activează în SUA şi în ţările UE, de aceea aceste ţări trebuie să servească pentru Republica Moldova de model în cercetare,
învăţământ, economie.

Cel mai mult investesc în ştiinţă SUA şi UE, ele au cel mai mare număr de cercetători ştiinţifici, lor le revine 45 %
din PIB-ul mondial, tot ele au şi cel mai mare PIB pe cap de locuitor, fapt ce le fac atractive pentru ţara noastră.

Comunitatea ştiinţifică din Moldova e conştientă de faptul alegerii de către Republica Moldova a vectorului european
de dezvoltare şi contribuie, în măsura posibilităţilor, la atingerea acestui scop: a creat un sistem de pregătire şi atestare a
cadrelor ştiinţifice viabil, care continuu se modernizează, adaptându-se tot mai mult la actele normative, criteriile şi
standardele Uniunii Europene.

Încadrarea ştiinţei şi educaţiei din Republica Moldova în Aria Ştiinţei şi Educaţiei a Uniunii Europene este o
necesitate de prim rang, dat fiind eficienţii ultimei şi vecinătăţii geografice a Republicii Moldova cu UE.

Colaborarea strânsă a RM cu ţările UE va spori esenţial plusvaloarea sinergetică a muncii în ţara noastră, care va
atinge valoarea maximă odată cu aderarea RM la UE.
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