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fi minimum 1 cercetător din Republica Moldova, inclusiv 932 materiale, 64 rezumate ale conferinţelor, 17 reviews, 7 materiale editoriale
şi 6 alte materiale. Articolele ştiinţifice au fost publicate în 302 reviste,
iar majoritatea autorilor moldoveni provin din instituţiile Academiei de
Ştiinţe (61%), urmate de sectorul universitar (33%), ramural (4%) şi
privat (2%). Dacă raportăm numărul articolelor la numărul cercetătorilor se constată, de asemenea, o productivitate mai înaltă în sectorul
academic comparativ cu restul sectoarelor, dar şi ea mult sub valoarea
acceptabilă de un articol ISI pe cercetător anual.
Analiza pe instituţii a acestor materiale arată că există mari decalaje în producţia ştiinţifică. Din cele 46 unităţi de la care provin autorii, 35
au publicat mai puţin de 2 articole ISI pe an. În acelaşi timp, primele 5
instituţii au publicat aproape 84% din totalul articolelor (tabelul 1).

Introducere. Activităţile ştiinţifice şi rezultatul acestora, cunoştinţele, sunt evaluate pentru a li se stabili valoarea şi utilitatea. Deşi evaluarea colegială de către experţi în domeniu a conţinutului şi productivităţii activităţii ştiinţifice se consideră metoda cea mai reuşită, în condiţiile
Republicii Moldova este dificil de asigurat în acest mod obiectivitatea
procesului, din cauza dimensiunii reduse a comunităţii ştiinţifice, dar
şi lipsei unei culturi a evaluării. În acest caz este preferabilă efectuarea unei evaluări în bază de criterii cantitative, utilizate pe larg pe plan
internaţional [1]. Indicatorii cantitativi trebuie însă să reflecte rezultate
ştiinţifice a căror valoare a fost validată de către expertiza externă. Astfel de rezultate se conţin în revistele recenzate internaţionale, cele mai
prestigioase din care (circa 10 mii) sunt monitorizate de către compania Thomson Scientific. În acest studiu ne-am propus să analizăm aspectele cantitative ale publicării cercetătorilor moldoveni în revistele ISI
şi cum se utilizează acestea în managementul sistemului naţional de
cercetare-dezvoltare. Drept sursă de informaţie ne-a servit informaţia
din bazele de date Thomson Scientific cu privire la publicaţiile cu autori
moldoveni, în special datele din perioada 2002-2006. Perioada analizată este motivată de logica organizării cercetărilor în Republica Moldova,
şi anume: demararea în anul 2006 a noilor proiecte instituţionale pe o
perioadă de 5 ani, pentru care se alocă peste 80% din finanţele destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare, dar şi a unor noi tipuri de proiecte (pentru tineri cercetători, procurarea echipamentului) acordate în
bază competitivă. Astfel, datele prezentate puteau fi utilizate la diferite
evaluări şi în alte acţiuni de management.
Rezultatele cercetătorilor moldoveni. În perioada 2002-2006
au fost publicate 1026 materiale monitorizate de către ISI, în care ar

Compararea performanţelor instituţiilor cu distribuţia surselor bugetare arată că nu există o corelaţie a acestora. Astfel, sunt 8 instituţii
cărora li s-au repartizat finanţare instituţională pentru cercetări fundamentale pentru anul 2008 (în medie, între 2 şi 4,5 mil.lei), deşi în perioada 2002-2006 ele nu au publicat nici un articol ISI. Acestea reprezintă atât domeniul socio-umanistic, care au un anumit specific teritorial,
cât şi domenii puternic internaţionalizate în lume (Institutul de Geologie şi Seismologie, Grădina Botanică, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică şi Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie). În acelaşi
timp există 11 instituţii de cercetare-dezvoltare acreditate, care au avut
publicaţii ISI şi care nu beneficiază de finanţare instituţională pentru
cercetări fundamentale (Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic,
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Universitatea Agrară de Stat din
Moldova ş.a).
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Tabelul 1
Principalii contribuabili ai producţiei ştiinţifice
a Republicii Moldova, 2002-2006 [2]
Nr.
1
2
3
4
5

Instituţia
Institutul de Fizică Aplicată
Universitatea de Stat din R. Moldova
Universitatea Tehnică a R. Moldova
Institutul de Chimie
Institutul de Matematică şi Informatică

Nr.articole % din total
460
41,70
179
16,23
121
10,97
112
10,15
50
4,53

Analiza comparativă a distribuirii resurselor bugetare la instituţiile,
care au publicaţii ISI şi obţin finanţare instituţională pentru cercetări
fundamentale, confirmă lipsa condiţionalităţii resurse-performanţe ştiinţifice. Astfel, primelor 4 instituţii după producţia ştiinţifică le-au fost
distribuite pentru anul 2008 surse financiare raportate la numărul articolelor publicate în 2002-2006 de mai puţin de 100 mii lei pe articol, în
timp ce la 4 instituţii le-au fost repartizate surse financiare în volum ce
depăşesc 1 mil.lei la articole publicate în aceeaşi perioadă (fig.nr.1).
La nivelul cercetătorilor ştiinţifici la fel se observă diferenţieri majore după productivitatea ştiinţifică şi nivelul recunoaşterii internaţionale.
În perioada 2002-2006 588 cercetători moldoveni au publicat materiale
în revistele ISI, ceea ce reprezintă doar circa 1/7 din numărul total de
cercetători ştiinţifici şi lucrători ştiinţifico-didactici (conform datelor BNS
pe anul 2006). Dintre aceştia aproape jumătate (47,3%) au participat la
scrierea unui singur articol, iar numărul autorilor a 5 şi mai multe articole (adică cel puţin un articol anual) este de 118 (21,1%). Publicarea
anuală a cel puţin unui articol ISI este considerată în lumea occidentală
drept un indicator de activitate minimală acceptată (cu unor domenii
socio-umane cu specific local). Dacă comparăm cu numărul total de
Univ ersitatea Tehnică a Moldov ei
Institutul de Fizică Aplicată
Univ ersitatea de Stat din Moldov a

cercetători din ţară reiese că doar circa 14% dintre cercetătorii moldoveni se află în contact cu nivelul mondial al cercetării ştiinţifice şi sunt
recunoscuţi internaţional şi doar 3% au performanţe similare cu cele ale
cercetătorilor din instituţiile occidentale. Dintre aceştia, 11 cercetători
înregistrează anual mai mult de 5 articole.
Utilizarea rezultatelor recunoscute internaţional. Dat fiind faptul că doar o parte relativ mică a cercetătorilor este racordată la fluxul
ştiinţific internaţional este important să analizăm în ce măsură sunt recunoscuţi şi recompensaţi la nivel naţional aceşti cercetători. În 2006
au fost efectuate cercetări ştiinţifice în cadrul 381 proiecte de cercetare
fundamentală, aplicată sau în cadrul programelor de stat, majoritatea
din acestea fiind aprobate pentru perioada 2006-2010. Doar 15% dintre
conducătorii acestor proiecte aveau publicate în perioada 2002-2006
articole indexate ISI, majoritatea până la un articol anual (fig. 2).
O situaţie asemănătoare se atestă şi în cazul acordării premiilor
academice şi naţionale. Astfel, din cei 58 participanţi la Concursul naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova pe parcursul
anilor 2004-2007 doar 8 persoane au articole ISI publicate în perioada
2002-2006. Dintre aceştia 4 au devenit câştigători (din totalul de 15
premii). În acelaşi timp, 2 savanţi cu 28 articole ISI în perioada indicată
(locurile 6-7 din Republica Moldova) nu au fost printre câştigători, la
fel ca şi unicul participant cu articole ISI la categoria „Tânărul savant”.
În cazul concursurilor pentru premiile Academiei de Ştiinţe există dife-
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Figura 1. Volumul finanţării bugetare instituţionale pentru cercetări
aplicative pentru anul 2008 raportat la numărul de articole ISI
publicate în 2002-2006, mii lei [2; 3]

Figura 2. Distribuirea proiectelor naţionale de cercetare-dezvoltare după numărul
de articole indexate ISI ale conducătorilor acestora [2; 4]
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