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Începând cu anii 2000, statele-membre şi asociate ale Uniunii Europene au adoptat un set de legi şi acte 

normative care conduc la schimbări şi transformări importante în sistemele de funcţionare şi manageriale ale 
universităţilor. Însă din momentul determinării numitorului comun – integrarea europeană – aceste transfor-
mări trebuie să conducă la schimbări în mentalitate, schimbări în atitudini, schimbări în concepţii, schimbări în 
management, schimbări în cadrul generaţiilor… Proiectat pentru sistemul educaţional, cuvântul „schimbare” se 
identifică cu obiectivele Procesului de la Bologna care vor mobiliza la compatibilizarea sistemului educa-
ţional naţional cu cel european. Sunt nişte schimbări incomparabile cu cele anterioare şi este necesar să con-
ştientizăm două momente cardinale: cunoaşterea este marfa cea mai valoroasă şi sursa cea mai importantă în 
dezvoltarea economico-socială durabilă, iar investiţiile în sistemele de educaţie, cercetare şi inovare sunt 
condiţii necesare pentru modernizarea lor. Astfel, misiunea strategică constă în generarea unei resurse umane 
naţionale înalt competitivă, capabilă să funcţioneze şi să asigure eficient societatea actuală şi viitoare. Aşadar, 
drept rezultat, toate acţiunile şi proiectele concrete vizează orientarea sistemelor de educaţie, cercetare şi 
inovare spre necesităţile beneficiarilor acestora, inclusiv anticiparea şi satisfacerea proactivă a nevoilor actuale şi 
de perspectivă ale pieţei de competenţe. De o importanţă colosală este stabilirea unui parteneriat între univer-
sităţi şi angajatori, un teren de dialog continuu, deoarece există un dezinteres simetric între piaţa muncii şi 
absolvenţii acestor universităţi. Atâta timp cât acreditarea universităţilor nu specifică performanţele unei uni-
versităţi sau clasificarea şi ierarhizarea universităţilor după performanţe, diplomele universitare, indiferent 
unde au fost obţinute, vor avea aceeaşi valoare pe piaţa muncii. Cu cât mai frecventă este utilizarea sintagmei 
„societatea informaţională” şi mai pronunţată „societatea cunoaşterii”, cu atât mai mult şi cu mai multă 
îndrăzneală trebuie să conştientizăm misiunea şi rolul universităţilor în societate. Oare nu universităţilor le 
aparţine rolul de călăuză spre astfel de societăţi? Oare nu universităţile formează minţile societăţii de mâine? 
Oare nu universităţile trebuie să înzestreze absolvenţii săi cu un set de valori civice şi profesionale, testate 
prin stagii utile de practică, în cadrul cărora răspunsul la întrebările „ce ştii?” şi „ce poţi?” ne-ar demonstra 
ce este actual, modern şi performant?  

Este foarte bine cunoscut faptul că nivelul de dezvoltare a unei societăţi este determinat în mod esenţial 
de evoluţiile calitative în domeniile: educaţie, cercetare, inovare, transfer tehnologic şi cultură. Aceşti cinci 
factori sunt consideraţi adevăraţi piloni ai unei dezvoltări accelerate şi durabile. Mai mult, investiţiile în cer-
cetare, inovare şi transfer tehnologic dictează în bună măsură dezvoltarea economică a societăţii. Luând în 
consideraţie că universităţile au o responsabilitate socială şi naţională definită prin contribuţia la dezvoltarea 
culturală şi la schimbarea de mentalitate în sensul valorilor naţionale, europene şi mondiale, o temă de mare 
actualitate şi de interes strategic prezintă reformarea relaţiei cercetare–educaţie, necesitatea stabilirii rolului 
universităţilor şi a dezvoltării resurselor umane în plan european, ambele domenii fiind considerate probleme 
strategice pentru dezvoltarea viitoare a unei economii competitive bazată pe cunoaştere.  

În context, vom schiţa două căi majore de evoluţie a sistemului educaţional. Prima este legată de crearea 
aşa-numitului Spaţiu European de Cercetare cu referire la Declaraţia de la Lisabona, care presupune creşte-
rea alocaţiilor financiare pentru cercetare şi inovare la 3% din PIB până în anul 2010. Pentru comparaţie: un 
ritm accelerat se resimte şi în Republica Moldova – 0,16% în anul 1999 şi până la 0,8% – în anul 2008. 

Un asemenea ritm de creştere care este preconizat atât pe plan naţional, cât şi european va genera o creş-
tere semnificativă a potenţialului uman, implicat în sistemul de cercetare şi inovare. Din alt punct de vedere, 
astăzi sistemul de cercetare şi inovare nu se mai poate baza doar pe participarea unui grup restrâns de intelec-
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tuali de elită, dar are nevoie de resurse intelectuale masive, dacă dorim să construim o societate bazată pe 
cunoaştere. În acest caz, avem o ocazie deosebită pentru ca universitatea să-şi consolideze rolul în societate 
în scopul asigurării instruirii profesionale şi calitative a unui număr important de intelectuali, atât de necesari 
pentru sistemul de cercetare şi inovare. 

A doua cale majoră de dezvoltare este crearea aşa-numitului Spaţiu European al Învăţământului Superior 
sau Procesul Bologna. Scopul principal este realizarea unei arhitecturi a sistemului educaţional (LMD), adap-
tarea acestei arhitecturi la necesităţile societăţii, ţinându-se cont de designul şi specificul naţional, de compa-
tibilitatea în titlurile şi calificările academice, asigurându-se condiţii optime pentru o mobilitate crescândă a 
studenţilor şi personalului didactic în Spaţiul European. În acest context, voi remarca următoarele: calitatea 
învăţământului superior este o problemă universală pentru întreaga Europă, iar pentru noi ea este şi o problemă 
specifică cu amprente pronunţate ale sistemului preuniversitar. 

Procesul Bologna va deveni o realitate în Spaţiul European atunci (şi numai atunci!) când vom avea inte-
rese academice comune; atunci (şi numai atunci!) când vom avea imaginea respectivă pentru ca mobilitatea 
să devină reciproc avantajoasă şi se va realiza numai în cazul existenţei şcolilor ştiinţifice de elită sau, în 
limbajul actual, a centrelor ştiinţifice performante. Accentele trebuie plasate astfel: dacă la nivel de licenţiat 
promovăm predarea–învăţarea centrată pe student, apoi la nivel de masterat trebuie să urmăm o altă cale – 
educaţia prin cercetare şi pentru cercetare centrată pe activitatea individuală. Astfel, scopul strategic este 
crearea unui Spaţiu European al Învăţământului Superior pe lângă Spaţiul European de Cercetare care, în 
final, trebuie să conducă la transformarea Europei unite în cea mai competitivă, dinamică şi inovatoare eco-
nomie din lume. 

Care este realitatea? Noi am forţat şi am accelerat Procesul Bologna, „am tulburat apele”, uitând că Procesul 
Bologna este doar o arhitectură a sistemului educaţional. Da, problema principală este calitatea învăţămân-
tului superior, însă tratarea cercetării ştiinţifice universitare ca o activitate personală şi opţională, fără stipu-
larea obligativităţii ei, fără remunerarea respectivă sau echivalent, fără determinarea cotei-părţi a componen-
tei ştiinţifice în norma didactică, lipsa unor politici de cofinanţare reală pentru internaţionalizarea cercetării şi 
inovării privind atragerea de resurse financiare prin cercetare şi pentru cercetare, lipsa unor mecanisme de 
selectare, promovare şi menţinere a tinerelor talente şi, în final, lipsa unei strategii privind cercetarea ştiinţi-
fică în universitate nu mai pot asigura o calitate înaltă a componentei de cercetare şi inovare şi, respectiv, a 
celei educaţionale Noi n-am respectat cele mai elementare principii, de parcă calitatea poate fi clonată, de 
parcă oul poate să apară fără găină şi, reciproc, găina fără ou. În context, remarcăm: vom avea un nivel de 
calitate al învăţământului superior numai dacă vom asigura un nivel mai înalt al cercetării universitare. Astfel, 
cofinanţând de facto componenta ştiinţifică, vom promova şi extinde nu numai interesele strategice, dar vom 
asigura şi o imagine semnificativă a USM pe plan naţional şi internaţional. 

Pornind de la ideea că cheia performanţei o constituie implicarea conştientă şi responsabilă a întregii 
comunităţi academice a universităţii în îndeplinirea misiunii şi obiectivelor acesteia, la şedinţa Senatului 
Universităţii de Stat din Moldova din aprilie a fost aprobat Programul de modernizare a învăţământului sau 
de asigurare a calităţii, aceasta din urmă (dar şi îmbunătăţirea ei continuă) constituind principala prioritate ce 
conferă valoare prestaţiei academice şi tuturor celorlalte activităţi. 

Modernizarea propriu-zisă este o noţiune largă care include în sine cerinţe, exigenţe, renovare, perfecţio-
nare, actualizare. În cadrul academic această noţiune are o semnificaţie mai profundă, ea vizând misiunea de 
bază universitară – pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în diverse domenii, care este bazată pe calitate. 
Când vorbim despre „calitate”, presupunem, în primul rând, statornicirea legăturii trainice dintre cele trei 
laturi ale triunghiului: suportul didactico-material–student–profesor. Dar rolul determinant în asigurarea cali-
tăţii îi revine totuşi cadrului didactico-ştiinţific care constituie principala resursă valorică a universităţii, el 
fiind şi factorul esenţial în realizarea unei activităţi performante de durată, cu o contribuţie deosebită în pre-
gătirea profesională a viitorilor specialişti, în dezvoltarea corelaţiei student–profesor. Studentul, fiind benefi-
ciarul serviciilor educaţionale, reprezintă elementul de maximă receptivitate de valoare adăugată spre care 
trebuie orientate eforturile de formare ca cetăţeni, specialişti şi intelectuali, ei reprezentând şi resursa umană 
din care se selectează în parte personalul universităţii. Or, pentru ca produsul final – specialistul – să aibă o 
pregătire de calitate, este necesară evaluarea nu numai a studentului, dar şi a profesorului. Astfel, pentru a 
identifica şi a stimula excelenţa la USM, au fost specificaţi parametrii evaluării activităţii didactice şi de cer-
cetare care includ: activitatea didactică, activitatea de cercetare, contribuţia ştiinţifică şi performanţa profe-
sională, cu determinarea ansamblului de competenţe necesar realizării activităţilor didactice şi ştiinţifice şi 



Seria “{tiin\e ale educa\iei” 
 ISSN 1857-2103 

 7

activităţilor respective la nivel conceptual. În acest context, metodologiile, mecanismele de restabilire a 
echilibrului dintre cercetarea ştiinţifică şi învăţământul superior vor fi axate pe un sistem riguros de evaluare 
a performanţelor personalului didactico-ştiinţific, asigurând trecerea de la rezultate cantitative la valori cali-
tative în activitatea de cercetare şi inovare, cu o remunerare diferenţiată în corelaţie cu performanţele indivi-
duale. Or, o prestaţie academică performantă presupune o resursă financiară prin atragerea de fonduri şi utili-
zarea eficientă a celor existente, care constituie priorităţi ale universităţii. 

Numai după o astfel de evaluare va putea fi constatată situaţia reală, vor fi identificate problemele şi me-
canismele de soluţionare, vor fi determinate căile de redresare a situaţiilor şi domeniilor critice în evoluţia 
universitară, care, în final, va conduce la lansarea unui program realist de cercetare ştiinţifică universitară. 
Astfel, s-a preconizat un program intermediar de acţiuni pentru elaborarea strategiei de cercetare ştiinţifică 
pe anii 2008-2010, care include: 

1. Identificarea potenţialului performant ce va asigura promovarea valorilor în cercetarea ştiinţifică uni-
versitară. 

2. Identificarea direcţiilor ştiinţifice prioritare, necesare evoluţiei universitare, în corelaţie cu direcţiile 
strategice ale dezvoltării ştiinţei şi inovării în Republica Moldova. 

3. Identificarea domeniilor critice în dezvoltarea universitară. 
4. Internaţionalizarea cercetării şi inovării prin următoarele: 
• susţinerea financiară a integrării colectivelor de cercetare în parteneriate naţionale şi internaţionale; 
• stimularea prin cofinanţare reală a participării la programe ştiinţifice internaţionale; 
• susţinerea financiară a organizării unor manifestări ştiinţifice internaţionale; 
• stimularea publicării de monografii şi tratate în edituri cu recunoaştere internaţională; 
• publicarea unor lucrări în volumele unor conferinţe internaţionale de prestigiu; 
• stimularea cadrelor didactice cu performanţe ştiinţifice deosebite prin acordarea semestrului sabatic, 

prin distincţii şi premii. 
5. Instituirea fondului de cercetare ştiinţifică destinat pentru: 
• salarizarea diferenţiată a cadrelor didactice în funcţie de performanţele ştiinţifice; 
• participarea activă la competiţiile de obţinere a proiectelor şi granturilor naţionale şi internaţionale; 
• redefinirea normei didactice în corelaţie cu performanţele ştiinţifice, stabilind cota-parte a compo-

nentei de cercetare până la 0,25 din norma didactică; 
• întărirea centrelor de cercetare ştiinţifică, condiţia minimă fiind existenţa a câte un centru de cerce-

tare la fiecare facultate; 
• consolidarea cercetărilor aplicative şi valorificarea rezultatelor ştiinţifice cu caracter aplicativ; 
• elaborarea politicilor de selectare, promovare şi încurajare a tinerilor dotaţi în scopul angajării de tineri 

cercetători, cu cazarea în cămine şi acordarea salariilor diferenţiate şi crearea în acest scop a unei 
comisii universitare. Printr-un concurs de selectare anuală a 7-10 tineri, angajarea va fi efectuată eşalo-
nat, fiind prevăzută pentru domeniile necesare evoluţiei universitare. 

6. Asigurarea condiţiilor şi climatului necesar dezvoltării activităţilor de cercetare ştiinţifică universitară. 
7. Modernizarea managementului cercetării şi inovării în scopul consolidării cercetării ştiinţifice drept 

componentă de bază în activităţile desfăşurate în Universitatea de Stat din Moldova. 
Există o tradiţie istorică, o evoluţie firească în trecerea la societatea bazată pe cunoaştere. În acest sens, 

Universitatea de Stat din Moldova, promovând strategia schimbării, trebuie să răspundă şi chiar trebuie să 
fie implicată în aceste provocări ale civilizaţiei la nivel naţional şi internaţional. Declarând ca prioritate tri-
unghiul cunoaşterii – educaţia, cercetarea şi inovarea – Universitatea de Stat din Moldova promovează urmă-
toarele categorii de valori: 

• competenţa profesională; 
• creativitatea, dinamismul şi personalitatea; 
• armonizarea interesului individual cu cel comunitar; 
• respectul, atenţia şi grija faţă de persoană şi comunitate; 
• deschiderea către mediul socioeconomic naţional şi internaţional; 
• ralierea la standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare; 
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• formarea unui management modern şi performant şi asigurarea transparenţei managementului universitar; 
• elaborarea unor politici de încurajare şi stimulare a tineretului talentat; 
• motivarea şi stimularea personalului prin politici de salarizare diferenţiată; 
• asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa. 
Până la sfârşitul anului de studii va finaliza Planul strategic unic a cărui schemă constă din planuri opera-

ţionale pentru fiecare an şi 6 programe de implementare, inclusiv:  
Programul de modernizare a învăţământului superior; 
Programul de consolidare a excelenţei naţionale şi de formare a celei internaţionale în cercetare şi 
inovare; 
Programul de motivare a salariaţilor şi de creştere a satisfacţiei acestora; 
Programul de modernizare a bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor tuturor membrilor comu-
nităţii universitare; 
Programul de promovare a unui management modern, participativ şi de performanţă; 
Program de motivare a studenţilor şi de promovare a aspiraţiilor acestora. 

Posibil doar că programul de cercetare ştiinţifică va fi actualizat şi definitivat în lunile noiembrie-decem-
brie 2008, deoarece este necesar a efectua SWOT-analiza în acest domeniu, adică analiza punctelor tari, a 
celor slabe şi evidenţierea oportunităţilor şi riscurilor în evoluţia cercetării ştiinţifice universitare.  

Revenind la misiune şi valori, să ne amintim de misiunea cercetării ştiinţifice care constă în a contribui, 
susţine, dezvolta şi promova:  

• inovarea în cercetare, dezvoltarea tehnologică şi transfer de cunoştinţe în scopul creării societăţii bazate 
pe cunoaştere; 

• dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare şi inovare şi valorizarea profesiei de cercetător. 
Practic, din misiunea pe care o are rezultă că societatea bazată pe cunoaştere se caracterizează prin îmbi-

narea a patru elemente cardinale: generarea de cunoştinţe; transmiterea acestor cunoştinţe prin educaţie şi 
formare profesională; difuzarea şi valorificarea acestor cunoştinţe prin inovare şi dezvoltare tehnologică.  

În concluzie, voi schiţa următoarele principii pe care trebuie să se bazeze o instituţie de învăţământ superior:  
– în viaţa unei universităţi nu legile scrise pe hârtie, ci spiritul care conduce şi mecanismele care se 

aplică sunt determinante; 
– cercetarea ştiinţifică este o sursă inepuizabilă pentru cunoaştere, iar performanţa cercetării 

ştiinţifice este o sursă inepuizabilă de finanţare; 
– un manager este bun dacă îi face pe cei din jur să creadă în El; un manager este foarte bun dacă îi 

face pe cei din jur să creadă în Ei. 
Or, simbioza dintre învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică, echilibrul şi armonia dintre evoluţiile 

învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice, mecanismele de menţinere, implementare şi valorificare a 
acestui echilibru este formula optimală în asigurarea durabilităţii şi consolidării poziţiei pe plan naţional şi 
internaţional. 

Suntem o universitate clasică, dar tindem spre o universitate antreprenorială, ancorată ca o corabie mult-
aşteptată în sânul societăţii şi pentru societate. Va fi necesară o perioadă de tranziţie în care componenta cla-
sică a USM va asigura activităţile didactice, iar componenta de cercetare, fiind cofinanţată de USM, va asigura 
componenta antreprenorială şi, respectiv, durabilitatea USM. 

În încheiere, ţin să remarc: întotdeauna am fost un adept al performanţei şi excelenţei. Apreciez înalt omenia. 
Multe ne dorim, dar există ceva în umbră care nu se observă la prima vedere, ceva care este distanţat de apa-
renţele birocratice – cultura organizaţională de excelenţă care specifică creativitatea, implicarea individuală, 
flexibilitatea şi adaptabilitatea la noile idei, situaţii şi modele, ataşamentul, devotamentul, competiţia, tendinţa 
spre performanţe ştiinţifice şi educaţionale. Baza acestei culturi trebuie să reprezinte un sistem de valori de 
tip european centrat pe muncă intensă, dedicaţie totală, spirit de echipă, corectitudine şi înaltă responsabilitate 
individuală, organizaţională şi socială. Comunitatea universitară trebuie să-şi cultive această cultură organi-
zaţională de excelenţă. Anume ea, această cultură, va genera şi va promova elite ştiinţifice, didactice şi sociale, 
competitive pe plan naţional şi internaţional, acestea constituind fundamentul ce ne va garanta o poziţie de 
frunte în sistemul educaţional naţional cu dobândirea treptată a recunoaşterii internaţionale. 

 


