
REZOLUŢIA ASAMBLEEI ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

CU PRIVIRE LA SITUAŢIA DE CRIZĂ SOCIO-ECONOMICĂ DIN ŢARĂ   

 

          Academia de Ştiinţe a Moldovei, în calitatea sa de consultant ştiinţific al 

autorităţilor publice în sfera economică, socială, culturală şi în alte domenii de 

dezvoltare a ţării (conform prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare), 

fiind profund îngrijorată de situaţia socio-politică şi economică din Republica 

Moldova şi conştientizînd rolul comunităţii ştiinţifice în identificarea modalităţilor 

de soluţionare a problemelor cu care se confruntă societatea, a examinat în cadrul 

şedinţei Asambleei AŞM a principalelor circumstanţe, care au dus la agravarea 

situaţiei socio-economice a ţării, a conturat unele soluţii pentru un program 

anticriză  şi  a stabilit sarcinile strategice ale comunităţii ştiinţifice în depăşirea 

situaţiei create. 

      Comunitatea ştiinţifică, în baza unei ample analize a evenimentelor din 

ultima perioadă, constată că situaţia economică şi socio-politică a ţării s-a agravat  

şi  ar putea fi apreciată ca una extrem de dificilă. Deficitul bugetar se află în 

continuă creştere, iar economia este în continuă degradare. Industria, sectorul 

construcţiilor, agricultura se află în recesiune. Criza politică, economică, financiară 

are un impact negativ şi asupra cercetării autohtone şi educaţiei: s-a stopat atît 

revitalizarea lor, cît şi realizarea programelor de stat în cercetare şi educaţie, axate 

pe soluţionarea multiplelor probleme socio-economice, ecologice şi de ocrotire a 

sănătăţii. În linii generale, diminuarea volumului de finanţare pentru cercetare şi 

educaţie poate conduce la o situaţie socio-economică similară celei de la şfîrşitul 

anilor ’90 ai secolului trecut. 

      Atenuarea efectelor dezastruoase ale crizei economice şi socio-politice din 

ţară poate fi asigurată numai de un guvern, format din specialişti de înaltă 

calificare, care vor demonstra capacitatea de a genera decizii adecvate în baza 

ştiinţei contemporane, responsabilitatea pentru onorarea înaltelor obligaţiuni şi ar 

face faţă circumstanţelor dificile din societate. Este necesar ca Guvernul nou-

format să susţină şi să promoveze, în regim de urgenţă, elaborarea unui program 

naţional anticriză fundamentat, care ar specifica acţiuni operative şi de perspectivă 

pentru depăşirea recesiunii, stabilizarea şi dezvoltarea ulterioară a economiei. De 

rînd cu aceste acţiuni, este necesar de a întreprinde unele măsuri privind adoptarea 

unor acte legislative concrete în vederea aplanării constrîngerilor mediului de 

afaceri, stimularea activităţii de antreprenoriat, menţinerea echilibrului pieţei de 

consum, accesul la noile pieţe de peste hotare în vederea exportului mărfurilor şi 

produselor autohtone, crearea mecanismelor de stimulare a inovaţiilor şi 



accelerarea transferului tehnologic, competitivităţii sectorului real/privat şi celui 

public, formarea infrastructurii inovaţionale, orientate spre implementarea urgentă 

a elaborărilor ştiinţifice, inclusiv a tehnologiilor informaţionale, acordarea 

creditelor de către FMI şi alte organizaţii financiare internaţionale, atragerea 

investiţiilor în dezvoltarea industriei şi agriculturii, dezvoltarea şi susţinerea 

business-ului mic şi mijlociu, consolidarea disciplinei fiscale şi vamale, 

perfecţionarea administrării finanţelor publice, stabilirea bunelor relaţii cu ţările 

vecine România şi Ucraina, precum şi cu China, Rusia, Germania, Franţa etc.    

      Acum, în condiţiile de criză economică globală, ştiinţa, mai mult ca oricînd, 

are un rol decisiv pentru dezvoltarea societăţii. Lecţia pe care ne-a dat-o istoria 

contemporană a ţărilor industriale constă în aceea, că doar în baza ştiinţei şi 

inovaţiilor este posibilă dezvoltarea ascendentă a economiei. 

     Numai în condiţiile în care ştiinţa şi inovarea se vor bucura de susţinere din 

partea statului şi a societăţii, poate fi asigurată dezvoltarea economiei 

scientointensive, elaborarea tehnologiilor avansate, producerea materialelor noi 

multifuncţionale, inclusiv pentru construcţie, dezvoltarea noilor biotehnologii de 

producere cu un randament sporit, elaborarea noilor preparate farmaceutice şi 

metode de tratament, punerea în valoare a surselor alternative de energie şi în 

ultimă instanţă depăşirea crizei economice.  

În acelaşi timp, comunitatea ştiinţifică este profund îngrijorată şi respinge 

acuzaţiile virulente privind rolul şi locul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 

gestionarea sferei cercetării şi inovării, înalt apreciată de organismele ştiinţifice 

internaţionale, şi soluţionarea problemelor socio-economice stringente ale ţării. 

Considerăm că susţinerea ştiinţei şi inovării este imperativul zilei. Succesul 

ţărilor  care în prezent au depăşit criza economică sau se află pe această cale se 

datorează, în mare măsură, suportului financiar suplimentar al cercetării-

dezvoltării. Astfel au procedat guvernele unor asemenea state, ca SUA, Japonia, 

Finlanda, Germania, China etc.  Concomitent, Consiliul European de la Lisabona a 

stabilit drept prioritate pentru Uniunea Europeană dezvoltarea dinamică şi 

competitivă a economiei, capabile să asigure o dezvoltare durabilă şi generatoare 

de noi locuri de muncă, numai dacă aceasta va fi bazată pe cunoaştere.  

      În numele comunităţii ştiinţifice, Academia de Ştiinţe a Moldovei declară că 

va contribui dezinteresat, cu tot potenţialul intelectual de care dispune, la 

elaborarea unui program anticriză ştiinţific argumentat, precum şi la realizarea 

altor activităţi oportune în vederea depăşirii consecinţelor crizei şi asigurării bazei 

ştiinţifico-tehnologice în dezvoltarea progresivă a ţării.   


