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Rezumat: Ştiinţa şi educaţia sînt legate reciproc. O revoluţie permanentă ştiinţifică şi tehnologică a condus la 

globalizare. Globalizarea, la rîndul său, a condus la noile chemări în domeniul educaţiei, inclusiv la asigurarea dezvol-

tării economice bazate pe cunoaştere (societate bazată pe cunoaştere). Situaţia impune crearea în baza universităţilor 
existente în ţară a centrelor ştiinţifico-educaţionale. 
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Abstract: Science and education are interrelated. A permanent scientific and technological revolution has led 

to globalization. Globalization, in turn, led to new needs in education, including providing economic development ba-

sed on knowledge (knowledge based society). The situation requires the foundation of scientific and educational cen-
ters based on existing universities. 
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Integrarea ştiinţei şi educaţiei oferă posibilitatea transferului rapid al realizărilor ştiinţei în 

procesul educaţional şi, apoi, în producţie. Ştiinţa îmbogăţeşte educaţia cu noi cunoştinţe, iar educaţia este 

baza resurselor umane pentru ştiinţă. De aceea soluţionarea cu succes a problemelor de dezvoltare a 

activităţilor ştiinţifice şi educaţionale depinde de interacţiunea lor efectivă. Cu toate că dezvoltarea ştiinţei 

şi a învăţămîntului superior în ţara noastră n-au fost izolate, la nivel de stat ele au fost oficial separate. 

Această divizare, în opinia noastră, a fost determinată de un număr de factori obiectivi şi subiectivi, 

generînd o mulţime de obstacole administrative şi juridice pentru dezvoltarea, în continuare, a ştiinţei şi 

educaţiei, precum şi îndeplinirea cu succes a sarcinilor lor.  

Revoluţia permanentă ştiinţifică şi tehnologică a condus la globalizare. Globalizarea, la rîndul său, 

a condus la noi chemări în domeniul educaţiei, inclusiv în asigurarea dezvoltării economice bazate pe 

cunoaştere (societate bazată pe cunoaştere). 

Un efect destabilizator asupra dezvoltării ştiinţei şi educaţiei au avut şi continuă să-l aibă factorii 

din perioada de tranziţie: 

 instabilitatea socială şi economică în societate; 

 lipsa acută de fonduri bugetare; 

 insuficienţa de materiale şi insuficienţa bazei tehnice pentru asigurarea necesităţilor actuale ale 

activităţilor ştiinţifice şi educaţionale; 

 tendinţa constantă de scădere a numărului de cadre tinere, reducerea contingentului ştiinţific şi a 

cadrelor didactice; 

 scăderea prestigiului social al omului de ştiinţă şi al pedagogului, ca urmare a salariilor scăzute etc. 

Plus la aceasta, în Moldova, ca şi în alte ţări post-sovietice şi europene, s-au schimbat priorităţile 

în domeniul educaţional. În primul rînd, educaţia fundamentală tehnică a schimbat prioritatea spre edu-

caţie de tip dobîndirea de competenţe. În afară de dobîndirea de aptitudini, învăţămîntul superior îndepli-

neşte, de asemenea, o funcţie de educaţie (de exemplu, patriotismul, toleranţa, devotamentul faţă de 

idealurile societăţii civile, loialitatea faţă de idealurile ştiinţei etc.). Conform datelor prezentate de CNAA 

a Republicii Moldova (Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare), rata de „reproducere” a profesio-

niştilor cu grade ştiinţifice în domeniul ştiinţelor reale (fizica şi matematica, chimie, biologie, tehnică şi 

agricultură) este mult mai mic decît în domeniul ştiinţelor economice, juridice şi ale educaţiei [Дикусар]. 

Situaţia impune crearea, în baza universităţilor existente în ţară, a centrelor ştiinţifico-educa-

ţionale. Această practică există în unele ţări dezvoltate, unde veniturile din activităţile educaţionale ale 

universităţilor servesc ca sursă de finanţare a ştiinţei [Гордеева, Пучкова].  

În anul 2003, în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a fost fondată Facultatea de 

Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie, care poate fi considerată ca o încercare de formare a unui astfel de 

centru. Procesul didactic la disciplinele de orientare spre specializarea de bază, specialitatea Agronomie, 

este asigurat de cercetătorii Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp (ICCC) „Selecţia”. Instrui-

rea practică a studenţilor la facultate se efectuează în conformitate cu Planul de învăţămînt şi se desfă-

şoară, preponderent, la ICCC „Selecţia”. Astfel, la anul I se desfăşoară practica de iniţiere, în cadrul că-

reia studenţii sînt delegaţi la ICCC „Selecţia” şi Staţiunea Tehnologico-Experimentală (m. Bălţi), unde 

fac cunoştinţă cu problemele legate de gospodărirea fondului funciar, a sistemelor de irigaţie, de aplicare a

măsurilor agrotehnice în procesul tehnologic de producţie, producerea de furaje şi creşterea animalelor etc.  

Formarea deprinderilor de muncă producătoare de bunuri materiale nu se realizează doar prin 

expuneri asupra modului de a munci, ci şi prin integrarea efectivă a studenţilor în procesul de producţie, 
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în sfera activităţilor pentru care se pregătesc [Cerchez]. Planul de învăţămînt la specialitatea Agronomie 

prevede practica didactico-tehnologică (16 credite) şi de producţie (8 credite), care reprezintă o metodă 

complexă de învăţămînt, bazată pe acţiune şi constă în efectuarea conştientă de către studenţi a unor 

operaţiuni în vederea formării şi perfecţionării priceperilor, deprinderilor specifice la diferite discipline de 

învăţămînt. Stagiile de practică reprezintă o continuare a procesului didactic în condiţiile producerii 

agricole cu scopul de aprofundare, consolidare a cunoştinţelor teoretice şi aplicarea lor la valorificarea 

tehnologiilor moderne de cultivare a plantelor de cîmp, studierea şi generalizarea experienţei fruntaşe şi a 

realizărilor ştiinţei. La facultate este elaborată programa practicii de producţie şi îndrumări metodice cu 

privire la întocmirea dării de seamă. Practica de producţie se finalizează cu conferinţa de totalizare, care 

se promovează după susţinerea raportului. La conferinţă sînt invitaţi toţi studenţii cursurilor respective, cît 

şi cei ce vor merge la practică în anul viitor.  

Activitatea didactică studenţească la facultate este armonios îmbinată cu cea de cercetare ştiinţi-

fică, care reprezintă un domeniu prioritar de formare a specialiştilor. În astfel de activităţi, sub conducerea 

cercetătorilor ICCC „Selecţia”, sînt antrenaţi studenţii facultăţii, începînd cu anul II. Conceptul cercetă-

rilor ştiinţifice a Catedrei de agroecologie este bazat pe evaluarea comparativă a ecosistemelor naturale şi 

a agroecosistemelor în vederea utilizării ecosistemelor naturale ca model de funcţionalitate pentru agro-

ecosisteme. Cercetările sînt efectuate în experienţele de lungă durată a ICCC „Selecţia”, iar rezultatele 

obţinute sînt discutate în cadrul cercului ştiinţific studenţesc „Agroecologul”, se folosesc în procesul di-

dactic, şi pentru pregătirea tezelor anuale, de licenţă. 

Tematica cercetărilor ştiinţifice este sincronizată cu planul de activitate ştiinţifică a cercetătorilor 

ICCC „Selecţia”. Drept exemplu, pot fi menţionate următoarele teme de cercetare: 

 studierea comparativă a productivităţii culturilor şi a fertilităţii solului în asolament şi cultura 

permanentă (conducător ştiinţific – profesor cercetător, doctor habilitat Boris Boincean); 

 evaluarea posibilităţilor de tranziţie la sistemul de agricultură ecologică (conducător ştiinţific – 

profesor cercetător, doctor habilitat Boris Boincean); 

 perfecţionarea procedeelor agrotehnice la cultivarea sfeclei de zahăr în vederea reducerii cheltuie-

lilor energetice şi a prevenirii poluării mediului ambiant (conducător ştiinţific – conferenţiar cer-

cetător, doctor Valentin Perju); 

 ameliorarea culturilor leguminoase cu potenţial înalt de producţie şi rezistenţă sporită la factorii ne-

favorabili ai mediului ambiant (conducător ştiinţific – conferenţiar cercetător, doctor Valeriu Vozian); 

 perfecţionarea tehnologiei de cultivare a florii-soarelui cu reducerea consumului de energie şi preve-

nirea poluării mediului ambiant (conducător ştiinţific – conferenţiar cercetător, doctor Ion Boaghii); 

 tehnologia de cultivare a sfeclei de zahăr cu aplicarea soiurilor şi hibrizilor autohtoni (conducător 

ştiinţific – conferenţiar cercetător, doctor Petru Hropotinschi); 

 influenţa diferitor sisteme de fertilizare a solului în asolament asupra productivităţii culturilor şi a 

fertilităţii solului (conducător ştiinţific – conferenţiar universitar, doctor Stanislav Stadnic). 

Printre primele rezultate de la fondarea facultăţii poate fi menţionat faptul că astăzi 11 absolvenţi ai 

facultăţii deja activează în cadrul ICCC „Selecţia” în calitate de laboranţi superiori, cercetători ştiinţifici sta-

giari. Cinci dintre ei îşi continuă studiile doctorale. Practica demonstrează că la nivel de stat trebuie să fie for-

mulat un concept general de integrare a ştiinţei şi educaţiei, prevăzute tipurile de bază şi formele juridice de 

creare a unor centre ştiinţifico-educaţionale şi dezvoltare a unor mecanisme eficiente pentru finanţarea acestora 

cu logistica necesară. Numai în acest caz, integrarea ştiinţei şi educaţiei va avea rezultate palpabile. 
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