
Cabinet Preşedinte

Domnului Acad. Ion TIGHINEANU,
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Stimate Domnule Preşedinte,

în cursul zilei de luni, 4 iulie 2022, am primit şi am luat cunoştinţă de conţinutul unui
document extrem de important care prezintă Atitudinea membrilor titulari şi membrilor
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu privire la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi
Cercetării referitoare la reforma domeniului învăţământului superior şi al cercetării".

Documentul reflectă poziţia membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei faţă de Proiectul
Hotărârii de Guvern privind reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a unor instituţii din domeniile
educaţiei, cercetării şi inovării, publicat la data de 30 iunie 2022.

în calitate de cel mai înalt Forum ştiinţific al ţării, cunoscător profund al sistemului
cercetării şi învăţământului superior, membrii Academiei îşi exprimă îngrijorarea motivată cu

argumente ştiinţifice privind unele dintre măsurile preconizate şi propune ca Deciziile ce vor fi
luate să se bazeze pe: „o evaluare obiectivă şi transparentă (cu criterii şi indicatori clari), pe o

argumentare convingătoare şi în urma discuţiilor atât în colectivele vizate, cât şi la nivel de
întreaga comunitate ştiinţifică".

Toate aceste aspecte conduc indubitabil la concluzia că, în aceste perioade dificile, este
necesară întărirea sectorului agricol, a învăţământului şi cercetării proprii, a unei agriculturi bazate
pe ştiinţă şi cunoaştere, capabilă să asigure securitatea şi siguranţa alimentară a fiecăreia dintre
ţările noastre.

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", luând act de acest
document, îşi exprimă întreaga susţinere faţă de poziţia fermă, argumentată ştiinţific, a

Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Această susţinere se bazează pe propria experienţă în coordonarea cercetării agricole

româneşti, pe concluziile şi învăţămintele trase din actualele crize la nivel mondial, pe experienţa
dobândită în negocierile cu Uniunea Europeană şi pe necesitatea susţinerii intereselor naţionale cu
argumente ştiinţifice.

Profităm, totodată, Domnule Preşedinte, de această ocazie, pentru a vă transmite satisfacţia

deosebită şi felicitările noastre din inimă pentru obţinerea de către Republica Moldova a statutului
de ţară candidată UE, încununare a eforturilor şi progreselor constante înregistrate an de an de

poporul Republicii Moldova.

Cu deosebită consideraţie,

/ PREŞEDINTE,

Prof. univ. emerit dr. ing. dr. h. c.
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