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SUMAR EXECUTIV 
Republica Moldova a intrat în perioada de tranziție cu un sector de cercetare, 
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) care funcționa după modelul sovietic, în care 
Academia de Științe avea drepturi politice extinse. Primele încercări de a modifica 
sistemul centralizat de CDI s-au manifestat încă în octombrie 1992, când a fost 
aprobat un nou statut al AȘM. Aceste tentative însă au avut mai degrabă un rol 
paliativ, Moldova intrând într-un colaps economic care a durat până în 1999 și care a 
fost însoțit de scăderea cererii pentru servicii de CDI și degradarea structurală și 
competitivă a economiei moldovenești. Abia în 2009 a fost aprobat un pachet de 
legi care să încurajeze inovațiile și să stimuleze cererea față de serviciile de 
cercetare-dezvoltare. Modelul conturat în Moldova la sfârșitul anilor 1990 era foarte 
apropiat ca esență de cele care căpătau teren în țările Europei Centrale și de Est. 
Unul din principiile politicii de stat adoptate în 1999 a fost separarea activităților 
conceptuale, executive şi de expertiză. Reforma dată nu a avut timpul necesar ca să 
ducă la sporirea finanțării și la stoparea exodului specialiștilor care s-a observat în 
anii 1990; totodată, trebuie de menționat că exodul cercetătorilor din sfera publică 
și scăderea finanțării publice nu au fost involuții specifice doar Moldovei, ci tuturor 
țărilor în tranziție. În 2004, într-un context politic cu totul nou, a fost aprobat Codul 
cu privire la știință și inovare. Aceasta a creat un sistem nou, în cadrul căruia 
Academia de Științe a redevenit autoritatea principală în domeniu, fiind 
responsabilă practic de toate etapele și componentele politicii, de determinarea 
priorităților de cercetare și de executarea activităților de cercetare.  

Analiza Republicii Moldova în context internațional sugerează că intrările în sistemul 
CDI nu sunt balansate, ceea ce determină rezultatele relativ slabe ale sectorului. În 
ceea ce priveşte inputurile, au fost identificate următoarele aspecte:  

Motoarele Inovării. Moldova se plasează favorabil în ceea ce priveşte numărul de 
absolvenți ai studiilor terțiare, dar atât studenții, cât şi doctoranzii ignoră ştiințele 
exacte şi tehnice, astfel încât numărul de cercetători în Moldova este relativ mic; din 
această cauză, durabilitatea sferei CDI va fi supusă unor grele încercări pe termen 
lung. De asemenea, în Moldova se ignoră aspectul menținerii şi ridicării calificării 
personalului, și aceasta în contextul unui progres tehnologic rapid, care cere 
capacități de asimilare a schimbărilor; în prezent, mai puțin de 1% din angajații din 
economia națională participă la careva forme de instruire continuă. 

Crearea de cunoştinţe. În pofida nivelului scăzut de PIB per capita, investițiile 
publice moldovenești în sfera CDI ca și pondere în PIB sunt comparabile cu cele din 
țările UE, existând, pe de asupra, şi importante resurse financiare care provin din 
granturi individuale şi proiecte bilaterale care intră în sfera CDI și care nu sunt 
raportate. Astfel, decalajul Moldovei în raport cu țările concurente în finanțarea 
totală a sferei CDI este explicat de faptul că sectorul universitar şi cel privat nu 
participă la procesul de finanțare a CDI. În țările OCDE și din Europa Centrală și de 
Est sectorul universitar și cel privat asigură jumătate din totalul finanțării. 

Indicatorii de output relevă o situație nu prea favorabilă pentru Moldova. 

Aplicarea rezultatelor. Exporturile moldovenești tehnologic avansate dețin doar 5% 
din exporturile totale, Moldova depăşind câteva țări CSI, dar fiind în urma tuturor 
țărilor-membre UE la acest capitol. Ponderea angajaților în sectoare intensive şi 
mediu intensive din punct de vedere tehnologic este foarte joasă – consecință a 
înrolării scăzute în domeniile ştiințelor exacte şi tehnice. 

Proprietatea intelectuală. Numărul cererilor de brevete la nivel național este foarte 
mare, dar aceasta este determinat de facilitățile fiscale acordate solicitanților 
naționali la înregistrare. În acelaşi timp, brevetele înregistrate la oficii internaționale 
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practic lipsesc, iar ponderea celor reînnoite la oficiul național sau valabile mai mult 
de 5 ani este foarte mică, ceea ce vorbește despre valoarea lor economică redusă. 

Ştiinţa. Moldova nu a atins rezultate excepționale nici la acest capitol, numărul 
publicațiilor naționale fiind în scădere continuă din 2000, inclusiv numărul de 
publicații per 1000 locuitori şi numărul de publicații per cercetător. Doar în ceea ce 
priveşte numărul de referințe per publicație, Moldova se compară cu țările in 
regiune, dar şi acesta a scăzut de peste 4 ori în ultimul deceniu. 

Concluzia noastră este că rezultatele sferei de CDI sunt inferioare nivelului ce poate 
fi atins cu resursele financiare investite. Problemele nu derivă doar din volumul de 
finanțare redus, dar şi din capitalul uman insuficient care contribuie la CDI.  

Reforma politicii de stat în sfera de CDI din 2004 a avut anumite efecte pozitive 
asupra indicatorilor de intrare, dar mai puțin asupra rezultatelor. Dotarea 
insuficientă cu resurse este una din cauzele acestei stări de lucruri; o altă cauză este 
amalgamul deficiențelor constatate în organizarea instituțională și administrarea 
sistemului. Scopuri strategice pentru sfera de CDI nu sunt formulate, prin urmare nu 
este surprinzător că sectorul practic nu are nici un rol în realizarea obiectivelor 
naționale de dezvoltare identificate în documentele de planificare strategică. 
Politica de stat în sfera CDI nu este în mod adecvat evaluată, iar autoritatea de 
politică este prea diluată. În actualul model de organizare a sectorului CDI lipsește o 
separare clară între autoritățile responsabile de formularea / implementarea / 
monitorizarea / raportarea politicilor. Componența și plasarea instituțională a 
Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nu este propice pentru 
îndeplinirea rolului acestuia: Consiliul este organ executiv al Asambleei AȘM, iar 
membrii săi reprezintă exclusiv interesele comunității științifice. Sistemul face o 
discriminare în finanțarea membrilor instituționali, de profil și afiliați. Rolul acordat 
universităților în sectorul CDI este foarte slab comparativ cu potențialul pe care-l au 
unele universități. Actuala structură instituțională nu permite nici valorificarea 
maximală a potențialului de absorbție tehnologică și inovativ al sectorului privat. 
Rolul procedurii de acreditare nu este clar, aceasta fiind prea rigidă și inoportună în 
cazul unor activități de cercetare orientate spre aplicații practice. Politicile și 
procedurile de control intern utilizate în cadrul AȘM nu sunt de natură să asigure 
valorificarea judicioasă a resurselor publice și să gestioneze în mod eficient 
conflictele de interese. Totodată, modelul de finanțare instituțională necondiționată 
și fără criterii clare de la bugetul de stat are multe consecințe negative, inclusiv 
hazard moral și lipsă de motivații pentru optimizarea structurilor de state 
administrative și auxiliare extinse. În sfârșit, o bună parte din resursele alocate sferei 
CDI ajung să finanțeze activități improprii pentru instituțiile de cercetare – cum ar fi 
educația – în timp ce achiziția de echipament este subfinanțată. 

În vederea identificării modelului optimal de reorganizare a sferei CDI au fost 
analizate patru scenarii: 1) status quo; 2) reforma propusă de AȘM; 3) reforma 
bazată pe un model descentralizat; 4) reforma bazată pe un model dual. Păstrarea 
situației de status quo este riscantă din toate punctele de vedere. Reforma propusă 
de AȘM include mai multe aspecte pur formale, dar o propunere esențială este 
reforma sistemului de finanțare. Totuși, pe termen lung acest scenariu riscă să 
degenereze în scenariul status quo. Pentru a adopta un model descentralizat - în 
care cercetarea este bazată pe universități - universitățile nu par a fi gata, iar 
riscurile politice legate de dizolvarea AȘM sunt prohibitiv de înalte. Scenariul 4 – 
bazat pe modelul dual de organizare a sferei CDI – pare a fi cel optimal, care asigură 
convergența maximal posibilă a intereselor actorilor din sector, minimizează 
riscurile politice ale reformei, asigură separarea activităților de elaborare a politicii 
de cea de implementare, minimizează riscurile apariției unor conflicte de interese și 
creează motivațiile necesare pentru ca entitățile inovatoare și de cercetare să-și 
asigure o bază financiară mai durabilă. Prin urmare, modelul dual și este cel 
recomandat pentru a fundamenta conceptul unei reforme a sferei CDI. 
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INTRODUCERE 
Progresul științei și tehnologiei este esențial pentru a spori competitivitatea 
economiei, crea locuri de muncă, îmbunătăți educația, diminua impactul 
antropogen asupra mediului și îmbunătăți calitatea vieții. Din varii cauze, sectorul 
privat nu este întotdeauna interesat de a investi în activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI). Pentru a corecta eșecurile pieței, asigura coordonarea 
activităților și încuraja inovarea, guvernele implementează diverse politici de 
susținere a sectorului CDI. 

În perioada postbelică aceste politici au suferit o metamorfoză esențială: prioritățile 
au evoluat gradual de la știința fundamentală și necesitățile militare la tehnologii-
cheie și industriale. În prezent, se conturează o nouă etapă, accentul fiind pus pe 
inovații și necesitățile societale în ansamblu 1 . În particular, aceasta este și 
paradigma de dezvoltare pe care se bazează Strategia de la Lisabona a UE. Această 
schimbare de paradigmă a impus și schimbări în politicile de finanțare, multe țări 
punând accentul pe finanțarea difuziei și absorbției tehnologiilor în economie și 
societate. În ultimele trei decenii s-au consolidat noi modele de organizare 
industrială în domeniul CDI: consorții industriale, alianțe între industrii și 
universități, parteneriate public-private, programe de cercetare multinaționale. 
Guvernele, prin intermediul politicilor de suport, au avut un rol-cheie în 
consolidarea acestor forme de cooperare în sectoarele CDI. În același timp, o 
tendință caracteristică pentru majoritatea țărilor dezvoltate este că ponderea 
finanțării din surse publice tinde să scadă, fiind substituită cu surse private. În 
modelele naționale avansate de organizare a sferei CDI se acordă o atenție 
deosebită performanței și evaluării, deși literatura de specialitate atenționează că 
evaluarea riguroasă a sferei CDI poate fi un obiectiv foarte greu de realizat.2  

Pentru ca sectorul moldovenesc de CDI să rămână relevant, Moldova trebuie să țină 
cont de schimbările de paradigmă care se produc, iar resursele alocate sectorului să 
fie valorificate maximal de eficient. Or, volumul de resurse publice alocat sectorului 
CDI este relativ mare. Conform legii bugetului de stat pentru anul 2011, pentru anul 
curent este planificată alocarea unor mijloace financiare în volum de 328,2 milioane 
MDL (1,6% din total cheltuieli bugetare), ceea ce este mai mult decât, de exemplu, 
volumul cheltuielilor bugetare pentru apărarea națională (244,7 milioane MDL) sau 
cele alocate pentru protecția mediului (243,3 milioane MDL). Până în 2010, chiar și 
sectorului justiției i se dădeau mai puțini bani publici decât pentru sectorul CDI. 
Dacă un sector este atât de prioritar, contribuabilii și decidenții de politici sunt în 
drept să se intereseze de evoluția și performanțele acestuia. În viitor, ținând cont de 
constrângerile bugetare, aceste preocupări doar se vor intensifica. 

Scopul acestui document este de a evalua politica de stat în sfera CDI din punct de 
vedere a bunei guvernări și de a compara performanțele Moldovei în acest sector cu 
alte țări, în vedere clarificării necesității de reformă. Studiul ar putea astfel contribui 
la dezbaterile curente privind reforma politicii de suport și reorganizarea sferei CDI. 
Structura studiului este următoarea: În Capitolul 1, este realizată o scurtă 
retrospectivă a evoluțiilor de politică în sfera CDI. În capitolul 2 este realizată o 
analiză a resurselor și rezultatelor sectorului CDI moldovenesc în comparație 
internațională. Capitolul 3 evaluează actuala politică din punct de vedere a bunei 
guvernări. Capitolul 4 arată că reforma sferei CDI este cu adevărat necesară și 
identifică principalele opțiuni de reformă. Capitolul 5 face recomandările esențiale. 

                                                                 
1  Caracostas and Muldar, 1998, citat în Shapira Philip and Stefan Kuhlman, 
”ProceedingsProceedings from the 2000 US-EU Workshop on Learning from Science and 
Technology Policy Evaluation”, Bad Herrenalb, Germany, 2001. 
2. Idem. 
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1. POLITICA DE SUPORT DE STAT PENTRU 

ACTIVITĂȚI DE CDI:  STARTUL LENT ȘI 

EVOLUȚIA SINUOASĂ  
Republica Moldova a intrat în perioada de tranziţie cu un sector de cercetare, 
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) care funcţiona după modelul sovietic, în 
care Academia de Știinţe avea drepturi politice extinse. Astfel, la 12 decembrie 
1990 Guvernul RSSM a aprobat un statut provizoriu al Academiei de Științe a RSSM 
adoptat la Adunarea Generală a Academiei, prin care Academiei îi era atribuit 
dreptul „de a stabili şi a realiza politica ştiinței în domeniul cercetărilor 
fundamentale, organizarea activității ştiințifice a tuturor instituțiilor din subordine 
pe baza autoconducerii savanților” și „coordonarea lucrărilor de cercetare ştiințifică 
din republică în cele mai importante domenii ale ştiințelor naturii şi ştiințelor 
umanitare”. 

Primele încercări de a modifica sistemul centralizat de CDI s-au manifestat destul 
de timpuriu. La 30 octombrie 1992 a fost adoptat un nou Statut al Academiei de 
Științe, care stabilea că aceasta „este o instituție de stat, cel mai înalt for ştiințific 
din țară”. Academia era responsabilă de „formarea concepțiilor şi impulsionarea 
activităților conceptuale vizând dezvoltarea sferei ştiințifice şi tehnologice, 
participând la realizarea lor şi contribuind la soluționarea problemelor social-
economice”. Totuși, în sfera politică competențele Academiei au fost cumva mai 
reduse, fiind limitate la „realizarea şi coordonarea în limitele competenței sale a 
politicii ştiințifice în domeniul cercetărilor fundamentale”. Academia putea stabili 
direcțiile și efectua cercetări ştiințifice fundamentale prioritare în instituțiile proprii. 
Totodată, statutul prevedea că Academia contribuie la „integrarea ştiinței 
academice, universitare şi ramurale în cadrul unor programe unice 
interdepartamentale”. Încă un aspect esențial al statului care merită să fie subliniat 
în mod deosebit este prevederea conform căruia „Academia contribuie la asigurarea 
condițiilor favorabile pentru dezvoltarea potențialului creator al savanților republicii 
pe baza formelor democratice de concurs, ce ar exclude posibilitatea monopolizării 
în ştiință”. 

În perioada colapsului economic care a urmat în 1993-1999, în sistemul social-
politic și economic s-au produs o serie de transformări structurale care au avut 
impact și asupra sectorului CDI. Transformările esențiale au fost reducerea 
esențială a comenzii de stat pentru servicii de CDI și retrogradarea economiei reale 
către ramuri tradiționale, pentru care inputurile științifice, tehnologice și 
inovaționale nu reprezintă principalii factori de competitivitate. De fapt, Moldova a 
involuat spre modelul de competitivitate bazat pe factorii de producție - forță de 
muncă ieftină și pământ fertil. Impactul acestei dinamici economice a fost scăderea 
cantitativă a cererii pentru serviciile de CDI și transformarea structurală a acesteia. 
Finanțarea sectorului a scăzut dramatic, ceea ce s-a reflectat și în numărul de 
angajați în sector. Totodată, trebuie de menționat că scăderea finanțării sectoarelor 
CDI și reducerea resurselor umane s-a manifestat în majoritatea țărilor în tranziție, 
și nicidecum nu poate fi privit ca fenomen specific doar Moldovei. 

O politică de stat consistentă care să încurajeze inovaţiile și să stimuleze cererea 
faţă de serviciile de cercetare-dezvoltare a fost formulată destul de târziu. Abia 
prin legea nr. 557 din 29 iulie 1999 privind politica de stat în sfera cercetare-
dezvoltare s-au stabilit obiectivele principalele ale politicii, inclusiv „stimularea 
dezvoltării sferei cercetare-dezvoltare prin diversificarea tipurilor de proprietate şi 
formelor juridice de organizare ale subiecților cercetării-dezvoltării” (art. 4, pt. c). 
Merită de subliniat că unul din principiile politicii de stat a fost „separarea 
activităților conceptuale, executive şi de expertiză” (art. 5, pt. b) și asigurarea 
transparenței (art. 5, pt. c). Legea stipula că „Subiecți ai cercetării-dezvoltării sânt 



8 | P a g i n a  
 

persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, 
persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini, precum şi 
întreprinderi individuale) care desfăşoară în teritoriul ei activități în sfera cercetare-
dezvoltare în conformitate cu legea (art.8,p.(1)). Cercetătorul științific era 
recunoscut ca „unitatea primară în sfera cercetare-dezvoltare”. Art.10, paragraf 1 
stipula că „au dreptul să funcționeze în calitate de instituție de cercetare-dezvoltare 
persoanele fizice şi juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de 
organizare, inclusiv asociațiile de cercetători care desfăşoară activități în sfera 
cercetare-dezvoltare şi pregătesc cadre ştiințifice de înaltă calificare”. Autoritatea 
care formula politica în domeniu era Guvernul, politica era aprobată de Parlament. 
Autoritatea administrativă publică centrală în sfera cercetare-dezvoltare era 
Consiliul Suprem pentru Ştiință şi Dezvoltare Tehnologică din cadrul Guvernului 
alcătuit din 23 de membri care reprezentau Guvernul, Academia de Științe, 
instituțiile de învățământ superior și întreprinderile care efectuau activități de 
cercetare-dezvoltare. Pe lângă Consiliu Suprem activa un Consiliu de Expertiză care 
organiza și coordona activitățile de expertiză în sfera cercetare-dezvoltare și care 
era compus din savanți, specialiști în domeniile de cercetare aplicativă aleși prin 
concurs, precum și reprezentanți ai beneficiarilor de rezultate ale cercetării-
dezvoltării. În Consiliul consultativ de Expertiză nu puteau fi alese persoane cu 
funcții în autoritățile publice şi nici conducători de instituții de cercetare-dezvoltare. 
În acest sistem, una din atribuțiile esențiale ale Academiei era cea firească – 
organizarea şi efectuarea de cercetări ştiințifice fundamentale şi aplicative, 
elaborarea de tehnologii avansate (în conformitate cu legea nr. 1181 din 27 iulie 
2000 cu privire la Academia de Științe a Moldovei). Acest cadru de politici suferea 
de multe neajunsuri – în particular, nu era prevăzută cofinanțarea de stat a 
activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate de întreprinderi și modalitatea de 
finanțare a cercetărilor în universități  – dar reprezenta un important început de 
reformă și care era convergent cu modelele europene. 

Însă reforma din 1999 nu a reușit să atingă impactul scontat, fiind revizuită în mod 
cardinal la mai puţin de cinci ani după implementare. În 2004 politica de stat în 
sfera cercetare-dezvoltare a fost fundamental revizuită, iar legile menționate mai 
sus au fost abrogate. Codul cu privire la știință și inovare (legea nr. 259 din 15 iulie 
2004 cu modificările ulterioare) a creat un sistem în cadrul căruia Academia de 
Științe a redevenit autoritatea principală în domeniu, fiind responsabilă practic de 
toate etapele și componentele politicii (elaborare, implementare, monitorizare, 
raportare) și de determinare a priorităților de cercetare. O evaluare riguroasă a 
sectorului și politicilor de CDI de până în 2004 nu a fost efectuată, de aceea este 
rațional de presupus că cauzele reformării sectorului CDI din anul 2004 țin mai mult 
de sfera politică decât de cea a raționalității economice.  

În prezent, documentul principal care reglementează sectorul CDI în Moldova este 
Codul cu privire la știinţă și inovare (legea nr. 259 din 15 iulie 2004 cu modificările 
ulterioare). Acesta prevede o serie de actori și competențe, principalele fiind 
discutate mai jos și ilustrate schematic în Figura 1.  

Parlamentul Republicii Moldova, formal, este autoritatea politică supremă pentru 
sectorul CDI: adoptă acte legislative care reglementează organizarea şi funcționarea 
sferei ştiinței şi inovării; aprobă direcțiile strategice ale activității din sfera ştiinței şi 
inovării; aprobă cuantumul mijloacelor care se alocă pentru sfera ştiinței şi inovării; 
ratifică tratatele internaționale privind cooperarea în sfera ştiinței şi inovării. 

Guvernul Republicii Moldova are un rol destul de ambiguu în procesul de 
formulare a politicilor în sectorul CDI. Conform Codului, acesta încheie un acord de 
parteneriat cu Academia de Ştiințe, în care, prin delegare către aceasta a 
competenței de a realiza politica de stat în sfera ştiinței şi inovării, stabileşte 
strategia dezvoltării sferei ştiinței şi inovării, direcțiile strategice ale activității din 
sfera ştiinței şi inovării și cuantumul finanțării sferei ştiinței şi inovării. 
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Ministerele, departamentele, alte autorităţi administrative centrale au 
prerogative destul de limitate. Conform prevederilor Codului, acestea participă la 
promovarea politicii de stat în sfera ştiinței şi inovării; elaborează propuneri 
referitoare la direcțiile strategice ale activității din sfera ştiinței şi inovării şi la 
programele de stat; exercită alte atribuții prevăzute de lege. 

Este interesant că autorităţilor administraţiei publice locale, conform Codului, li se 
atribuie niște funcţii ceva mai proeminente. Ele participă la elaborarea şi la 
promovarea politicii de stat în sfera ştiinței şi inovării la nivel regional; finanțează de 
la bugetul unității administrativ-teritoriale programe şi proiecte regionale în sfera 
ştiinței şi inovării; creează organizații în sfera ştiinței şi inovării, finanțate de la 
bugetul unității administrativ-teritoriale; promovează politica de implementare a 
tehnologiilor avansate şi de stabilire a relațiilor de cooperare cu/între structurile din 
sfera ştiinței şi inovării ale organizațiilor, instituțiilor şi întreprinderilor din teritoriu. 

Academia de Știinţe a Moldovei (AȘM), cu propriile organe de conducere, 
expertiză și o mulţime de structuri subordonate, este principalul actor în sectorul 
CDI. AȘM este coordonator plenipotențiar al activității ştiințifice şi de inovare, cel 
mai înalt for ştiințific al țării şi consultantul ştiințific al autorităților publice ale 
Republicii Moldova. AȘM execută competențele Guvernului în sfera cercetării-
dezvoltării, precum şi rolul de coordonator în promovarea inovațiilor şi transferului 
tehnologic. Codul mai prevede, printre direcțiile principale de activitate, că AȘM 
elaborează şi promovează strategia dezvoltării sferei ştiinței şi inovării, realizează 
politica de stat şi desfăşoară activități conceptuale în sfera ştiinței şi inovării; 
identifică direcțiile strategice ale sferei ştiinței şi inovării; distribuie alocațiile 
bugetare conform direcțiilor strategice ale sferei ştiinței şi inovării; organizează 
elaborarea programelor de stat, a programelor ştiințifice şi tehnico-ştiințifice 
internaționale, precum şi a mecanismelor de realizare a acestora; elaborează 
mecanismele de monitorizare şi de stimulare a implementării rezultatelor 
programelor de stat în sfera ştiinței şi inovării, precum şi cele de formare a piețelor 
de produse ale acestei sfere. Codul mai prevede o serie de alte competențe și 
direcții de activitate ale AȘM, făcând din această instituție publică practic principalul 
jucător în sectorul CDI.  

În cadrul AȘM o poziţie aparte o are Consiliul Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare 
Tehnologică. Dacă până în 2004 CSȘDT era o instituție autonomă în afara AȘM, în 
prezent acesta este declarat organul executiv al Asambleei AȘM. CSȘDT are o serie 
de atribuții foarte importante, cum ar fi: identifică direcțiile strategice ale sferei 
ştiinței şi inovării; distribuie alocațiile bugetare conform direcțiilor strategice ale 
sferei ştiinței şi inovării; organizează elaborarea programelor de stat, a programelor 
ştiințifice şi tehnico-ştiințifice internaționale, precum şi a mecanismelor de realizare 
a acestora; elaborează mecanismele de monitorizare şi de stimulare a implementării 
rezultatelor programelor de stat în sfera ştiinței şi inovării, precum şi cele de 
formare a piețelor de produse ale acestei sfere; promovează activitatea de inovare 
şi transfer tehnologic. 

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), cu statut de persoană 
juridică, este instituția administrației publice centrale în domeniul evaluării şi 
acreditării organizațiilor din sfera ştiinței şi inovării, precum şi al atestării cadrelor 
ştiințifice şi ştiințifico-didactice de înaltă calificare. 

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI): asigură protejarea 
proprietății intelectuale și drepturilor de autor. Directorul AGEPI este numit și 
eliberat din funcție la propunerea Președintelui AȘM.  
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FIGURA 1.  STRUCTURA SECTORULUI CDI  ÎN MOLDOVA 

 

Surse: Codul pentru știință și inovare. 
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2. RESURSE ȘI PERFORMANȚE ALE SFEREI CDI:  

MOLDOVA ÎN COMPARAȚIE INTERNAȚIONALĂ 
Sistemul CDI este unul complicat, existând relaţii non-lineare între outputuri 
(rezultate) și inputuri (intrări). În general, performanța sectorului nu este 
determinată doar de resursele financiare destinate nemijlocit cercetării și inovării, 
dar și de investițiile îndelungate și permanente în capitalul uman - elementul-cheie 
de performanță în acest sector, în echipamente performante și în infrastructura de 
susținere și promovare a științei. De asemenea, rezultatele activității CDI nu sunt 
doar cele cu impact economic pozitiv și cuantificabil: sporirea rentabilității 
companiilor, creșterea veniturilor ca urmare a invențiilor brevetate, dar și cele ce țin 
de știință și cercetare: număr ce articole în reviste internaționale, numărul de citate. 
Totuși, pentru viabilitatea sistemului CDI, aceste efecte trebuie balansate, astfel 
încât performanțele sectorului să justifice investițiile. 

Există un șir de indicatori-standard care caracterizează procesul inovaţional și care 
pot fi grupaţi în cinci categorii3 ce acoperă diferite aspecte ale performanței 
inovaționale. De asemenea, vom include în analiză și o serie de alți indicatori care 
aproximează unele date inexistente, precum și unii indicatori suplimentari relevanți 
pentru componenta de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.  

Indicatori de Input: 

1. Motoare ale inovării (Innovation Drivers) - indicatorii ce estimează 
condițiile structurale necesare pentru manifestarea potențialului de 
inovare; 

2. Crearea de cunoștinţe - indicatorii ce măsoară investițiile în CDI; 
3. Inovare și antreprenoriat - măsoară efortul pentru inovare la nivelul 

businessului; 

Indicatori de Output: 

3. Aplicarea - măsoară performanța exprimată în termeni de ocupare și 
activități economice și valoarea adăugată în sectorul inovațional 

4. Proprietatea intelectuală - măsoară rezultatele atinse în termeni de know-
how de succes. 

Tabelul 1 prezintă indicatorii utilizați în țările UE pentru caracterizarea 
performanțelor sectorului inovațional.  

Pentru a înțelege modalitatea în care rezultatele sectorului CDI moldovenesc 
reflectă intrările în sistem vom analiza indicatorii sus-menționați existenți pentru 
Moldova, plasând analizele în contextul internațional. Pentru comparație vor fi 
utilizate țările UE; totuși, pentru a evita comparațiile irelevante cu țări mult mai 
avansate, atenția sporită se va acorda comparațiilor cu țările care au devenit 
membre ale UE în 2004 și 2007 (UE-12). În cazul disponibilității datelor, în grupul 
țărilor pentru comparație vor fi incluse și statele CSI. 

ANALIZA I NDI CATORI LOR DE INPUT 

Grupul I de indicatori (Motorul Inovării) se referă la condiţiile structurale de care 
depinde capacitatea de inovare a ţării: formarea capitalului uman și oferirea 
infrastructurii necesare pentru dezvoltarea acestuia. Investițiile în aceste domenii, 
deși nu se referă în mod direct la CDI, au impact major asupra activității de inovare. 
Mai mult ca atât, impactul acestora nu este imediat. Formarea capitalului uman este 
un proces continuu și de lungă durată. 

                                                                 
3 După "European Union and International Best Practice in Research and Development", EU 
Funded Project, 2007. 
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TABELUL 1.  INDICATORI CE CARACTERIZEAZĂ PROCESUL INOVAȚIONAL 

Categoria Indicatori 

INPUT 
Motoare ale inovării 

1.1. Absolvenți în științe și inginerie per 1000 populație între 20-29 de ani 

1.2. Populația cu studii superioare per 100 populație între 25-64 de ani 

1.3. Rata de penetrare a internetului (numărul de benzi large per 100 persoane) 

1.4. Participarea la instruirea continuă per 100 persoane între 25-64 ani 

1.5. Nivelul de instruire al tinerilor (ponderea populației 20-24 ani cu cel puțin 
studii liceale) 

INPUT 
Crearea de cunoștințe 

2.1. Cheltuieli publice pentru CD (% din PIB) 

2.2. Cheltuieli ale sectorului business pentru CD (% din PIB) 

2.3. Ponderea cheltuielilor CD în high-tech (% din cheltuielile CD) 

2.4. Ponderea întreprinderilor ce beneficiază de fonduri publice pentru inovare 

2.5. Ponderea cheltuielilor CD universitare finanțate de sectorul business 

INPUT 
Inovații și antreprenoriat 

3.1. IMM-uri care inovează în interior (% din IMM) 

3.2. IMM-uri inovatoare care cooperează cu alți actori (% IMM) 

3.3. Cheltuieli pentru Inovare (% din cifra de afaceri) 

3.4. Capital venture la etape inițiale (% din PIB) 

3.5. Cheltuieli TIC (% din PIB) 

3.6. IMM-uri ce utilizează schimbări non-tehnologice (% din IMM-uri) 

OUTPUT 
Aplicarea 

4.1. Ocuparea în servicii high-tech 

4.2. Exportul de produse tehnologic avansate ca pondere în exportul total 

4.3. Vânzări de produse noi pe piață (% din cifra de afaceri) 

4.4. Vânzări de produse noi pentru companii, deja existente pe piață (% din cifra de 
afaceri) 

4.5. Ocuparea în industria medium-high și high-tech (% din forța de muncă) 

OUTPUT 
Proprietate Intelectuală 

5.1. Patente EPO per 1 milion populație 

5.2. Patente USPTO per 1 milion populație 

5.3. Patente triade per 1 milion populație 

5.4. Mărci comerciale comunitare noi per 1 milion populație 

5.5. Design comunitar nou per 1 milion populație 
Sursa: "European Union and International Best Practice in Research and Development", EU 
Funded Project, 2007; 

 

Deși investiţiile în educaţie sunt toate importante la orice nivel și în diverse 
domenii, totuși, anumite specialităţi sunt considerate cele mai relevante pentru 
activitatea CDI. Astfel, absolvenții în științe exacte (matematică, științe și 
tehnologie) și inginerie sunt cei mai importanți pentru sfera CDI. Din păcate, în 
pofida creșterii înrolării în învățământul superior, Moldova a suferit un declin drastic 
pe parcursul perioadei de tranziție al înrolării la aceste specialități care au devenit 
neatractive pentru studenți. Chiar dacă situația s-a redresat moderat din 2005, 
ponderea absolvenților în științe exacte și inginerie majorându-se cu 1 p.p. pe 
parcursul a cinci ani, Moldova se poziționează foarte rău în comparație cu țările din 
Europa Centrală (Figura 2), inclusiv în raport cu România (care este de fapt liderul 
între UE-12), dar și cu țările baltice. 
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FIGURA 2.  ABSOLVENȚI ÎN ȘTIINȚE ȘI INGINERIE PER 1000  POPULAȚIE DE VÂRSTA 20-29  DE ANI,  

ANUL 2009 

 
Sursa: EUROSTAT pentru țările UE, calculele autorilor pentru Moldova în baza datelor BNS; 

Dinamica absolvenţilor de studii post-universitare în aceste domenii a fost 
asemănătoare, astfel încât Moldova deţine un număr relativ mic de doctoranzi în 
știinţe exacte raportat la numărul populaţiei. Din 2002 până în 2009 ponderea 
absolvenților doctoratului în ştiințe exacte şi tehnice s-a redus cu circa 7p.p. (de la 
28% la 21,5%), pe fundalul creşterii numărului total de doctoranzi. În acelaşi timp, 
situația în domeniul ştiințelor agricole şi a celor medicale numărul absolvenților a 
fost mai bună, din 2005 numărul absolvenților doctoratului fiind în creştere.  

TABELUL 2. PONDEREA ABSOLVENȚILOR LA DOCTORAT PE DOMENII ŞTIINȚIFICE,  % DIN TOTAL 

ABSOLVENȚI LA DOCTORAT 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Absolvenți ai doctoratului în 
ştiințe exacte şi tehnice  

28,0 27,2 28,9 24,4 22,4 24,0 20,6 21,5 

Absolvenți ai doctoratului în 
ştiințe exacte şi tehnice, 
agricultură şi medicină 

39,9 40,7 44,7 43,1 39,6 37,2 34,5 39,7 

Sursa: BNS; 

Și nivelul general de instruire al populaţiei influenţează capacităţile ţării de a 
inova. Or, populația cu nivel educațional mai înalt poate contribui mai mult la 
dezvoltarea științei, precum și la absorbția rezultatelor acesteia. Prin urmare, 
aceasta este un indicator relevant și utilizat pe larg pentru cuantificarea inputurilor 
în CDI. Și în acest aspect putem menționa că Moldova a progresat pe parcursul 
ultimului deceniu. Astfel, dacă ignorăm aspectul calitativ al educației, Moldova se 
plasează relativ aproape de media UE-12 conform populației cu studii superioare 
per 100 populație între 25-64 (Figura 3).  
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FIGURA 3.  POPULAȚIA CU STUDII SUPERIOARE PER 100 POPULAȚIE 25-64  DE ANI,  ANUL 2010 

 
Notă: Din cauza indisponibilității datelor, indicatorul pentru Moldova a fost calculat ca 
numărul total de persoane cu studii superioare raportat la numărul populației între 25-64 ani. 
Aceasta poate determina majorarea ratei respective pentru Moldova, dar nesemnificativ, 
pentru că vârsta medie de absolvire a studiilor superioare este de 23 ani. 
Sursa: EUROSTAT pentru țările UE, Calculele autorilor pentru Moldova în baza datelor BNS 

Acumularea de cunoștinţe și informaţie, într-o lume în care schimbările sunt foarte 
rapide și esenţiale, este extrem de importantă. Iar pentru a ține pasul acestor 
schimbări accesul la informație se poate realiza în primul rând prin accesul la 
internet. După cum sugerează datele, Republica Moldova se poziționează foarte slab 
la acest indicator, diferența dintre Moldova și cele mai codașe state ale UE fiind mai 
mult decât dublă (Figura 4).  

FIGURA 4.  NUMĂRUL DE ABONAȚI STABILI LA INTERNET DE BANDĂ LARGĂ PER 100 PERSOANE,  

ANUL 2009 

 
Sursa: WDI, Banca Mondială; 

Tot din cauza schimbărilor continue ce au loc în tehnologie și în structura 
economică este deosebit de importantă actualizarea cunoștinţelor, ce are loc mai 
ales prin participarea la instruirea continuă. Dar și aici Moldova se poziționează 
foarte rău, pe ultimul loc în grupul țărilor cu care este comparată, cu doar 0.9% din 
cetățenii între 25-64 de ani fiind înrolați în educație formală sau instruire (Figura 5). 
Cu siguranță, structura economiei parțial explică participarea joasă la educația 
continuă, Moldova nefiind o țară cu o economie sofisticată din punct de vedere 
tehnologic. De cele mai multe ori angajatorii recunosc necesitatea instruirii fie 
pentru că nu sunt mulțumiți de cunoștințele și abilitățile tinerilor absolvenți, fie 
pentru că trec la noi metode de producere sau prestare a serviciilor. În același timp, 
aceștia investesc relativ puțin în instruirea continuă a angajaților. Dar ignorarea 
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acestui aspect doar va agrava problema și va menține această barieră în calea 
trecerii la metode mai performante în activitatea companiilor. 

FIGURA 5.  PARTICIPAREA ADULȚILOR DE 25-64  ANI ÎN EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE,  %,  2010 

 
Sursa: EUROSTAT pentru țările UE, calculele autorilor pentru Moldova în baza datelor BNS; 

După cum am menţionat, activitatea CD nu în mod necesar produce efecte 
economice imediate. Din această cauză investițiile continue în educație sunt 
importante, iar de tinerii de astăzi depinde soarta științei și cercetării pe termen 
mediu și scurt. Din această cauză este important de analizat și nivelul de instruire al 
adolescenților. Conform ponderii populației între 20-24 ani cu studii cel puțin 
liceale, Moldova se plasează aproape de media UE-27, dar totuși sub toate țările din 
UE-12, singura excepție fiind Malta (Figura 6). Îngrijorător însă este faptul că acest 
indicator s-a înrăutățit din 2008.  

FIGURA 6.  PONDEREA POPULAȚIEI ÎNTRE 20-24  ANI CU CEL PUȚIN STUDII LICEALE,  2010 

 
Sursa: EUROSTAT pentru țările UE, calculele autorilor pentru Moldova în baza datelor BNS; 

Astfel, la componenta motor de inovare, Moldova, se poziţionează bine doar în 
ceea ce privește ponderea populaţiei cu studii terţiare în populaţia adultă. Chiar 
dacă accesul la studii superioare este sporit, interesul studenților este preponderent 
pentru domenii mai puține relevante activității CDI, de altfel, inclusiv din cauza că 
aceste domenii sunt mai „ușoare” și nu implică eforturi intelectuale considerabile. 
Mai mult ca atât, în Moldova nu se acordă suficientă atenție menținerii și ridicării 
calificării capitalului uman în contextul progresului rapid și schimbărilor ce au loc, 
instruirea adulților fiind practic inexistentă, atât angajatorii, cât și angajații 
ignorând-o ca premisă a procesului de absorbție tehnologică. Astfel, scade 
capacitatea economiei nu doar de a inova, dar și de a absorbi și utiliza tehnologii noi 
importate. Nivelul jos de penetrare a internetului este o barieră adițională în 
crearea condițiilor și stimularea interesului pentru cercetare și inovare. Iar analizând 
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nivelul de instruire al persoanelor tinere (20-24) observăm că pe termen mediu 
capacitățile de inovare nu se vor schimba drastic. 

Grupul 2 de indicatori - Crearea de cunoștinţe - se referă deja la cheltuielile directe 
pentru CDI și modalitatea de finanţare a sectorului. După reducerea drastică de la 
sfârșitul primului deceniu al tranziției, când cheltuielile pentru cercetare au fost 
reduse practic în jumătate, din anul 2000 acestea au început să crească lent, cu o 
majorare semnificativă în 2005, astfel încât în 2007-2008 să atingă 0.67-0.69% din 
PIB (Figura 7).  

FIGURA 7.  EVOLUȚIA CHELTUIELILOR PUBLICE PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI INOVARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Sursa: Legile bugetului de stat pentru anii 2001-2005 și rapoartele de executare a bugetului de 
stat pentru anii 2006-2010. 

În așa fel, Moldova a ajuns la media europeană de cheltuieli publice pentru CD ca 
pondere în PIB (Figura 8). Reprezentanții AȘM afirmă că aceste date nu sunt 
comparabile, iar cheltuielile efective pentru sfera CDI sunt mai mici pentru că o 
parte a fondurilor bugetare sunt destinate de fapt pentru educație (instituțiile de 
învățământ subordonate de către AȘM). Deși, într-adevăr, crearea instituțiilor de 
învățământ pe lângă academiile de științe nu pare a fi o practică răspândită, nu 
cunoaștem situația exactă în toate țările analizate ca să putem exclude o parte a 
cheltuielilor. Dezagregarea cheltuielilor probabil ar oferi informație mai valoroasă, 
dar lipsa datelor detaliate pentru toate țările face imposibil acest exercițiu. 
Totodată, considerăm că argumentul AȘM nu este foarte pertinent, deoarece, 
conform estimărilor noastre, bazate pe repartizarea de către CȘSDT a alocațiilor 
bugetare pentru sfera CDI în anul 2010, pentru educație (liceu, universitate, CNAA) 
au fost cheltuite circa 4,5% din totalul alocațiilor bugetare pentru sfera CDI. Astfel, 
după ce eliminăm aceste cheltuieli, oricum obținem că guvernul alocă circa 0,65% 
din PIB pentru sfera CDI, mult mai mult decât țările din Europa Centrală și de Est în 
medie.  
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FIGURA 8.  CHELTUIELI PUBLICE PENTRU SFERA CDI,  %  DIN PIB,  ANUL 2009 

 
Sursa: EUROSTAT pentru țările UE, Calculele autorilor pentru Moldova în baza datelor BNS 

Totodată, să remarcăm că cheltuielile publice reprezintă doar o parte din 
cheltuielile pentru sfera CDI în ţările europene. În anul 2008 de exemplu, 
cheltuielile guvernamentale au constituit doar 1/3 din cheltuielile în sfera CDI, restul 
fiind în mare parte investițiile sectorului de business (cu 1.05% din PIB în UE27 și 
0,35% din PIB în UE-12). În Moldova însă cheltuielile companiilor pentru sfera CDI 
sunt mult mai mici, chiar aproape inexistente. Chiar dacă statistica nu oferă 
informații privind sursele private de finanțare a CDI, cu siguranță Moldova este în 
urma tuturor acestor țări, după cum arată și scorul WEF pentru cheltuielile 
companiilor pentru CDI ce plasează Moldova nu doar în spatele țărilor UE, dar și a 
țărilor CSI (Figura 9), cu excepția Kîrgîzstanului. Anume absența finanțării private și 
nicidecum volumul redus al finanțării publice este factorul care explică decalajul 
Moldovei în raport cu țările europene în ceea ce privește ponderea cheltuielilor 
totale raportate pentru CDI în PIB. 

FIGURA 9.  CLASAMENTUL WEF  PRIVIND CHELTUIELILE COMPANIILOR PENTRU CD,  2010 

 

Notă: Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor la întrebarea “Cât cheltuiesc 
companiile din țara dumneavoastră pentru cercetare şi dezvoltare? [1 = nu au cheltuieli în 
domeniul cercetării şi dezvoltării; 7 = cheltuiesc foarte mult pentru cercetare şi dezvoltare”], 
2009-2010, medie ponderată; 
Sursa: Raportul Competitivității Globale, WEF, 2010-2011; 

Dar chiar și  în lipsa surselor private de finanţare a sferei CDI, Moldova depășește 
unele state europene în ceea ce privește cheltuielile totale (publice și private) 
pentru CDI raportate la PIB (Bulgaria, Cipru, Letonia, Malta, România, Slovacia). În 
general, Moldova se încadrează în nivelul așteptat de cheltuieli în sfera CDI pentru 
nivelul de PIB per capita; de fapt, aceste cheltuieli sunt chiar mai mari în comparație 
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cu țările cu același nivel de dezvoltare (Figura 10). Totodată, argumentul că pentru 
dezvoltarea economică durabilă statele trebuie să aloce cel puțin 1% din PIB pentru 
sfera CDI nu este foarte convingător. În realitate, după cum arată unele studii 
recente, nivelul optimal de investiții în sfera CDI depinde foarte mult de structura 
economiei respective: - cu cât mai sofisticată este economia din punct de vedere a 
produselor și serviciilor, cu atât mai înalt este și nivelul de finanțare a sferei CDI, în 
mare parte determinată de investițiile private pentru CDI4. 

FIGURA 10. CORELAȚIA DINTRE CHELTUIELILE CDI  ȘI NIVELUL PIB  PER CAPITA,  ANUL 2009 

 

Notă: Țările incluse pentru comparație: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Cehia, Cipru, 
Estonia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Rusia, Slovacia, 
Slovenia, Tadjikistan, Ucraina, Ungaria; 
Sursa: WDI, World Bank; 

De asemenea, nu există date statistice privind numărul întreprinderilor care 
beneficiază de fonduri publice pentru activităţi de CDI. De fapt, astfel de experiențe 
sunt probabil doar cazuri unice decât ceva obișnuit, din cauza procedurii anevoioase 
de acreditare necesară pentru a beneficia de fonduri publice pentru a desfășura 
activitatea de cercetare. Unica modalitate prin care beneficiază întreprinderile 
private sunt proiectele de transfer tehnologic, dar și aici sectorul privat este 
dezavantajat comparativ cu instituțiile publice, care sunt singurele care pot fi 
finanțate 100% din surse bugetare5. Numărul acestor proiecte, precum și bugetul 
AITT este extrem de mic. Astfel, asumăm că Moldova se poziționează cu mult mai 
rău decât statele europene, în care, de fapt, finanțarea publică în sectorul privat de 
asemenea nu este mare: circa 0,17% din companiile europene beneficiază de 
resurse publice pentru CDI, iar ponderea fondurilor publice acordate companiilor 
reprezintă 14% în UE-27 și 8% în UE-12. Chiar dacă finanțarea sectorului privat din 
fonduri publice nu mai este o metodă pe larg utilizată în țările dezvoltate, după cum 
am menționat, aceasta totuși este prezentă. Iar în lipsa investițiilor private în CDI 
este necesară stimularea acestora, care este posibilă prin co-finanțarea CDI în 
sectorul privat din resurse publice, ceea ce a fost utilizat în unele state.  

Deși nu deţinem nici informaţia privind ponderea CDI efectuate în universităţi 
finanţate din sursele sectorului privat, probabil nu vom greși mult afirmând că și 
aceasta este minoră. În primul rând, activitatea de CDI în universități este limitată în 
sistemul actual. Nu universitățile, ci AȘM gestionează fondurile existente pentru CDI. 
Chiar dacă au existat unele exemple de colaborare dintre universități și instituțiile 
AȘM, acestea reprezintă mai degrabă excepții decât o regulă. Despre inexistența 

                                                                 
4 Maloney William and Rodriguez-Claire Andres, “Innovation shortfalls”, Policy Research 
Working Paper 4283, World Bank, July 2007. 
5 Regulamentul privind finanțarea activităților în sfera științei și inovării, punctele 59-60, 
aprobat prin HG nr. 27 din 22/01/2009 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat între 
Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru 2009-2012. 
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cooperării între universități și business ne vorbește și poziția Moldovei în scorul WEF 
privind colaborarea pentru CDI dintre universități și industrie (Figura 11), care lasă în 
spatele Moldovei doar trei state CSI (Kîrgîzstan, Georgia și Armenia). 

FIGURA 11.  CLASAMENTUL WEF  PRIVIND COLABORAREA PENTRU CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 

DINTRE UNIVERSITĂȚI ŞI INDUSTRIE,  2009-2010 

 
Notă: Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor la întrebarea “În ce măsură 
colaborează companiile şi universitățile din țara dumneavoastră în domeniul cercetării şi 
dezvoltării? [1 = nu colaborează deloc; 7 = colaborează în mod considerabil]”, 2009–2010, 
medie ponderată. 
Sursa: Raportul Competitivității Globale, WEF, 2010-2011. 

Deoarece cooperarea directă, inclusiv financiară, dintre business și universități este 
în general mai răspândită decât colaborarea între sectorul public și business, 
trecerea unei părți din finanțare pentru unele programe de la AȘM la sectorul 
universitar ar putea susține implicarea sectorului privat la finanțarea CDI. Totodată, 
universitățile ar putea să aloce o parte din veniturile proprii pentru activități de CDI. 

Totodată, să menţionăm că aparent, un volum mare de resurse străine intră în 
sfera moldovenească de CDI, în baza unor granturi individuale și proiecte 
bilaterale instituţionale, scutite de taxe și impozite. Tabelul 8 din Anexa 1 a 
Hotărârii Guvernului nr. 27 din 22/01/2009 cu privire la aprobarea Acordului de 
Parteneriat între Guvern și AȘM include o listă din peste 60 de granturi acordate de 
organismele financiare internaționale destinate finanțării sferei CDI. Volumul total al 
acestora nu este cunoscut autorilor; această finanțare nu este nicăieri raportată ca 
și sursă de finanțare a sferei de CDI deși reprezintă o asemenea sursă. Conform unui 
interviu oferit de președintele AȘM, volumul total de „asistență externă” de care a 
beneficiat comunitatea științifică este de 20 milioane Euro6. Deși nu este clară 
perioadă în care această finanțare a fost obținută, estimativ această sumă 
reprezintă circa 18% din volumul de finanțare bugetară alocat sectorului în perioada 
2005-2010. O sumă care nicidecum nu poate fi neglijată și care sugerează că nivelul 
de finanțare al sferei CDI este și mai mare decât vedem din rapoartele oficiale. 

Ca urmare, la compartimentul indicatorilor care ţin de crearea cunoștinţelor, 
Republica Moldova se plasează la nivelul mediu UE în ceea ce privește investiţiile 
publice pentru CDI, cu finanţare chiar mai mare decât s-ar aștepta pentru nivelul 
PIB per capita existent. Totuși, resursele bugetului de stat și asistența externă sunt 
practic unicele surse de finanțare a sectorului CD, sectorul privat local practic fiind 
neimplicat, iar colaborarea între sectorul public și cel privat, universități și business 
lipsind. Dar subliniem că, chiar și în absența finanțării private și făcând abstracție de 
asistența externă primită de sector, ponderea cheltuielilor bugetare de finanțare a 

                                                                 
6 Acad. Gheorghe Duca, „Sugestii privind eficientizarea managementului sferei ştiinței şi 
inovării”, Publicat in ziarul Saptamina, nr. 12., din 25.03.2011. 
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CDI în PIB este comparabilă cu cheltuielile totale (publice, private, universitare și 
străine) în PIB în unele state UE-12.  

În ceea ce privește Grupul 3 de indicatori - Inovare și Antreprenoriat - aceștia nu 
sunt disponibili în Republica Moldova, din care cauză vor fi excluși din comparaţii. 
Totuși, datele statistice din Eurostat arată că circa 50% din IMM-urile din UE au o 
activitate de inovare: tehnologică sau non-tehnologică (în UE-12, circa 34% din 
întreprinderile mici și 63% din întreprinderile mijlocii). Cu siguranță, aceasta nu este 
și situația Republicii Moldova. 

Un indicator suplimentar, ce lipsește în clasificația-standard europeană pentru 
activitatea de inovare, dar pe care îl considerăm un input foarte important, este 
personalul implicat în activitatea CDI. Deși numărul de personal în sfera 
moldovenească de CDI a crescut din 2007 până la 2009, ponderea acestora în 
populația ocupată este foarte mică (0.42% în 2008 față de media UE 1.64%). Și la 
acest indicator Moldova este în urma tuturor statelor UE. În același timp, ponderea 
cercetătorilor în totalul personalului CDI este similară cu cea din țările europene. 
Diferența este că totuși în țările europene circa 57% din personal în CD activează în 
sectorul public (guvernamental și universități). Restul, 43% sunt personalul implicat 
în diviziunile de CDI ale companiilor și o pondere foarte mică în sectorul privat non-
profit. De fapt, se depistează o corelație surprinzătoare între cheltuielile publice 
pentru CDI și ponderea personalului CDI în populația ocupată, corelație care este 
negativă (Figura 12). De menționat că cheltuielile de cercetare-dezvoltare în 
business sunt direct proporționale cu ponderea personalului angajat în sfera CDI în 
total populație ocupată.  

FIGURA 12. CORELAȚIA DINTRE PERSONALUL ÎN CDI  ȘI CHELTUIELILE PENTRU CDI,  2008 

 
Notă: țările incluse pentru comparație: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Cehia, Cipru, 
Estonia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Rusia, Slovacia, 
Slovenia, Tadjikistan, Ucraina, Ungaria; 
Sursa: WDI, World Bank. 

ANALIZA I NDI CATORI LOR DE OUTPUT 

Grupul 4 de indicatori - Aplicarea - măsoară unele aspecte ce ţin de performanţa 
sferei CDI pe piaţa muncii și în activitatea economică. 

În ceea ce privește exportul de produse moldovenești tehnologic avansate, 
ponderea acestora în exporturile totale de bunuri industriale s-a menținut constantă 
din 2005 încoace. În prezent, la acest indicator Moldova se află în urma statelor UE-
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12, dar depășește majoritatea statelor CSI, cu 5% din exporturi reprezentând 
exporturile tehnologic avansate (Figura 13). 

FIGURA 13.  PONDEREA EXPORTURILOR TEHNOLOGIC AVANSATE ÎN EXPORTURILE INDUSTRIALE,  %,  

2009 

 
Sursa: WDI, World Bank; 

Din 2001 în Moldova s-a înregistrat o creștere a ocupării în domenii intensive din 
punct de vedere tehnologic și al cunoștințelor, însă ponderea rămâne foarte mică în 
comparație cu țările UE (Figura 14) și care, de fapt, este consecința directă a înrolării 
joase la specialitățile științelor exacte și ingineriei în învățământul terțiar. 

FIGURA 14. OCUPAREA ÎN SECTOARE INTENSIVE ȘI MEDIU INTENSIVE DIN PUNCT DE VEDERE AL 

TEHNOLOGIEI ȘI CUNOȘTINȚELOR,  % DIN TOTAL PERSOANE OCUPATE,  2007 

 
Sursa: EUROSTAT pentru țările UE, BNS pentru Moldova; 

Ceilalți indicatori din acest grup nu sunt disponibili pentru Moldova, dar pentru că 
aceștia sunt puternic corelați între ei, concludem că Moldova nu se plasează 
favorabil în acest respect. 

Grupul 5 de indicatori se referă la proprietatea intelectuală și măsoară rezultatele 
de succes ale activităţii CDI.  

Datele privind cererile de brevet, înaintate de rezidenţii Republicii Moldova către 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), arată o realizare 
cantitativă relativ impresionantă, în comparaţie cu numărul populaţiei şi 
dimensiunea economiei (Figura 15). Însă numărul mare de cereri de brevet în 
Republica Moldova se explică în mare parte prin costurile reduse de înregistrare a 
brevetelor în țară. Astfel, dacă analizăm numărul de brevete înregistrate sau 
aplicațiile la oficiile internaționale (EPO, USPTO), constatăm că cererile din partea 
rezidenților Moldovei practic lipsesc (1 brevet din 290 acordate în 2009 de EPO și în 
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total 3 pe toată perioada de tranziție). În acest sens, aplicabilitatea invențiilor ar fi 
un indicator mai relevant, care poate fi măsurată prin numărul de brevete reînnoite. 
La sfârşitul anului 2009, erau în vigoare doar 1162 de brevete (doar 31% din 
brevetele acordate) şi doar 282 au avut o durată de peste 5 ani (7% din brevetele 
acordate şi 24% din brevetele valabile)7. Ponderea scăzută a brevetelor în activele 
companiilor din Republica Moldova (care variază între 0,9% şi 4,9%, în dependență 
de sector și mărimea companiei) sugerează, de asemenea, aplicabilitatea scăzută a 
invențiilor înregistrate8. Astfel, deși numărul de brevete solicitate și eliberate este 
relativ înalt în Moldova, aplicabilitatea și valoarea lor economică pare a fi limitată. 

FIGURA 15. NUMĂRUL CERERILOR DE BREVET DIN PARTEA REZIDENȚILOR,  2007 

 
Sursa: WIPO; 

Evident, performanţele CDI nu se cuantifică doar prin impactul economic (număr 
de brevete, etc.), ci și prin cel știinţific. Impactul științific poate fi măsurat printr-o 
serie de indicatori: numărul publicațiilor, numărul de referințe la aceste publicații, 
prezentări făcute la conferințe naționale, ponderea publicațiilor scrise cu coautori 
din străinătate, numărul de oferte de muncă făcute cercetătorilor etc. Din păcate, 
nu toți acești indicatori sunt disponibili în bazele de date internaționale. Din sursele 
la care noi am avut acces, pentru comparație internațională au fost pretabili numai 
indicatorii care țin de numărul și impactul publicațiilor în reviste științifice 
internaționale și colaborarea internațională.  

La capitolul număr de publicaţii scrise de autorii moldoveni ţara noastră nu are 
performanţe ieșite din comun, nici în expresie absolută, nici relativă. Moldova este 
plasată pe poziția 99 (din 225 state) după numărul de documente publicate în 2009 
revistele științifice din baza de date SCI Imago (Tabelul 3). Evident, numărul de 
publicații nu reprezintă cel mai relevant criteriu pentru comparație internațională 
din cauza numărului foarte diferit al cercetătorilor și populației. Totuși, chiar dacă 
raportăm numărul de publicații în revistele științifice internaționale la numărul total 
al populației sau la numărul total de cercetători, poziția Moldovei nu se schimbă 
radical, țara noastră devansând, în spațiul CSI doar statele din Asia Centrală și 
Azerbaidjanul (Tabelul 3). 

Evoluţia numărului de publicaţii a autorilor moldoveni în perioada 2001-2008 este 
cumva sub așteptări dacă o comparăm cu evoluţia finanţării sferei CDI în aceiași 
perioadă de timp. Ca pondere în PIB, volumul investițiilor în sfera CDI în Moldova au 
crescut de 3 ori, în timp ce numărul de publicații cu 52%. Evident, nu ne așteptăm ca 
între volumul finanțării și numărul de publicații să existe o relație liniară, după cum 

                                                                 
7 Ana Popa "Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Republica Moldova: Probleme și Opțiuni", 
Expert-Grup, 2011. 
8 Integrarea activelor nemateriale în bunurile corporative, Badîr Iurie, Cravcenco Raisa, 
Intellectus 1/2009, p.59-61. 
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se poate vedea din Figura 16 (dacă eliminăm Moldova și Azerbaidjanul, între cei doi 
indicatori apare o corelație de intensitate medie). Totuși, în comparație 
internațională, Moldova se poziționează destul de slab din punct de vedere a 
dinamicii celor doi indicatori și la o asemenea creștere a finanțării ar fi trebuit 
probabil să ne așteptăm la o creștere ceva mai puternică a numărului de publicații. 

FIGURA 16.  EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE PUBLICAȚII ÎN REVISTE INTERNAȚIONALE CORELATĂ CU 

EVOLUȚIA FINANȚĂRII SFEREI CDI  PE GRUPUL ȚĂRILOR ÎN TRANZIȚIE 

 
Surse: calculele autorilor pe baza datelor Eurostat, WDI și BNS; 

Potrivit indicelui H, care măsoară productivitatea şi impactul lucrărilor publicate 
de o ţară, Moldova este pe locul 98 (indice H=44). Indicele H reprezintă numărul de 
articole (H) care au fost citate de cel puțin H ori. Indicatorul se calculează pentru 
perioade de timp (începând cu 1996), nu pentru ani separați, şi respectiv este în 
creştere pentru toate statele. Totuşi, progresul înregistrat de Moldova de-a lungul 
timpului este foarte modest. Iar în 2009 față de 2008 rata de creștere a indicelui H 
de fapt a fost chiar cea mai mică din regiune, creşterea fiind doar de 4,8% (de la 42 
la 44), în timp ce în statele selectate pentru comparație creşterea a fost între 6-15%. 
Trebuie menționat că indicele H al țării (adică și prestigiul științific internațional) 
este în mare măsură determinat de publicațiile în asemenea domenii ca chimia 
(H=33), fizica și astronomia (H=33), științe ale materialelor (H=26) și inginerie 
(H=21). Calitatea înaltă a publicațiilor în aceste domenii este atestată și de numărul 
mare de referințe per document. Să menționăm, pe de altă parte, că cel mai mic 
impact îl au publicațiile în domeniul artelor și științelor umanitare (H=1), științe 
sociale (H=2) și economie, econometrie și finanțe (H=2); este de remarcat că anume 
acestea sunt domeniile în care sunt pregătiți cei mai mulți doctoranzi în Republica 
Moldova. Impactul științific minimal al programelor de doctorat în aceste domenii 
pune semne mari de întrebare dacă merită să fie menținută finanțarea acestor 
programe în aceste domenii. 

Să remarcăm că în ultimul deceniu, Moldova a obţinut un progres deosebit în 
dezvoltarea colaborării internaţionale. Indicele colaborării internaționale 
(procentul de publicații cu autori din mai mult decât o țară) a crescut de la 48,2% în 
2001 la 75,9% în 2009. Din nou, aceasta a fost în mare măsură determinat de 
publicațiile în domeniul chimiei, matematicii și fizicii. 

Astfel, conchidem că cheltuielile relativ înalte și în creștere în Republica Moldova 
pentru sfera CDI deocamdată nu au asigurat rezultate inovatoare și știinţifice 
proporţionale în acest sector. Aceeași concluzie poate fi obținută și pe baza 
clasamentului Forumului Economic Mondial la capitolul Inovații (Figura 17), în care 
Moldova se plasează sub nivelul așteptat conform cheltuielilor în CDI. Performanța 
scăzută a sectorului se explică și prin lipsa altor resurse de input decât cele 
financiare (la care, după cum s-a arătat mai sus, Republica Moldova atinge nivelul 
mediu caracteristic țărilor din Europa Centrală și de Est). Deficitare sunt, mai ales, 
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resursele umane. Cercetătorii moldoveni reușesc în mare măsură să compenseze 
aceasta printr-un nivel înalt de colaborare internațională. Totodată, după cum se va 
arăta în capitolul următor, sunt probleme cu modalitatea de organizare a sistemului 
de CDI, care creează bariere în accesul la resurse publice a unor actori importanți în 
procesul de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare. 

TABELUL 3.  CLASAMENTUL ȚĂRILOR DUPĂ NUMĂRUL DE PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE,  2009 

Poziția Țara Publicații, 
număr 
total 

Publicații 
per 1000 
populație 

Publicații 
per 

cercetător 

Publicații la 
care se face 

referință 

Referințe Auto-
referințe 

Referințe pe 
publicație 

Indicele H, 
1996-2009 

16 Rusia 33690 0,24 0,09 33001 75175 15462 0,61 262 

20 Polonia 23305 0,61 0,24 22630 24823 7458 1,07 232 

33 Cehia 11656 1,11 0,26 11290 15398 4796 1,32 186 

38 România 8940 0,42 0,29 8846 5783 2346 0,65 106 

42 Ungaria 7289 0,73 0,22 7027 11005 2354 1,51 205 

43 Ucraina 6196 0,13 0,90 5970 3295 1202 0,53 114 

50 Slovenia 3851 1,88 0,38 3729 4619 1139 1,20 113 

52 Slovacia 3698 0,68 0,19 3606 3701 1018 1,00 122 

54 Bulgaria 3270 0,43 0,24 3188 3304 774 1,01 110 

56 Lituania 2158 0,65 0,16 2109 2210 977 1,02 88 

65 Estonia 1475 1,10 0,20 1432 2656 643 1,80 102 

66 Belarus 1414 0,15 N/A 1380 782 186 0,55 82 

69 Cipru 1069 1,23 0,68 1016 1089 272 1,02 65 

75 Georgia 763 0,18 N/A 729 1134 81 1,49 64 

80 Letonia 648 0,29 0,09 629 583 99 0,90 69 

83 Armenia 623 0,20 N/A 603 603 145 0,97 78 

87 Azerbaidjan 557 0,06 N/A 546 192 68 0,34 32 

92 Uzbekistan 492 0,02 N/A 475 263 62 0,53 44 

97 Kazahstan 360 0,02 N/A 352 153 36 0,43 40 

99 Moldova 307 0,09 0,09 304 271 71 0,88 44 

115 Malta 202 0,49 0,18 189 192 26 0,95 47 

149 Kîrgîzstan  62 0,01 N/A 62 40 6 0,65 25 

159 Tadjikistan 43 0,01 N/A 42 34 6 0,79 18 

Sursa: SCImago Journal & Country Rank, http://www.scimagojr.com și calcule ale autorilor; 

FIGURA 17. CORELAȚIA DINTRE CHELTUIELILE PENTRU CDI  ȘI CLASAMENTUL WEF  PENTRU INOVARE 

 
Notă: Țările incluse pentru comparație: Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, 
Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, 
Tadjikistan, Ucraina, Ungaria; 
Sursa: Raportul Competitivității Globale, WEF, 2010-2011, WDI, Banca Mondială; 
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3. EVALUAREA SECTORULUI CDI  DIN PUNCT DE 

VEDERE AL BUNEI GUVERNĂRI 
Reforma politicii de stat în sfera de CDI din 2004 a avut anumite efecte pozitive 
asupra indicatorilor de intrare, dar mai puţin asupra rezultatelor în această sferă. 
În particular, din 2004 până în 2008 finanțarea sectorului a crescut, atât în termeni 
absoluți, cât și raportați la PIB (în 2009-2010 finanțarea a fost redusă din cauza 
constrângerilor bugetare mai severe cu care s-a confruntat Guvernul Republicii 
Moldova). Însă performanțele sferei CDI, după cum a fost arătat în capitolul 
precedent, nu sunt foarte impresionante. Aceasta se referă atât la rezultatele în 
ceea ce privește componenta de inovare, cât și rezultatele științifice propriu-zise. 
Capitolul precedent denotă că decalajul Moldovei în raport cu țările relevante de 
comparație ar putea fi explicat de volumul mai mic de resurse umane de care 
beneficiază sfera CDI. Alături de aceasta, o evaluare riguroasă a actualei politici 
permite identificarea unor neajunsuri instituționale care limitează valorificarea 
eficientă a resurselor financiare și impactul pozitiv al sferei CDI asupra economiei și 
societății. 

În primul rând, rolul CDI în atingerea obiectivelor generale de dezvoltare ale ţării 
nu este clar articulat și promovat. De exemplu, una din prioritățile Strategiei 
Naționale de Dezvoltare 2008-2011 este „Sporirea competitivității economiei 
naționale”. În cadrul acestei priorități, unul din obiectivele declarate este 
„Dezvoltarea sferei de cercetare și inovare”, obiectiv detaliat, la rândul său, în 10 
acțiuni specifice. Însă aceste acțiuni au mai mult tangență cu dezvoltarea sectorului 
CDI propriu-zis decât cu obiectivele mai largi de dezvoltare națională. Nici SND, nici 
alte documente de politici relevante nu arată în mod clar cum anume ar putea sfera 
CDI să contribuie la realizarea priorităților naționale de dezvoltare și care sunt 
politicile de care sectorul CDI are nevoie pentru a contribui la realizarea acestor 
priorități. Codul cu privire la știință și inovare (art.55, (2)) stabilește că politica de 
stat în sfera științei și inovării este parte componentă a politicii social-economice a 
Republicii Moldova. Dar nu este clar cum se realizează această legătură, de moment 
ce alte autorități din domeniul politicilor social-economice practic nu participă la 
elaborarea politicii în sfera de CDI, aceste competențe fiind transmise integral AȘM. 
În particular, nu este clar rolul Ministerului Economiei care, cel puțin teoretic, este 
autoritatea supremă responsabilă de asimilarea tehnologiilor și consolidarea 
capacităților inovaționale pentru fortificarea competitivității economiei în ansamblu. 
Acest Minister are în componența sa o Direcție de dezvoltare tehnologică și 
competitivitate care nu joacă nici un rol cât de cât vizibil în politica de CDI, deși una 
din sarcinile atribuite acestei Direcții, în conformitate cu regulamentul Ministerului 
Economiei, este „Promovarea politicii statului în vederea implementării rezultatelor 
activității de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic”. Sarcini clare 
pentru Direcția dată în ceea ce privește implementarea acestor rezultate nu sunt 
stabilite.  

Scopurile strategice de dezvoltare pentru sfera de CDI nu sunt clar formulate. Spre 
deosebire de alte state din Europa Centrală sau de Sud-Est, Republica Moldova nu 
dispune de o strategie propriu-zisă în sfera CDI care să formuleze în mod clar 
scopurile pe care le are țara în acest domeniu. Or, provocările legate de dezvoltarea 
vertiginoasă a tehnologiilor și științei la scară globală impun Moldovei o strategie 
clară de adaptare la și de valorificare a tendințelor globale. Începând cu anul 2004, 
AȘM a obținut importante rezultate științifice, după cum este raportat de însăși 
instituția în cauză9, însă nu este clar cum aceste realizări răspund provocărilor 
globale și necesităților naționale . La rândul său, AITT informează despre importante 

                                                                 
9 Academia de Științe a Moldovei, „Cele mai importante realizări științifice ale AȘM în 
perioada 2006-2010”, 2011. 
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inovații și tehnologii ale cercetătorilor autohtoni10, dar nu este clar de ce acestea au 
o utilizare atât de limitată în economia națională. Totodată, din rapoartele AȘM 
transpare în mod clar faptul că eforturile la momentul dat se concentrează în special 
în domeniul științei fundamentale și aplicate, fiind practic neglijat domeniul de 
transfer tehnologic și inovații. Deși cadrul legal nu este foarte clar din acest punct de 
vedere, din prevederile Codului rezultă că Consiliul Suprem pentru Știință și 
Dezvoltare Tehnologică este organul care ar fi trebuit să elaboreze o strategie 
coerentă pentru sfera CDI. Conform practicii mondiale, asemenea strategii se 
elaborează pe baza unor exerciții de prospectivă științifică, tehnologică, economică 
și socială (foresight). Asemenea exerciții în Moldova nu au avut loc, dar conform 
informațiilor făcute publice de AȘM, un asemenea proces ar putea avea loc în 
viitorul apropiat și va rezulta într-o Strategie de dezvoltare a cercetării-inovării din 
Republica Moldova până în 202011. Să mai menționăm că în conformitate cu bunele 
practici internaționale, exercițiile de foresight trebuie să implice reprezentanți ai 
diverselor grupuri interesate de sfera CDI, nu numai pe cei din comunitatea 
științifică12. De asemenea, practica internațională arată că în cazul când nu există 
suficiente capacități și resurse umane pentru efectuarea unei prospective riguroase, 
strategia națională de dezvoltare în sfera CDI poate să se bazeze și pe rezultatele 
prospectivelor efectuate de alte țări. 

Politica de stat în sfera CDI nu este în mod adecvat evaluată de nici o autoritate de 
politică. Codul cu privire la știință și inovare prevede sarcini extrem de ambițioase 
ale politicii de stat în sfera CDI, cum ar fi: 

• integrarea complexă a cercetărilor fundamentale şi aplicate în activitatea 
de inovare din toate sferele vieții economice, sociale, culturale, politice şi 
informaționale a Republicii Moldova; 

• dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potențialului ştiințific şi tehnologic; 

• asigurarea reformei structurale progresive a sferei de producere a 
mărfurilor şi serviciilor, ridicarea eficienței şi competitivității acestora; 

• protecția mediului, a monumentelor naturii şi culturii, utilizarea rațională a 
resurselor naturale, păstrarea şi dezvoltarea diversității biologice şi 
culturale; 

• protecția şi dezvoltarea resurselor informaționale ale țării; 

• consolidarea interconexiunii dintre ştiință şi educație. 

Deși au trecut șapte ani de la aprobarea Codului, nu a fost făcută niciodată o 
evaluare a politicilor aplicate și a măsurii în care aceste sarcini au fost îndeplinite. 
Prin urmare, nu putem ști în ce s-au materializat, din punct de vedere a sarcinilor 
stabilite sferei CDI, cele aproape 1,8 miliarde lei (expresie nominală) alocate 
sectorului în perioada 2005-2011. Codul nu prevede în mod explicit cine este 
autoritatea supremă responsabilă de evaluarea politicii, toate prevederile acestuia 
la capitolul evaluării limitându-se la evaluarea proiectelor și subiectelor din sfera 
CDI, precum și a lucrărilor și proiectelor implementate, efectuate de conducătorii 
organizațiilor din sfera CDI. Pe de altă parte, Acordul de Parteneriat între Guvern și 
AȘM pentru anii 2009-201213, prevede că „AȘM, în comun cu Ministerul Economiei 
şi Comerțului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerul Sănătății şi Ministerul Educației şi Tineretului, în termen de până la 1 iulie 
2009, va elabora metodologia (indicatorii calitativi de performanță) de evaluare a 
impactului social şi economic al investițiilor bugetare direcționate sferei ştiinței şi 
inovării asupra dezvoltării economiei naționale”. Până în prezent nu a fost elaborată 

                                                                 
10 Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, „100 de inovații şi tehnologii performante 
ale cercetătorilor autohtoni”, http://www.aitt.md/userfiles/file/2010/Top%202010 
/100%20de%20Tehnologii%20si%20Produse%20noi.pdf. 
11 http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=4057&new_language=0 
12 OCDE, “Governance of Public Research. Toward Better Practices”, 2003. 
13 Aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 27 din 22/01/2009. 
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o asemenea metodologie. Indicatorii care continuă să fie utilizați sunt în cea mai 
mare parte cantitativi și destul de superficiali. 

Este prea diluată responsabilitatea de autoritate supremă care formulează politica 
pentru domeniul CDI. Faptul că Parlamentul aprobă direcțiile strategice și finanțarea 
este o practică normală comună statelor democratice, dar este important ca 
Parlamentul să dispună de personalul cu pregătirea necesară pentru evaluarea 
propunerilor de politici în sfera CDI și să asigure consistența hotărârilor aprobate. 
(Vizavi de consistență, să menționăm că există două Hotărâri de Parlament vizavi de 
sfera CDI și care nu sunt reciproc consistente: HP nr. 1401 din 24/10/2002 pentru 
aprobarea Listei direcțiilor prioritare de cercetare-dezvoltare pe anii 2003-2010, 
finanțate din bugetul de stat și HP nr. 160 din 21/07/2005 cu privire la aprobarea 
Direcțiilor strategice ale activității din sfera ştiinței şi inovării pentru anii 2006-2010). 
Un aspect mai problematic este faptul că Guvernul practic a renunțat la a avea o 
politică propriu-zisă în sfera CDI, împuternicind AȘM să definească și să realizeze 
politica de stat în sfera științei și inovării, AȘM devenind instituție publică grevată cu 
competențe ale autorităților publice în sfera ştiinței şi inovării. (Codul, Art.29). 
Astfel, Guvernul este în situația în care, pur și simplu, acceptă și finanțează 
prioritățile identificate de AȘM, fără să se intereseze prea mult despre utilizarea 
banilor publici pe care-i alocă. Aici nu este clar cum este posibil ca AȘM – care, deși 
este declarată o instituție publică, nici ca esență, nici ca formă nu este autoritate de 
stat - să fie grevată cu competențe în formularea politicilor de stat. Nici Constituția, 
nici Legea cu privire la Guvern nu prevede o careva modalitate de „grevare”. 
Delegarea competențelor Guvernului în domeniul politicii de stat în sfera CDI a dus, 
în particular, la aceea că Guvernul nu a definit din 2004 încoace nici un program de 
stat în sfera CDI, acestea fiind propuse de CSȘDT și formal aprobate de Guvern. Nu 
este clar cum anume au fost identificate aceste programe, deoarece consultații cu 
societatea civilă, întreprinderile și Guvernul nu au avut loc. Sugestiv este și faptul că 
după aprobarea programelor de stat, acestea au fost marginalizate la capitolul 
finanțare (în special în anul 2010, când programele de stat au beneficiat de numai 
3,1% din volumul total de alocații pentru sfera CDI).  

Faptul că Președintele AȘM este din oficiu membru al Guvernului complică și mai 
mult lucrurile. În această ipostază, AȘM apare, de fapt, ca un „minister al științei”, 
iar Președintele AȘM – ca un „ministru al științei”. Conform practicilor țărilor OCDE, 
pot să existe ministere ale științei (și, de cele mai dese ori, sfera de responsabilitate 
a acestora mai include educația, tehnologiile sau inovațiile), dar acestea, evident, 
sunt conduse de miniștri care sunt figuri politice și care reprezintă interesele mai 
largi ale guvernului în cauză și nu doar comunitatea cercetătorilor științifici, ca în 
cazul modelului moldovenesc. Codul cu privire la știință și inovare vorbește de faptul 
că Președintele AȘM este responsabil în fața Asambleei AȘM și Guvernului. Ce 
înseamnă această dublă responsabilitate nu este prea clar, mai ales în raport cu 
Guvernul; or, primul-ministru nu are practic nici un instrument de influențare / 
stimulare / penalizare a Președintelui AȘM (cum este cazul în raport cu alți miniștri), 
pentru că Președintele AȘM este ales de comunitatea științifică și nu este propus de 
prim-ministru. De asemenea, această postură a Președintelui Academiei reprezintă 
un risc pentru AȘM în ceea ce privește obiectivul acesteia de a rămâne o comunitate 
profesională independentă și a servi în calitate de consultant științific imparțial 
pentru Guvern. Credem că nu este deloc întâmplător că funcționarii publici de rang 
înalt care au fost intervievați în procesul elaborării acestui studiu au fost foarte 
critici vizavi de contribuțiile pe care le-a avut până în prezent AȘM în ceea ce 
privește fundamentarea științifică a celor mai importante documente de planificare 
strategică ale țării. 

În actualul model de organizare a sectorului CDI lipsește o separare clară între 
autorităţile responsabile de formularea / implementarea / monitorizarea / 
raportarea politicilor. Prevederile actuale nu corelează cu bunele practici în 
domeniul guvernării și este o îndepărtare regretabilă de la prevederile legii nr. 557 
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din 29 iulie 1999 privind politica de stat în sfera cercetare-dezvoltare care prevedea 
în mod expres „separarea activităților conceptuale, executive şi de expertiză”. 
Astăzi, Academia de Științe a Moldovei este concomitent autoritatea care propune 
Guvernului politica în sector și executor al acestei politici, prin intermediul 
membrilor săi instituționali, de profil și afiliați. Mai mult decât atât, AȘM este în 
drept să creeze organizații din sfera științei și inovării, finanțată integral sau parțial 
din bugetul de stat (art.16). În cadrul AȘM activează și un Consiliu Consultativ de 
Expertiză care examinează proiectele de cercetare-dezvoltare din cadrul 
programelor de stat, proiectelor independente, de inovare şi transfer tehnologic şi 
internaționale. Însă această subordonare instituțională generează riscuri evidente 
pentru imparțialitatea și obiectivitatea Consiliului. 

Componenţa și plasarea instituţională a Consiliului Suprem pentru Știinţă și 
Dezvoltare Tehnologică nu este propice pentru îndeplinirea rolului acestuia. Una 
din prerogativele esențiale ale CSȘDT este de a stabili modul și criteriile de 
repartizare a mijloacelor publice în sfera CDI. De asemenea, în atribuțiile CSȘDT mai 
intră elaborarea mecanismelor de monitorizare şi de stimulare a implementării 
rezultatelor programelor de stat în sfera ştiinței şi inovării, precum şi cele de 
formare a piețelor de produse ale acestei sfere, precum și promovarea activității de 
inovare şi transfer tehnologic. Însă actualmente CSȘTD este organul executiv al 
Asambleii AȘM, fiind compus din 17 membri care reprezintă exclusiv interesele 
comunității științifice. Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică în 
varianta anului 200014 era o structură mult mai echilibrată din punct de vedere a 
reprezentării, incluzând 21 de membri reprezentanți ai AȘM, universităților, 
întreprinderilor și Guvernului. Una din consecințele actualei reprezentări 
dezechilibrate este finanțarea programelor de stat și proiectelor de transfer 
tehnologic după principiul rezidual și lipsa unor activități consistente orientate spre 
implementarea rezultatelor cercetării și promovarea activităților de inovare și 
transfer tehnologic: astfel, în perioada 2005-2010, numai 5% din fondurile alocate 
din buget pentru sectorul CDI (puțin peste 1,6 miliarde MDL) au fost utilizate pentru 
realizarea programelor de stat, și doar 3,4% pentru programele de transfer 
tehnologic și creare a infrastructurii inovaționale. Pentru comparație, în aceeași 
perioadă de timp, pentru întreținerea instituțiilor de deservire și a organelor 
administrative ale sectorului CDI s-au utilizat ceva mai mult de 20% din fonduri15. 
Totodată, CSȘDT nu a fost în stare să asigure o distribuție echitabilă a finanțării între 
membrii instituționali și cei de profil ai AȘM, ultimii, reprezentați în special de 
universități, fiind dezavantajați.  

Actualul sistem face și o discriminare „prin design” între instituţiile din sfera de 
cercetare-dezvoltare. Astfel, membrii instituţionali (instituții publice de cercetare 
care funcționează în cadrul AȘM) sunt finanțați integral de la bugetul de stat. 
Membrii de profil ai AȘM - cum ar fi universitățile - sunt subordonați metodico-
științific Academiei și sunt finanțați integral de la bugetul de stat pentru cercetări 
fundamentale. Cercetările aplicate (adică cele care ar putea să aibă un impact 
economic real) sunt finanțate pe bază de concurs, prioritatea fiind acordată 
proiectelor pentru care se propune o pondere mai mare de cofinanțare. Membrii 
afiliaţi ai AȘM (organizațiile de drept privat acreditate de AȘM) beneficiază, prin 
concurs, de dreptul la finanțare de la bugetul de stat în proporție de până la 40% din 
costul proiectului din sfera ştiinței şi inovării, cu condiția cofinanțării. Acest sistem, 
menit să asigure – după cum este și firesc - finanțare integrală de la stat pentru 
cercetările fundamentale, a avut drept efect colateral discriminarea la capitolul 

                                                                 
14 Creat prin Hotărârea de Guvern nr. 569 din 15/06/2000, ulterior abrogată prin Hotărârea 
de Guvern nr. 1174 din 26/10/2004. 
15 Calcule efectuate de Centrul Analitic Independent Expert-Grup pe baza Hotărârii Curții de 
Conturi nr.19 din 19/04/2011 privind Raportul auditului performanței „Pentru ca beneficiile 
scontate să fie realizate, sînt necesare îmbunătățiri în politicile şi procedurile Academiei de 
Ştiințe a Moldovei de alocare şi monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor ştiințifice”. 
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finanțare a proiectelor de cercetare aplicativă venite din sfera universitară și privată 
și care ar putea să aibă un impact real în economie. Aceasta este în totală 
contradicție cu obiectivul asumat de guvern în ceea ce privește edificarea unui 
modelul de creștere economică bazat, alături de alte componente, și pe investițiile 
în inovații. Totodată, între reprezentanții membrilor de profil și membrilor 
instituționali există conflicte generate de modalitatea de repartizare a resurselor 
financiare și corectitudinea reprezentării în organele de conducere. Astăzi, în CSȘDT 
predominantă este opinia reprezentanților membrilor instituționali. De asemenea, 
în CSȘDT nu este nici un reprezentant al sectorului privat, din care ar putea veni 
membrii afiliați. 

Rolul acordat universităţilor publice în sectorul CDI este foarte slab comparativ cu 
potenţialul de cercetare și dezvoltare tehnologică pe care îl au unele dintre 
acestea. Misiunea universităților a fost limitat practic la cea de instruire și formare a 
cadrelor, inclusiv doctorale, autonomia lor academică fiind redusă, deoarece din 
punct de vedere științifico-metodologic acestea sunt subordonate AȘM. De 
asemenea, în Acordul de Parteneriat între Guvern și Academia de Științe pentru anii 
2009-2012, părțile au convenit că „procedura de numire a directorilor şi vice-
directorilor pentru ştiință ai organizațiilor de drept public din sfera ştiinței şi inovării 
– membri de profil ai Academiei de Ştiințe a Moldovei – de către fondator, se va 
efectua prin consultarea cu Academia de Ştiințe a Moldovei” (art.15). În același 
timp, anume universitățile (în special USM, UTM și USMF „N. Testimițeanu”) sunt cei 
mai activi membri ai AȘM în domeniul de brevetare a invențiilor. Totodată, actualul 
sistem practic nu oferă nici un stimulent pentru intensificarea activității de cercetare 
și dezvoltare tehnologică în universitățile regionale (Cahul, Comrat, Taraclia, Bălți). 
În virtutea unor factori structurali și istorici, acestea sunt mai puțin competitive 
decât cele localizate în capitală, de aceea măsuri financiare pe termen scurt nu ar fi 
suficiente pentru ridicarea nivelului de cercetare, fiind necesare soluții strategice 
aplicate pe termen lung. 

Sectorul privat, în general, este desconsiderat în calitate de actor interesat de 
sfera CDI. În articolul 55, „Politica de stat în sfera științei și inovării – prioritate 
strategică” în paragraful 1 este scris că „susținerea cercetării-dezvoltării, stimularea 
unui climat inovațional stabil reprezintă o prioritate strategică în dezvoltarea social-
economică a Republicii Moldova”. Însă mai departe, în paragraful 3, Codul prevede 
că „statul elaborează, împreună cu comunitatea ştiințifică, politica în sfera ştiinței şi 
inovării”, iar în paragraful 6, că „politica de stat în sfera ştiinței şi inovării se 
realizează de comunitatea ştiințifică în persoana Academiei de Ştiințe, în 
conformitate cu politica economică, financiară şi tehnico-ştiințifică”. Astfel, sectorul 
de cercetare-dezvoltare a fost practic limitat la comunitatea științifică, fără a admite 
că activități inovaționale pot avea loc și în sectorul privat sau că acest sector ar fi 
interesat de rezultatele sferei CDI. Prin urmare, sectorul privat nu are practic nici un 
cuvânt de spus la elaborarea și realizarea politicii CDI. Definiția organizației din sfera 
de științei și inovării - „persoană juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică 
de organizare care, în calitate de activități de bază, efectuează cercetări ştiințifice 
şi/sau ştiințifico-tehnologice, ştiințifico-organizatorice, consulting ştiințific, practică 
instruirea cadrelor ştiințifice prin intermediul studiilor universitare, postuniversitare 
şi de perfecționare” – este limitativă, deoarece nu ține cont de faptul că în cadrul 
unor entități de producție pot exista departamente specializate în dezvoltare 
tehnologică și inovare. În general, în cadrul modelului moldovenesc de organizare a 
sferei CDI, legăturile dintre cercetare-dezvoltare și economia reală sunt foarte slabe. 
Nu este clar specificat cine și ce trebuie să facă pentru a consolida legăturile știință-
industrie, pentru a atrage capital privat în sfera CDI și pentru marketingul activ al 
rezultatelor tehnologice și inovaționale (AITT are alte competențe). Evident, una din 
cauze este faptul că sectorul privat în Moldova este unul anemic. Sectorul privat, 
fiind la o etapă incipientă de dezvoltare și confruntându-se cu sarcinile de 
supraviețuire imediată, nu are încă stimulente suficient de puternice pentru a 
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adopta o cultură inovațională. Însă această stare de lucruri deja se schimbă, în 
contextul unei economii în creștere și dacă în țară vor intra mai multe companii 
străine. 

Actuala structură instituţională nu permite valorificarea potenţialului de absorbţie 
tehnologică și inovativ al sectorului privat. În perioada 2005-2010 numai 37 
milioane MDL (2,3% din total alocări pentru sfera CDI) au fost utilizați pentru 
proiecte de transfer tehnologic și 17 milioane (1% din total alocări) – pentru crearea 
infrastructurii de inovare. Cu alte cuvinte, Agenția pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic cu adevărat reprezintă o „organizație auxiliară” a AȘM, nu doar din 
punct de vedere a locului acesteia în structura AȘM (atribuită la categoria 
„organizații auxiliare”), dar și din punct de vedere a finanțării. AITT, fiind în esență o 
agenție de implementare a politicilor de transfer tehnologic și inovare, funcționarii 
acesteia au fost o perioadă de timp remunerați ca și cercetători științifici, inclusiv 
pentru activități în cadrul proiectelor pe care tot ei le monitorizau, generând un 
evident conflict de interese. Deși AITT are rolul de agenție care participă la 
realizarea parteneriatului între organizațiile din sfera ştiinței şi inovării, instituțiile 
de învățământ superior şi întreprinderile de producție, în conducerea acesteia nu 
există nici un reprezentant al businessului și universităților; de fapt, în AITT nici nu 
există un organ de supraveghere propriu-zis. Nu se asigură un nivel suficient de 
transparența în crearea și valorificarea infrastructurii de inovare și nu este asigurată 
competitivitatea în cadrul concursurilor pentru finanțarea proiectelor de transfer 
tehnologic, ceea ce a dus la valorificarea inadecvată și insuficientă a resurselor 
aprobate16. Rezidenții parcurilor științifico-tehnologice și incubatorului inovațional 
nu au primit facilitățile fiscale prevăzute de legislație, inclusiv din cauza că 
dificultăților de coordonare inter-instituțională și problemelor legate de 
monitorizarea valorificării facilităților acordate. De asemenea, AITT nu asigură un 
control adecvat asupra utilizării banilor publici de către administratorii obiectelor 
din infrastructura inovațională. La rândul lor, parcurile științifico-tehnologice și 
incubatoarele inovaționale nu dispun de planuri de dezvoltare instituțională și 
atragere a rezidenților. Drept rezultat, banii alocați pentru activități de inovare și 
transfer tehnologic nu sunt valorificați judicios și în volum planificat. 

Rolul procedurii de acreditare nu este clar, aceasta fiind prea rigidă și inoportună 
în cazul unor activităţi de cercetare orientate spre aplicaţii practice. Posibilitățile 
de participare a entităților inovatoare din sectorul privat la formularea politicilor de 
stat în sfera de cercetare-dezvoltare sunt limitate și de procedura complicată de 
acreditare. Acreditarea este practic o barieră pe care nu are cum să o treacă 
entitățile de cercetare și inovatoare de talie mică sau cele neformale (inclusiv, 
asociațiile de cercetători sau ONG-urile care practică cercetarea aplicată) care 
efectuează sau intenționează să efectueze activități de cercetare-dezvoltare și 
pentru derularea cărora ar avea nevoie de suport financiar din bugetul de stat. 
Totodată, organizațiile de drept privat din sfera ştiinței şi inovării, precum şi 
organizațiile obşteşti din această sferă pot solicita acreditare doar după 3 ani de la 
înregistrarea lor în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea nu este clar 
de ce se solicită ca personalul scriptic al organizațiilor care doresc acreditarea să 
includă anume 13 doctori și doctori habilitați: multe entități inovatoare pot să aibă 
un domeniu de cercetare atât de îngust, încât să nu aibă nevoie de atâția cercetători 
cu titulaturi științifice. În același timp, condițiile acreditării nu sunt în mod universal 
impuse nici chiar membrilor instituționali ai AȘM, în special cea care ține de 
alocarea a cel puțin 20% din buget pentru achiziționarea de echipament ştiințific, 
acoperirea cheltuielilor de specializare, stagiere, instruire, cooperare tehnico-
ştiințifică, participare la simpozioane, conferințe, congrese, expoziții şi de detaşare a 
personalului pentru schimb de experiență. Conform raportului de audit public al 
performanței efectuat de Curtea de Conturi, după obținerea acreditării, mulți 

                                                                 
16 În acest paragraf analiza este făcută pe baza rezultatelor auditului de performanță efectuat 
de Curtea de Conturi, vezi Hotărârea Curții de Conturi nr. 19 din 16/04/2011. 
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membri ai AȘM nu au mai respectat această condiție17. Interviurile realizate de noi 
în cadrul elaborării acestui studiu au confirmat multe laturi formale ale procedurii 
de acreditare. 

Politicile și procedurile utilizate în cadrul AȘM nu sunt de natură să asigure 
valorificarea judicioasă a resurselor publice. În particular, nu există un sistem 
eficient de control și audit intern. Drept urmare, după cum constată cele 3 hotărâri 
ale Curții de Conturi a Republicii Moldova efectuate după 200418, în practica 
managerială a instituțiilor și proiectelor s-au atestat o serie de încălcări grave în 
gestiune, cum ar fi:  

• menținerea personalului exagerat și stabilirea unor sporuri salariale 
nejustificate sau lipsite de transparență; 

• denaturări grave în fluxurile financiare, cum ar fi cheltuieli pentru reparații 
de fonduri fixe raportate ca lucrări pentru cercetări științifice; 

• achiziționarea mărfurilor, bunurilor și serviciilor cu încălcarea prevederilor 
legislației privind achizițiile publice, inclusiv fără desfășurarea tenderelor; 

• neîncurajarea competitivității proiectelor finanțate, atât în domeniul de 
cercetare, cât și în domeniul de transfer tehnologic, precum și finanțarea 
unor proiecte în afara concursului; 

• gestionarea inadecvată a conflictului de interese, în special la evaluarea 
proiectelor propuse spre finanțare, fiind constate situații în care experții 
implicați în expertiza proiectelor sau personalul din aparatul CSȘDT ulterior 
erau angajați în cadrul proiectelor; 

• coordonarea insuficientă a tematicilor de cercetare, ceea ce a dus în câteva 
instanțe la finanțarea paralelă a unor proiecte similare; 

• lipsa unor criterii clare și obiective de selecție a proiectelor aprobate spre 
finanțare, a unor indicatori de monitorizare a implementării proiectelor și a 
criteriilor de evaluare a rezultatelor proiectelor implementate; 

• lipsa unei baze de date privind proiectele finanțate, inclusiv a celor 
implementate în cadrul unor proiecte și programe internaționale; 

• aprobarea unor proiecte care au fost avizate negativ de Consiliul 
Consultativ de Expertiză. 

Modelul de finanţare instituţională necondiţionată și fără criterii clare de la 
bugetul de stat are multe consecinţe negative. Guvernul a asigurat o creștere 
constantă a finanțării sectorului după anul 2004, dar a creat și situații de hazard 
moral, când organizațiile din sfera CDI nu sunt foarte motivate să asigure o 
restructurare internă care să ducă la valorificarea cât mai judicioasă a resurselor 
primite ca și componentă a finanțării instituționale. Conform datelor statistice, în 
anul 2010 aproape 30% din totalul salariaților în sfera de CDI erau din categoriile de 
salarizare „personal auxiliar” și „alți salariați” (deși trebuie de menționat faptul că 
ponderea acestor categorii demonstrează o scădere lentă față de nivelul anului 
2004, când acestea dețineau 35%). Acordarea finanțării instituționale nu este bazată 
pe careva criterii riguroase de performanță sau pe rezultatele acreditării academice, 
volumul primit de instituțiile de cercetare fiind mai degrabă determinat, conform 
relatărilor din interviurile realizate, de relațiile pe care acestea le au cu conducerea 
AȘM. Totodată, conform interviurilor realizate, circa 80-90% din resursele primite de 
instituțiile de cercetare din cadrul AȘM ca și finanțarea instituțională sunt utilizate 
pentru achitarea salariilor și serviciilor comunale, în timp ce pentru achiziționarea 
echipamentului – care este de importanță critică într-o serie de domenii de 
cercetare – se alocă o fracție neglijabilă din finanțarea instituțională. (Unele instituții 
reușesc să aloce ceva resurse pentru echipament și din contul unor proiecte 
internaționale pe care le implementează). 

                                                                 
17 Idem.  
18 Hotărârile Curții de Conturi nr. 67 din 25/09/2007, nr. 48 din 29/10/2009 și nr. 19 din 
16/04/2011. 
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O bună parte din resursele alocate sferei CDI ajung să finanţeze activităţi improprii 
pentru instituţiile de cercetare academică. Astfel, la balanța AȘM se mai află un 
liceu și o universitate academică, câteva întreprinderi, o bază de odihnă, tipografie, 
cantină și alte active străine procesului de cercetare propriu-zis. Conform hotărârii 
aprobate de CSȘDT pentru 2010, circa 14 milioane MDL (3,9% din totalul alocațiilor 
bugetare) urmau să fie alocate liceului și universității academice, ceea ce este mult 
mai mult decât alocațiile de 5 milioane MDL destinate pentru achiziționarea 
utilajului științific (1,4% din total alocații)19. Să mai remarcăm aici că pentru investiții 
capitale în anul 2010 s-au cheltuit 24 milioane MDL și că o bună parte din aceste 
investiții, conform interviurilor realizate, nu au fost indispensabile. Totodată, din 
punct de vedere a bunelor practici, și activitatea de inovare și transfer tehnologic 
poate fi privită ca una străină misiunii de bază pe care o are comunitatea științifică, 
această activitate fiind executată în majoritatea țărilor OCDE de agenții specializate 
care nu se subordonează academiilor de științe. Rațiunea majoră este că frecvent 
apar situații în care este mai simplu pentru companii să asimileze o tehnologie de 
import decât să mizeze pe elaborarea unei soluții naționale, iar o atare decizie ar 
contraveni intereselor academiei de științe. 

                                                                 
19  Hotărârea CSŞDT al AŞM "Cu privire la repartizarea volumului alocațiilor pentru 
organizațiile din sfera ştiinței şi inovării pe anul 2010", nr. 205 din 24.12.2009 Anexa 1. 
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4. OPȚIUNI DE REFORMĂ A SFEREI CDI:  

PRINCIPII ,  INTERESE ŞI MODELE 
Resursele financiare alocate sectorului CDI în Moldova sunt relativ mari, în timp ce 
performanțele relativ mici. Resursele umane limitate explică o parte din decalajul 
Moldovei în raport cu țările din Europa Centrală și de Est. Dar, după cum a fost 
arătat în capitolul precedent, sfera CDI suferă de anumite deficiențe la nivelul 
organizării și politicilor, ceea ce explică o altă parte a decalajului sferei moldovenești 
de CDI în raport cu țările concurente. Recunoașterea și acceptarea acestor concluzii 
de către grupurile care manifestă interes faţă de sfera CDI – comunitatea 
știinţifică, guvern, business, universităţi și ONG-urile specializate - ar trebui să fie 
urmată de analiza opţiunilor de reformă și selectarea celei mai bune opţiuni.  

Reforma trebuie să satisfacă unor bune practici internaţionale în domeniul 
guvernării sferei CDI. În particular, noua structură a sferei CDI ar trebui să tindă spre 
satisfacerea unor principii de bună guvernare20 în domeniul politicii, administrării și 
structurii organizaționale, în domeniul stabilirii priorităților de cercetare, în 
domeniul finanțării și în domeniul pregătirii cadrelor. 

În același timp, pe lângă bunele practici internaţionale, orice propunere de 
reformă realistă a sferei CDI trebuie să ţină cont de interesele fundamentale ale 
unor actori-cheie, să asigure convergenţa și reprezentarea maximal posibilă a 
acestor interese. Cu alte cuvinte, o reformă a sferei CDI trebuie în mare măsură să 
fie bazată pe abordarea de economie politică a sectorului. O evaluare netă a 
intereselor principalilor actori din domeniu aduce la următoarele constatări: 

• Guvernul: este interesat de asigurarea de către sfera CDI a unei eficiențe și 
transparențe maximale în alocarea și utilizarea banilor publici, consolidarea 
prestigiului internațional al țării și maximizarea impactului sferei CDI asupra 
dezvoltării economice, sociale și culturale. 

• Comunitatea știinţifică: este interesată de păstrarea autonomiei în 
formularea și implementarea propriei agende de cercetare și asigurarea 
unei remunerări a muncii cercetărilor științifici care ar corespunde înaltului 
grad de pregătire profesională. 

• Comunitatea de business: este interesată de consolidarea avantajelor 
competitive la nivel de firmă, sector și sistem economic și de tranziția de la 
modelul de competitivitate bazat pe costul mic al factorilor de producție 
spre un model de competitivitate bazat pe tehnologii, inovații și 
competențe. 

• Universităţile: doresc valorificarea potențialului științific și inovațional 
comun mediului studențesc și cadrelor didactice și să ofere tinerilor 
talentați oportunități de urmare a unei cariere de succes în domeniul CDI.  

• Societatea civilă: comunitatea ONG-urilor dorește ca sfera CDI să răspundă 
unor priorități sociale imediate, mai ales în sectoarele unde impactul sferei 
CDI asupra bunăstării publice ar fi maximal (tehnologii de protecție a 
mediului, sănătate, infrastructură, energia). 

Din punct de vedere a relaţiilor dintre organizare și guvernare, actualul model 
moldovenesc se înscrie în categoria sistemelor centralizate de CDI, scopul reformei 
fiind tranziţia la un model mai adecvat situaţiei de azi. Aceste sisteme sunt 
caracterizate de o abordare verticală a managementului, prevalența finanțării 
instituționale în raport cu cea bazată pe proiecte și dominarea cercetării efectuate 
de organizațiile publice de cercetare (membrii instituționali ai AȘM) în raport cu cea 

                                                                 
20 Aceste practice sunt integral preluate din OECD, “Governance of Public Research: Toward 
Better Practices”, 2003, p.9-13. 
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efectuată în universități21. Alte două posibile modele de organizare a sferei de CDI 
sunt modelul descentralizat și modelul dual. Pentru țările care au adoptat modelul 
descentralizat este caracteristic un sistem de coordonare bazat pe relații de 
colaborare orizontale, absența unor priorități de finanțare stabilite la nivel 
guvernamental, finanțare instituțională minoră și accent pus pe proiecte, autonomie 
universitară puternică, universitățile fiind polurile instituționale care asigură partea 
cea mai mare a cercetării. Și, evident, pentru modelele duale este specifică o 
combinare a abordărilor verticale de management cu o voce puternică a instituțiilor 
și universităților în ceea ce privește stabilirea priorităților de cercetare și finanțare, 
cote comparabile a finanțării instituționale și a celei competitive și un echilibru între 
instituțiile academice de cercetare și universități. Pornind de la această taxonomie a 
modelelor de organizare a sferei de CDI, mai jos analizăm câteva opțiuni posibile de 
reformă: 

• Scenariul 1. Status Quo: păstrarea modelului centralizat. 

• Scenariul 2. Modificările propuse de AȘM. 

• Scenariul 3. Modelul descentralizat. 

• Scenariul 4. Modelul dual. 

Scenariul 1. Status Quo: păstrarea modelului centralizat. Analizele efectuate mai 
sus sugerează că păstrarea actualei politici de CDI nu are cum să îmbunătățească pe 
termen lung performanțele sferei de CDI. Chiar dacă finanțarea totală acordată 
sectorului va crește până la 1% din PIB, după cum dorește comunitatea academică 
(lucru greu de crezut, ținând cont de constrângerile bugetare severe ale guvernului 
și de decizia strategică a acestuia de a-și reduce nivelul global de cheltuieli raportat 
la PIB), aceasta nu va putea să compenseze neajunsurile identificate în guvernanța 
sectorului și deficitul de resurse umane. Sistemul va rămâne în continuare rigid și 
neatractiv pentru tinerii cercetători, victimă a conflictului de interese și ineficienței 
manageriale. Autoritatea politică va rămâne diluată și nu vor exista mecanisme 
credibile de evaluare și control. Direcțiile de cercetare identificate ca prioritare vor 
răspunde în continuare doar intereselor comunității științifice și nu unor interese 
sociale mai largi. Concentrate în special pe educație, universitățile vor degrada din 
punct de vedere a pregătirii cadrelor. 

În general, se poate constata că modelul actual și-a epuizat potenţialul. În același 
timp, se pare că nici nu mai există apărători înverșunaţi a actualului model, până 
și AȘM recunoscând că ceva trebuie de schimbat. Ce anume propune AȘM? Vezi 
Scenariul 2. 

Scenariul 2. Modificările propuse de AȘM. Academia a formulat recent patru 
propuneri esențiale în vederea reformării sectorului CDI22  (structural, modelul 
propus ar trebui să arate după cum este ilustrat în Figura 18): 

1. De a redenumi Asambleea AŞM în Asambleea Oamenilor de Ştiință din 
Moldova, care să reprezinte organul suprem de autoconducere a 
comunității ştiințifice şi de a institui Preşedinția Asambleei prin rotație – de 
către reprezentantul AŞM, al Universităților, al ştiințelor medicale şi al 
ştiințelor agricole câte un an.  

2. De a transforma Consiliul Suprem pentru Ştiință şi Dezvoltare Tehnologică 
în Consiliul Național pentru Cercetare (CNC), care va realiza politica în sfera 
ştiinței şi inovării şi va avea statut de organ central de gestionare a 
domeniului cercetării-inovării.  

3. De a redenumi Consiliul Consultativ de Expertiză în Consiliul de Expertiză şi 
Evaluare a Proiectelor, directorul căruia să fie numit în funcție de către CNC 

                                                                 
21 OECD, “Governance of Public Research: Toward Better Practices”, 2003. 
22 Acad. Gheorghe Duca, „Sugestii privind eficientizarea managementului sferei ştiinței şi 
inovării”, Publicat in ziarul Saptamina, nr. 12., din 25.03.2011, disponibil pe site-ul AȘM la 
http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=3968&new_language=0.  
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pentru o perioadă de nu mai mult de 4 ani, iar expertiza şi evaluarea 
proiectelor de cercetare şi inovare să fie asigurată de experți independenți, 
inclusiv savanți moldoveni din diasporă.  

4. De a scoate complet finanțarea cercetării din subordinea AŞM şi de a 
dezvolta paralel două modalități de repartizare a alocațiilor bugetare: 

- direct, prin ministerele de resort şi AŞM, pentru cercetarea 
instituțională; 

- prin concurs, pentru cercetarea fundamentală şi aplicativă. 

FIGURA 18. NOUL MODEL DE ORGANIZARE A SFEREI CDI  ÎN VIZIUNEA AȘM 

 
Surse: http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=3968&new_language=0; 

Propunerile de schimbare a denumirilor nu le comentăm, acestea nefiind 
substanțiale, însă la o privire mai atentă observăm că nici alte propuneri nu sunt 
foarte substanțiale. În primul rând, președinția rotativă a Asambleei Oamenilor de 
Știință nu va avea un impact major, deoarece prerogativele președintelui acesteia ar 
fi destul de limitate în cazul când alte organe de conducere a AȘM păstrează 
actualele competențe. Cât privește a doua propunere, aceasta nu este una 
substanțială, deoarece conform concepției (Figura 18), CNC ar urma să se 
subordoneze Asambleei Oamenilor de Știință, ceea ce în linii mari reflectă situația 
de azi. Nici a treia propunere nu este mult mai substanțială, deoarece în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare, componența actualului Consiliu 
consultativ de expertiză (inclusiv președintele) oricum este aprobată de CSȘDT. 
Diferența este că în prezent expertizarea proiectelor, prin litera legii (Codul cu 
privire la știință și inovare, articolul 61, (1)), este efectuată de experți independenți, 
cu participarea reprezentanților comunității științifice, în varianta propusă probabil 
avându-se în vedere că expertiza va fi făcută doar de experți independenți. A patra 
propunere pare, la prima vedere mult mai substanțială, deoarece prevede o 
schimbare cardinală în modalitatea de finanțare: prin a scoate complet finanțarea 
din competența AȘM și prin instituirea a trei fonduri de finanțare (probabil, cu 
statut de persoană juridică). Impactul acestei modificări va depinde mult de 
imparțialitatea CNC în stabilirea priorităților de finanțare. Modalitatea de stabilire a 
acestora nu se propune a fi modificată și deoarece nu se prevede includerea în CNC 
a reprezentanților guvernului, firmelor și societății civile, CNC ar putea ajunge din 
nou în situația să aprobe finanțare care să reflecte mai mult interesele comunității 
oamenilor de știință. Totodată, din propunere AȘM implicit rezultă că unele instituții 
de cercetare ar putea reveni completamente în subordonare departamentală, ceea 
ce nu este în mod necesar soluția cea mai bună, după cum arată practicile 
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internaționale în domeniu, dar și experiența acumulată în Moldova în ultimele două 
decenii.  

Cu alte cuvinte, o evaluare obiectivă arată că Scenariul 2 de fapt presupune niște 
modificări nu foarte substanţiale a situaţiei curente. De aceea, este destul de 
probabil că pe termen lung Scenariul 2 va degenera în Scenariul 1.  

Scenariul 3. Modelul descentralizat. Un autentic model descentralizat al sferei de 
CDI ar presupune că universitățile ar juca rolul major în cercetarea activității de 
cercetare dezvoltare, absența unor priorități de cercetare stabilite în mod 
centralizat și o finanțarea competitivă care tot mai mult ar înlocui finanțarea 
instituțională. Asemenea modele s-au diversificat mai ales după încheierea 
războiului rece, odată cu care a dispărut necesitatea finanțării unor cercetări 
strategice efectuate în laboratoarele secrete ale instituțiilor de cercetare 
subordonate direct guvernului. Totodată, datele empirice sugerează că rezultatele 
sferei de CDI finanțate din resurse publice sunt mai mari în țările unde universitățile 
sunt principalii actori în sfera de CDI. Evident, acest model presupune că 
universitățile moldovenești ar fi pregătite să-și asume rolul de instituții-cheie care 
realizează activitățile de cercetare-dezvoltare. În realitate, conform interviurilor 
realizate de noi în procesul de elaborare a acestui studiu, dar și conform rezultatelor 
acreditării, poate numai 3 universități din cele 12 instituții de învățământ superior 
existente ar putea să-și asume această sarcină. În majoritatea instituțiilor de 
învățământ superior calitatea educației în ultimele două decenii a degradat esențial, 
iar în programele pentru doctorat predomină specialitățile „la modă”. Aceasta 
limitează în mod esențial numărul de domenii în care va fi posibilă lansarea unor 
programe ambițioase de cercetare în viitorul apropiat. Edificarea modelului dat 
presupune adoptarea unor decizii foarte dificile din punct de vedere politic vizavi de 
statutul AȘM și a membrilor instituționali ai acesteia: restructurare drastică, 
lichidare, privatizare, subordonare departamentală sau universitară – oricare din 
aceste decizii va întâlni o opoziție fermă din partea comunității științifice. Totodată, 
reducerea numărului de entități care practică activități de CDI ar complica, într-o 
țară mică ca Moldova, impunerea regulii de alocarea competitivă a resurselor 
financiare. 

Din cauza costurilor politice înalte, precum și din cauza dificultăţilor cu care s-ar 
ciocni universităţile în preluarea responsabilităţilor de cercetare, modelul 
descentralizat al sferei CDI pare unul precoce pentru Moldova la această etapă. 
Totuși, pe termen lung, aceasta ar putea fi soluţia optimă, în ipoteza că 
universităţile își îmbunătăţesc în mod cardinal calitatea serviciilor educaţionale și 
își consolidează capacităţile de administrare a programelor de cercetare. 

Scenariul 4. Modelul dual. Interviurile realizate, precum și rezultatele analizei făcute 
mai sus sugerează că acesta ar putea fi un model optimal pentru Republica 
Moldova. Acest model permite balansarea intereselor instituțiilor de cercetare din 
cadru AȘM și ale universităților, ar oferi deschidere către alte tipuri de entități de 
cercetare și inovatoare, ar asigura o combinație în proporții comparabile a finanțării 
instituționale cu cea competitivă și ar primi o susținere politică largă, deoarece nici 
un grup nu va fi dezavantajat în mod radical, iar deficiențele de guvernare vor fi 
înlăturate sau cel puțin minimizate. Structural, organizarea sferei CDI ar putea arăta 
după cum este ilustrat în Figura 19. 



FIGURA 19. REORGANIZARE SFEREI MOLDOVENEȘTI DE CDI  DUPĂ MODELUL DUAL:  O VARIANTĂ POSIBILĂ 

 

Sursa: propunerea autorilor. 

 



Aplicând principiile de bună guvernare la care am făcut referință mai sus, 
funcționarea sferei CDI după acest model dual ar putea fi descris în felul următor: 

• În domeniul politicii, administrării și structurii organizaţionale: 
o Fiind sursa principală de finanţare a sferei CDI, Guvernul devine 

autoritatea principală care formulează politici de CDI. Guvernul 
asigură, în paralel cu elaborarea noului document de planificare 
strategică (SND 2), elaborarea unei Strategii Naționale în domeniul 
Cercetării și Dezvoltare și a unei Strategii Naționale în domeniul 
Transferului Tehnologic și Inovațiilor. Guvernul este responsabil politic 
de aceste Strategicii, care însă sunt elaborate cu participarea plenară a 
tuturor actorilor interesați din sector. Totodată, SND 2 trebuie să 
identifice în mod clar cum sfera CDI va contribui la atingerea 
obiectivelor naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung.  

o În cadrul modelului se presupune că primul-ministru și președintele 
ţării vor avea fiecare câte un consilier care se va preocupa de sfera 
CDI. Aceasta va asigura că problemele și prioritățile sectorului CDI vor 
primi atenția politică necesară. 

o Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică devine 
organism central de specialitate în domeniul CDI, creat pe lângă sau 
în cadrul Guvernului Republicii Moldova şi care include în componența 
sa reprezentanți ai AŞM şi secțiilor de ştiință ale acesteia, ale 
universităților, Guvernului şi ministerelor care au interese față de sfera 
CDI, reprezentanți ai comunității tinerilor cercetători, reprezentant 
CNAA, reprezentanți ai ONG-urilor şi ai companiilor. Numărul 
membrilor CSŞDT urmează a fi decis de guvern, cu respectarea 
principiului unei reprezentări echilibrate a diferitor grupuri. Aceasta va 
permite consolidarea gândirii strategice, reprezentarea mai echitabilă 
a unui număr mai mare de actori decât este situația la moment, 
maximizarea responsabilității sociale în sfera CDI, respectarea eticii în 
cercetare și reducerea riscurilor tehnologice și ecologice. 

o Se propune efectuarea unei evaluări riguroase a institutelor de 
cercetare de toate tipurile pe baza unor standarde internaţionale și 
de experţi internaţionali. Scopul acestui exercițiu ar fi sistarea 
activității institutelor de cercetare fără perspectivă, restructurarea 
celor problematice și majorarea finanțării celor performante. 
Evaluarea dată trebuie să se bazeze atât pe principii de excelență 
academică, cât și pe criterii de relevanță științifică, socială, 
educațională și economică. Totodată, se propune ca după evaluare, 
toate institutele aflate în subordonare departamentală să fie trecute în 
subordonare directă universităților sau AȘM. La apariția necesităților 
de servicii de CDI, ministerele vor solicita prestarea acestora în condiții 
comerciale din partea universităților sau AȘM. 

o AȘM ar rămâne autoritatea știinţifică supremă, consultant al 
autorităţilor publice în problemele pentru care este solicitata opinia 
sau în care AȘM consideră necesar să se expună. AȘM va coordona 
activitatea tuturor institutelor de cercetare care vor rămâne în 
subordonarea sa. AȘM va rămâne forul științific suprem, dar pentru 
independența sa reală este necesar ca președintele acesteia să nu fie 
membru al cabinetului de miniștri. Totodată, va fi necesară 
optimizarea altor structuri din cadrul AȘM, în special a instituțiilor 
auxiliare, întreprinderilor și organizațiilor. 

o Unele institute şi universităţi de cercetare aplicată trebuie să se 
doteze cu propriile agenţii de marketing tehnologic. Funcțiile acestora 
ar fi să promoveze pe piață soluțiile tehnologice deja existente în 
portofoliul de cercetare, dar în acelaşi timp să identifice în mod activ 
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necesitățile de inputuri ştiințifice din sectorul economic, prin 
monitorizarea directă a piețelor. 

• În domeniul stabilirii priorităţilor de cercetare: 
o Direcţiile principale în sfera CDI sunt elaborate de CSŞDT pe baza unor 

prospective ştiinţifico-tehnologice efectuate pentru o perioadă de 4-5 
ani şi actualizate anual. Acest exercițiu trebuie să includă o consultare 
a unor grupuri mai largi de actori interesați de sfera CDI. Provocările 
majore în acest context sunt asigurarea unei balanțe optimale între 
cercetarea fundamentală și cea aplicată, menținerea unui portofoliu de 
cercetare suficient de divers în condițiile unor constrângeri bugetare 
destul de severe și menținerea unor bune interacțiuni internaționale 
fără a încuraja scurgerea de creieri. Să menționăm că în țările OCDE, 
prioritățile de cercetare tot mai mult sunt stabilite pe probleme și 
domenii care cer o abordare multidisciplinară în cercetare. 

o Programele de stat se determină în mod individual de Ministerele 
interesate şi se aprobă prin hotărâre de Guvern. Proiectele propuse în 
cadrul acestor programe sunt evaluate de Consiliul de Expertiză şi 
Evaluare al CSŞDT, pe baza unui contract semnat cu Ministerul 
comanditar. Implementarea proiectului va fi monitorizată de 
comanditar, în acest scop Ministerele trebuie să-şi formeze propriile 
Consilii Ştiințifice care să evalueze proiectele implementate (aceste 
Consilii ar putea să servească şi ca filtru de pre-selecție a proiectelor 
din punct de vedere a relevanței acestora în raport cu programul de 
stat, până la evaluarea riguroasă a acestora din punct de vedere 
ştiințific de către Consiliul de Expertiză şi Evaluare). Ţinând cont de 
constrângerile bugetare şi de asigurarea unui efect de levier cât mai 
mare, proiectele aprobate în cadrul programelor de stat trebuie să fie 
relativ mari şi să se mențină finanțarea pentru perioada necesară 
implementării proiectului. Ponderea programelor de stat în totalul 
alocațiilor trebuie să fie determinată în cadrul CSȘDT. 

o Proiectele sunt evaluate de un Consiliul de Expertiză și Evaluare, care 
poate angaja experţi pe baze permanente sau pe termen scurt pentru 
evaluarea proiectelor din punct de vedere a standardelor știinţifice.  
Consiliul este format de CSȘDT, în componența acestuia trebuie să fie 
incluși experți locali și internaționali, precum și reprezentanți ai 
diasporei. Este extrem de important de asigurat absența conflictelor de 
interese în activitatea Consiliul de Expertiză și Evaluare. 

o Stabilirea priorităţilor de finanţare va fi mai simplă dacă toate 
institutele de cercetare subordonate AȘM și toate universităţile își vor 
stabili în mod clar misiunea de cercetare. Aceasta presupune 
efectuarea unor exerciții interne de planificare strategică, identificarea 
onestă a punctelor slabe și tari, a riscurilor cu care se confruntă pe 
termen lung și a oportunităților de finanțare și cercetare care ar putea 
fi valorificate. Această analiză trebuie plasat în contextul economic și 
social concret cu care se confruntă Republica Moldova. 

• În domeniul finanțării 
o CSȘDT va administra trei fonduri: Fondul pentru Cercetări 

Fundamentale, Fondul pentru Cercetări Aplicate și Fondul pentru 
Transfer Tehnologic și Inovare. Agenția pentru Suport Tehnologic și 
Inovare este subordonată CSȘDT și administrează Fondul pentru 
Transfer Tehnologic și Inovare. 

o Procedura de acreditare va fi menţinută pentru instituţiile care 
intenţionează să efectueze cercetări fundamentale, dar criteriile de 
acreditare ar trebui revizuite. Dacă nu va fi revizuită, actuala formă de 
acreditare va accelera fenomenul de îmbătrânire a cadrelor de 
cercetare. Criteriile de acreditare trebuie adaptate la natura și 
domeniul de activitate a institutelor de cercetare, astfel încât să nu mai 
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fie înaintate condiții rigide (de genul, includerea în personal a cel puțin 
13 doctori în științe și habilitați) atunci când nu este cazul. Totodată, la 
finanțare din Fondul cercetări aplicate și Fondul pentru Transfer 
Tehnologic și Inovare vor fi admise toate entitățile de cercetare și 
inovare, indiferent de faptul dacă au fost sau nu acreditate din punct 
de vedere academic. Condiția de bază înaintată față de solicitanții de 
resurse trebuie să fie bonitatea financiară a entității solicitante, 
portofoliul de produse inovaționale deținute (invenții, etc.), experiența 
demonstrată în implementarea proiectelor și istoria de colaborare cu 
alte instituții de finanțare.  

o Vor fi elaborate criterii clare de acordare a finanţării instituţionale. 
Pe parcursul unei perioade de tranziție (3-4 ani) finanțarea va fi 
acordată pe bază unor indicatori de input (numărul de cercetători, 
numărul de masteranzi, doctoranzi, etc.), după care finanțarea pe baza 
indicatorilor de input va fi combinată cu sau înlocuită de cea bazată pe 
indicatori de performanță măsurabili. 

o Noţiunea de „cercetare aplicată” ar trebui să fie modificată pentru a 
pune accentul pe caracterul aplicat al cercetării și spre soluționarea 
unor probleme reale pe baza cunoștințelor existente sau a datelor 
empirice colectate în procesul cercetării. În prezent aceasta este 
definită ca „activitate orientată spre lărgirea cunoştințelor şi spre 
utilizarea de cunoştințe noi în crearea a noi procese produse şi servicii 
sau în îmbunătățirea lor” (Codul pentru știință și inovare, art.7). În 
condițiile pentru aprobarea proiectelor de cercetare aplicată trebuie 
de introdus participarea consorțiilor compuse din institute de 
cercetare academică universități și companii și condiția cofinanțării 
care să vină de la partenerul privat.  

o Definiţia „cofinanţării” (Codul pentru știinţă și inovare art. 13) trebuie 
să fie extinsă. În prezent aceasta este definită ca „finanțare a sferei 
ştiinței şi inovării prin cooperarea eforturilor statului ale agenților 
economici şi ale donatorilor” lăsând în afara ariei de acoperire 
organizațiile din sfera științei și inovării (institutele și universitățile care 
ar putea să utilizeze propriile resurse). 

o Este necesar de majorat volumul alocărilor pentru achiziţia 
echipamentului, utilajului și reactivelor. Totodată, vor fi necesare 
modificări la legea privind achizițiile publice, deoarece achizițiile de 
echipament științific au particularitățile lor (de exemplu, adeseori în 
proiectele internaționale este necesară achiziționarea echipamentului 
de la un anumit producător, care să satisfacă unor parametri 
compatibili cu cerințele tuturor membrilor echipei internaționale). 

o Trebuie să fie prevăzute în mod expres oportunităţi de finanţare 
consistentă a tinerilor cercetători. În țările OCDE în fondurile publice 
pentru finanțarea CDI sunt prevăzute linii distincte de finanțare a 
grupurilor formate și conduse de tineri cercetători, chiar dacă aceștia 
nu sunt afiliați instituțional unei instituții de cercetare sau universități 
anume. 

o Menţinerea pe termen lung a finanţării instituţionale generoase este 
dificilă, iar evaluarea impactului dificilă. De aceea, în timp va trebui 
de plasat un accent tot mai mare pe finanțarea competitivă, inclusiv a 
programelor de stat (evaluarea rezultatelor fiind imediată și simplă) și 
pe transferul/absorbția tehnologiilor noi, în timp ce cota finanțării 
instituționale va scădea. Pentru finanțarea cercetării, universitățile și 
instituțiile publice de cercetare vor trebui să-și diversifice cât mai mult 
baza de finanțare, inclusiv generând mai multe venituri proprii 
provenite din contractele de studii și licențe și aplicând principiul de 
overhead (costuri fixe repartizate pe toate proiectele atrase, conform 
unei cote procentuale stabilite) pe toate proiectele atrase. 
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o Este necesară modificarea sistemului de salarizare a cadrelor 
didactice universitare. În prezent, regulile de salarizare sunt de o 
asemenea natură încât salariile cadrelor cu o șarjă didactică mai mare 
sunt mai înalte decât a celor care îmbină cercetarea cu activitatea 
didactică.  

o Pentru majorarea finanţării portofoliului de cercetare, institutele de 
cercetare și universităţile vor trebui să adopte forme noi de 
interacţiune cu sectorul privat. Aceste forme ar putea include 
finanțarea directă în formă de sponsorizări, prestarea de servicii de 
cercetare și elaborări tehnologice, cercetarea colaborativă cu 
departamentele specializate ale întreprinderilor, implementarea unor 
parteneriate public-private. O formă specială de interacțiune poate fi 
crearea centrelor de excelență tehnologică și incubatoarele 
inovaționale care ar putea fi deschise pe lângă universități și în care 
universitățile, agenții economici și institutele de cercetare ar putea 
deține cote-părți. Odată cu intensificarea concurenței internaționale, 
firmele moldovenești vor descoperi tot mai mult că au nevoie să atingă 
performanțe competitive prin inovare bazată pe rezultate științifice.  

o Totodată, este clar că în viitorul apropiat potenţialul de finanţare a 
sferei CDI din partea sectorului privat autohton va rămâne destul de 
limitată. Intrarea mai multor companii străine în economia 
moldovenească ar putea să ducă la creșterea cererii de servicii CDI, 
creștere pentru care instituțiile de cercetare și universitățile ar trebui 
să se pregătească. 

o Instituţiile de cercetare și universităţile trebuie în continuare să-și 
intensifice colaborarea internaţională, inclusiv pentru atragerea 
finanţării din programele europene. În paralel cu atragerea unor 
resurse mai mari din sectorul privat, diversificarea formelor de 
finanțare este necesară pentru a reduce vulnerabilitatea sferei CDI la 
șocurile care ar putea afecta pe termen lung bugetul de stat (după cum 
s-a întâmplat în 2009-2010). Însușii faptul că pentru obținerea 
finanțării europene în multe cazuri este necesară stabilirea unui 
parteneriat cu companiile industriale ar trebui să facă institutele de 
cercetare și universitățile moldovenești să adopte formele de 
interacțiune cu companiile private, descrise mai sus. 

o Totodată, este necesară asigurarea unei raportări financiare și 
reflectări statistice adecvate a tuturor fondurilor care intră în sfera 
CDI. În prezent, resurse financiare sub formă de granturi și asistență 
externă de un volum destul de mare intră în sfera CDI fără a fi 
raportate de instituțiile de cercetare ca sursă de finanțare. Raportarea 
acestora este importantă pentru ca guvernul să aibă o înțelegere clară 
a necesarului suplimentar de finanțare. 

• În domeniul pregătirii cadrelor: 
o O strategie durabilă de dezvoltare a sferei CDI este imposibilă fără 

îmbunătăţirea cardinală a calităţii procesului de învăţământ. Aceasta 
este valabil nu doar pentru instituțiile de învățământ superior, dar și 
pentru nivelurile mai inferioare. Trebuie de analizat dacă această 
ameliorare calitativă este posibilă în cadrul modelului existent de 
învățământ, sau este necesară o reformă cardinală în sistem. Dacă 
reforma este necesară, atunci aceasta trebuie să se producă în paralel 
cu reforma sferei CDI. 

o Se propune ca pregătirea doctoranzilor să fie integral trecută în 
competenţa universităţilor. Politicile urmează să fie stabilite de 
Ministerul Educației în consultare cu universitățile și instituțiile de 
cercetare. CNAA va rămâne instituția responsabilă de standardele în 
domeniu. Totuși, în continuare trebuie să fie încurajată cooperarea 
între universități și institutele de cercetare în pregătirea cadrelor. 
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o Ar trebui analizată oportunitatea creării de către AȘM a instituţiilor 
de învăţământ elitiste (după cum sunt Universitatea și Liceul). Dacă 
aceasta nu va fi identificată ca activitate proprie unei instituții publice 
calificate ca cel mai înalt for științific și autoritatea de cercetare, atunci 
aceste instituții ar trebui trecute în subordonarea Ministerului 
Educației sau universităților.  

o Pentru a face faţă provocărilor noi care vor stau în faţa sferei de CDI 
pe viitor, universităţile moldovenești vor trebui să tranziteze de la 
modelul specializat „compartimental” la modelul inter- și 
multidisciplinar. Această tranziție va răspunde creșterii numărului de 
actori sociali interesați de sfera CDI, evoluției tot mai rapide a 
frontierei cunoașterii și va fi consolida capacitățile de rezolvare a unor 
probleme reale cu care se ciocnește societatea și economia. 

o Totodată, este necesară corectarea politicii în domeniul pregătirii 
cadrelor pentru sfera CDI. În prezent, predomină doctoranzii înscriși la 
discipline umaniste și sociale cu un impact minimal asupra formării 
unor tradiții științifice autentice în aceste domenii, în timp ce pentru 
durabilitatea sferei CDI alocații mai mari trebuie acordare pentru 
disciplina științelor, ingineriei, medicinii și agriculturii. O problemă 
majoră este că scăderea interesului față de disciplinele date se atestă 
la scară europeană, nu doar în Moldova. Totuși, într-un cadru mai larg 
de referință, obiectivul asumat de Guvern de edificare a unui nou 
model de dezvoltare economică nu va putea fi atins dacă numărul 
absolvenților și doctoranzilor la specialitățile menționate va continua 
să scadă. Instrumentele care ar putea să atragă mai mulți tineri în 
domeniul științelor și tehnologiilor ar fi majorarea burselor anume 
pentru aceste domenii, restructurarea curriculumului universitar și 
promovarea femeilor, sporirea și optimizarea intra-sectorială a 
cheltuielilor pentru educația superioară și instruirea mai bună a 
cadrelor didactice. 

o Trebuie de acceptat perspectiva că în viitorul apropiat exodul 
creierilor din Moldova va continua. Or, prea mari au ajuns decalajele 
în dezvoltarea țării în raport cu marile centre de cercetare din lume, iar 
oportunitățile de manifestare a potențialului intelectual într-o țară 
mică ca Moldova sunt în mod obiectiv mai mici. Pentru a redresa 
această situație, Moldova trebuie să participe mai intens la proiectele 
internaționale și europene de mobilitate academică, inclusiv cu 
Moldova în calitate de parte receptoare a cadrelor de cercetare și 
studenților. Evident, aceasta presupune identificarea și dezvoltarea 
școlilor naționale în domenii în care Moldova are șanse să atingă cele 
mai înalte standarde de performanță. 

În concluzie, din toate cele patru scenarii de reformă a sferei CDI analizate mai sus, 
cel mai promițător este scenariul de reformă bazat pe un model dual de organizare 
a sferei de CDI. Inclusiv, acesta este modelul care implică cele mai mici riscuri 
politice. Evident, ar putea fi necesară o evaluare mai detaliată a scenariilor, inclusiv 
în lumina costurilor financiare. Totodată, credem că continuarea analizei prin 
utilizarea unor noi date pe care autorii nu au putut sau nu au avut timp să le obțină, 
ar putea să conducă la precizări și îmbunătățiri în organizarea instituțională bazată 
pe modelul dual și nu la identificarea ca optimal a unui model principial nou.  
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